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EM i herrehåndbold 2014 

Forord 
Den 12. til 26. januar 2014 blev EM i herrehåndbold spillet på dansk grund. 152.500 tilskuere overværede 
kampene de fire spillesteder i Herning (Jyske Bank Boxen), Aarhus (NRGi Arena), Aalborg (Gigantium) og 
København (Brøndby Hallen). Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Håndboldforbund, det europæiske 
håndboldforbund EHF, Sport Event Denmark samt de fire værtsbyer: Herning, Aarhus, Aalborg og København. 
 
Der var tre kampdage med indledende runder i hver af de fire værtsbyer. Aarhus og Herning var værtsbyer for 
hver tre kampdage i mellemrunden. Endelig blev de to sidste kampdage med semifinalerne og 
finale/bronzekamp afviklet i Herning. Samtlige Danmarks kampe blev spillet i Jyske Bank Boxen i Herning. 
 
Sportsligt blev EM i herrehåndbold en succes med dansk deltagelse til det sidste med de vundne sølvmedaljer. 
Men også de mange tilskuere fik en stor og positiv oplevelse. Det viser resultaterne af den 
tilskuerundersøgelse, der blev gennemført på spillestederne under turneringen. Resultaterne af undersøgelsen 
kan ses i denne rapport og fokuserer bl.a. på tilskueroplevelsen og praktiske forhold på spillestederne. 
Tilskuerundersøgelsen satte også fokus på tilskuernes forbrug. Dette forbrug sammen med estimater for 
deltageres, officials og andres forbrug i forbindelse med EM i herrehåndbold indgår i beregningerne af de 
turismeøkonomiske effekter af mesterskabet. 
 
I rapporten præsenteres først analysens hovedkonklusioner i 'executive summary'. I kapitel 1 er der mulighed 
for at gå i dybden med tilskueranalysen, mens kapitel 2 præsenterer de turismeøkonomiske effekter af EM i 
herrehåndbold. I kapitel 3 kan man læse mere om metoderne bag resultaterne, mens man i bilagene kan finde 
det oprindelige spørgeskema og de vigtigste tabeller, der ligger til grund for tilskueranalysen i kapitel 1. 
 
Analyseinstituttet Epinion forestod selve interviewundersøgelsen, mens bearbejdning af data og de 
samfundsøkonomiske beregninger er foretaget af økonom Mads Zahle Østergaard, VisitDenmark, der også har 
skrevet den samlede rapport. Ud over nærværende rapport er der udarbejdet en opgørelse af TV-dækningen 
af EM i herrehåndbold af REPUCOM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside: Jan Christensen, DHF.   
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Executive summary 
EM i herrehåndbold tiltrak udover delegationer fra 16 lande, officials, presse og andre gæster godt 152.500 
tilskuere. Af de 152.500 tilskuere var godt 39.000 lokale danskere, godt 85.000 tilrejsende danskere og knap 
28.000 udenlandske tilskuere. Delegationer, officials, presse og andre gæster resulterede i yderligere 12.000 
turismedage – heraf 9.500 fra udenlandske håndboldgæster. Nedenfor skitseres hovedkonklusionerne fra den 
tilskuerundersøgelse, der blev gennemført i forbindelse med EM samt de eventgenerede turismeøkonomiske 
effekter. 

Tilskuerundersøgelsen 

 
Tilskueroplevelse og stemning helt i top ved EM i herrehåndbold 

 96 pct. af alle tilskuere vurderede deres samlede af oplevelse af EM som 'god' eller 'meget god'.  

 95 pct. af alle tilskuere fandt stemningen ved EM 'meget god' eller 'god', og 93 pct. mente at 
stemningen i 'meget høj grad' eller 'høj grad' levede op til deres forventninger. 

 86 pct. af alle tilskuere fandt udsmykningen, dekorationer og lys på spillestederne 'meget gode' eller 
'gode'. 

 Der var overordnet god tilfredshed med speak og musik – 86 pct. af tilskuerne fandt disse elementer 
'meget gode' eller 'gode'. 

 Fælles for ovenstående resultater er endvidere, at Herning skiller sig positivt ud ved at score højst i 
den mest begejstrede svarkategori. 

 I det åbne spørgsmål omkring forbedringsforslag for det enkelte spillested, var der en række 
fællestræk i kommentarerne: Underholdning i pauserne, større udvalg af madvarer og billigere 
drikkevarer samt at lydniveauet med fordel kunne have været anelsen lavere. Flere bemærkede også 
tomme tilskuerpladser. Derudover er der en række venue-specikke kommentarer. For eksempel 
mente flere, at de fysiske rammer i Brøndby kunne have været bedre ligesom køerne i Brøndby også 
blev bemærket. Derudover var der ærgrelse at spore over, at der ikke var danske kampe på Sjælland, 
mens flere tilskuere i Herning opfordrede til mere 'fair play' fra både publikum og speakers side.  

 
Generelt stor tilfredshed med de praktiske forhold – men fortsat forbedringsmuligheder 

 86 pct. af tilskuerne fandt oprydningen og rengøringen ved EM 'meget god' eller 'god'. For Hernings 
vedkommende var den tilsvarende andel 87 pct., og den samlede score ligger således tæt på Hernings 
pga. de mange tilskuere i Herning. 

 Samlet set oplevede 90 pct. af tilskuerne 'stort set ikke' eller kun 'en lille smule' kø. Brøndby skilte sig 
negativ ud i denne sammenhæng, da over halvdelen af tilskuerne havde stå i kø 'en del tid' eller 'rigtig 
længe'. 

 Kø-frustrationerne i Brøndby kommer også til udtryk i de åbne spørgsmål omkring praktiske 
forbedringsforslag. Udover venue-specifikke forslag går bl.a. ønsker om ordentlige parkeringsforhold 
og øget skiltning og information (bl.a. så folk ikke sætter sig på de forkerte pladser) på tværs af 
spillesteder. 

 
Tilskuernes håndboldinteresse 

 60 pct. af de danske tilskuere angav det at få en oplevelse som den vigtigste årsag til at overvære EM. 
Herefter følger 'generel interesse for håndbold' med 46 pct. og det at give opbakning til de danske 
spillere (32 pct.). For de udenlandske tilskueres vedkommende blev opbakning af landsmændene 
angivet som vigtigste motiv (56 pct.), efterfulgt af oplevelsen (45 pct.) og almen interesse for håndbold 
(44 pct.) 

 Næsten 90 pct. af tilskuerne var i 'meget høj' eller 'høj' grad generelt interesserede i håndbold. For den 
resterende del af publikums vedkommende formåede EM at øge interessen for håndbold – godt 65 
pct. for danskernes vedkommende og knap 40 pct. for de udenlandske tilskueres vedkommende. 

 70 pct. af de danske tilskuere udtrykte 'meget høj' eller 'høj' interesse for at overvære VM i 
kvindehåndbold i Danmark i 2015.  Den tilsvarende andel for de udenlandske tilskuere var 54 pct. 
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Informationskanaler og tilskuerprofil 

 De traditionelle medier, TV og radio, var de primære årsager til at de danske tilskuere var blevet 
opmærksomme på EM i håndbold (64 pct.). Herefter fulgte venner og familie med 32 pct. (man kan 
have svaret bekræftende til flere muligheder.) De tilsvarende tal for de udenlandske tilskuere var hhv. 
42 pct. og 39 pct. 

 For de danske tilskueres vedkommende var fordelingen mellem mænd og kvinder næsten 50-50 – med 
en lille overvægt til mændene. For de udenlandske tilskueres vedkommende var omkring 75 pct. 
mænd. 

 En tredjedel af de danske tilskuere var under 26 år. Andelen var dog noget større i Aalborg og Aarhus. 
Det hænger sammen med, at man på disse venues i høj grad tog til håndbold med vennerne, mens det 
generelle billede, der er præget af Herning, var, at man tog til EM med familien (63 pct.). De 
udenlandske tilskuere tog i høj grad til EM med vennerne. 

 Godt 80 pct. af de 152.500 tilskuere var danske ifølge billetdata. I Herning var hele 93 pct. af tilskuerne 
danske, mens fordelingen var mere lige mellem danskere og udenlandske tilskuere på de tre andre 
venues. 30 pct. af de danske tilskuere var lokale. Denne andel var højest i Aarhus og Aalborg, hvor tre 
ud af fire danske tilskuere var lokale, mens de tilsvarende andele i Brøndby og Herning var hhv. 34 og 
25 pct. 

 Næsten 70 pct. af alle tilrejsende tilskuere var dagsbesøgende, mens resten overnattede i forbindelse 
med EM. Dagsbesøgsandelen var lavest i Aarhus og Aalborg med hhv. 38 pct. og 30 pct., mens knap 75 
pct. af tilskuerne i Herning og Brøndby var dagsbesøgende. 

 Godt 75 pct. af de overnattende tilskuere sov på hotel, men med nogle værtsby-forskelle. I Brøndby og 
Aarhus benyttede de overnattende tilskuere sig stort set kun af hoteller, mens lejede feriehuse 
spillede en mindre rolle i Aalborg og flere forskellige overnatningsformer blev benyttet i Herning (dog 
fortsat primært hotel). 

 Godt 80 pct. af overnatningerne blev foretaget i værtskommunerne alt i alt. Brøndby skiller sig dog ud 
–  stort set alle sov i København. 

 Tilskuerne brugte penge på en bred vifte af varer og tjenester under EM. Særligt brugte de tilrejsende 
tilskuere dog penge på restaurations- og cafe-besøg, shopping og lokaltransport. Den største 
forbrugspost for de overnattende tilskuere var ikke overraskende selve overnatningen. 

Turismeomsætning og afledte effekter 

 Den samlede event-generede turismeomsætning blev 155 mio. kr. Heraf blev 66 mio. kr. lagt af 
udenlandske håndboldturister. Af de 155 mio. kr. var 62 mio. kr. billetindtægter. 

 Af de 155 mio. kr. er 105 mio. kr. knyttet til venuet i Herning, mens de tilsvarende tal for Aarhus, 
Aalborg og Brøndby er hhv. 26 mio. kr., 13 mio. kr. og 10 mio. kr. 

 Job. Turismeforbruget afledt af EM i herrehåndbold skabte 87 årsværk på nationalt plan. På 
kommunalt plan skabte EM 62 årsværk i Herning, 26 i Aarhus, 11 i Aalborg og 5 i Brøndby. 

 Bruttoværditilvækst: Turismeforbruget afledt af EM i herrehåndbold skabte en værditilvækst på 33 
mio. kr. på nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning (20,9 mio. kr.), Aarhus (9,1 
mio. kr.), Aalborg (4,2 mio. kr.) og Brøndby (2,2 mio. kr.) 

 Skabt skatteprovenu. Når turisterne bruger penge skaber det skatteindtægter i form af moms- og 
vareskatter, men også personskatter som følge af de personer, der har arbejde i kraft af turisternes 
forbrug. På nationalt skabte håndboldturisternes forbrug små 22 mio. kr. i offentligt provenu. 
Turisterne i Herning skabte 13,5 mio. kr., men de tilsvarende tal for Aarhus, Aalborg og Brøndby var 
5,5 mio. kr., 3,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 1,4 mio. kr. i Herning, 0,7 
mio. kr. i Aarhus, 0,3 mio. kr. i Aalborg og 0,04 mio. kr. i Brøndby. 
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Kapitel 1. Tilskuerundersøgelsen 

1.1 Introduktion 
Tilskuerundersøgelsen blev gennemført af analyseinstituttet Epinion og resultaterne præsenteres i dette 
kapitel. Der blev i alt gennemført 991 face-to-face interviews fordelt over de fire spillesteder og forskellige 
runder. Interviewene er gennemført forskellige steder på eventområderne med lokale og tilrejsende danske og 
internationale tilskuere og enkelte frivillige. Der var ingen kvoter på tilskuerne for bestemte segmenter, så 
indsamlingen kan opfattes som tilfældig og repræsentativ. 
 
I rapporten formidles både de overordnede resultater og resultaterne for de enkelte spillesteder. De 
overordnede resultater er vejet med tilskuertallet på de enkelte venues. På enkelte steder rapporteres der på 
et Danmark – udland snit. Her er de danske resultater vejet, mens de udenlandske er uvejede. Det skyldes, at 
antallet af udenlandske interview på flere af spillestederne er for få til at drage håndfaste statistiske 
konklusioner. Dette er der gjort eksplicit opmærksom på de relevante steder i afrapporteringen. 
 
Enkelte steder – fx i forbindelse med de økonomiske beregninger – er oplysninger om fx opholdslængder og 
størrelsen af de økonomiske rejsegrupper inddraget.  

1.2 EM i herrehåndbold var en stor tilskuersucces 
Tilskueroplevelse og stemning helt i top ved EM i herrehåndbold 

 96 pct. af alle tilskuere vurderede deres samlede af oplevelse af EM som 'god' eller 'meget god'.  

 95 pct. af alle tilskuere fandt stemningen ved EM 'meget god' eller 'god', og 93 pct. mente at 
stemningen i 'meget høj grad' eller 'høj grad' levede op til deres forventninger. 

 86 pct. af alle tilskuere fandt udsmykningen, dekorationer og lys på spillestederne 'meget gode' eller 
'gode'. 

 Der var overordnet god tilfredshed med speak og musik – 86 pct. af tilskuerne fandt disse elementer 
'meget gode' eller 'gode'. 

 Fælles for ovenstående resultater er endvidere, at Herning skiller sig positivt ud ved at score højst i 
den mest begejstrede svarkategori. 

 I det åbne spørgsmål omkring forbedringsforslag for det enkelte spillested, var der en række 
fællestræk i kommentarerne: Underholdning i pauserne, større udvalg af madvarer og billigere 
drikkevarer samt at lydniveauet med fordel kunne have været anelsen lavere. Flere bemærkede også 
tomme tilskuerpladser. Derudover er der en række venue-specikke kommentarer. For eksempel 
mente flere, at de fysiske rammer i Brøndby kunne have været bedre ligesom køerne i Brøndby også 
blev bemærket. Derudover var der ærgrelse at spore over, at der ikke var danske kampe på Sjælland, 
mens flere tilskuere i Herning opfordrede til mere 'fair play' fra både publikum og speakers side.  

 
Generelt stor tilfredshed med de praktiske forhold – men fortsat forbedringsmuligheder 

 86 pct. af tilskuerne fandt oprydningen og rengøringen ved EM 'meget god' eller 'god'. For Hernings 
vedkommende var den tilsvarende andel 87 pct., og den samlede score ligger således tæt på Hernings 
pga. de mange tilskuere i Herning. 

 Samlet set oplevede 90 pct. af tilskuerne 'stort set ikke' eller kun 'en lille smule' kø. Brøndby skilte sig 
negativ ud i denne sammenhæng, da over halvdelen af tilskuerne havde stå i kø 'en del tid' eller 'rigtig 
længe'. 

 Kø-frustrationerne i Brøndby kommer også til udtryk i de åbne spørgsmål omkring praktiske 
forbedringsforslag. Udover venue-specifikke forslag går bl.a. ønsker om ordentlige parkeringsforhold 
og øget skiltning og information (bl.a. så folk ikke sætter sig på de forkerte pladser) på tværs af 
spillesteder. 
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Tilskuernes håndboldinteresse 

 60 pct. af de danske tilskuere angav det at få en oplevelse som den vigtigste årsag til at overvære EM. 
Herefter følger 'generel interesse for håndbold' med 46 pct. og det at give opbakning til de danske 
spillere (32 pct.). For de udenlandske tilskueres vedkommende blev opbakning af landsmændene 
angivet som vigtigste motiv (56 pct.), efterfulgt af oplevelsen (45 pct.) og almen interesse for håndbold 
(44 pct.) 

 Næsten 90 pct. af tilskuerne var i 'meget høj' eller 'høj' grad generelt interesserede i håndbold. For den 
resterende del af publikums vedkommende formåede EM at øge interessen for håndbold – godt 65 
pct. for danskernes vedkommende og knap 40 pct. for de udenlandske tilskueres vedkommende. 

 70 pct. af de danske tilskuere udtrykte 'meget høj' eller 'høj' interesse for at overvære VM i 
kvindehåndbold i Danmark i 2015.  Den tilsvarende andel for de udenlandske tilskuere var 54 pct. 

 
Informationskanaler og tilskuerprofil 

 De traditionelle medier, TV og radio, var de primære årsager til at de danske tilskuere var blevet 
opmærksomme på EM i håndbold (64 pct.). Herefter fulgte venner og familie med 32 pct. (man kan 
have svaret bekræftende til flere muligheder.) De tilsvarende tal for de udenlandske tilskuere var hhv. 
42 pct. og 39 pct. 

 For de danske tilskueres vedkommende var fordelingen mellem mænd og kvinder næsten 50-50 – med 
en lille overvægt til mændene. For de udenlandske tilskueres vedkommende var omkring 75 pct. 
mænd. 

 En tredjedel af de danske tilskuere var under 26 år. Andelen var dog noget større i Aalborg og Aarhus. 
Det hænger sammen med, at man på disse venues i høj grad tog til håndbold med vennerne, mens det 
generelle billede, der er præget af Herning, var, at man tog til EM med familien (63 pct.). De 
udenlandske tilskuere tog i høj grad til EM med vennerne. 

 Godt 80 pct. af de 152.500 tilskuere var danske ifølge billetdata. I Herning var hele 93 pct. af tilskuerne 
danske, mens fordelingen var mere lige mellem danskere og udenlandske tilskuere på de tre andre 
venues. 30 pct. af de danske tilskuere var lokale. Denne andel var højest i Aarhus og Aalborg, hvor tre 
ud af fire danske tilskuere var lokale, mens de tilsvarende andele i Brøndby og Herning var hhv. 34 og 
25 pct. 

 Næsten 70 pct. af alle tilrejsende tilskuere var dagsbesøgende, mens resten overnattede i forbindelse 
med EM. Dagsbesøgsandelen var lavest i Aarhus og Aalborg med hhv. 38 pct. og 30 pct., mens knap 75 
pct. af tilskuerne i Herning og Brøndby var dagsbesøgende. 

 Godt 75 pct. af de overnattende tilskuere sov på hotel, men med nogle værtsby-forskelle. I Brøndby og 
Aarhus benyttede de overnattende tilskuere sig stort set kun af hoteller, mens lejede feriehuse 
spillede en mindre rolle i Aalborg og flere forskellige overnatningsformer blev benyttet i Herning (dog 
fortsat primært hotel). 

 Godt 80 pct. af overnatningerne blev foretaget i værtskommunerne alt i alt. Brøndby skiller sig dog ud 
–  stort set alle sov i København. 

 Tilskuerne brugte penge på en bred vifte af varer og tjenester under EM. Særligt brugte de tilrejsende 
tilskuere dog penge på restaurations- og cafe-besøg, shopping og lokaltransport. Den største 
forbrugspost for de overnattende tilskuere var ikke overraskende selve overnatningen. 
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1.3 Kort om selve tilskuerundersøgelsen 
Der blev i alt interviewet 991 tilskuere ved EM i håndbold fordelt på de fire spillesteder. En tredjedel af 
interviewene blev foretaget i Herning, mens hver af de resterende tre spillesteder stod for godt 20 pct. af 
interviewene. 
 
78 pct. af alle interview blev foretaget med danske tilskuere, mens 22 pct. blev foretaget med udlændinge. Der 
var dog stor forskel spillestederne i mellem, hvor Herning ikke overraskende havde den største dansker-andel 
blandt de interviewede spillesteder med over 90 pct. Aarhus fulgte dog tæt efter, mens de udenlandske 
interview fyldte en tredjedel i Aalborg og næsten halvdelen i Brøndby. 
 
Disse fordelinger passer godt med det faktum i mente, at de danske kampe blev spillet i Herning, mens det 
norske hold spillede i Aalborg og svenskerne i Brøndby. På overordnet niveau stemmer fordelingen mellem 
danske og udenlandske tilskuere fra tilskuerundersøgelsen omtrentligt med billetdata for de 152.500 tilskuere. 
Tilskuerundersøgelsens fordelinger passer imidlertid ikke helt med den faktiske billetfordeling på de enkelte 
spillesteder. Dette fremgår af tabel 1.3.3. Derfor er resultater af tilskuerundersøgelsen vejet med tilskuertallet, 
for at få så reelt et billede som muligt. Tilskuerundersøgelsens data kan dog ikke bære, at der også tages højde 
for et Danmark-udland snit på det enkelte spillested, da det ville betyde, at ganske få interview repræsenterer 
mange mennesker. For eksempel ville 22 interview repræsentere 9.100 udenlandske tilskuere i Aarhus. Dette 
ville gøre resultaterne for usikre.  Derfor er der hovedsageligt anvendt venue-vægte og kun i få tilfælde 
rapporteret på et Danmark-udland snit. Det betyder også, at Herning med 74 pct. af tilskuerne vejer tungt i de 
samlede tal. 
 
På grund af de lidt mindre stikprøver i Aarhus, Aalborg og Brøndby er der en smule større statistisk usikkerhed 
knyttet til resultaterne fra disse spillesteder isoleret set sammenholdt med resultaterne fra Herning og det helt 
overordnede resultat. 
 
Figur 1.3.1 Tilskuerundersøgelsens interviewfordeling 
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Figur 1.3.2 Tilskuerundersøgelsens interviewfordeling. Danmark udland 
 

 
 
Figur 1.3.3 Billetdata vs. tilskuerundersøgelsen. Derfor vægtes der. 

  Billetdata Tilskuerundersøgelsen 

  Danmark  Udlandet I alt Danmark  Udlandet I alt 

Aarhus 6% 6% 12% 19% 2% 21% 

Aalborg 4% 3% 7% 15% 7% 22% 

Brøndby 3% 4% 7% 12% 11% 23% 

Herning 68% 5% 73% 32% 2% 34% 

I alt 82% 18% 100% 78% 22% 100% 
Note: Det er i vægtningen antaget, at de 30 interview foretaget med VIP'er også er danske (der blev ikke spurgt til 
VIP'ernes nationalitet). Ifølge arrangørerne blev 500 af i alt 13.000 VIP-billetter solgt til danskere, så antagelsen har kun 
gangske lille effekt i Danmark-udland rapporteringerne. 
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1.4 Tilskueroplevelsen 
 
Tilskuerne havde en virkelig god oplevelse ved EM i herrehåndbold… 
Stort set alle tilskuere, 96 pct., vurderede deres samlede oplevelse af EM i herrehåndbold som 'meget god' 
eller 'god'. Næsten 80 pct. vurderede oplevelsen som 'meget god'. Ser man på det enkelte spillested svarede 
minimum 93 pct. af tilskuerne, at de havde haft en 'meget god' eller 'god' oplevelse. Herning skiller sig dog 
positivt ud ved, at 83 pct. af tilskuerne svarede, at de havde haft en 'meget god' oplevelse, mens den 
tilsvarende andel i både Aalborg og Aarhus var to tredjedele, mens den i Brøndby var 58 pct. 
 
Figur 1.4.1 Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede oplevelse af EM i herrehåndbold, hvordan ville 
du så vurdere den? 

 
 

…og stemningen var i top på det enkelte spillested… 
Stemningen var også i top ved EM. 95 pct. af alle tilskuere fandt stemningen i forbindelse med EM i 
herrehåndbold 'meget god' eller 'god'. Andelen var højst i Herning med 97 pct. og lavest i Aarhus med 88 pct. 
Fordelingerne mellem 'meget god' og 'god' er dog lidt forskellige spillestederne imellem. I Herning vurderede 
hele 87 pct. af tilskuerne  stemningen som 'meget god', mens den tilsvarende andel var omkring to tredjedele i 
Brøndby og Aalborg, men 'kun' små 50 pct. i Aarhus. 
 
Figur 1.4.2 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med EM i herrehåndbold i <aktuelt venue>? 
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…og stemningen levede fuldt ud op til forventninger  
93 pct. af tilskuerende svarede, at stemningen omkring hele mesterskabet i 'meget høj grad' eller 'høj grad' 
levede op til deres forventninger. I Herning svarede hele 97 dette, mens andelene i Brøndby, Aalborg og 
Aarhus var hhv. næsten 90 pct., 83 pct. og lige godt 80 pct. 
  
Figur 1.4.3 I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring EM i Herrehåndbold lever op til dine forventninger alt i 
alt, hvad angår stemningen i <aktuelt venue>? 

 
 

Tilskuerne var godt tilfredse med udsmykning, dekorationer og lys på spillestederne 
Tilskuerne var generelt rigtig godt tilfredse med udsmykning, dekorationer og lys på spillestederne. Alt i alt 
svarerede 86 pct. af tilskuerne således, at disse forhold var 'meget gode' eller 'gode'. Der var dog nogen forskel 
spillestederne imellem. I Herning var andelen 90 pct., hvor næsten 60 pct. alene havde svaret 'meget god'. I 
Aalborg svarede godt 80 pct. af tilskuerne, at disse elementer var 'meget gode' eller 'gode', mens andelene i 
Aarhus og Brøndby var hhv. 75 og 72 pct. 
 
Figur 1.4.4 Hvordan synes du at udsmykning, dekorationer og lys har været under EM i herrehåndbold i <aktuelt 
venue>? 
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God tilskuertilfredshed med musik og speak på spillestederne 
Der var overordnet god tilfredshed med speak og musik blandt tilskuerne. Samlet set svarede 86 pct. af 
tilskuerne, at de syntes 'meget godt' eller 'godt' om musik og speak. Herning, der vejer tungt i det samlede 
billede, skilte sig dog positivt ud fra de andre spillesteder med en andel på næsten 90 pct., mens tre ud af fire 
tilskuere vurderede speak og musik tilsvarende positivt på de andre venues. 
 
Figur 1.4.5 Hvordan synes du at musik og ”speak” har været under EM i herrehåndbold i <aktuelt venue>? 

 
 
Forbedringsforslag – spillested for spillested 
På trods af de meget flotte resultater for tilskueroplevelsen, fremkom der i det åbne spørgsmål omkring 
forbedringsforslag en række kommentarer og forbedringsforslag for det enkelte spillested. Nedenfor er de 
vigtigste kommentarer og forbedringsforlag for det enkelte venue gengivet. Der er nogle fællestræk i 
forbedringsforslagene, men da det er de spillestedsspecifikke kommentarer der kan læres mest af, er det 
disse, der er gengivet. Dog skal en par fællestræk kort nævnes: 
 
Fællestræk  

 Underholdning i pauserne. For eksempel musik,  

 På nogle spillesteder for mange tomme pladser. Konkrete forslag fra de åbne svar: Billigere billetter og 
mere markedsføring – fx i Sverige. 

 Mad og drikke. Gælder ikke for alle venues, men generelt ønske om større udvalg og billigere 
drikkevarer. 

 Lydniveauet blev på flere venues oplevet som meget højt. Flere bemærkning om, at det er en god ide 
at stoppe musikken, når spillet går i gang – fx efter en scoring. 

 
Brøndby 

 Musik og støj. Flere oplevede, at det generelle lydniveau, heriblandt musikken, var for højt. Blandt 
andet forslag om at slukke musikken eller skrue ned, når der blev jublet. 

 Underholdning i pausen. 

 Køer. Flere oplevede køer i forskellige sammenhænge. Forslag om flere kasser, større barer mm. for at 
undgå køer. 

 Mad og drikke. Ønske om større madudvalg og bedre madkvalitet samt billigere drikkevarer. 

 Tomme tilskuerpladser. 

 De fysiske rammer. Lydkvalitet og udsyn kunne være bedre, ligesom sæderne også kunne være større. 
Derudover kunne hallen godt være mere spændende. 

 Placering mm. Ærgrelse over at Danmark ikke spillede på Sjælland. Blandt andet derfor forslag om at 
bruge/bygge større og mere moderne hal, så dette kunne lade sig gøre fremadrettet. Flere havde også 
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gerne set, at spillestedet havde ligget mere centralt ift. København. Dette hænger sammen med 
ønsket om bedre transportmuligheder til spillestedet. 

 Flere børne- og familiehensyn. 

 Bemærkning fra frivillige. Øget sikkerhed og bedre kommunikation ville være ønskeligt. 
 
Herning 

 Ønske om underholdning i pauserne. 

 Stop musikken når spillet går i gang. 

 (Mad og) drikke. Ønske om billigere drikkevarer. 

 Fair play. Speakeren skal være objektiv og kommentarer fra både frivillige og tilskuere om at øget 
sportslighed blandt tilskuerne ville være klædeligt. 

 Storskærme. Kan bruges mere aktivt – fx til at vise detaljer. Og skriften meget lille – svært at læse fra 
de bagerste pladser. 

 
Aalborg 

 Underholdning i pauserne. 

 Stemningsskabende tiltag. Forslag: Uddeling af flag, mere engageret speak, lysshow, maskotter og 
flere publikummer – der var tomme pladser. 

 Speak. Kunne have været bedre og mere klar og med fordel på bedre engelsk. 
 
Aarhus 

 Underholdning i pauserne. 

 Tomme pladser.  

 Lydniveau. Var meget højt. 

 Mad. Sundere udvalg. 

 Stemningsskabende tiltag. Forslag: Uddeling af flag, lysshow og speak der i endnu højere grad formår 
at få de udenlandske publikummer med. 
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1.5 Praktiske forhold 
 
Stor tilfredshed overordnet set med oprydning og rengøring 
Næsten 85 pct. af alle tilskuere syntes, at oprydningen og rengøringen ved EM i herrehåndbold var 'meget god' 
eller 'god'. Det samlede tal dækker dog over forskelle spillestederne imellem. I Herning var det tilsvarende tal 
87 pct., mens andelen i Aarhus var knap 80 pct. og lidt lavere i Aalborg og Brøndby var hhv. 77 pct. og 73 pct. 
Ydermere svarede over 50 pct. i Herning 'meget god', men den tilsvarende andel i Brøndby i den anden ene af 
spektret var 20 pct. 
 
Figur 1.5.1 Hvordan synes du, at oprydning og rengøring er i <aktuelt venue> i forbindelse med EM i herrehåndbold? 

 
 
Ingen kø-gener – på nær i Brøndby 
Samlet set havde næsten 90 pct. af tilskuerne 'stort set ikke' eller kun stået i kø 'en lille smule'. For Herning, 
Aalborg og Aarhus vedkommende var andelen over 90 pct. Omvendt var andelen kun lige godt 50 pct. i 
Brøndby, hvor næsten halvdelen af tilskuerne havde stået i kø 'en del tid' eller 'rigtig længe'. 
 
Figur 1.5.2 Hvordan er din oplevelse af køforholdene i <aktuelt venue> i forbindelse med EM i herrehåndbold? 
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Forbedringsforslag – spillested for spillested 
Nedenfor er de centrale og gentagne tilskuer-kommentarerne omkring de praktiske forhold gengivet for det 
enkelte spillested. Det er samme type kommentarer på de forskellige spillesteder, men kommentarerne er 
alligevel forskellige, når de bliver konkrete. Man kan sige, at fællestrækkene er, at nogle ting bare skal være i 
orden, og hvis de ikke er, er det et irritationsmoment for tilskuerne. Man kan kalde det 'hygiejne-forhold'. 
Eksempler er ordenlige parkeringsforhold, og at praktiske ting som adgang til hallen og at folk ikke sætter sig 
på de forkerte pladser, da det skaber forvirring og irritation.  Bedre skiltning og øget information foreslås bl.a. i 
denne sammenhæng. 
 
Brøndby 

 Køforhold. Mange negative kommentarer omkring køforhold – helt i overensstemmelse med svarende 
i kø-spørgsmålet. Mange forslag til forbedringer - fx flere kasser og boder, mere personale og flere 
toiletter 

 Større og mere tidssvarende hal. Specifikke kommentarer omkring de mange stolper i salen, der 
blokerede udsynet. 

 Trafikale adgangsforhold. Blandt andet forslag om bedre skiltning og shuttlebus til stationen. 

 Toiletforhold. Installér blæsere – papiret løb ud. 
 
Herning 

 Mad og Drikke. Bedre og sundere mad og generelt flere madboder og større udvalg. 

 Parkeringsforhold. Ønske om bedre forhold og bedre markeringer på p-pladsen. 

 Frivillige. Ønsker og pladser til dem, så de også kan se kampen. 

 Billetkontrol. Hænger muligvis sammen med kommentarer omkring manglende tilskuerpladser. 
 
Aalborg 

 Flere indgange til hallen. 
 
Aarhus 

 Parkeringsforhold: Flere pladser 

 Siddepladser: Bedre komfort 

 Priser: Generelt for høje, men særligt billetpriserne. 

 Trafikale adgangsforhold: Bedre busforbindelser og skiltning. 

 Information: Også ønske om bedre skiltning på selve spillestedet. 

 Danske kampe: Flere havde gerne set danske kampe i Aarhus. 

 Toiletforhold. Installér blæsere – papiret løb tør. 

 Billetkontrollen skulle være bedre. 

 Skærme uden for hallen ved boderne. 
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1.6 EM og tilskuernes håndboldinteresse 
Et naturligt snit for spørgsmål der handler om tilskuernes håndboldinteresse er Danmark-udlandet. Dette 
betyder igen, at data præsenteret i dette afsnit er uvejet mellem spillestederne for udlandets vedkommende, 
da det ellers ville betyde, at meget få interview ville repræsentere mange tilskuere på det enkelte spillested. 
For de danske tilskueres vedkommende kan det i nogen grad forsvares at se på det enkelte spillested, selv om 
der også er nogen usikkerhed knyttet til resultaterne pga. stikprøvestørrelsen – særligt for Brøndby, Aalborg 
og Aarhus. Relevante og betydelige forskelle mellem spillestederne er dog nævnt i teksten eller der er henvist 
til appendikstabeller. 
 
De danske tilskuere så EM i håndbold for oplevelsens skyld, men også pga. almen interesse for håndbold 
Næsten 60 pct. af de danske tilskuere angav det at få en oplevelse som årsag til at overvære EM i håndbold. 
Oplevelsen er dermed det vigtigste motiv for de danske tilskuere. Ikke langt efter følger dog en generel 
interesse for håndbold (46 pct.) og også det at give landsmændene opbakning var en relativ vigtig årsag (32 
pct.). 15 pct. af de danske tilskuere var eller havde været medlem af en håndboldklub. Det overordnede billede 
genfindes også på det enkelte spillested i store træk. Dog er der enkelte forskelle spillestederne imellem, 
hvilket fremgår af appendiks 2. Her kan fx nævnes, at svaret 'at give mine landsmænd opbakning' ikke 
overraskende er højere i Herning end på de andre spillesteder. 
 
For de udenlandske tilskueres vedkommende angav 56 pct., det at give deres landsmænd opbakning som 
årsag til at overvære EM. Herefter følger 'for oplevelsens skyld' (45 pct.) og almen interesse for håndbold (44 
pct.). 
 
Figur 1.6.1 Hvad var årsagerne til, at du ville overvære EM i herrehåndbold? 

 
 
EM øgede interessen for håndbold blandt de ikke-håndboldinteresserede tilskuere 
Langt de fleste tilskuere var i 'meget høj' eller 'høj' grad generelt interesserede i håndbold i forvejen – næsten 
90 pct. af tilskuerne uanset nationalitet. Det er ikke overraskende svært at øge interessen for håndbold hos 
tilskuere, som i udgangspunktet er meget interesserede. To tredjedele af disse tilskuere havde således også 
svaret, at EM ikke havde øget deres interesse for håndbold yderligere. Ser man i stedet på tilskuere, der i 
udgangspunktet havde svaret 'hverken eller', 'i ringe grad' eller 'slet ikke' på spørgsmålet om deres generelle 
interesse i håndbold, er billedet et andet. Her formåede EM at øge interessen for håndbold hos to tredjedele 
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for danskernes vedkommende og hos næsten 40 pct. for de udenlandske tilskueres vedkommende. Det skal 
dog noteres, at de præcise andele her er lidt usikre pga. stikprøvens størrelse. 
 
Figur 1.6.2 I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

  Danmark Udlandet 

I meget høj grad 56% 58% 

I høj grad 33% 30% 

Hverken eller 6% 8% 

I ringe grad 4% 2% 

Slet ikke 1% 1% 

N= 743 218 

 
Figur 1.6.3 Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold? Hvis man i forvejen i 'meget høj' 
eller 'høj' grad generelt er interesseret i håndbold. 

 
 
Figur 1.6.4 Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold? Hvis man i forvejen har 'meget lav', 
'lav' eller 'hverken eller' generel interesse for håndbold. 
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Størst interesse blandt de danske tilskuere for at overvære VM i kvindehåndbold 2015 i Danmark 
For de danske tilskueres vedkommende udtrykte 70 pct. 'meget høj' eller 'høj' interesse for at overvære VM i 
kvindehåndbold i 2015. Andelen var lidt højere i Aarhus med 74 pct. og omvendt lidt lavere i Brøndby og 
Aalborg med 65 pct. I den anden ende af skalaen gav 12 pct. udtryk for, at deres interesse var 'lav' og yderlige 
6 pct. angav deres interesse som værende 'meget lav'. For de udenlandske tilskueres vedkommende var 
andelen der svarede 'meget høj' eller 'høj' noget lavere med 54 pct., mens en lille tredjedel angav 'lav' eller 
'meget lav' interesse. 
 
Figur 1.6.5 Hvor stor er din interesse i at overvære VM i kvindehåndbold i Danmark 2015 i en af spillearenaerne? 
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1.7 Informationskanaler og generelle tilskuerkarakteristika 
 
De traditionelle massemedier og familie og venner var de vigtigste informationskanaler 
Når spørgsmålet handler om hvordan tilskuerne er blevet bekendt med EM i håndbold er Danmark-udlandet 
igen et naturligt snit. Både for danske og udenlandske tilskuere var den vigtigste informationskanal mht. 
kendskab til EM i herrehåndbold de klassiske medier TV og radio. To tredjedele af danskerne blev bekendt 
med EM gennem disse medier, mens den tilsvarende andel for de udenlandske tilskuere var godt 40 pct. 
Dernæst kom 'word of mouth' gennem familie, venner og kollegaer – hhv. 32 pct. for de danske tilskueres 
vedkommende og små 40 pct. for de udenlandske tilskuere. Herefter følger sociale medier, aviser og 
håndboldklubber. 
   
Figur 1.7.1 Hvordan blev du bekendt med EM i håndbold? 

 
 
En tredjedel af de danske tilskuere i Aarhus så også kampe på andre spillesteder 
En tredjedel af de danske tilskuere i Aarhus så også kampe på andre spillesteder, mens det tilsvarende tal for 
Aalborg var 17 pct. Det var ikke overraskende i vid udstrækning i Herning disse tilskuere også så kampe. Kun 5 
pct. af de adspurgte danske tilskuere i Brøndby så EM kampe på andre spillesteder. Tallet for Herning var 8 pct. 
– dvs. 92 pct. af de danske tilskuere i Herning så kun kampe der ifølge tilskuerundersøgelsen. 
 
For udlandets vedkommende var andelen der så kampe på andre venues på de tre spillesteder lidt lavere – 12 
pct. i Aalborg, 9 pct. i Aarhus og 8 pct. i Brøndby. Ikke overraskende var andelen i Herning højere, da de 
udenlandske tilskuere må formodes at være fulgt med deres hold fra de indledende runder. 
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Figur 1.7.2 Andel af interviewede per spillested der overværede kampe på andre spillesteder? 

 
 
EM i herrehåndbold trak tilskuere af begge køn 
Både mænd og kvinder mødte op på lægterne til EM i håndbold. For de danske tilskueres vedkommende var 
fordelingen omtrent 50-50 – dog med en lille overvægt af mandlige tilskuere. Der var der nogen forskel 
spillestederne imellem.  I Brøndby var 70 pct. af de danske tilskuere mænd, mens fordelingen var mere ligeligt 
fordelt på de andre spillesteder. For udlandets vedkommende var der en større overvægt af mandlige 
tilskuere. Tre ud af fire udenlandske tilskuere var således mænd. 
 
Figur 1.7.3 Kønsfordeling blandt tilskuerne 
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Danskerne tog til håndbold med både familie og venner 
En tredjedel af de danske tilskuere var under 26 år. Det var dog i høj grad Herning og Brøndby, der trak i den 
anden retning. I Aalborg og Aarhus var de danske tilskuere noget yngre – hhv. 63 pct. og godt 50 pct. af de 
danske tilskuere var ifølge tilskuerundersøgelsen under 26 år. Den aldersmæssige fordeling blandt de 
adsputgte danske tilskuere var således langt mere jævn fordelt i Herning end de var på de to andre jyske 
venues. Dette bekræftes, når man ser på hvem man tog til håndbold med. 63 pct. af danskerne tog til EM med 
familien – i alt små 30 pct. med børn - og Herning trækker op i denne statistik med 67 pct., mens andelen var 
lavest i Aalborg med 35 pct. Dette fremgår af tabellen i appendiks. Omvendt overværede man i højere grad 
kampene med vennerne i Aalborg og Aarhus end man gjorde i Herning og i Brøndby. 
 
For de udenlandske tilskueres vedkommende tog man i høj grad til EM med vennerne. 
 
1.7.4 Aldersfordeling blandt tilskuerne 

  -25 26-35 36-45 46-55 56+ N= 

Brøndby 33% 17% 15% 24% 10% 203 

Herning 30% 15% 16% 19% 20% 315 

Aalborg 63% 13% 7% 10% 7% 180 

Aarhus 51% 7% 10% 15% 17% 184 

Danmark 33% 14% 15% 19% 19% 674 

Udland 9% 20% 29% 19% 22% 208 

I alt 29% 15% 18% 19% 19% 882 

 
1.7.5 Er du her alene eller sammen med andre (gerne flere svar)? 
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EM i håndbold trak især danske, men også udenlandske tilskuere 
EM i herrehånd blev overværet af 152.500 tilskuere. 80 pct. eller næsten 124.600 af tilskuerne var danskere, 
mens de resterende små 28.000 tilskuere var udenlandske. Dette dækker dog over, at 93 pct. af tilskuerne i 
Herning var danske, mens fordelingen var mere lige på de tre andre spillesteder. I Brøndby var der ligefrem en 
lille overvægt af udenlandske tilskuere. 
 
Ser man nærmere på de danske tilskuere var 30 pct. lokale, mens de resterende 70 pct. var tilrejsende. Denne 
fordeling er baseret på tilskuerundersøgelsen og dermed folks egne svar på hvorvidt de er lokale eller 
tilrejsende. Den lokale andel af danskere var højest i Aarhus og Aalborg, hvor omtrentligt tre ud af fire danske 
tilskuere var lokale. Omvendt så det ud i Brøndby og Herning, hvor hhv. 34 pct. og 25 pct. var lokale. 
 
1.7.6 Tilskueres nationalitet 

 

 
 

1.7.7 Danske tilskuere – lokale og tilrejsende 
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Størstedelen af de tilrejsende tilskuere var dagsøgende 
Næsten 70 pct. af de tilrejsende tilskuere var dagsbesøgende – dvs. kørte til og fra EM og eget hjem på 
spilledagen. De resterende godt 30 pct. af de tilrejsende tilskuere overnattede i forbindelse med EM. I Herning 
og Brøndby var næsten 75 pct. af tilskuerne dagsbesøgende, mens de tilsvarende andele i Aarhus og Aalborg 
var noget anderledes – hhv. 38 pct. og 30 pct.  
 
Ovenstående tal dækker dog over både danskere og udlændinge, og stikprøvestørrelserne tillader ikke 
yderligere nedbrydning. Det er dog interessant at notere, at de underliggende svar fra de udenlandske 
tilskuere indikerer, at omkring 40 pct. af de udenlandske tilskuere i Brøndby var dagsbesøgende, og at der selv 
i Aalborg og Aarhus var dagsbesøg fra udlandet – hhv. 17 pct. og 28 pct. Der er dog betydelig statistisk 
usikkerhed knyttet til disse udenlandske resultater. 
 
1.7.8 Tilrejsende tilskuere – fordeling mellem dagsbesøgende og overnattende 
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De overnattende tilskuere sov på hotel i værtskommunerne 
Samlet set sov godt 75 pct. af de overnattende tilskuere på hotel. I Aarhus og Brøndby var hotel-andelen tæt 
på 100 pct., mens 22 pct. af tilskuerne i Aalborg angav, at de overnattede i lejede feriehuse. I Herning er 
billedet lidt mere differentieret. To trejdedele angav at overnatte på hotel, yderligere 15 pct. angav 
B&B/private værelser og knap 10 pct. overnattede hos familie og venner. 
 
80 pct. af alle overnattende tilskuere overnattede i værtskommunen. Dette dækker dog over store forskelle 
værtskommunerne imellem. I Aalborg og Aarhus sov praktisk taget alle tilrejsende tilskuere i værtskommunen, 
mens tallet for Herning var 80 pct. I Brøndby derimod angav ingen af tilskuerne at have sovet i 
værtskommunen – alle, men en enkelt undtagelse, angav derimod København som overnatningsby. 
 
1.7.9 Overnatningsformer 

 
 
1.7.10 Overnatningskommuner 
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Tilrejsende tilskuernes døgnforbrug 
Overnattende tilskuere brugte omkring 2.000 kr. ekskl. entré i døgnet ifølge tilskuerundersøgelsen – danskerne 
lidt mere med et døgnforbrug på omkring 2.150 kr., mens de overnattende udenlandske tilskuere brugte knap 
1.840 kr. i døgnet. Sammenlignet med VisitDenmarks nyeste døgnforbrug for hotel-gæster (som det jo stort 
set er ifølge tilskuerundersøgelsen) er håndbold-tilskuernes døgnforbrug noget højere. Det hænger givetvis 
sammen med korte opholdslængder, så folk har brugt lidt flere penge om dagen i en kortere periode. De 
dagsbesøgende gæsters forbrug for hhv. danskere og udlændinge var knap 300 kr. og 730 kr. per døgn. 
 
Tilskuerne ved EM i herrehåndbold brugte penge på en række goder og servicer. De overnattende gæster 
brugte i sagens natur en del af budgettet på selve overnatningen, men derudover er restaurant-besøg, 
shopping (for de overnattende gæsters vedkommende) og lokal-transport i Danmark centrale udgiftsposter for 
håndboldtilskuerne. 
 
Tabel 1.7.11 Døgnforbrug (eksklusiv entré til EM) – udvalgte snit 

 
  

Nationalitet

Dagsbesøg/

overnatning Overnatnng

 Restaurant

o.lign. Shopping Kultur

 Lokal-

transport Andet I alt

Danskere Dagsbesøg -                     123                    70                 0                104               1                297           

Overnatter 763                     494                    524               -            363               -            2.144        

Udlandet Dagsbesøg -                     365                    89                 4                260               10              728           

Overnatter 985                     420                    232               1                198               2                1.838        
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Kapitel 2: De turismeøkonomiske effekter 

2.1 Introduktion 
Dette kapitel præsenterer den EM-generede turismeomsætning og de deraf afledte samfundsøkonomiske 
effekter. Fremgangsmåden er løbende beskrevet, mens den overordnede metode er beskrevet i 
metodekapitlet. 
 
Hovedkilderne til antal tilskuere og antal tilskuerdage er billetdata, arrangøroplysninger og fordelinger og 
forbrugsdata fra tilskuerundersøgelsen. For andre turist grupper som fx deltagere, stabe, presse m.fl. er de 
turismeøkonomiske beregninger primært baseret på arrangørernes informationer og vurderinger samt 
døgnforbrug fra VisitDenmarks turistundersøgelse 2011. 
 
Lokale tilskuere indgår ikke i de turismeøkonomiske beregninger – heller ikke deres billetkøb - da de per 
definition ikke er turister. Men det er klart, at denne billetindtægt er central for eventøkonomien og 
arrangørerne.  Da fokus i disse beregninger ydermere er hvor mange ekstra turismekroner eventen skabte skal 
forbruget udover entré-billetten fra de tilskuere, der tilfældigvis var i området ikke regnes med, da de blot 
benyttede lejligheden til at se håndbold. I forhold til de seneste afrapporteringer VisitDenmark har været med 
til at udarbejde omkring sport events i Danmark, hvor der stort set ikke har været tilskuere der 'tilfældigvis' var 
i området, betyder denne frasortering for EM i håndbold en del – nemlig 20 mio. kr. i turismeomsætning. En 
del af disse tilskuere, der også inkluderer udenlandske gæster, har muligvis hele tiden vist, at de ville besøge 
Danmark, og så blot planlagt deres besøg, så det faldt sammen med EM i herrehåndbold. Man kan derfor 
diskutere, om EM skabte deres besøg eller ej. Den valgte frasortering af disse tilskuere er derfor en konservativ 
tilgang til beregningen af turismeomsætningen. 
 
Resultaterne er opsummeret i afsnit 2.2, mens afsnit 2.3 indeholder de overordnede resultater for 
turismeomsætningen og afledte effekter i form af skabt beskæftigelse, skatteprovenu og bruttoværditilvækst, 
der er udtryk for den skabte merværdi1. I afsnit 2.4 fremgår turismeomsætningen for de enkelte delsegmenter 
sammen med detaljerede metodenoter. 
 
De afledte samfundsøkonomiske effekter af turismeforbruget er beregnet ved hjælp af fire uafhængige LINE-
kørsler – en for hver værtskommune - på den regionale generelle ligevægtsmodel LINE. Dette har givet 
anledning til multiplikatortabel 2.4.10, der sammen med de generelle multiplikatorer for turismen i Danmark 
(tabel 2.4.11) og turismeomsætningen er udgangspunktet for beregningerne af de afledte effekter. De afledte 
resultater er baseret på den antagelse, at den eventgenerede turismeomsætning har samme effekt som 
turismeforbrug i kommunerne generelt har. 
 
Det er yderligere antaget i beregningerne af de turismeafledte effekter, at al turismeomsætning er sket i de 
respektive værtskommuner. Billetindtægterne går til Dansk Håndboldforbund. Men Dansk Håndboldforbund 
har betalt for leje af hallerne, og har derudover haft en række arrangementsudgifter i hallerne. Disse mider er 
reelt gået til værtskommunerne, og er udtryk for 'forbrug i produktion' i værtskommunerne i forbindelse med 
EM. På baggrund af Dansk Håndboldsforbunds samlede udgifter til disse aktiviteter og tilskuerfordelingen, er 
de turismeknyttede andele af billetomsætninger, der reelt tilgår kommunerne, estimeret. For den resterende 
del af turismeforbrugets vedkommende, er alt i praksis ikke lagt i værtskommunerne. For eksempel har nogle 
overnattende tilskuere boet i andre kommuner (særligt blandt tilskuerne i Brøndby, der overnattede i 
København) og en del af transportomkostningerne må ligeledes formodes at have været lagt i andre 
kommuner. Derfor er det nok mere korrekt at betragte turismeomsætninger og de afledte effekter i 
værtskommuner som 'område effekter', der ikke kun har betydning for værtskommunerne, men også de 
omkringliggende kommuner. De nationale effekter er kun berørt ganske lidt af dette.  

                                                           
1
 Bruttoværditilvæksten er et mål for den skabte værdi og per definition lig BNP minus produktsubsidier og –skatter. 

Bruttoværditilvæksten er dermed udtryk for det der er tilbage af turismeomsætningen til aflønning af ansatte og profit, 
når vareforbruget ('forbrug i produktion') er trukket fra. 
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2.2 Resume 
 EM i herrehåndbold blev overværet af godt 152.500 tilskuere, hvoraf omkring 113.000 var tilrejsende 

turister. Af de 113.000 var knap 28.000 udlændinge. 

 Derudover skabte EM i håndbold godt 12.000 persondage, heraf knap 9.500 udenlandske, fra spillere, 
trænere, officials, presse m.fl. 

 Den samlede event-generede turismeomsætning blev 155 mio. kr. Heraf blev 66 mio. kr. lagt af 
udenlandske håndboldturister. Af de 155 mio. kr. var 62 mio. kr. billetindtægter. 

 Af de 155 mio. kr. er 105 mio. kr. knyttet til venuet i Herning, mens de tilsvarende tal for Aarhus, 
Aalborg og Brøndby er hhv. 26 mio. kr., 13 mio. kr. og 10 mio. kr. 

 Job. Turismeforbruget afledt af EM i herrehåndbold skabte 87 årsværk på nationalt plan. På 
kommunalt plan skabte EM 62 årsværk i Herning, 26 i Aarhus, 11 i Aalborg og 5 i Brøndby. 

 Bruttoværditilvækst: Turismeforbruget afledt af EM i herrehåndbold skabte en værditilvækst på 33 
mio. kr. på nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning (20,9 mio. kr.), Aarhus (9,1 
mio. kr.), Aalborg (4,2 mio. kr.) og Brøndby (2,2 mio. kr.) 

 Skabt skatteprovenu. Når turisterne bruger penge skaber det skatteindtægter i form af moms- og 
vareskatter, men også personskatter som følge af de personer, der har arbejde i kraft af turisternes 
forbrug. På nationalt skabte håndboldturisternes forbrug små 22 mio. kr. i offentligt provenu. 
Turisterne i Herning skabte 13,5 mio. kr., men de tilsvarende tal for Aarhus, Aalborg og Brøndby var 
5,5 mio. kr., 3,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 1,4 mio. kr. i Herning, 0,7 
mio. kr. i Aarhus, 0,3 mio. kr. i Aalborg og 0,04 mio. kr. i Brøndby. 

2.3 Turismeomsætning og afledte samfundsøkonomiske effekter 
EM i herrehåndbold skabte i alt en turismeomsætning på 155 mio. kr. Af disse blev 62 mio. kr. lagt i 
entréindtægter. Af den samlede omsætning på 155 mio. kr. er de 105 mio. knyttet til Herning Kommune, 26 
mio. kr. til Aarhus, 13 mio. kr. til Aalborg og godt 10 mio. kr. til Brøndby. Den samlede turismeomsætning blev 
skabt af de tilrejsende tilskuere (godt 113.000 af 152.500 tilskuere var tilrejsende) samt udøvere, stabe, 
officials, pressen m.fl., der i alt lagde godt 12.000 persondage i forbindelse med EM i herrehåndbold.2 
 
66 mio. kr. svarende til 43 pct. af det samlede turismeforbrug kan tilskrives udenlandske håndboldturister, 
mens de resterende 89 mio. kr. kan tilskrives tilrejsende danskere. De 66 mio. kr. blev skabt af de knap 28.000 
udenlandske tilskuere og knap 9.500 persondage lagt af udenlandske udøvere m.fl. i Danmark 
 
Et overblik over turismeforbruget skabt af EM i herrehåndbold ses i tabel 2.3.1 
 
Turismeforbrug skaber en række afledte effekter. For den enkelte værtskommune er det relevant både at se 
på det forbrug tilrejsende danskere og udlændinge har lagt i kommunen i forbindelse med EM i 
herrehåndbold. For Danmark som helhed er det kun relevant at se på de udenlandske turisters forbrug ud fra 
devisen, at de tilrejsende danskere alternativt have brugt et tilsvarende beløb hjemme. Dette er selvfølgelig 
ikke helt rigtigt, og denne tilgang er en konservativ tilgang. 
 
Der er en række forbehold knyttet til resultaterne. I det følgende er de vigtigste listet: 

 Alternativomkostninger – inkl. evt. crowding out af andre turister i området i perioden – indgår ikke i 
beregningerne ligesom trængselseffekter og gener for lokalbefolkningen heller ikke gør. Pga. 
mesterskabets tidsmæssige placering i januar, der ikke er turismemæssig højsæson, vurderes crowding 
out effekten af andre turister i området kun at være meget begrænset. 

 Ekstraordinære omkostninger. I princippet er bruttoværditilvæksten et nettobegreb, der fratrækker 
omkostningerne i form af forbrug i produktion, men LINE-modellen har for generel en karakter til at 
fange alle ekstraordinære event-relaterede omkostninger. Man må dog formode, at en del af 
eventomkostningerne faktisk fanges af LINE-kørslen og dennes beregning af bruttoværditilvæksten, og 

                                                           
2
 Se tabellerne i afsnit 2.4 for tilskuertal mm. 
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at bruttoværditilvæksten i et vist omfang faktisk er udtryk for den merværdi, der er skabt af eventen. 
Dette må især være tilfældet for events afholdt i kommuner vis turisme er domineret af events, da en 
del af det samlede turismeforbrug i kommunen netop er skabt ved events og dermed i princippet 
fanges i 'forbrug i produktion'-begrebet. 

 Derudover fanger tallene heller ikke alle positive effekter – fx langsigtede brandingeffekter for både 
værtskommunerne og Danmark, værdien for de lokale borgere, håndboldforbundet m.fl. af eventen. 

 Investerede offentlige midler kunne man sammenligne med de relevante offentlige skatteprovenu, 
men dette ville dels kræve en tilbundsgående analyse af pengestrømmene i de enkelte kommuner og 
dels kræve meget præcise regnskaber, inkl. pengestrømsanalyser, fra Dansk Håndforbund og de 
enkelte lokale arrangører. Da turister endvidere ikke kun lægger penge i værtskommunerne, men i en 
omegn af værtskommunerne, øger dette yderligere problemerne omkring en egentlig cost-benefit 
analyse for kommunerne af eventen.  

 
Med ovenstående forbehold i mente giver LINE-modellen følgende afledte samfundsøkonomiske effekter af 
den EM-generede turismeomsætning på 155 mio. kr. (se tabel 2.3.2 for det samlede overblik over de afledte 
turismeøkonomiske effekter). Bemærk – de nationale effekter beregnes med udgangspunkt i de udenlandske 
turisters forbrug alene: 
 
Samfundsøkonomiske effekter skabt af turismeforbruget fra EM i herrehåndbold: 
 

 Job. 87 årsværk på nationalt plan. På kommunalt plan resulterede EM i 62 årsværk i Herning, 26 i 
Aarhus, 11 i Aalborg og 5 i Brøndby. 

 Bruttoværditilvækst: 33 mio. kr. på nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning 
(20,9 mio. kr.), Aarhus (9,1 mio. kr.), Aalborg (4,2 mio. kr.) og Brøndby (2,2 mio. kr.) 

 Skabt skatteprovenu. Når turisterne bruger penge skaber det skatteindtægter i form af moms- og 
vareskatter, men også personskatter som følge af de personer, der har arbejde i kraft af turisternes 
forbrug. På nationalt plan blev der skabt små 22 mio. kr. i offentligt provenu. Turisterne i Herning 
skabte 13,5 mio. kr., men de tilsvarende tal for Aarhus, Aalborg og Brøndby var 5,5 mio. kr., 3,1 mio. 
kr. og 1,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 1,4 mio. kr. i Herning, 0,7 
mio. kr. i Aarhus, 0,3 mio. kr. i Aalborg og 0,04 mio. kr. i Brøndby. 
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Tabel 2.3.1 Samlet turismeomsætning skabt af EM i herrehåndbold (mio. kr.) 

  

Tilskuere-relateret Andre 
(udøvere, stabe, 

presse m.fl.) 

I alt ekskl. 
entré 

I alt 

  Ekskl. Entré Entré I alt       

Danskere             

 Brøndby  1,0  1,5  2,6  0,1  1,1  2,7  

 Herning  34,3  44,9  79,2  2,9  37,2  82,1  

 Aalborg  0,6  0,8  1,4  0,1  0,7  1,5  

 Aarhus  0,7  1,5  2,2  0,5  1,2  2,8  

 I alt  36,6  48,8  85,4  3,6  40,3  89,0  

              

 Udlændinge              

 Brøndby  3,9  2,2  6,1  1,6  5,5  7,7  

 Herning  10,4  5,0  15,4  7,7  18,2  23,1  

 Aalborg  7,9  1,8  9,7  1,7  9,6  11,4  

 Aarhus  15,6  4,1  19,7  4,0  19,6  23,7  

 I alt  37,8  13,1  50,9  15,0  52,8  65,9  

              

 I alt              

 Brøndby  4,9  3,7  8,6  1,7  6,6  10,3  

 Herning  44,7  49,8  94,6  10,7  55,4  105,2  

 Aalborg  8,5  2,7  11,1  1,8  10,3  13,0  

 Aarhus  16,3  5,7  21,9  4,5  20,8  26,4  

 I alt  74,4  61,9  136,3  18,7  93,1  155,0  

Anm.: I denne tabel er turismedelen af billetomsætningen placeret i de respektive værtskommuner, mens der i 
de afledte effekter er taget højde for, at ikke al billetomsætning bliver i værtskommunerne. 
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Tabel 2.3.2 Afledte turismeøkonomiske effekter af EM i herrehåndbold 

Anm.: 
1. Billetindtægterne går til Dansk Håndboldforbund. Men Dansk Håndboldforbund har betalt for leje af 

hallerne, og har derudover haft en række arrangementsudgifter i hallerne. Disse mider er reelt gået 
værtskommunerne, og er udtryk for 'forbrug i produktion' i værtskommunerne i forbindelse med EM. 
På baggrund af Dansk Håndboldsforbunds samlede udgifter til disse aktiviteter og tilskuerfordelingen, 
vurderes det, at følgende andele af turismedelen af billetomsætningen bliver i værtskommunerne. 

o Brøndby: 20 pct. 
o Herning: 14 pct. 
o Aalborg: 17 pct. 
o Aarhus: 15 pct. 

2. Der opnås kun positivt national nettoeffekt ved udenlandsk omsætning. 
3. De afledte kommunaløkonomiske effekter er baseret på LINE-kørsler for de fire værtskommuner. De 

nationale effekter er dels baseret på samme LINE-kørsler, dels på generelle multiplikatorer for 
turismen (for den del af billetsalget der går til Dansk håndboldforbund jf. note 1). 

4. Skatteprovenuet består af moms- og vareskatter, selskabsskatter, statslige, regionale og kommunale 
indkomstskatter mv. Det kommunale skatteprovenu er ekskl. selskabsskat, ejendomsskat og 
grundskyld. 

5. Bruttoværditilvækst er BNP i basispriser - dvs. eksklusiv produktsskatter og -subsidier. 
6. Bag effekterne ligger der en antagelse om, at denne eventgenerede omsætning har samme type 

effekter som turisme generelt har i kommunerne. 

Brøndby Herning Aalborg Aarhus Hele landet

Turismeomsætning (mio. kr.)

Turismeomsætning 10,3 105,2 13,0 26,4 155,0

-Heraf udenlandsk turisomsætning 7,7 23,1 11,4 23,7 65,9

-Udenlandsk omsætnings andel

af samlet omsætning (pct.)
74% 22% 88% 90% 43%

Billetomsætningens andel af samlet turismeomsætning 3,7 49,8 2,7 5,7 61,9

-Udenlandsk andel af billetomsætning 2,2 5,0 1,8 4,1 13,1

-Udenlandsk andel af billetomsætning (pct.) 59% 10% 69% 73% 21%

- Billetomsætning, udenlandske tilskuere 0,4                 0,7                 0,4                 0,7                 

- Billetomsætnin, danske tilskuere 0,3                 6,5                 0,2                 0,3                 

I alt 0,8                 7,2                 0,5                 0,9                 

Beskæftigelseseffekter (årsværk)

Effekter skabt af turismeforbrug i værtskommunerne

og kommunal andel af billetomsætningen1
5 62 11 26 71

Effekter skabt af DHF's andel af billetsalg1,3 15

National effekt i alt 87

Bruttoværditilvækst (~BNP) (mio. kr.)

Effekter skabt af turismeforbrug i værtskommunerne

og kommunal andel af billetomsætningen1 2,2 20,9 4,2 9,1 27,5

Effekter skabt af DHF's andel af billetsalg1,3
5,6

National effekt i alt 33,1

Skatteprovenu (mio. kr.)

Effekter skabt af turismeforbrug i værtskommunerne

og kommunal andel af billetomsætningen1
1,2 13,5 3,1 5,5 17,5

-Heraf kommunale indkomstskatter 0,04 1,4 0,3 0,7

Effekter skabt af DHF's andel af billetsalg1,3 4,4

National effekt i alt 21,9

Andel af billetomsætningen der dækker

vareforbrug i værtskommunerne1 (mio. kr.)
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2.4 Turismeomsætning – detailtabeller og metode 
Tabel 2.4.1 Antal tilskuere 

   Lokale  
 Tilrejsende, 

endag  
Tilrejsende, 
overnatning  I alt  

 Danske          

 Brøndby              1.754                                 3.509  0             5.263  

 Herning            25.925                               63.776                                         14.000          103.700  

 Aalborg              4.184                                 1.529                                                 98              5.811  

 Aarhus              7.459                                 2.355                                                  -                9.814  

 I alt           39.322                              71.169                                        14.097         124.588  

          

 Udenlandske          

 Brøndby                     -                                   3.363                                           2.337              5.700  

 Herning                     -                                       415                                           7.885              8.300  

 Aalborg                     -                                       912                                           3.888              4.800  

 Aarhus                     -                                   2.821                                           6.279              9.100  

 I alt                     -                                  7.511                                        20.389           27.900  

          

 I alt          

 Brøndby              1.754                                 6.872                                           2.337            10.963  

 Herning            25.925                               64.191                                         21.885          112.000  

 Aalborg              4.184                                 2.441                                           3.986            10.611  

 Aarhus              7.459                                 5.176                                           6.279            18.914  

 I alt           39.322                              78.680                                        34.486         152.488  

 Metodenoter: 
1. Det overordnede antal tilskuere per spillested og nationalitetsfordelingen er oplyst af arrangørerne på 

baggrund af billetdata. 
2. Fordelingen mellem lokale og tilrejsende på dagsbesøg og overnattende tilskuere er fundet vha. 

vejede fordelinger fra tilskuerundersøgelsen. 
 

Tabel 2.4.2 Tilskuerdøgnforbrug ekskl. entré-billet. 

Nationalitet Overnatter/dagsbesøg Lokale/tilrejsende  Døgnforbrug  

Danskere Overnatter Tilrejsende                    2.144  

  Dagsbesøg Lokale                       486  

  Dagsbesøg Tilrejsende                       297  

Udlandet Overnatter Tilrejsende                    1.838  

  Dagsbesøg Tilrejsende                       728  

 Metodenoter: 
1. Fundet på baggrund at tilskuerundersøgelsen. Der er lidt forskel i døgnforbrugene spillestederne 

imellem, men i beregningerne er prioriteret øget statistisk sikkerhed omkring døgnforbrug fremfor 
små geografiske nuancer. 
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Tabel 2.4.3 Andel af overnattende tilskuere, der ville have haft overnatninger uanset EM 

  Danskere Udlændinge 

Brøndby - 65% 

Herning 45% 26% 

Aalborg 45% 13% 

Aarhus - 0% 

Metodenoter: 
1. Kilde: Vejet tilskuerundersøgelse. 

 
Tabel 2.4.4 Tilført ekstra turismeomsætning ekskl. billet-indtægterne 

  
 Tilrejsende, 

endag  
Tilrejsende, 
overnatning I alt 

 Danskere        

 Brøndby                                  1.043.155  0           1.043.155  

 Herning                               18.960.973                    15.344.967          34.305.941  

 Aalborg                                     454.719                          114.926                569.645  

 Aarhus                                     700.268  0               700.268  

 I alt                               21.159.115                    15.459.893          36.619.009  

        

Udenlandske       

 Brøndby                                  2.447.726                      1.409.060            3.856.785  

 Herning                                     302.054                    10.135.170          10.437.223  

 Aalborg                                     663.790                      7.223.726            7.887.516  

 Aarhus                                  2.053.236                    13.530.032          15.583.268  

 I alt                                  5.466.805                    32.297.987          37.764.793  

        

 I alt        

 Brøndby                                  3.490.881                      1.409.060            4.899.940  

 Herning                               19.263.027                    25.480.137          44.743.164  

 Aalborg                                  1.118.509                      7.338.652            8.457.161  

 Aarhus                                  2.753.504                    13.530.032          16.283.536  

 I alt                               26.625.921                    47.757.881          74.383.802  

Metodenoter: 
1. Udgangspunktet er antal tilskuere gange døgnforbrug. Der er dog justret for: 

a. En del overnattende tilskuere ville have haft overnatninger i de respektive områder uanset 
EM. Deres forbrug ekskl. billetindtægter er trukket fra, da deres turismeomsætning ikke kan 
betragtes som ekstra som følge af EM. Den samlede turismeomsætning havde uden denne 
øvelse havde været 20 mio. kr. højere. 

b. Der er taget højde for, at nogle tilskuere overnattede flere dage end de overværede kampe og 
omvendt. Dette har dog ikke den store betydning i det samlede billede. 
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Tabel 2.4.5 Estimat for fordelingen  af VIP-tilskuere 

Tilskuere per spillerunde i alt        

   Indledende   Mellem   Finale   I alt  

 Danske          

 Aarhus                       5.022                        2.415                   2.377                  9.814  

 Aalborg                       5.811                               -                            -                    5.811  

 Brøndby                       5.263                               -                            -                    5.263  

 Herning                    40.000                      26.300                 37.400             103.700  

 I alt                    56.096                      28.715                 39.777             124.588  

          

 Udenlandske                               -    

 Aarhus                       4.600                        3.200                   1.300                  9.100  

 Aalborg                       4.800   -   -                  4.800  

 Brøndby                       5.700   -   -                  5.700  

 Herning                       2.000                        1.700                   4.600                  8.300  

 I alt                    17.100                        4.900                   5.900                27.900  

          

 I alt                               -    

 Aarhus                       9.622                        5.615                   3.677                18.914  

 Aalborg                    10.611   -   -                10.611  

 Brøndby                    10.963   -   -                10.963  

 Herning                    42.000                      28.000                 42.000             112.000  

 I alt                    73.196                      33.615                 45.677             152.488  

          

 Estimat for antal VIP        

   Indledende   Mellem  Finale I alt 

 Danske         

 Aarhus                          504                            242                       238                      985  

 Aalborg                          583                               -                            -                        583  

 Brøndby                          528                               -                            -                        528  

 Herning                       4.013                        2.639                   3.752                10.404  

 I alt                       5.628                        2.881                   3.991                12.500  

          

 Udenlandske                               -    

 Aarhus                             82                              57                         23                      163  

 Aalborg                             86                               -                            -                          86  

 Brøndby                          102                               -                            -                        102  

 Herning                             36                              30                         82                      149  

 I alt                          306                              88                       106                      500  

          

 I alt                               -    

 Aarhus                          586                            300                       262                  1.148  

 Aalborg                          669                               -                            -                        669  

 Brøndby                          630                               -                            -                        630  

 Herning                       4.049                        2.669                   3.835                10.553  

 I alt                       5.935                        2.969                   4.097                13.000  
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Metodenoter (tabel 2.4.5): 
1. Oplysninger om tilskuere per runde per nationalitet per spillested: Oplyst af arrangørerne på baggrund 

af billetdata. 
2. Blandt tilskuerne er 13.000 VIP-tilskuere der har betalt højere billetpriser. 500 af disse var udlændinge. 

Oplyst af arrangørerne 
3. De hhv. 12.500 danske VIP'er og 500 udenlandske VIP'er er fordelt ud på spillesteder og runder vha. 

den generelle tilskuerfordeling. 
 

Tabel 2.4.6 Billetpriser (kr.) 

  Alm VIP 

Indledende runde 420 845 

Mellemrunde 470 995 

Finaler 825 1.295 

 
Tabel 2.4.7 Samlet estimeret billetomsætning  (kr.) 

  Lokale Tilrejsende, ikke VIP VIP I alt  

Danske tilskuere         

Brøndby                 736.820                1.251.863               446.194            2.434.877  

Herning           15.004.000              38.990.553         10.875.997          64.870.551  

Aalborg             1.757.246                    438.505               492.653            2.688.404  

Aarhus             3.956.039                    727.023               975.689            5.658.751  

I alt           21.454.106              41.407.944         12.790.534          75.652.583  

          

Udenlandske tilskuere       

Brøndby                 2.351.097                 86.317            2.437.414  

Herning                 5.336.616               167.357            5.503.973  

Aalborg                 1.979.871                 72.688            2.052.559  

Aarhus                 4.427.703               156.891            4.584.593  

I alt               14.095.287               483.253          14.578.539  

          

I alt         

Brøndby                 3.602.960               532.511            4.872.291  

Herning               44.327.170         11.043.354          70.374.524  

Aalborg                 2.418.375               565.341            4.740.963  

Aarhus                 5.154.725           1.132.580          10.243.344  

I alt               55.503.230         13.273.786          90.231.122  

Metodenoter: 
1. Kilder: Fordelinger fra tilskuerundersøgelsen og information om billetpriser fra arrangørerne. 
2. Derudover er tabellen baseret på de antagelser der ligger bag tabel 2.4.5. 
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Tabel 2.4.8 Turismerelateret del af billetsalget (kr.) 

  Danske tilskuere Udenlandske tilskuere I alt 

 Brøndby              1.528.251                2.193.673           3.721.924  

 Herning            44.879.896                4.953.576         49.833.471  

 Aalborg                  838.042                1.847.303           2.685.345  

 Aarhus              1.532.440                4.126.134           5.658.574  

 I alt            48.778.629              13.120.685         61.899.315  

Metodenoter: 
Baseret på tabel 2.4.7 hvor der dog yderligere er trukket 10 pct. fra, da DHF oplyser, at 10 pct. af 
billetomsætningen gik til EHF, men resten gik til DHF. 
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Tabel 2.4.9 Persondage og turismeomsætning – udøvere, stabe, presser m.fl. 

 Metodenoter: 
1. Antallet af persondage er beregnet vha. arrangørernes oplysninger om omtrentligt antal personer og 

vurderede gennemsnitlige opholdslængder for hver persongruppe. Der er i denne proces taget højde 
for antallet af spilledage/opholdsdage på de enkelte spillesteder og de enkelte spillerunder.  
Fordelingen mellem danskere og udlændinge er baseret på arrangørernes vurdering. Det er klart, at 
der i nogen grad er tale om vurderinger for de enkelte persongrupper. Den enkelte vurdering har dog 
kun lille betydning i den samlede beregning. 

2. Døgnforbrugene for spillere og stabsfunktioner er opgivet af arrangørerne på baggrund af aftaler med 
hoteller mm. Dertil er der dog vurderingsmæssigt lagt 100 kr. per døgn i personligt forbrug. De 
resterende døgnforbrug er baseret på VisitDenmarks 2011-turistsundersøgelses resultater for 
erhvervsdøgnforbrug. Der er skelnet mellem danskere og udlændinge og hvor vidt overnatningen er 
sket i eller udenfor storbyen. 

3. Mindre bemærkninger: 
a. Der var enkelte danske officials, men dette er der set bort fra. 

Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt

Udøver inkl. spillere og ledere Persondage 672 2.072 672 1.512 4.928

Heraf

Danske 0 448 0 0 448

Udenlandske 672 1.624 672 1.512 4.480

Døgnforbrug (kr.) 1.200 1.200 1.200 1.200

Forbrug (kr.) 806.400 2.486.400 806.400 1.814.400 5.913.600

Heraf

Danmark 0 537.600 0 0 537.600

Udlandet 806.400 1.948.800 806.400 1.814.400 5.376.000

Officials, inkl. tekn. staff. Persondage 136 306 136 221 799

(udenlandske) Døgnforbrug (kr.) 1.900 1.900 2.070 2.070

Forbrug (kr.) 258.400 581.400 281.520 457.470 1.578.790

Gæster og samarbejdspartnere Persondage 29 294 28 50 400

Heraf

Danske 14 147 14 25 200

Udenlandske 14 147 14 25 200

Døgnforbrug (kr.)

Dansk 1.360 1.360 1.760 1.760

Udenlandsk 1.900 1.900 2.070 2.070

Forbrug 46.875 478.884 53.303 95.012 674.073

Heraf

Danmark 19.555 199.780 24.494 43.661 287.490

Udlandet 27.320 279.104 28.809 51.351 386.583

Tilrejsende presse Persondage 330 4.200 330 1.070 5.930

Heraf

Danske 50 1.600 50 270 1.970

Udenlandske 280 2.600 280 800 3.960

Døgnforbrug (kr.)

Dansk 1.360 1.360 1.760 1.760

Udenlandsk 1.900 1.900 2.070 2.070

Forbrug 600.000 7.116.000 667.600 2.131.200 10.514.800

Heraf

Danmark 68.000 2.176.000 88.000 475.200 2.807.200

Udlandet 532.000 4.940.000 579.600 1.656.000 7.707.600

Samlet antal persondage I alt 1.167 6.872 1.166 2.853 12.057

Heraf

Dansk 64 2.195 64 295 2.618

Udenlandsk 1.102 4.677 1.102 2.558 9.439

Samlet turismeomsætning (kr.) I alt 1.711.675 10.662.684 1.808.823 4.498.082 18.681.263

Heraf

Dansk 87.555 2.913.380 112.494 518.861 3.632.290

Udenlandsk 1.624.120 7.749.304 1.696.329 3.979.221 15.048.973
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b. Det er implicit antaget, at de tilrejsende pressefolk, gæster og samarbejdspartnere 
overnattede. I det omfang at der i stedet har været tale om dagsbesøg, hvilket vel specielt er 
muligt for den danske del af disse grupper, overvurderes den generede turismeomsætning en 
smule kva valget af døgnforbrug. Omvendt er der i beregninger taget konservative valg når det 
gælder opholdslængder. 

 
Tabel 2.4.10 Multiplikatorer fra kommunespecifikke LINE kørsler 

Kommune 
Beskæftigelse 

(årsværk per 1 mio. kr.) 
Bruttoværdi- 

tilvækst 

Samlet 
skatteprovenu 

genereret i 
kommunen 

Kommunale 
indkomstskatter 

Brøndby                    0,66674 0,27960 0,16294 0,00490 

Herning                    0,00580 0,00258 0,00084 0,00029 

Aalborg                    0,00133 0,00061 0,00076 0,00029 

Aarhus                      0,00273 0,00129 0,00125 0,00048 

Hele landet 1,19519 0,51802 0,33520 0,06733 

Brøndby                    0,00224 0,00161 0,00034 0,00010 

Herning                    0,98538 0,33198 0,21479 0,02282 

Aalborg                    0,00339 0,00174 0,00088 0,00029 

Aarhus                      0,00942 0,00494 0,00261 0,00094 

Hele landet 1,26828 0,48120 0,29079 0,04763 

Brøndby                    0,00030 0,00019 0,00007 0,00002 

Herning                    0,00315 0,00201 0,00075 0,00027 

Aalborg                    1,00702 0,36842 0,28077 0,02820 

Aarhus                      0,02509 0,01353 0,00469 0,00163 

Hele landet 1,24680 0,48961 0,34708 0,05218 

Brøndby                    0,00034 0,00022 0,00008 0,00002 

Herning                    0,00262 0,00138 0,00101 0,00037 

Aalborg                    0,00773 0,00413 0,00225 0,00077 

Aarhus                      1,14469 0,39938 0,24273 0,02757 

Hele landet 1,38362 0,51843 0,32442 0,05738 

 Metodenoter: Baseret på LINE for året 2011 
 
Tabel 2.4.11 Generelle TSA-multiplikatorer 

Størrelse Multiplikator 

Beskæftigelse 
(årsværk per 1 mio. kr.) 

1,40 

Bruttoværditilvækst 0,51 

Samlet skatteprovenu 0,40 

Kilde: Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012, VisitDenmark 2014. 
  



Viden & Analyse for Dansk Håndboldforbund 2014 37 

Kapitel 3: Metodebeskrivelse 
De meget specifikke forbehold og metodevalg er beskrevet løbende i de relevante afsnit i kapitel 2 og særligt 
afsnit 2.4. I dette afsnit beskrives den mere overordnede metode. 

3.1 Metode - tilskuerundersøgelsen 
Analyseinstituttet Epinion gennemførte en tilskuerundersøgelse blandt tilskuerne ved EM i herrehåndbold. Der 
blev i alt gennemført 991 face-to-face interviews fordelt på de fire spillesteder og de forskellige runder. 
Interviewene er gennemført forskellige steder på eventområderne med lokale og tilrejsende danske og 
internationale tilskuere og enkelte frivillige. Der var ingen kvoter på tilskuerne for bestemte segmenter, så 
indsamlingen kan opfattes som tilfældig og repræsentativ. 
 
Spørgeskemaet blev udformet af Epinion i samarbejde med VisitDenmark, Sport Event Denmark og Dansk 
Håndboldforbund og blev anvendt i to sprogversioner, en dansk og en engelsk. Epinion varetog den endelige 
behandling og kvalitetssikring af datamaterialet i samråd med VisitDenmark.  
 
Formålet med tilskuerundersøgelse var todelt: 
 

 Indsamle data for at belyse tilskueroplevelsen. I rapporten formidles både de overordnede resultater 
og resultaterne for de enkelte spillesteder. De overordnede resultater er vejet med tilskuertallet på de 
enkelte venues. På enkelte steder rapporteres der på et Danmark – udland snit. Her er de danske 
resultater vejet, mens de udenlandske er uvejede. Det skyldes, at antallet af udenlandske interview på 
flere af spillestederne er for få til at drage håndfaste statistiske konklusioner. Dette er der gjort 
eksplicit opmærksom på de relevante steder i afrapporteringen. 

 Indsamle forbrugsdata til brug i de turismeøkonomiske beregninger. Forbrugsdata er vejet med 
opholdslængder og gruppestørrelser og øvrigt gennemgået for at validere sandsynligheden af svarene. 

 

3.2 Metode - turismeøkonomiske effekter 
Til at beregne turismeomsætningen og de afledte effekter som beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu 
har VisitDenmark brugt metoden beskrevet i ”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og 
erhvervsbegivenheder”, som er baseret på den regionale generelle ligevægtsmodel LINE. Modellen drives i 
fællesskab af VisitDenmark, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Man kan læse mere om 
LINE-modellen i metodekapitlet i 'Turismens økonomiske betydning i Danmark i 2012'. 
 
Turismeforbruget er grundlæggende en 'pris gange mængde' beregning. Mængderne er antallet af tilskuere 
mm. ved eventen. Priserne er tilskuernes døgnforbrug. Disse er beregnet på baggrund af 
forbrugsspørgsmålene i tilskuerundersøgelsen. Tilskuerfordelingen mellem lokale og tilrejsende danskere per 
venue er estimeret på baggrund af svarene i tilskuerundersøgelsen. Den overordnede fordeling mellem danske 
og udenlandske tilskuere per venue er baseret på billetdata fra arrangørernes side. 
 
Oplysninger om antal aktive sportsudøvere inkl. stabsfunktioner, officials mm. og deres opholdslængder er 
oplyst af arrangørerne. Døgnforbrug fra disse segmenter er delvist oplyst af arrangørerne, men hovedsageligt 
er brugt døgnforbrug fra VisitDenmarks nyeste turistundersøgelse fra 2011. 
  
Modellen har den begrænsning, at den ikke tager højde for den ”crowding out effect” som eventen kunne 
have på andre turister i perioden. Dernæst tager metoden heller ikke højde for, hvad den frivillige arbejdskraft 
betyder for de afledte effekter, men indregner omvendt heller ikke værdien af den frivillige arbejdskraft. 
Endelig modregner modellen ikke de ekstraordinære omkostninger, der er forbundet med eventen. Omvendt 
er heller ikke alle positive effekter som fx brandingværdi, værdien for de lokale borgere mm.  indregnet, da de 
er meget svære at kvantificere.  
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VisitDenmarks beregninger opfylder de tre kriterier, der skal være til stede for at kunne tale om tilført 
turismeomsætning som følge af en begivenhed:  
 

 Forbruget skal stamme fra en deltager, som er bredt defineret som tilknyttede personer i form af 
tilskuere, gæster, udøvere, presse med mere.  

 

 Dernæst skal deltagerne opholde sig uden for sædvanligt miljø i overensstemmelse med den officielle 
definition på en turist. Derfor er beregningerne alene baseret på tilrejsende internationale og ikke-
lokale tilskuere.  

 

 Endelig skal deltagerne opholde sig i værtsområdet hovedsageligt som følge af begivenheden. Derfor 
inkluderer beregningerne ikke forbruget fra de personer, der angiver, at de deltog blot fordi de 
alligevel var i nærheden af eventen.  Dog inddrages den relevante del af billetomsætningen fra denne 
gruppe. 
 

De afledte økonomiske effekter af turismeforbruget er beregnet vha. kommunespecifikke kørsler for de fire 
værtskommuner i LINE-modellen samt generelle multiplikatorer for turismen (se 'Turismens økonomiske 
betydning i Danmark 2012). For EM i herrehåndbold har der været særskilte udfordringer knyttet til den 
turismemæssige del af billetomsætningen. De valg der er taget i denne forbindelse er eksplicit redegjort for i 
kapitel 2 af rapporten. 
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Appendiks 1. Spørgeskema til tilskuerundersøgelsen 
 [q1 – NUMERIC – single – Must answer] 
Indtast interviewernummer: 
[intro – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hej mit navn er ..., og jeg er her på vegne af EM i herrehåndbold. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse 
blandt tilskuerne.  Må jeg i den forbindelse stille dig nogle få spørgsmål? Det tager kun 10 minutter.<hr /><hr 
/>Hello, my name is ..., and I am here on behalf of European Championship in handball for men. At the 
moment we are doing a survey among the audience at these Championships. May I ask you a few questions 
regarding this? It will only take about 10 minutes. 

 (_1) Ja (Dansk) 

 (_2) Yes (English) 

 (_3) No 

[If intro.Response = {_3} Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[q2 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT: REGISTRÉR SPILLERUNDE 

 (_1) Indledende runde 

 (_2) Mellemrunde 

 (_3) Finale 

[q3 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT. REGISTRÉR LOKALITET: 

 (_1) Brøndby – Brøndby Stadion 

 (_2) Herning – MCH Arena 

 (_3) Aalborg – Gigantium 

 (_4) Aarhus – NRGI Arena 

[q4 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din primære rolle i forbindelse med EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Tilskuer, lokal ({#q3_Val} og nabokommuner) 

 (_2) Tilskuer, tilrejsende (længere væk end {#q3_Val} og nabokommuner) 

 (_3) VIP 

 (_4) Official 

 (_5) Spiller 

 (_6) Stab 

 (_7) Presse 

 (_8) Frivillig 

[If q4.Response = {_8} Then] 

<goto q6> 
[Elseif q4.Response.Value.ContainsAny({_4,_5,_6,_7}) Then] 

<Goto TerminateScriptBM> 
[Elseif q4.Response.Value.ContainsAny({_1,_2}) Then] 
[q5 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken billettype har du? 

 (_1) Almindelig billet (A- el. B-billet) 

 (_2) VIP-billet 

 (_3) Ved ikke 
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<q6:> 
[q6 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er dit nuværende bopælsland? 

 (_1) Danmark 

 (_2) England 

 (_3) Finland 

 (_4) Holland 

 (_5) Norge 

 (_6) Sverige 

 (_7) Tyskland 

 (_8) Andet land, notér land: 

[If q6.Response = {_1} Then] 
[q7 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilket postnummer bor du i til daglig? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[End If] 
[q8 – GRID – single – Must answer] 
Nu følger nogle spørgsmål om din oplevelse af arrangementet omkring EM i Herrehåndbold i {#q3_Val}. 

 Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god Ved ikke 

Hvis du skulle give 
en overordnet 
vurdering af din 
<b>samlede 
oplevelse</b> af 
EM i 
Herrehåndbold, 
hvordan ville du så 
vurdere den? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan synes du 
at udsmykning, 
dekorationer og lys 
har været under 
EM i 
Herrehåndbold i 
{#q3_Val}? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan synes du 
at musik og 
”speak” har været 
under EM i 
Herrehåndbold i 
{#q3_Val}? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan oplever 
du generelt 
stemningen i 
forbindelse med 
EM i 
Herrehåndbold i 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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{#q3_Val}? 

 
[q9 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring EM i Herrehåndbold lever op til dine forventninger alt i 
alt, hvad angår stemningen i {#q3_Val}? 

 (_1) Slet ikke 

 (_2) I ringe grad 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) I høj grad 

 (_5) I meget høj grad 

 (_6) Ved ikke 

[q10 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor stor er din interesse i at overvære VM i <u>kvindehåndbold</u> i Danmark i <u>2015</u> som tilskuer i 
en af spillearenaerne? 

 (_1) Meget lav interesse 

 (_2) Lav interesse 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) Høj 

 (_5) Meget høj interesse 

 (_6) Ved ikke 

[q11 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har du nogen forbedringsforslag til EM i Herrehåndbold eller andre håndboldstævner i Danmark med henblik 
på at opnå en bedre stemning? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

[q12 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvordan synes du, at oprydning og rengøring er i {#q3_Val} i forbindelse med EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q13 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din oplevelse af køforholdene i {#q3_Val} i forbindelse med EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Jeg har stået rigtig længe i kø 

 (_2) Jeg har stået en del tid i kø 

 (_3) Jeg har stået en lille smule i kø 

 (_4) Jeg har stort set ikke stået i kø 

 (_5) Ved ikke 

[End If] 
[q14 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har du nogen forbedringsforslag til EM i Herrehåndbold i forhold til de praktiske forhold? 
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 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

[q15_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Hvad var årsagen/årsagerne til, at du ville overvære EM i herrehåndbold? 

 (_1) Give opbakning til byens involvering i begivenheden 

 (_2) Give mine landsmænd opbakning 

 (_3) For oplevelsens skyld 

 (_4) Er selv eller har været medlem af en håndboldklub under DHF 

 (_5) Almen interesse for håndbold 

 (_6) Er familie eller ven med en eller flere af deltagerne 

 (_7) Jobrelateret 

 (_8) Har før deltaget ved/besøgt lignende håndboldarrangementer 

 (_9) Jeg var alligevel i nærheden 

 (_10) Jeg var alligevel på ferie i området 

 (_11) Andet 

 (_12) Ved ikke 

[If q4.Response.Value.ContainsAny({_1,_2,_8}) Then] 
[q16 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
I hvor høj grad er du generelt intresseret i håndbold? 

 (_1) Slet ikke 

 (_2) I ringe grad 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) I høj grad 

 (_5) I meget høj grad 

 (_6) Ved ikke 

[q16_1 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold? 

 (_1) Nej, jeg er blevet mindre intresseret 

 (_2) Nej, min interesse er uændret 

 (_3) Ja, i nogen grad 

 (_4) Ja, i høj grad 

 (_5) Ved ikke  

[If q4.Response.Value <> {_7} Then] 
[q17_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Hvordan blev du bekendt med EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Via venner, familie eller kollegaer 

 (_2) Via www.dhf.dk 

 (_3) Via www.eurohandball.com 

 (_4) Via www.visitdenmark.com 

 (_5) Via anden hjemmeside, notér hvilken: 

 (_6) Via lokal dansk håndboldklub 

 (_7) Via udenlandsk håndboldklub 

 (_8) Via bannerannonce 
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 (_9) Via sociale medier som Youtube, Facebook, Twitter 

 (_10) Via TV og Radio 

 (_11) Via håndboldmagasiner eller -blade 

 (_12) Via aviser og dagblade 

 (_13) Via information eller reklamer om EM på en anden håndboldbegivenhed i Danmark 

 (_14) Andet 

 (_15) Ved ikke 

[q18 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor mange dage vil du alt i alt følge EM i herrehåndbold som tilskuer/VIP-gæst her <b>KUN HER</b> i 
{#q3_Val}? 

 (_1) Notér 

 (_2) Ved ikke 

<Here:> 
[q19 – GRID – single – Must answer] 
Hvilke andre byer og hvor mange dage forventer du ud over {#q3_Val} at overvære EM-kampe som som 
tilskuer/VIP-gæst på følgende arenaer?          <i>*TIL INTERVIEWER: Læs ikke den aktuelle arena op og skriv ”0” 
hvis respondenten ikke forventer at tilbringe dage som tilskuer i arenaen.</i> 

 Noter Ved ikke 

Brøndby – Brøndby 
Stadion 

⃝ ⃝ 

Herning – MCH Arena ⃝ ⃝ 

Aalborg - Gigantium ⃝ ⃝ 

Aarhus – NGRI Arena ⃝ ⃝ 

 
[End If] 
[End If] 
[If q4.Response = {_2} Then] 
[q20 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Er du dagsbesøgende? Det vil sige, at du kører til og fra EM i Herrehåndbold her i {#q3_Val} på samme dag 
uden at overnatte. 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[If q20.Response.Value.ContainsAny({_2,_3}) Then] 
[q21 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor mange overnatninger forventer du at have <u>uden for eget hjem</u> i forbindelse med dit besøg til EM 
i Herrehåndbold <b><u>KUN HER</u></b> i {#q3_Val}? 

 (_1) En nat 

 (_2) To nætter 

 (_3) Tre nætter 

 (_4) Fire nætter 

 (_5) Fem nætter 

 (_6) Seks nætter 

 (_7) Syv nætter 
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 (_8) Flere end syv, notér hvor mange: 

 (_9) Ved ikke 

[q22 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Ville du have haft overnatningerne ifbm. Kampene <b><u>KUN HER</u></b> i {#q3_Val}, selvom EM i 
Herrehåndbold ikke var blevet afholdt i disse dage? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[BEGIN PAGE – PageQ23] 
[q23info – INFO – single – Must answer] 
I hvilken/e by/byer overnatter du i?  <i>*Til interviewere: undestreg, at København er en mulig overnatningsby 
(især i Brøndby).</i> 
[q23_1 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
[Liste med byer] 
 
 [END PAGE – PageQ23] 
[q24 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken overnatningsform benytter du primært i forbindelse med EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Hotel 

 (_2) B&B/private værelser 

 (_3) Camping 

 (_4) Vandrerhjem 

 (_5) Sommerhus 

 (_6) Egen mobile home (autocamper) 

 (_7) Familie, venner eller bekendte 

 (_8) Anden indkvarteringsform, notér hvilken: 

[If q24.Response = {_5} Then] 
[q25 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvilken type sommerhus? 

 (_1) Lejet sommerhus 

 (_2) Eget sommerhus 

 (_3) Lånt sommerhus 

[End If] 
[End If] 
[End If] 
[q26 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor mange personer <b>inkl. dig</b> selv indgår i din økonomiske rejsegruppe. <i>Med økonomisk 
rejsegruppe menes personer du deler økonomi med på turen (fx partner, ægtefælle og børn)</i> 

 (_1) Kun eget forbrug 

 (_2) 2 personer 

 (_3) 3 personer 

 (_4) 4 personer 

 (_5) Mere end 4 personer, notér: 

[q27 – GRID – single – Must answer] 
Nu følger nogle spørgsmål om <b>din økonomiske rejsegruppes forbrug</b> og forventede forbrug i dag. Du 
bedes tænke både på alt forbrug - både <u>her</u> på eventområdet og <u>udenfor</u> området i 
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indeværende døgn.   <b><i>Hvor mange penge har din <u>økonomiske rejsegruppe - inkl. dig selv -</u> brugt, 
eller forventer du, at gruppen vil bruge i dag på de følgende kategorier? Hvis du ikke ved det præcist bedes du 
i stedet angive dit bedste skøn.  TIL INTERVIEWER: HUSK AT NOTERE HVILKEN VALUTA DER OPGØRES I, HVIS 
IKKE DKK.</i></b> 

 Noter Ved ikke 

Overnatning ⃝ ⃝ 

Restaurant/cafe/burgerbar/pizzaria ⃝ ⃝ 

Shopping, dagligvarer og 
serviceydelser (fx tøj, sko, ure, 
tasker, håndboldudstyr og 
merchandise, dagligvarer som mad- 
og drikkevarer og tobak, frisør o. 
lign) 

⃝ ⃝ 

Entré til forlystelser, attraktioner, 
museer, udflugter mv. 

⃝ ⃝ 

 
[If q27._4.Resp.Response.Value = {_1} Then] 
[q28 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvor meget af det netop angivne beløb på forlystelser, attraktioner, museer, udflugter mv. blev brugt på entre 
til EM i Herrehåndbold? 

 (_1) Noter 

 (_2) Ved ikke 

[End If] 
[q29 – GRID – single – Must answer] 

 Noter Ved ikke 

<i>Lokal</i> transport, 
benzin, taxi, billetter til 
bro, bus og tog – altså 
ikke penge brugt på 
transport <i>til</i> 
Danmark <i>i 
udlandet</i>: 

⃝ ⃝ 

Andet ⃝ ⃝ 

 
[q30 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Valuta 

 (_1) DKK 

 (_2) Andet, notér: 

[q31 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
Hvad er din alder? 

 (_1) Notér alder: 

 (_2) Vil ikke oplyse 

[q32_ – CATEGORICAL – multiple – Must answer] 
Er du her alene eller sammen med andre? Gerne flere svar, hvis du både rejser med delegationen og med 
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familie og/eller venner. Vi spørger her til din generelle rejsegruppe, som ikke nødvendigvis også er din 
økonomiske rejegruppe. 

 (_1) Alene 

 (_2) Ægtepar/par 

 (_3) Familie med børn under 15 år 

 (_4) Familie med børn på 15 år eller derover 

 (_5) Anden familie 

 (_6) Ven/venner 

 (_7) Del af mit lands deltagerdelegation. 

 (_8) Andet, notér: 

[q33 – CATEGORICAL – single – Must answer] 
INT: Registrer køn: 

 (_1) Mand 

 (_2) Kvinde 

<Goto EndOfSurveyBM> 
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Appendiks 2. Hovedresultater af tilskuerundersøgelsen 
 
Tabel A2.1 Interviewfordeling. Rolle per spillested. 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Frivillige 4% 2% 11% 8% 6% 

Lokale tilskuere 16% 20% 40% 60% 32% 

Tilrejsende tilskuere 75% 74% 48% 30% 59% 

VIP'ere 5% 3% 2% 2% 3% 

N= 225 337 221 208 991 

 
Tabel A2.2 Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede af EM i håndbold, hvordan ville du så vurdere 
den? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Meget god 58% 83% 68% 65% 78% 

God 35% 13% 27% 32% 18% 

Hverken eller 5% 1% 2% 3% 1% 

Dårlig 0% 1% 1% 0% 1% 

Meget dårlig 1% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 0% 2% 3% 0% 2% 

N= 213 327 217 204 961 

 
Tabel A2.3 Hvordan synes du at udsmykning, dekorationer og lys har været under EM i herrehåndbold i <venue>? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Meget god 28% 59% 32% 30% 51% 

God 44% 31% 49% 46% 35% 

Hverken eller 17% 5% 12% 18% 8% 

Dårlig 9% 1% 3% 5% 2% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 1% 4% 4% 0% 4% 

N= 213 327 217 204 961 

 
Tabel A2.4 Hvordan synes du at musik og "speak" har været under EM i herrehåndbold i <venue>? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Meget god 33% 55% 37% 37% 50% 

God 41% 34% 37% 40% 35% 

Dårlig 5% 2% 6% 9% 3% 

Hverken eller 15% 6% 12% 9% 7% 

Meget dårlig 4% 0% 3% 4% 1% 

Ved ikke 2% 4% 6% 1% 3% 

N= 213 327 217 204 961 
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Tabel A2.5 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med EM i herrehåndbold i <venue>? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Meget god 64% 87% 65% 48% 79% 

God 30% 10% 25% 40% 16% 

Hverken eller 4% 1% 3% 10% 2% 

Dårlig 0% 0% 1% 0% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 1% 2% 6% 2% 2% 

N= 213 327 217 204 961 

 
Tabel A2.6 I hvilken gradoplever du, at arrangementet omkring EM i herrehåndbold i lever op til dine forventninger alt i 
alt, hvad angår stemning i  <venue>? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

I meget høj grad 38% 72% 30% 27% 61% 

I høj grad 51% 24% 53% 54% 32% 

Hverken eller 8% 2% 5% 16% 4% 

I ringe grad 2% 1% 2% 1% 1% 

Slet ikke 1% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 0% 1% 11% 2% 2% 

N= 213 327 217 204 961 

 
Tabel A2.7 Hvordan synes du, at oprydning og rengøring er i <venue> i forbindelse med EM i herrehåndbold? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Meget god 20% 52% 32% 41% 47% 

God 53% 34% 45% 38% 37% 

Hverken eller 18% 3% 7% 6% 5% 

Dårlig 3% 0% 2% 4% 1% 

Meget dårlig 1% 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 5% 9% 13% 11% 10% 

N= 213 327 217 204 961 

 
Tabel A2.8 Hvad er din oplevelse af køforholdene i <venue> i forbindelse med EM i herrehåndbold? 

  Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt 

Jeg har stort set ikke stået i kø 25% 60% 64% 76% 60% 

Jeg har stået en smule i kø 26% 32% 26% 18% 29% 

Jeg har stået en del tid i kø 22% 5% 5% 2% 6% 

Jeg har stået rigtig længe i kø 23% 1% 0% 0% 3% 

Ved ikke 3% 2% 4% 3% 3% 

N= 213 327 217 204 961 
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Tabel A2.9 Hvor stor er din interesse i at overvære VM i kvindehåndbold i Danmark i 2015 som tilskuer i en af 
spillearenaerne. 

  Danmark Udlandet 

Meget høj interesse 37% 28% 

Høj 33% 25% 

Hverken eller 12% 14% 

Lav interesse 12% 13% 

Meget lav interesse 6% 17% 

Ved ikke 0% 3% 

N= 743 218 

 
Tabel A2.10 I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

  Danmark Udlandet 

I meget høj grad 56% 58% 

I høj grad 33% 30% 

Hverken eller 6% 8% 

I ringe grad 4% 2% 

Slet ikke 1% 1% 

N= 743 218 

 
Tabel A2.11 Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold? 

  Danmark Udlandet 

Ja, i høj grad 8% 57% 

Ja, i nogen grad 27% 30% 

Nej, min interesse er uændret 62% 11% 

Nej, jeg er blevet mindre interesseret 1% 1% 

Ved ikke 1% 0% 

N= 743 218 

 
Tabel A2.12 Kønsfordeling 

  I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus 

Danmark           

Kvinde 53% 30% 55% 47% 48% 

Mand 47% 70% 45% 53% 52% 

Udlandet           

Kvinde 26% 27% 47% 26% 9% 

Mand 74% 73% 53% 74% 91% 

N= 904 205 319 193 187 
 
Tabel A2.13 Aldersfordeling 

  -25 26-35 36-45 46-55 56+ N= 

Brøndby 33% 17% 15% 24% 10% 203 

Herning 30% 15% 16% 19% 20% 315 

Aalborg 63% 13% 7% 10% 7% 180 

Aarhus 51% 7% 10% 15% 17% 184 

Danmark 33% 14% 15% 19% 19% 674 

Udland 9% 20% 29% 19% 22% 208 

I alt 29% 15% 18% 19% 19% 882 
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Tabel A2.14 Hvad var årsagen/årsagerne til, at du ville overvære EM i herrehåndbold? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus 

Give opbakning til byens involvering i begivenheden 7% 5% 6% 19% 11% 2% 3% 0% 1% 0% 

Give mine landsmænd opbakning 32% 9% 36% 20% 14% 56% 67% 25% 44% 68% 

For oplevelsens skyld 58% 69% 58% 59% 57% 45% 48% 44% 44% 41% 
Er selv eller har været medlem af en håndboldklub under 
DHF 15% 11% 14% 31% 21% 6% 9% 6% 3% 0% 

Almen interesse for håndbold 46% 44% 46% 53% 52% 44% 45% 69% 41% 36% 

Er familie eller ven med en eller flere af deltagerne 4% 1% 4% 3% 4% 8% 11% 6% 5% 0% 

Jobrelateret 6% 5% 6% 8% 4% 6% 3% 0% 12% 9% 
Har før deltaget ved/besøgt lignende 
håndboldarrangementer 10% 7% 10% 17% 11% 8% 10% 19% 5% 0% 

Jeg var alligevel i nærheden 2% 4% 2% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

Jeg var alligevel på ferie i området 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 

Andet 5% 8% 5% 3% 9% 5% 7% 0% 1% 9% 

Ved ikke 1% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 

N= 743 106 311 144 182 218 107 16 73 22 
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Tabel A2.15 Hvordan blev du bekendt med EM i herrehåndbold? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus 

Via venner, familie eller kollegaer 32% 31% 30% 45% 38% 39% 39% 19% 47% 23% 

Via www.dhf.dk 6% 8% 5% 10% 4% 1% 0% 6% 1% 0% 

Via www.eurohandball.com 2% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 0% 4% 5% 

Via www.visitdenmark.com 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Via anden hjemmeside, notér hvilken: 0% 1% 0% 1% 0% 4% 2% 13% 5% 0% 

Via lokal dansk håndboldklub 12% 21% 10% 20% 19% 1% 0% 6% 1% 0% 

Via udenlandsk håndboldklub 1% 0% 1% 2% 1% 16% 24% 6% 8% 5% 

Via bannerannonce 3% 3% 3% 6% 4% 1% 0% 0% 3% 0% 

Via sociale medier som Youtube, Facebook, Twitter 17% 8% 16% 27% 20% 10% 4% 6% 16% 23% 

Via TV og Radio 64% 50% 65% 65% 66% 42% 36% 69% 41% 55% 

Via håndboldmagasiner eller -blade 5% 5% 5% 6% 4% 2% 3% 6% 1% 0% 

Via aviser og dagblade 13% 19% 13% 19% 17% 10% 9% 6% 11% 9% 
Via information eller reklamer om EM på en anden 
håndboldbegivenhed i Danmark 5% 8% 4% 13% 5% 1% 1% 6% 0% 0% 

Andet 4% 2% 5% 0% 4% 6% 8% 6% 4% 0% 

Ved ikke 5% 5% 5% 2% 1% 3% 2% 0% 5% 5% 

N= 743 106 311 144 182 218 107 16 73 22 
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Tabel A2.16 Er du her alene eller sammen med andre? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus I alt Brøndby Herning Aalborg Aarhus 

Alene 2% 7% 2% 3% 2% 2% 3% 0% 1% 5% 

Ægtepar/par 24% 11% 26% 13% 21% 16% 16% 25% 16% 5% 

Familie med børn under 15 år 15% 14% 16% 6% 8% 4% 7% 0% 1% 0% 

Familie med børn på 15 år eller derover 17% 16% 18% 5% 13% 7% 11% 6% 4% 0% 

Anden familie 18% 13% 20% 12% 6% 9% 9% 6% 7% 14% 

Ven/venner 46% 43% 44% 63% 52% 63% 56% 69% 67% 82% 

Del af mit lands deltagerdelegation. 1% 0% 1% 1% 1% 4% 1% 0% 10% 0% 

Andet 4% 8% 3% 10% 14% 7% 10% 0% 4% 5% 

Familie 63% 49% 67% 35% 45% 33% 40% 38% 27% 18% 

Med børn 29% 30% 31% 11% 20% 11% 19% 6% 5% 0% 

N= 743 225 337 221 208 218 107 16 73 22 

 


