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SAMMENFATNING

MUSIKKENS HUS, AALBORG – FOTO: VISITAALBORG
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ET LEDELSESGRUNDLAG
FOR DANSKE DESTINATIONSSELSKABER
I denne publikation præsenteres et ambitiøst, fremtidigt
ledelsesgrundlag for danske destinationsselskaber.
Ledelsesgrundlaget er både en fælles faglig standard, en
ledetråd for fremtidig udvikling og et bud på opgaveporteføljen
for fremtidens destinationsselskaber.
Grundlaget er udarbejdet af Jens Friis Jensen og Eskild Hansen
i samarbejde med lederne af destinationsselskaberne i
Danske Destinationer og støttet af Dansk Kyst- og Naturturisme.
Forskningsbaseret viden, internationale trends og dokumenteret
god praksis fra ind- og udland er også en del af fundamentet.
Danske Destinationer er en brancheorganisation for de mest
udviklingsorienterede destinationsselskaber i Danmark. Sammen
sætter medlemmerne nye standarder for destinationsudvikling
– blandt andet ved at beskrive destinationsselskabernes fremtidige
rolle i dansk turisme.

NY STANDARD FOR DESTINATIONSSELSKABER
Intentionen med det nye ledelsesgrundlag er at professionalisere
den destinationsdrevne turisme og give mere fokus til:
•

Mennesker frem for turister
(med liveability for lokale og tilflyttere)

•

Gæster frem for kunder
(gæsten medskaber på oplevelse og fortælling)

•

De rigtige turister frem for mange turister
(modvirke overturisme)

•

Niche-destinationer frem for omnibus-destinationer
(mere passion og dybde i samspillet mellem sted og gæst)

•

Indhold og kvalitet frem for indpakning og branding

•

Mange fortællinger fortalt af mange frem for
én fortælling om ét brand

•

Udvikling af autentiske steder og oplevelser frem
for information og traditionel markedsføring.
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DESTINATIONSUDVIKLING
PÅ DANSK

MARSKLANDSKAB, SØNDERJYLLAND – FOTO: PIA BRITTON
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DANSK TURISME HAR
FORTSAT VÆKSTPOTENTIALE
Siden finanskrisen har oplevelseserhverv som forlystelsesparker,
restauranter og hoteller været blandt de vigtigste job-skabere i
Danmark (jf. tabel). Dynamikken har især ramt de store byer, men
breder sig ud i landet. Væksten drives af de gode tider; højkonjunkturen slår direkte igennem på forbruget af oplevelser, rejser m.v.
Men væksten skyldes også stigende velstand, urbanisering og nye
forbrugsmønstre. Vi spiser mere ude, vi tager på flere ferier, og
mange har et stigende behov for at komme væk fra hverdagen, lade
op og være sammen om store oplevelser.
I fremtiden kan op mod 1 mio. jobs i Danmark blive automatiseret
(Disruptionrådet og rapport fra McKinsey&Company om automatiseringens forventede effekter på det danske arbejdsmarked;
”A Future That Works: The Impact of Automation in Denmark”).
Og turisme forventes at få en nøglerolle i at levere den nødvendige
nye jobskabelse. Turisme kan også bredere bidrage til øget livskvalitet for lokalbefolkningen, når den styres og tænkes langsigtet.
Danmark er et lille, dyrt land med få attraktioner og oplevelser i
verdensklasse. Vi er udsat for intens global konkurrence. Vores
vigtigste aktiv er danskerne – herunder den måde, hvorpå vi lever
samt føjer nye kapitler til udviklingen af vores samfund. Vi er blandt
de førende turistlande målt på udbredelsen af sociale medier og
rejserelaterede tjenester. Vi har en særlig tradition for design og

byudvikling med borgere og brugere i centrum. Sidst men ikke mindst
kan vi tænke på tværs og samles om at forandre og skabe nyt.
Det er dé styrker, vi skal leve af i dansk turisme (Læs mere om dansk
turismes konkurrenceevne blandt andet i Erhvervsministeriet/ Det
Nationale Turismeforum, 2018: ”Statusanalyse af turismens udvikling
og konkurrenceevne”). Og det er de elementer, ”Destinationsledelse”
er funderet på.

Branche

2009

2016

Vækst

Internethandel (højeste vækst af alle brancher) 4029

9016

124%

20537

51%

Anden oprationel service
Forlystelsesparker

13622
2529

3700

50%

Restauranter

65486

92977

42%

Hoteller

18310

20103

10%

Industri og forsyning

337684

324705

-4%

Landbrug og gartneri

67112

62221

-7%

1191

420

-64%

Tobaksindustri (laveste vækst af alle brancher)

Vækst i antal beskæftigede, udvalgte brancher 2009-2016
Der har siden finanskrisen været jobvækst i brancher mere eller mindre relateret til
turisme; operationel service (fx rengøring), forlystelsesparker, restauranter og hoteller.
Kilde: Statistikbanken
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DESTINATIONSUDVIKLING
SKAL VÆRE BÆREDYGTIG
FREMADRETTET VIL DER VÆRE BEHOV FOR, AT DESTINATIONSSELSKABER BLIVER MERE HOLISTISK TÆNKENDE. SELVOM BÆREDYGTIGHED HAR VÆRET ET OMTALT BEGREB I MANGE ÅR, HAR
TURISMEBRANCHEN ENDNU IKKE TAGET BEGREBET NOK TIL SIG,
OG DESTINATIONERNE HALTER DERVED EFTER DEN GENERELLE
SAMFUNDSUDVIKLING. BÆREDYGTIG DESTINATIONSUDVIKLING ER
DERFOR ET GRUNDLÆGGENDE UDGANGSPUNKT FOR ”DESTINATIONSLEDELSE” OG VEDRØRER BÅDE ET ØKONOMISK, SOCIALT OG
MILJØMÆSSIGT PERSPEKTIV:
ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED bygger blandt andet på følgende
forudsætninger:
• Vækst: Der skal være et reelt vækstpotentiale i det/de givne
		 segment(er), man prioriterer.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED indebærer, at lokalsamfundet skal
inddrages, spille aktivt med i samt drage fordel af den ønskede
destinationsudvikling. Muligheden for lokal inddragelse og social
bæredygtighed øges, hvis værdikæden, som ønskes udviklet, har
lokale rødder eller forgreninger, og hvis turisme har positive
effekter på lokal livskvalitet.
MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED indbefatter vurdering og
overvågning af negative miljøpåvirkninger og en stræben efter at
udvikle produkter, der kan reducere forbruget af naturressourcer,
minimere forurening, støtte bevaring af naturarv og fremme
biodiversitet.

• Kapacitet: Der skal være (eller kunne skabes) en kommerciel
		 kapacitet og infrastruktur, som reelt kan imødekomme
		efterspørgslen.
• Kompetence: Der skal være (eller kunne skabes/tiltrækkes)
		 tilstrækkelige kompetencer til at levere kapacitet og
		 infrastruktur – manglende arbejdskraft kan let blive en kritisk
		 flaskehals for vækst.
• Stærke værdikæder: De lokale værdikæder skal have
		 tilstrækkelig styrke. Ellers svigter destinationen, og værdi		 skabelsen risikerer at blive realiseret uden for destinationen.
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DESTINATIONSUDVIKLING
SKAL VÆRE EVIDENSBASERET
FREMADRETTET VIL DESTINATIONSPARTNERE OG DESTINATIONSSELSKABER VÆRE BLEVET LANGT MERE DATADREVNE I DERES
OVERVÅGNING AF VÆKST OG EVALUERING AF INDSATS OG HANDLING. DESTINATIONSLEDERNE HAR ALLEREDE I DAG EN RELATIVT
VELUDVIKLET STRATEGISK INTUITION OG EVNE TIL AT SPOTTE DET
NYE, DER OPSTÅR. I FREMTIDEN BLIVER DET MEGET LETTERE,
MEGET BILLIGERE OG MEGET MERE UDBREDT AT SKAFFE DATA
OG INFORMATION TIL STYRINGSBRUG OG TIL AT UNDERSTØTTE
STRATEGISK INTUITION, HERUNDER:
• Aktualiserede data: Hurtigere responstid og agilitet i forhold til ny
		 efterspørgsel og nye emergerende markedstendenser rejser et
		 kæmpe behov for mere aktualiserede og opdaterede data.
		 Udviklingen skal følges fra uge til uge og fra måned til måned
		 – ikke fra år til år.

Mange destinationspartnere i erhvervslivet er langt foran
destinationsselskaberne, når det gælder adgang til og brug af data.
Dét gap er destinationsselskaberne nødt til at få lukket – det er en
forudsætning for at opretholde og udbygge et tæt samarbejde med
de dygtigste virksomheder.

• Big Data: Digitalisering og analysemetoder åbner op for helt nye
		 datakilder og forbedrer mulighederne for hurtig og billig distribu		 tion og udnyttelse af data. I forskellige udviklingsprojekter arbejdes
		 der aktuelt på at udnytte de nye datamuligheder.

Der er behov for at skabe nye dataplatforme, som let og hurtigt
kan bringe data fra den enkelte destination og det enkelte sted i
anvendelse. Der er et meget stort behov for styringsdata, som kan
understøtte såvel den kortsigtede som den langsigtede indsats og
målopfyldelse. Som minimum skal der måles på gæster/efterspørgsel,
erhverv/udbud og lokalbefolkningens opbakning.

• Effektanalyser: Danmark er blandt de førende lande inden for
		 registerbaseret effekt-analyse, og re-orienteringen af destinations		 udvikling fra traditionel markedsføring over mod steds- og produkt		 udvikling åbner muligheder for i højere grad end hidtil at udnytte
		 de nye metoder inden for destinationsudvikling.
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DESTINATIONSUDVIKLING SKAL VÆRE
SPECIALISERET OG NICHEORIENTERET
I fremtiden vil der sandsynligvis stadig være en vis stabilitet og
kontinuitet i gæstesegmenters efterspørgsel efter destinationer
og de bundter af oplevelser og serviceydelser (værdikæder), som
forskellige gæstesegmenter efterspørger.
Billedet af destinationens gæstesegmenter og værdikæder vil
imidlertid blive mere fragmenteret og ustabilt. Nye gæstesegmenter
vil (gen)opdage destinationen og efterspørge værdikæder i og
omkring destinationen.
For destinationer vil det få voksende betydning, at man hurtigt og
målrettet kan spotte, imødekomme og accelerere ny efterspørgsel
gennem nyt indhold og ny kommunikation.
Udviklingen vil endeligt tage livet af de spredehagls-strategier, der
har været meget udbredte også inden for turismen. Metoden med
at sende et væld af forskellige tilbud ud til en masse forskellige
potentielle gæster virker ikke mere. Der skal arbejdes mere målrettet
og personificeret ind mod klart afgrænsede gæstesegmenter/nicher.

Det nye er, at digitalisering og sociale medier medfører et
yderligere tab af kontrol for destinationen og for udbyderne af
destinationens oplevelser og serviceydelser. Det er i endnu højere
grad gæsterne selv, endda i samspil med lokalbefolkningen, der
søger, finder, anmelder, anbefaler og deler destinationen. Den
kommunikation blandt gæsterne, teknologien åbner op for, gør
destinationen gennemsigtig. Brugerne skaber shitstorms og lovestorms, som dunker eller løfter steder. Der kan ikke snydes på
vægten. Til gengæld skinner det, der er godt og skaber værdi for
gæsterne, endnu stærkere end før.
Opgaven for destinationsselskaber er aktivt at følge de gæstesegmenter, der bringer ny efterspørgsel ind i destinationen, forstå disse
gæstesegmenter i dybden og så bringe stedet, stedets aktører og
stedets kapacitet og kompetence i maksimalt spil overfor gæstesegmentet. Dét kræver et indgående kendskab til stedet og til
stedets aktører.

Derfor bliver der antageligt også behov for en højere grad af
specialisering (måske endda hyperspecialisering) og et klart
strategisk fokus på få gæstesegmenter ad gangen.
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DESTINATIONSSELSKABERNE
ER UDFORDREDE

DEN UENDELIGE BRO, AARHUS - FOTO: DENNIS BORUP JAKOBSEN
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DESTINATIONSSELSKABER
SØGER NYT FODFÆSTE
Turisme væver sig ind i, bidrager til og er afhængig af samfundets
andre sektorer og lokalbefolkningens daglige liv. Det gør destinationsledelse til en yderst kompleks disciplin, der handler om ledelse i et
samspil med andre aktører og interesser, som har indflydelse på
markedsføring samt steds- og produktudvikling.
I arbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer
står destinationsselskaberne overfor nye krav:
• Digitalisering og sociale medier omdefinerer markedsføring
og distribution.
• Gæsterne ændrer adfærd og vil være engagerede medskabere af
rejseoplevelsen; de er kompetente, kritiske, digitale, båret af dybe
interesser, og samtidig forventer de god og bekvem service.
• De fysiske steder, turisterne rejser efter, skal have mere karakter,
bedre kvalitet og flere ambassadører/følgere.
• E-handel og urbanisering skaber butiksdød i mange byer, ligesom
turismedestinationer ”på landet” oplever tilbagegang.
• Der kan være risiko for ”overturisme”, hvor turiststrømme til og på
populære destinationer ikke kan styres.
• Partnere i erhvervslivet og i den politiske verden forventer
dokumenteret effekt
• Lokalbefolkningen, hverdagslivet og -kulturen samt miljøet får
større betydning – også i forhold til at sikre bæredygtig vækst.

• Nogle virksomheder bliver mere professionelle og mere
internationale, og der kommer flere små virksomheder i
underskoven; alle stiller større krav.
• Der er stigende udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Over hele verden søger destinationsselskaber fodfæste i forhold til
de nye krav og muligheder. Der er usikkerheder og risici, men der
er også spændende muligheder for et nyt fokus og et behov for, at
destinationsselskaber bliver mere strategiske og mere holistisk
tænkende med fokus på langsigtet bæredygtig vækst.
Udviklingen indebærer, at destinationer i højere grad end hidtil bliver
målt på kvaliteten af og indholdet i deres ikoniske steder, autentiske
signaturoplevelser og hverdagsliv. Steder, der opleves ikke at levere,
eller oplever stor lokal modstand mod turismen, mister deres
relevans og position.
BAGVEDLIGGENDE TRENDS
Aldring: Færre børnefamilier, flere voksne og seniorer. Flere ferier, hele året, også knyttet til arbejde.
Digitalisering: Information og handel, mobiltelefoner, sociale medier har disrupted rejsebranchen.
Globalisering: Fald i relative rejsepriser, vækst i rejseaktivitet, flere/kortere rejser, rejser efter særlige
interesser, små steder m.v.
Øget efterspørgsel og urbanisering: Stigende velstand, voksende middelklasse, stigende
forventninger til oplevelser og kvalitet, landet ind i byen/byen ud på landet.
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ROLLESKIFT
PÅ VEJ
Ændringerne i teknologi og marked vil give et grundlæggende skift i
destinationsselskabernes rolle. Opgaven med at skubbe eller broadcaste destinationen ud til gæsterne gennem markedsføring er
allerede under forandring og skal i stigende grad tænkes sammen
med steds- og produktudvikling.
Destinationsselskaber får i højere grad ansvar for at facilitere og
understøtte det pull, der kommer ude fra markedet ind imod
destinationen.
Rollen bliver at prioritere og kanalisere nye markedsbehov og -ønsker
ind mod destinationen og medvirke til at sikre, at destinationens
værdikæder hurtigt omstiller sig til de nye behov og skaber det
relevante indhold.

Dét opgaveskift kræver dyb indsigt i stedets potentiale og evne til at
identificere og få skabt bro mellem de parter, der skal sikre dynamik
og samspil i udviklingen af det nye.
For at lykkes med den brobygning skal der ske et markant løft i
destinationsselskabernes arbejde med løbende at indsamle og
analysere data om gæster, partnere og lokale på destinationen.
Det er et rolleskift fra lineær eksekvering af fastlagte planer til
opportunistisk at spotte og handle på de muligheder, der opstår i
markedet, uden at tabe strategisk overblik.
Der er stadig behov for strategier og konkrete planer, men de skal
kunne ændres løbende.

Herefter er der så en opgave i at sikre, at indhold udvikles og deles
med andre potentielle gæster, samt at gæster kommer rundt på
destinationen blandt andet understøttet af digitale midler.
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STRATEGI SKAL TÆNKES
SOM KONTINUERLIG
NYFORTOLKNING OG
GENFORTÆLLING
Hvordan styrer man, når det ikke længere alene er destinationen selv,
der kontrollerer brand og værdikæder? Hvordan laver man strategi,
når det faktisk er gæsterne og de lokale, der driver udviklingen ved
at være medfortællere og medskabere af destinationen?

Men først og fremmest skal man flytte sig fra skrivebordet og ud på
destinationen for at spotte det emergerende – dét nye, der vokser
frem – og så have kapaciteten til at slå til, samle op og omfavne
muligheder for ny efterspørgsel og stedsudvikling.

Svaret er, at destinationer skal være agile og parate til at spille
med, når der opstår ny dynamik og anledninger til at nyfortolke og
genfortælle destinationens indhold og gæsternes oplevelser.

Kommunikation og markedsføring bliver til strategiske samtaler
mellem gæster og virksomheder/destinationer om nye produkter.
Her vil de dygtigste destinationsselskaber differentiere sig i fremtiden.
Destinationsselskaber skal facilitere destinationens agilitet og fornyelsen af destinationens fortællinger og produkter.

Tidligere kunne destinationsselskaber revidere strategien med års
mellemrum og så følge en fast kurs i længere tid. I fremtiden bliver
der brug for hyppige strategiske ”tavlemøder”, hvor destinationsselskaber samler evidens og interessenter, gør status, justerer kurs
og sætter nye initiativer i gang.
Processen med kontinuerlig nyfortolkning og genfortælling skal
være åben og iterativ, men den skal også styres ud fra en besluttet
strategisk ramme, der indeholder en fælles vision og langsigtede mål.

DESTINATIONSLEDELSE

13

STRATEGISKE FORBINDELSER
OG NETVÆRK SKAL
TÆNKES I TRE LAG
SUCCESFULD DESTINATIONSUDVIKLING KRÆVER GRADVIS
OPBYGNING AF RELATIONER OG SAMARBEJDE, OG FREMADRETTET
SKAL DESTINATIONSSELSKABER VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ AT
BYGGE BRO I TRE LAG AF NETVÆRK:

1.
2.
3.

Det første lag er de vigtigste aktører i det lokale erhverv,
civilsamfund og politiske liv; alle skal med, men de vigtigste
skal markeres og inddrages særskilt.

Prioriteringen af de tre lag i brobygningen afhænger i høj grad af
destinationens grundlag og udviklingsniveau; jo mere kompleks og
udviklet destinationen er, jo mere udstrakte skal relationerne være.
Destinationsselskabet skal, afhængig af den konkrete situation, sætte
det rigtige ledelseshold på tværs af de tre lag.

Det næste lag er de vigtigste blandt de aktører, der inden for
de næste 3-8 år kan tænkes at ville etablere sig på stedet/
destinationen; både aktører udefra og lokale aktører, der vil
diversificere ind i destinationen (fx lokale produktionsvirksomheder, lokale mæcener m.v.).
Det tredje lag er aktører, der ikke er sektor-aktører (altså ikke
fra det typiske ”turisterhverv”), men som kan/vil arbejde med
stedet i en helhed på tværs af sektorer, og som kan/vil medvirke
til at trække andre ressourcer og kvaliteter ind.
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LOKALE RAMMER FOR
ERHVERVSMÆSSIG
VÆKST OG UDVIKLING
SKAL STYRKES
Bag succesfuld destinationsudvikling ligger altid en stærk erhvervsmæssig kapacitet og kompetence. Der skal være en erhvervsmæssig
muskel, der kan trække igennem, levere varen overfor/i samspil med
gæsterne og spille stærkt og langsigtet ind i destinationssamarbejdet.

I samspillet med erhvervslivet om at forbedre og udvikle de erhvervsmæssige rammebetingelser skal destinationsselskabet varetage
samfundsinteresser og sikre, at væksten bliver udviklet langsigtet,
inkluderende og bæredygtigt.

HER SKAL DESTINATIONSSELSKABERNE IKKE FORSØGE AT
DUBLERE DET GENERELLE ERHVERVSFREMMESYSTEM. I STEDET
KAN DE SÆRLIGT MEDVIRKE TIL AT FREMME ERHVERVSUDVIKLING
I TURISMEN GENNEM INITIATIVER SOM:
• Etablering af destinationsspecifikke klyngestrukturer.
• Forretningsudvikling af offentlig natur- og kulturformidling.
• Forretningsudvikling af detailhandels-miljøer.
• Motivering af tilgrænsende erhverv som landbrug, produktion
og forsyning til at diversificere ind i turisme.
• Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft.
• Udvikling af nye løsninger inden for bemanding, uddannelse,
efteruddannelse.
• Mobilisering af risikovillig kapital/fondskapital og projektudvikling
inden for steds- og oplevelsesudvikling.
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FYSISKE STEDER SKAL
VÆKKES TIL LIVE
Steder kan være agtværdige og eftertragtede på grund af deres
historisk-kulturelle betydning eller deres naturgivne kvaliteter.
Men steder kan også få ny betydning, når ”nogen” med den
nødvendige autoritet ser et surfer-paradis i stedet for en blæsende
kyst, en Noma-køkkenhave i stedet for en våd gulerodsmark eller en
Vikingeborg i stedet for en græsbevokset skanse.
Fremover vil ”steder med betydning” i endnu højere grad være
gæsternes indgang til destinationen og destinationens vigtigste
medie til at formidle kernefortællinger og brande sig. Stederne
skal udfyldes, udvikles og bakkes op af stærke netværk/klynger af
destinationsaktører med konkurrencedygtig kapacitet og kompetence
– ud fra en forståelse af, hvordan steder skabes i dynamisk samspil
med lokalbefolkningen og de stedbundne ressourcer.

STEDSUDVIKLING ER EN METODE TIL AT SKABE INDHOLD,
HVOR MAN MED UDGANGSPUNKT I STEDET OG STEDETS
KVALITETER:
• finder produktet/oplevelsen – det, der er nu,
• forstår og interagerer med gæsterne,
• engagerer lokalbefolkningen samt andre erhverv og
samfundsinteresser,
• får andre aktører udefra til at se nye potentialer i stedet, og
hvor man med den forståelse,
• kommunikerer stedet både internt og eksternt.
Stedsudvikling er kort sagt noget, vi gør sammen – i fællesskab
og i et dynamisk samspil mellem landskab, bygget infrastruktur,
aktiviteter, befolkning og virksomheder.

Stedsudvikling handler om at skabe nyt liv – lokalt, kulturelt,
kommercielt, uddannelsesmæssigt o.l. – på givne fysiske steder.
Det gælder også et nyt syn på attraktivitet, hvor det ikke er den
enkelte attraktion, seværdighed, aktivitet eller restaurant, men hele
nabolagets/områdets ”leben”, der tiltrækker gæster.
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FREMTIDENS
DANSKE DESTINATIONSLEDELSE
– EN INSPIRATIONSMODEL

SILKEBORG LANGSØ – FOTO: RUSLAN MERZLYAKOV
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DESTINATIONSSELSKABERNES
ARBEJDSFELT
Destinationsselskaber vil fremadrettet arbejde med mødet mellem
stedet, gæsten og lokalsamfundet. Det kræver dyb indsigt i gæstens
ønsker, behov og vej til stedet. Det kræver også udvælgelse af de
fortællinger om stedet, der appellerer til gæsten. Sidst men ikke
mindst kræver det en strøm af nye oplevelser, der skaber genfortælling
og genbesøg.
DYGTIGE DESTINATIONSSELSKABER LYKKES SÅLEDES MED
AT LEDE DESTINATIONEN VED AT FOKUSERE PÅ:
• Gæstesegmentering: Analyse af evidens og prioritering af
gæstesegmenter og kanaler med størst potentiale for destinationen.
• Strategisk historiefortælling: Udvælgelse (kuratering) af de
fortællinger og de oplevelser, som taler til de prioriterede
gæstesegmenters interesser og passion, og engagering af de
personer og aktører, der skal bære og formidle historien.
• Strategisk oplevelsesudvikling: Aktivering af steder og oplevelsesudviklere, der kan skabe nye oplevelser og oplevelsesrum, som
begejstrer og engagerer de prioriterede gæstesegmenter.

Det nye er, at destinationsselskaber skal arbejde meget mere velovervejet og strategisk for at sikre værdiskabende koblinger mellem
stedet og gæstesegmenterne. Det er også nyt, at selv meget
stærke koblinger mellem steder og gæster hurtigt kan svækkes
og udkonkurreres.
Levetiden for nye turismeprodukter bliver stadig kortere, og
destinationer skal derfor i endnu højere grad følge tidsånden ved
at præstere nyt indhold og ny kommunikation.
Samtidig skal der være en balance mellem tradition og fornyelse,
som peger ud over tidens aktuelle trends.
Der vil generelt være behov for kommunikation og en strategisk
forståelse for at alt, hvad man gør, har en betydning ud over den
konkrete handling, billedet og det skrevne ord.
Processen med kontinuerlig nyfortolkning og genfortælling af stedet
skal være åben og iterativ. Den skal imidlertid også styres ud fra en
besluttet strategisk ramme, der indeholder en fælles vision og langsigtede mål. Ellers taber man sit overblik og sin orientering.
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DESTINATIONSUDVIKLING ER EN PROCES MED KONTINUERLIG NYFORTOLKNING OG
GENFORTÆLLING AF STEDET. PROCESSEN SKAL VÆRE ÅBEN OG ITERATIV, MEN SKAL
OGSÅ STYRES UD FRA EN BESLUTTET STRATEGISK RAMME, DER INDEHOLDER EN
FÆLLES VISION OG LANGSIGTEDE MÅL.
KOMMUNIKERE OPLEVELSER/ENGAGERE FORTÆLLERE
• Mange destinationsfortællinger fortalt af mange
• Flugter med fælles DNA-paraply – stedbundne værdier

STEDET
DNA
• Identitet
• Stedbundne værdier
• Lokales følelser og ideer
PRODUKT
• Oplevelser
• Stedet
• Service
• Infrastruktur
GOVERNANCE
• Aktører/virksomheder
• Netværk
• Klynger

GÆSTEN

VÆKSTDRIVERE
• Iværksætteri
• Menneskelige ressourcer
• Innovation
• Planlægning
LOKALE
• Borgere
• Lokalsamfund
• Ikke-turisme

MÅLGRUPPER
• Segment/niche
• Sæson
• Nationalitet
KANALER
• Anbefalinger
• SoMe
• Rejsesider/-blogs
• Medier

VÆKSTDRIVERE
• Loyalitet (NPS)
• Oplevelsesværdi
• Kundetilfredshed
• Markedsandele
• Konkurrencemæssige fordele
”SECOND HOMERS”
• Tilflyttere
• Landliggere/feriehusejere
• Hjemvendte

FREMTID
• Mega-trends
• Ny forbrugeradfærd
• Nye konkurrenter

MEDSKABE OPLEVELSER /
ENGAGERE OPLEVELSESDESIGNERE
• Sker ved at destinationsprodukter skabes af mange
• Flugter med målgruppers præferencer og adfærd

KILDE: Jens Friis Jensen og Eskild Hansen inspireret af Danske Destinationer og Destination Think!
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STRATEGISK STEDS- OG
PRODUKTUDVIKLING (STEDET)
”DESTINATIONSLEDELSE” HAR FEM HOVEDINGREDIENSER I
OPSKRIFTEN PÅ DESTINATIONSSELSKABERNES ARBEJDE MED
STRATEGISK STEDS- OG PRODUKTUDVIKLING:
• DNA: Steds- og produktudvikling skal bevare, forstærke og
formidle stedets autentiske karakter og kvalitet både indadtil og
udadtil; den skal være styret af og forbundet til kernefortællinger
forankret i stedets DNA (kan afdækkes via analyse af stedets
historie, befolkning, kultur, geografi, klima, miljø og økonomi).
• Produkt: Produktudvikling skal gøre stedets DNA levende og
tilgængeligt samt holde fortællingerne om stedet nye og friske.
Produktudvikling skal være en helhed (oplevelse, sted, dagligliv,
service og infrastruktur i ét), og den skal være målrettet et
specifikt gæstesegment.
• Governance: Steds- og produktudvikling skal
funderes i en langsigtet klynge af offentlige og private partnere,
der inddrages via kommunikation, samtale, fælles handlinger m.v.
• Vækstdrivere: Steds- og produktudvikling skal bakkes op af
entrepreneurship, menneskelige ressourcer, innovation og
planlægning; de rammebetingelser, der gør det muligt at skabe
ny beskæftigelse og produktivitet på stedet.

• Lokale: Steds- og produktudvikling skal engagere
stedets beboere, som bærer stedets DNA og kan befrugte produktudvikling ved at deltage i og bruge nye produkter, og som samtidig
er vigtige ambassadører for destinationen. Steds- og produktudvikling
skal være forankret i indhold, som deles af lokalbefolkningen.

STEDET
DNA
• Identitet
• Stedbundne værdier
• Lokales følelser og ideer
PRODUKT
• Oplevelser
• Stedet
• Service
• Infrastruktur

VÆKSTDRIVERE
• Iværksætteri
• Menneskelige ressourcer
• Innovation
• Planlægning
LOKALE
• Borgere
• Lokalsamfund
• Ikke-turisme

GOVERNANCE
• Aktører/virksomheder
• Netværk
• Klynger
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STRATEGISK
MARKEDSUDVIKLING (GÆSTEN)
”DESTINATIONSLEDELSE” HAR FEM HOVEDINGREDIENSER I
OPSKRIFTEN PÅ DESTINATIONSSELSKABERNES ARBEJDE MED
STRATEGISK MARKEDSUDVIKLING:
• Målgrupper: Tidligere tiders omnibus-destinationer er historie.
Nu er der behov for en mere fokuseret og niche-præget tilgang
med færre/få prioriterede segmenter, som analyseres og forstås i
dybden. Over tid kan nye segmenter godt tages ind, men kunsten
er at vælge fra og fokusere.
• Kanaler: Der er også behov for et langt større kendskab til de
kanaler, som de prioriterede gæste-segmenter benytter på deres
vej til at kende, købe og besøge destinationen. Samt en mere
systematisk udvælgelse og bearbejdning af de kanaler, der er
mest relevante ift. de prioriterede segmenter.
• Fremtid: Markedsbilledet bevæger sig hele tiden, og destinationsselskaber skal også have blik på de fremtidige muligheder
og potentialer. Der skal skabes et kvalificeret fremadrettet billede
af nye segmenter og nye kundebehov med potentiel betydning
for destinationen.
• Vækstdrivere: Destinationsselskaber skal etablere og sikre en
stærk løbende overvågning af destinationens præstationer med
særlig fokus på gæsteloyalitet (anbefalelsesværdighed) samt
jobskabelse og produktivitet linket til indsatser i produkt- og
markedsudvikling.

• ”Second homers”: For mange danske destinationer er
der et særligt markedspotentiale ift. landliggere/second-homers/
fraflyttede. Det er grupper af gæster med særlig kendskab til og
loyalitet overfor destinationen – gæster med et særligt potentiale
for genkøb og anbefaling.

GÆSTEN
MÅLGRUPPER
• Segment/niche
• Sæson
• Nationalitet
KANALER
• Anbefalinger
• SoMe
• Rejsesider/-blogs
• Medier

VÆKSTDRIVERE
• Loyalitet (NPS)
• Oplevelsesværdi
• Kundetilfredshed
• Markedsandele
• Konkurrencemæssige fordele
”SECOND HOMERS”
• Tilflyttere
• Landliggere/feriehusejere
• Hjemvendte

FREMTID
• Mega-trends
• Ny forbrugeradfærd
• Nye konkurrenter
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KOORDINERING OG SAMARBEJDE
ER VEJEN FREM

NORDJYLLAND – FOTO: MARK TRUSTRUP
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DANSKE DESTINATIONER SOM
PLATFORM FOR UDSYN OG
INTERNATIONAL INSPIRATION
Fremadrettet vil sekretariatet i Danske Destinationer udvikle en
stærkere funktion som videncenter for destinationsselskaberne
i Danmark.
Sekretariatet skal naturligvis trække på eksisterende videnkilder
som Det Nationale Turismeforum, Turismeforskere, Data- og
kompetencecentre (VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme,
Center for Regional- og Turismeforskning, HORESTA o.a.) samt
internationale sammenslutninger, fx europæiske turismebyer
og UNWTO.

Der skal i fremtiden ske en udbygning af det faglige og kollegiale
samarbejde i Danske Destinationer. Dette vil ske ved at gå endnu
tættere på, hvad der lykkes og ikke lykkes i de deltagende
destinationsselskaber.
Også internationalt er der et stort uudnyttet potentiale for
samarbejde, videndeling og inspiration med søsterorganisationer.
Det er oplagt at udvikle et stærkere nordisk samarbejde, men Polen,
Tyskland, Østrig, Holland, UK, Irland og USA er også oplagte
inspirationskilder.

Men destinationsselskaberne skal ikke alene være modtagere og
brugere af data og analyser. De skal også selv i højere grad dele
deres viden og indsigt med søsterdestinationer og andre partnere.
Videnbroerne skal gå begge veje!
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DEFINITIONER OG KILDER

STEVNS KLINT – FOTO: KIM WYON
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DEFINITIONER

DEFINITION OF

TOURISM
Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which
entails the movement of people to countries or places outside their
usual environment for personal or business/professional purposes.
These people are called visitors (which may be either tourists or
excursionists; residents or non-residents) and tourism has to do
with their activities, some of which imply tourism expenditure.
United Nations World Tourism Organization, 2008.

DEFINITION OF

TOURISM
DESTINATION
A physical space with or without administrative and/or analytical
boundaries in which a visitor can spend an overnight. It is the
cluster (co-location) of products and services, and of activities and
experiences along the tourism value chain and a basic unit of analysis
of tourism. A destination incorporates various stakeholders and can
network to form larger destinations. It is also intangible with its
image and identity which may influence its market competitiveness.
United Nations World Tourism Organization, 2007
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KILDER
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