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VM i kvindehåndbold 2015 

Forord 
Den 5. til 20. december 2015 blev VM i kvindehåndbold afviklet på dansk grund. 150.020 tilskuere overværede 
kampene de fire spillesteder i Herning (Jyske Bank Boxen), Kolding (Sydbank Arena), Næstved (Arena) og 
Frederikshavn (Arena Nord). Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Håndbold Forbund og Sport Event Denmark 
samt de fire værtsbyer: Herning, Kolding, Næstved og Frederikshavn. 
 
Der var fem kampdage med indledende runder i hver af de fire værtsbyer. Alle fire byer var værtsbyer for en 
eller flere kampe i ottendedelsfinalerne. Kvartfinalerne blev afviklet i hhv. Sydbank Arena, Kolding og i Jyske 
Bank Boxen, Herning. De to sidste kampdage med semifinaler og finale/bronzekamp blev afviklet i Jyske Bank 
Boxen. 
 
Sportsligt resulterede VM i kvindehåndbold i en dansk placering som nr. 6. 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 VM 
i kvindehåndbold 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 resultaterne af tilskuerundersøgelsen, mens kapitel 2 præsenterer de turismeøkonomiske 
effekter af VM i kvindehåndbold. I kapitel 3 kan man læse mere om metoderne bag beregningerne, 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 Martin Fonnesbech-Sandberg og analytiker Charlotte 
Rømer Rassing fra VisitDenmark, der også har skrevet den samlede rapport.  
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Executive summary 
VM i kvindehåndbold tiltrak - ud over delegationer fra 24 lande - officials, presse og andre gæster. Af de i alt 
150.020 tilskuere var godt 46.000 lokale danskere, godt 85.000 tilrejsende danskere og knap 19.000 
udenlandske tilskuere. Delegationer, officials, presse og andre gæster resulterede i 22.000 turismedage – heraf 
15.000 fra udenlandske håndboldgæster. Neden for følger hovedkonklusionerne fra den tilskuerundersøgelse, 
der blev gennemført i forbindelse med VM i kvindehåndbold 2015, samt de eventgenerede turismeøkonomiske 
effekter. 

Tilskuerundersøgelsen 

 
Tilskueroplevelse og stemning helt i top ved VM i kvindehåndbold, men der er plads til forbedringer 

 94 pct. af alle tilskuere vurderede deres samlede oplevelse af VM som 'god' eller 'meget god'.  

 89 pct. af alle tilskuere fandt stemningen ved VM 'meget god' eller 'god', og 90 pct. mente at stemningen 
i 'meget høj grad' eller 'høj grad' levede op til forventningerne. 

 94 pct. af alle tilskuere fandt udsmykning, dekoration og lys på spillestederne 'meget gode' eller 'gode'. 

 Der var overordnet set god tilfredshed med musik og speak – 90 pct. af tilskuerne fandt disse elementer 
'meget gode' eller 'gode'. 

 I det åbne spørgsmål omkring forbedringsforslag for det enkelte spillested, var der en række fællestræk 
i kommentarerne: Besværligt at købe billetter og et mindre godt udvalg af mad. 

 Derudover er der en række venue-specifikke kommentarer. I Herning blev der efterspurgt en større 
variation i musikvalget, i Frederikshavn ønskede man flere madsteder, og i Næstved kommenterede 
man et højt lydniveau og så gerne, at der var mere udsmykning og bedre skiltning til fx toiletterne.  

 
Generelt stor tilfredshed med de praktiske forhold 

 94 pct. af tilskuerne fandt oprydningen og rengøringen ved VM 'meget god' eller 'god'. Der er kun mindre 
variationer spillestederne imellem.  

 Samlet set oplevede 94 pct. af tilskuerne 'stort set ikke' eller kun 'en lille smule' kø. Næstved skilte sig 
dog lidt ud. Her oplevede 9 pct. at skulle stå 'en del tid' i kø, og 5 pct. sagde, at de stod i kø 'rigtig længe'. 
 

Tilskuernes håndboldinteresse 

 65 pct. af de danske tilskuere angav det at få en oplevelse som årsagen til at overvære VM i 
kvindehåndbold. Herefter følger 'almen interesse for håndbold' med 63 pct. og det at give opbakning til 
de danske spillere (39 pct.). For de udenlandske tilskueres vedkommende blev almen interesse for 
håndbold angivet som årsag til at overvære VM i kvindehåndbold blandt 59 pct., efterfulgt af ’give mine 
landsmænd opbakning’ (56 pct.) 

 84 pct. af tilskuerne var i 'meget høj' eller 'høj' grad generelt interesserede i håndbold. For den 
resterende del af publikums vedkommende angav 60 pct., at VM i kvindehåndbold ikke formåede at øge 
interessen for håndbold.  

 Der er en interessant forskel mellem udenlandske og danske tilskuere: VM formåede at øge interessen 
for håndbold blandt halvdelen af udlændingene, der forud for VM i kvindehåndbold svarede 
'hverken/eller', 'i ringe grad' eller 'slet ikke' på spørgsmålet om deres generelle interesse i håndbold. 
Blandt danskerne lå den tilsvarende andel på 30 pct. 

 Knap halvdelen (47 pct.) af de danske tilskuere vil helt sikkert anbefale Danmark som feriedestination til 
familie, venner eller bekendte - eksempelvis i forbindelse med lignende arrangementer eller på en ferie 
generelt.  Blandt de udenlandske tilskuere var den tilsvarende andel på 41 pct. 

 I alle byerne (Herning, Frederikshavn og Næstved) var man blandt de danske tilskuere overvejende stolte 
af, at byen kunne tiltrække VM i kvindehåndbold. 

 Ift. enigheden i udsagnet 'VM i kvindehåndbold skaber en god stemning i byen' var der forskel 
spillestederne imellem. I Frederikshavn og Næstved var mange (hhv. 78 pct. og 79 pct.) meget enige 
eller enige i udsagnet, mens ganske mange (51 pct.) i Herning svarede 'ved ikke'. 

 I både Næstved og Frederikshavn var en stor opbakning til lignende arrangementer i byen i fremtiden. 
94 pct. i Næstved og 90 pct. i Frederikshavn var således meget enige eller enige i udsagnet: 'Jeg ser gerne 
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lignende events i byen i fremtiden'. Andelen af meget enige eller enige i udsagnet var noget mindre i 
Herning (71 pct.).  

 
Informationskanaler og tilskuerprofil 

 De traditionelle medier, tv og radio var den primære årsag til, at de danske tilskuere var blevet 
opmærksomme på VM i kvindehåndbold (68 pct.). Herefter fulgte de sociale medier med 33 pct. (man 
kan have svaret bekræftende til flere muligheder.) De tilsvarende tal for de udenlandske tilskuere var 
hhv. 33 pct. og 22 pct. 

 For både de danske og de udenlandske tilskuere var fordelingen mellem mænd og kvinder 44pct.:56 

pct. med en lille overvægt til kvinderne. 

 En femtedel af de danske tilskuere var under 26 år. Især Næstved trak gennemsnitsalderen opad, mens 
den aldersmæssige fordeling blandt de adspurgte danske tilskuere var langt mere jævn fordelt i Herning 
og Frederikshavn.  

 Dette bekræftes, når man ser på, hvem man tog til håndbold med. 71 pct. af danskerne tog til VM med 
familien – i alt 37 pct. med børn - og Herning trækker op i denne statistik. Dette fremgår af tabellen i 
appendiks. Omvendt overværede relativt mange kampene i ægtepar/par i Frederikshavn og Næstved. 

 Det var især Intersport som såvel de danske som udenlandske tilskuere troede, var hovedsponsor for 
VM i kvindehåndbold 2015. Omkring tre ud af 10 danskere nævnte desuden Adidas og Grundfos. Tre ud 
af 10 tilskuere fra udlandet nævnte – ud over Intersport – Santander Consumer Bank og Gjensidige. 

 88 pct. af de 150.020 tilskuere var – ifølge billetdata - danske. I Herning, Kolding og Næstved var hhv. 91 
pct., 89 pct. og 80 pct. af tilskuerne danske, mens fordelingen var lidt mere lige mellem danskere og 
udenlandske tilskuere i Frederikshavn (66 pct. danske).  

 35 pct. af de danske tilskuere var lokale. Denne andel var højest i Frederikshavn, Næstved og Kolding, 
hvor over halvdelen af de danske tilskuere var lokale, mens en fjerdedel af de danske tilskuere i Herning 
var lokale. 

 86 pct. af alle tilrejsende tilskuere var dagsbesøgende, mens resten overnattede i forbindelse med VM. 
Andelen af dagsbesøgende var lavest i Frederikshavn med 61 pct. og højest i Herning med 89 pct. 

 61 pct. af de overnattende tilskuere sov på hotel. Andelen var lavest i Næstved (55 pct.) og Herning (56 
pct.) og højest i Frederikshavn (65 pct.). 

 Ser man på de overnattende tilskuere blev 65 pct. af overnatningerne eller næsten to tredjedele 
foretaget i værtskommunerne alt i alt. Herning havde den største andel af tilskuere, der sov i 
værtskommunen – 68 pct., mens 56 pct. af tilskuerne i Næstved sov i værtskommunen. 

 Tilskuerne brugte penge på en bred vifte af varer og tjenester under VM. Særligt brugte de tilrejsende 
tilskuere penge på restaurant- og cafe-besøg, shopping og lokaltransport. Den største forbrugspost for 
de overnattende tilskuere var ikke overraskende selve overnatningen. 
 
Oplevelsen i VIP-området 

 Stemningen i VIP-området var positiv. 93 pct. af VIP-tilskuerne oplevede generelt stemningen i VIP-
området som 'meget god' eller 'god'.  

 Når det gælder oplevelsen af servicen i VIP-området, blev denne også evalueret positiv. 91 pct. 
vurderede servicen som værende 'meget god' eller 'god'. 

 90 pct. vurderede forplejningen i VIP-området til at være 'meget god' eller 'god'. 
 

Oplevelsen i FANZONE-området 

 Godt halvdelen (54 pct.) besøgte Fanzone-området i Herning.  

 Stort set alle (97 pct.) vurderede stemningen i området som 'meget god' eller 'god'. 
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Turismeomsætning og afledte effekter 

 Den samlede estimerede event-generede turismeomsætning blev 104 mio. kr. Heraf blev 54 mio. kr. 
lagt af udenlandske håndboldturister. Af de 104 mio. kr. var 20 mio. kr. billetindtægter. 

 Af de 104 mio. kr. er 64 mio. kr. knyttet til venuet i Herning, mens der tilsvarende blev lagt 14 mio. kr. i 
henholdsvis Kolding og Frederikshavn og 12 mio. kr. i Næstved. 

 Turismeforbruget afledt af VM i kvindehåndbold skabte 75 årsværk på nationalt plan. På kommunalt 
plan skabte VM 59 årsværk i Herning, 17 i Frederikshavn, 14 i Kolding og 12 i Næstved. 

 Turismeforbruget afledt af VM i kvindehåndbold skabte en bruttoværditilvækst på 33,2 mio. kr. på 
nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning (22,3 mio. kr.), Frederikshavn (7,2 mio. 
kr.), Kolding (6,3 mio. kr.) og Næstved (4,2 mio. kr.) 

 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 
skabte håndboldturisternes forbrug 22,5 mio. kr. i offentligt skatteprovenu. Turisterne i Herning skabte 
15,2 mio. kr., mens de tilsvarende tal for Frederikshavn, Kolding og Næstved var hhv. 4,9 mio. kr., 4,4 
mio. kr. og 3,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 2,8 mio. kr. i Herning, 0,9 
mio. kr. i Frederikshav, 0,8 mio. kr. i Kolding og 0,5 mio. kr. i Næstved. 
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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 661 face-to-face interviews fordelt på tre af de fire spillesteder (Herning, Frederikshavn 
og Næstved) og forskellige spillerunder. Interviewene blev 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 vejede, mens de udenlandske er uvejede. Det skyldes, at 
antallet af udenlandske interview på flere af spillestederne er for få til at drage håndfaste konklusioner.  
 
Enkelte steder – fx i forbindelse med de økonomiske beregninger – er oplysninger om fx opholdslængder og 
størrelsen af de økonomiske rejsegrupper inddraget i vejningen. 

 
1.3 Kort om selve tilskuerundersøgelsen 
Der blev i alt interviewet 661 (heraf 59 med personer i VIP-området) tilskuere ved VM i kvindehåndbold fordelt 
på spillestederne Herning, Frederikshavn og Næstved. Knap halvdelen (45 pct.) blev foretaget i Herning, mens 
36 pct. blev foretaget i Frederikshavn og 19 pct. blev foretaget i Næstved. 
 
69 pct. af interviewene blev foretaget med danske tilskuere, mens 31 pct. blev foretaget med udlændinge. Der 
var dog stor forskel spillestederne i mellem, hvor Frederikshavn havde den største andel udlændinge blandt de 
interviewede tilskuere med hele 52 pct. Heraf var hele 84 pct. fra Norge. Såvel Herning som Næstved havde flest 
danskere blandt tilskuerne. 
 
På overordnet niveau stemmer fordelingen mellem danske og udenlandske tilskuere fra tilskuerundersøgelsen 
omtrentligt med billetdata for de 150.020 tilskuere. Tilskuerundersøgelsens fordelinger passer imidlertid ikke 
helt med den faktiske billetfordeling på de enkelte spillesteder. Dette fremgår af tabel 1.3.3. For at få et så reelt 
billede som muligt er resultatet af tilskuerundersøgelsen derfor vejet med tilskuertallet. 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 23 interview repræsentere 
3.099 udenlandske tilskuere i Næstved. 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 70 pct. af tilskuerne vejer tungt i de samlede tal. 
 
På grund af den lidt mindre stikprøve i Næstved er der en smule større statistisk usikkerhed knyttet til 
resultaterne fra dette spillested isoleret set sammenholdt med resultaterne fra Herning og Frederikshavn. 
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Figur 1.3.1 Interviewfordeling (inkl. interview i VIP-område) 
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Figur 1.3.2 Interviewfordeling. Danmark <> udland 
 

 
N=661 

 
 
Figur 1.3.3 Billetdata vs. tilskuerundersøgelsen 
 

  Billetdata Tilskuerundersøgelsen 

  Danmark  Udlandet I alt Danmark  Udlandet I alt 

Herning 64% 7% 70% 37% 8% 45% 

Frederikshavn 5% 3% 8% 17% 19% 36% 

Næstved 8% 2% 10% 16% 3% 19% 

Kolding 1% 10% 12% 0% 0% 0% 

I alt 88% 12% 100% 70% 30% 100% 
Note: Det er i vægtningen antaget, at de 59 interview foretaget med VIP'er også er danske (der blev ikke spurgt til VIP'ernes 
nationalitet).  
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1.4 Tilskueroplevelsen 
 
Tilskuerne havde en god oplevelse ved VM i kvindehåndbold 
Ni ud af 10 (94 pct.) tilskuere vurderede deres samlede oplevelse af VM i kvindehåndbold som 'meget god' eller 
'god'. 67 pct. vurderede oplevelsen som 'meget god'. Ser man på det enkelte spillested svarede minimum 90 
pct. af tilskuerne, at de havde haft en 'meget god' eller 'god' oplevelse. Herning skiller sig positivt ud ved, at hele 
69 pct. af tilskuerne svarede, at de havde haft en 'meget god' oplevelse, mens den tilsvarende andel i 
Frederikshavn og Næstved var henholdsvis 54 pct. og 56 pct. 
 
Figur 1.4.1 Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede oplevelse af VM i kvindehåndbold, hvordan ville 
du så vurdere den? 
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N=602 

 
Stemningen var i top på de enkelte spillesteder 
Stemningen var god ved VM i kvindehåndbold. 89 pct. af alle tilskuere fandt stemningen 'meget god' eller 'god'. 
Andelen var højst i Næstved med 93 pct. mod 88 pct. i Herning og 83 pct. i Frederikshavn. Fordelingerne mellem 
'meget god' og 'god' var lidt forskellige spillestederne imellem. I Næstved og Herning vurderede henholdsvis 65 
pct. og 63 pct. stemningen som 'meget god', mens andelen i Frederikshavn var 58 pct. 
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Figur 1.4.2 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med VM i kvindehåndbold? 
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Stemningen levede fuldt ud op til forventningerne 
90 pct. af tilskuerende svarede, at stemningen omkring hele verdensmesterskabet i 'meget høj grad' eller 'høj 
grad' levede op til deres forventninger. I Herning svarede hele 91 pct. dette, mens andelene i Næstved og 
Frederikshavn var hhv. 88 pct. og 84 pct. 
  
Figur 1.4.3 I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring VM i kvindehåndbold lever op til dine forventninger alt 
i alt, hvad angår stemningen? 
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Tilskuerne var godt tilfredse med udsmykning, dekorationer og lys på spillestederne 
Tilskuerne var generelt godt tilfredse med udsmykning, dekorationer og lys på spillestederne. Samlet set 
tilkendegav 94 pct., at disse forhold var 'meget gode' eller 'gode'. Igen er der forskel spillestederne imellem. I 
Herning var andelen 95 pct., hvor hele 62 pct. svarede 'meget god'. I Frederikshavn svarede 91 pct. af tilskuerne, 
at disse elementer var 'meget gode' eller 'gode', mens andelen i Næstved var 87 pct. 
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Figur 1.4.4 Hvordan synes du at udsmykning, dekorationer og lys har været under VM i kvindehåndbold? 
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God tilskuertilfredshed med musik og speak på spillestederne 
Overordnet set var der god tilfredshed med ”speak” og musik blandt tilskuerne. Samlet set svarede 90 pct. af 
tilskuerne, at de syntes 'meget godt' eller 'godt' om musik og speak. Herning, der vejer tungt i det samlede 
billede, skilte sig positivt ud fra de andre spillesteder med en andel på 93 pct. Også i Næstved var mange (89 
pct.) tilskuere tilfredse. I Frederikshavn var 68 pct. tilfredse med musik og "speak" under VM i kvindehåndbold, 
mens hele 22 pct. svarede 'ved ikke'. 
 
Figur 1.4.5 Hvordan synes du at musik og ”speak” har været under VM i kvindehåndbold? 
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Forbedringsforslag – spillested for spillested 
På trods af de ganske flotte resultater for tilskueroplevelsen, fremkom der i det åbne spørgsmål omkring 
forbedringsforslag en række kommentarer og forbedringsforslag for den enkelte lokation. Neden for er de 
vigtigste kommentarer og forbedringsforlag for det enkelte venue gengivet. Der er nogle fællestræk i 
forbedringsforslagene, men hovedparten er spillestedsspecifikke kommentarer. 
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Fællestræk  

 Besværligt at købe billetter 

 Kvaliteten af maden er generelt ikke god nok 
 
Herning 

 Musik – flere efterspørger større variation i den musik, der spilles 

 Ansigtsmaling – der er en efterspørgsel efter at kunne få lavet ansigtsmaling ved indgangen 
 

Frederikshavn 

 Storskærme - ønske om også at kunne følge med i øvrige håndboldkampe  

 Mad – efterspørgsel efter flere madsteder 
 

Næstved 

 Musik – lydniveauet var generelt lidt for højt 

 Mad – efterspørgsel efter bedre kvalitet 

 Udsmykning – gerne noget mere og bedre 

 Toiletforhold – bedre skiltning 

 
1.5 Praktiske forhold 
 
Høj grad af tilfredshed overordnet set med oprydning og rengøring 
94 pct. af alle tilskuere syntes, at oprydningen og rengøringen ved VM i kvindehåndbold var 'meget god' eller 
'god'. Det samlede tal dækker over en mindre variation spillestederne imellem.  
 
Figur 1.5.1 Hvordan synes du, at oprydning og rengøring i forbindelse med VM i kvindehåndbold? 
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N=602 

 
Ingen kø-gener – på nær i Næstved 
Samlet set havde alle (94 pct.) tilskuerne 'stort set ikke' eller kun stået 'en smule' i kø'. For Herning og 
Frederikshavn var andelen på henholdsvis 96 pct. og 94 pct. I Næstved blev der i lidt højere grad oplevet kø-
gener. Her oplevede 9 pct. at skulle stå 'en del tid' i kø, og 5 pct. siger, at de stod i kø 'rigtig længe'. 
 
  



VisitDenmark for Sport Event Danmark 2016 12 

Figur 1.5.2 Hvordan er din oplevelse af kø-forholdene i forbindelse med VM i kvindehåndbold? 
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Forbedringsforslag – spillested for spillested 
Neden for er de centrale tilskuerkommentarer 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. Man kan kalde det 'hygiejne-forhold'. Eksempler er ordentlige parkeringsforhold og 
praktiske ting som adgang til hallen, og at folk ikke sætter sig på de forkerte pladser. Bedre skiltning og øget 
information foreslås bl.a. i denne sammenhæng. 
 
Herning 

 Musik – for høj da Zindy spillede 

 Telte – opsætning af telte ved indgangen 
 

Frederikshavn 

 Parkering – bedre parkeringsforhold 

 Mad – bedre skiltning til og ved madstederne 

 Shopping – VM-merchandise fra de forskellige lande 
 
Næstved 

 Skiltning – generelt bedre skiltning inden for (til tribuner, toiletter, madsteder, mv.) 

 Toiletter – bedre toiletforhold 

 Mad – flere madboder 

 Parkering – bedre parkeringsforhold 
 

 
1.6 VM 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 ikke er vejet på de respektive spillesteder for udlandets 
vedkommende, da det ellers ville betyde, at meget få interview ville repræsentere mange tilskuere.  
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De danske tilskuere så VM i kvindehåndbold for oplevelsens skyld 
65 pct. af de danske tilskuere angav, at de overværede VM i kvindehåndhold for oplevelsens skyld. Oplevelsen 
var dermed det vigtigste motiv for de danske tilskuere efterfulgt af almen interesse for håndbold (63 pct.). Fire 
ud af 10 (39 pct.) begrundede deltagelse med at give opbakning til sine landsmænd. 
 
For de udenlandske tilskueres vedkommende angav hele 56 pct. det at give deres landsmænd opbakning som 
årsag til at overvære VM.  
 
Figur 1.6.1 Hvad var årsagerne til, at du ville overvære VM i kvindehåndbold? 

 
 

VM formåede i nogen grad at øge interessen for håndbold blandt de ikke-håndboldinteresserede tilskuere 
Langt de fleste tilskuere var i 'meget høj' eller 'høj' grad generelt interesserede i håndbold forud for VM i 
kvindehåndbold. Det er ikke overraskende svært at øge interessen for håndbold hos tilskuere, som i 
udgangspunktet er meget interesserede.  
 
Ser man på de tilskuere, der i udgangspunktet havde svaret 'hverken eller', 'i ringe grad' eller 'slet ikke' på 
spørgsmålet om deres generelle interesse i håndbold, er billedet stort set det samme. Over 60 pct. svarede, at 
VM i kvindehåndbold ikke øgede deres interesse for håndbold. Ses derimod nærmere på Danmark og udland, er 
der en interessant forskel: VM i kvindehåndbold formåede at øge interessen for håndbold generelt blandt 
halvdelen af udlændingene, der forud for VM i kvindehåndbold svarede 'hverken eller', 'i ringe grad' eller 'slet 
ikke' på spørgsmålet om deres generelle interesse i håndbold.  Den tilsvarende andel blandt de danske tilskuere 
var på 30 pct. Det skal pointeres, at de præcise andele er usikre pga. stikprøvens størrelse. 
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Figur 1.6.2 I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

 

  Danmark Udlandet 

I meget høj grad 55% 67% 

I høj grad 27% 21% 

Hverken eller 13% 8% 

I ringe grad 3% 4% 

Slet ikke 1% 1% 

N= 404 198 

 
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 'slet ikke', 'i 
ringe grad' eller 'hverken eller' generelt er interesseret i håndbold. 
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Halvdelen af tilskuerne til VM i kvindehåndbold vil anbefale Danmark  
For de danske tilskueres vedkommende udtrykte knap halvdelen (47 pct.), at de helt sikkert vil anbefale Danmark 
som feriedestination til familie, venner eller bekendte - eksempelvis i forbindelse med lignende arrangementer 
eller på en ferie generelt.  Blandt de udenlandske tilskuere er den tilsvarende andel på 41 pct. 
 
Figur 1.6.5 Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Danmark som feriedestination til din familie, venner eller 
bekendte – eks. I forbindelse med lignende arrangementer eller på en ferie generelt? 

 
 
 
Danskerne er stolte af, at deres byer kan tiltrække VM i kvindehåndbold  
På alle tre spillesteder, hvor der blev interviewet, var man som dansk tilskuer stolt af, at byen kunne tiltrække 
VM i kvindehåndbold. Stoltheden var særlig udbredt i Herning, hvor hele ni ud af 10 (88 pct.) var meget enige i 
udsagnet 'Jeg er stolt af, at byen kan tiltrække VM i håndbold'. 
 
Figur 1.6.6 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er stolt af, at byen kan tiltrække en event som VM i 
håndbold 
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Navnlig i Næstved og Frederikshavn skabte VM i kvindehåndbold en god stemning i byen  
Tilskuerne blev bedt om at angive, hvorvidt de var enige eller uenige i, at 'VM i kvindehåndbold skaber en god 
stemning i byen'. Her var der forskel spillestederne imellem. Specielt de danske tilskuere i Frederikshavn og 
Næstved var mange enige i udsagnet, mens over halvdelen (51 pct.) i Herning svarede 'ved ikke'. 
 
Figur 1.6.7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? VM i kvindehåndbold skaber en god stemning i byen 
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… og flest i Næstved ser gerne lignende arrangementer i byen fremadrettet 
I Næstved mente man ikke kun, at VM i kvindehåndbold skabte en god stemning, man støttede også i høj grad 
op om lignende arrangementer i byen i fremtiden. 90 pct. af de danske tilskuere i Næstved var således meget 
enige i udsagnet: 'Jeg ser gerne lignende events i byen i fremtiden'. Andelen, der var meget enige i udsagnet, 
var noget mindre i Herning (62 pct.). Her svarede 20 pct. ved ikke. 
 
Figur 1.6.8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg ser gerne lignende events i byen i fremtiden 
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1.7 Informationskanaler og generelle tilskuerkarakteristika 
 
Radio og tv samt familie, venner eller kollegaer var de vigtigste informationskanaler 
Både for danske og udenlandske tilskuere var de to vigtigste informationskanaler mht. kendskab til VM i 
kvindehåndbold de klassiske medier tv og radio. 68 pct. af danskerne blev bekendt med VM gennem radio og 
tv, mens den tilsvarende andel for de udenlandske tilskuere var 34 pct.  
 
Figur 1.7.1 Hvordan blev du bekendt med VM i kvindehåndbold? 

 

 
Knap en fjerdedel af de udenlandske tilskuere i Næstved så også kampe på andre spillesteder 
Knap en fjerdedel af de udenlandske tilskuere i Næstved så også kampe på andre spillesteder, mens det 
tilsvarende tal for Frederikshavn var 12 pct. Det var i vid udstrækning i Herning disse tilskuere også så kampe. 7 
pct. af de adspurgte udenlandske tilskuere i Herning så til gengæld VM-kampe på andre spillesteder, dvs. 93 pct. 
af de udenlandske tilskuere i Herning så kun kampe dér ifølge tilskuerundersøgelsen. 
 
For de danske tilskueres vedkommende var andelen, der så kampe på de tre øvrige venues lidt lavere i Næstved 
og Herning, men højere i Frederikshavn – 13 pct. i Næstved, 4 pct. i Herning og 15 pct. i Frederikshavn. Det var 
især i Herning og Kolding disse tilskuere også så kampe. Dette er ikke overraskende, da det primært var her 
finalerunderne blev spillet. 
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Figur 1.7.2 Andel af interviewede per spillested der overværede kampe på andre spillesteder 

 
 
VM i kvindehåndbold tiltrak tilskuere af begge køn 
Både mænd og kvinder mødte op på lægterne til VM i kvindehåndbold. For både de danske og de udenlandske 
tilskueres vedkommende var der en overvægt kvindelige tilskuere. Der var dog nogen forskel spillestederne 
imellem.  I Herning var 59 pct. af de danske tilskuere kvinder, mens kun 38 pct. var kvinder i Næstved. For 
udlandets vedkommende var der en større overvægt af kvindelige tilskuere. Seks ud af 10 udenlandske 
tilskuere var således kvinder. 
 
Figur 1.7.3 Kønsfordeling blandt tilskuerne 
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Danskerne tog til håndbold med både familie og venner 
En femtedel af de danske tilskuere var under 26 år. Det var dog i høj grad Næstved, der trak i den anden retning. 
Den aldersmæssige fordeling blandt de adspurgte danske tilskuere var således langt mere jævn fordelt i Herning 
og Frederikshavn end i Næstved. Dette bekræftes, når man ser på hvem man tog til håndbold med.  
 
71 pct. af danskerne tog til VM med familien – i alt 37 pct. med børn. Herning trækker op i denne statistik, hvilket 
fremgår af tabellen i appendiks. Omvendt overværede relativt mange kampene i ægtepar/par i Frederikshavn 
og Næstved. 
 
For de udenlandske tilskueres vedkommende tog man i høj grad til VM med vennerne. 
 
1.7.4 Aldersfordeling blandt tilskuerne 

  
-25 
pct. 

26-35 
pct. 

36-45 
pct. 

46-55 
pct. 

56+ 
pct. 

Herning 21 17 17 24 21 

Frederikshavn 16 21 20 21 22 

Næstved 16 12 13 26 33 

Danmark 20 13 14 23 30 

Udland 19 23 20 23 15 

 
1.7.5 Er du her alene eller sammen med andre (gerne flere svar)? 
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Opmærksomhed på sponsorer 
Det var især Intersport som såvel de danske som udenlandske tilskuere troede, var hovedsponsor for VM i 
kvindehåndbold 2015. Omkring tre ud af 10 danskere nævnte desuden Adidas og Grundfos. Tre ud af 10 tilskuere 
fra udlandet nævnte – ud over Intersport – Santander Consumer Bank og Gjensidige. 

 
1.7.6 Hvem tror du er sponsor for VM i kvindehåndbold 2015? (gerne flere svar)? 
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VM i kvindehåndbold trak især danske, men også udenlandske tilskuere 
VM i kvindehånd blev overværet af 150.020 tilskuere. 88 pct. eller 131.000 af tilskuerne var danskere, mens de 
resterende små 19.000 tilskuere var udenlandske. Dette dækker, at henholdsvis 84 pct. og 64 pct. af tilskuerne 
i Næstved og Herning var danske, mens fordelingen var mere lige i Frederikshavn, hvor der var en lille overvægt 
af udenlandske tilskuere. 
 
Ser man nærmere på de danske tilskuere var 35 pct. lokale, mens de resterende 65 pct. var tilrejsende. Denne 
fordeling er baseret på et vejet gennemsnit af billetdata og tilskuerundersøgelsen, hvor folk selv svarer på, 
hvorvidt de er lokale eller tilrejsende. I billetdata følger lokalafgrænsningen byens postnummer, hvilket dog er 
mere snævert end kommunegrænsen, man normalt anvender og som har en del flere postnumre. Derfor indgår 
svarene fra tilskuerundersøgelsen også i den endelige fordeling af lokale versus tilrejsende danske tilskuere. Den 
kommunale afgrænsning er fx relevant for turismeøkonomiske beregninger i LINE-modellen (se evt. kapitel 2). 
For Kolding er lokalfordeling skaleret fra postnummer i billetdata til lokalfordeling fra tre øvrige locations i 
tilskuerundersøgelsen. 
 
Den lokale andel af danskere var højest i Frederikshavn, Næstved og Kolding, hvor mellem 59 og 64 pct. af de 
danske tilskuere var lokale. Anderledes så det ud Herning, hvor 25 pct. var lokale og resten var tilrejsende 
danske. 
 
1.7.7 Danske og udenlandske tilskuere 
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1.7.8 Danske tilskuere – lokale og tilrejsende 

 
 
Størstedelen af de tilrejsende tilskuere var dagbesøgende 
86 pct. af de tilrejsende tilskuere var dagsbesøgende – dvs. kørte til og fra VM og eget hjem på spilledagen. De 
resterende 14 pct. af de tilrejsende tilskuere overnattede i forbindelse med VM. I Herning var 89 pct. af de 
tilrejsende tilskuere dagsbesøgende, mens de tilsvarende andele i Kolding, Næstved og Frederikshavn var på 
hhv. 84, 78 og 61 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 77 pct. af de udenlandske tilskuere i Næstved var dagsbesøgende, mens ca. halvdelen var i Kolding 
og Herning. I Frederikshavn udgjorde dagsbesøg fra udlandet 39 pct., hvilket vil sige, at 61 pct. overnattede. Der 
er dog en betydelig statistisk usikkerhed knyttet til disse resultater. 
 
1.7.9 Tilrejsende tilskuere – fordeling mellem dagsbesøgende og overnattende 
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De overnattende tilskuere sov på hotel i værtskommunerne 
Samlet set sov 61 pct. af de overnattende tilskuere på hotel. I Frederikshavn er hotel-andelen højest, nemlig på 
65 pct. 
 
65 pct. af alle overnattende tilskuere overnattede i værtskommunen. Der er dog mindre variationer 
værtskommunerne imellem. I Herning sov 68 pct. af de tilrejsende tilskuere i værtskommunen, mens resten sov 
uden for kommunen. Fx sov 13 pct. af tilskuerne i Herning i Aarhus. 62 pct. af tilskuerne i Frederikshavn sov i 
værtskommunen, mens 38 pct. sov uden for kommunen, Heraf står Aalborg for 29 pct. I Næstved sov 56 pct. 
inden for kommunen, mens de resterende sov andre steder på Sjælland. 
 
1.7.10 Overnatningsformer 
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1.7.11 Overnatningskommuner 
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Tilrejsende tilskuernes døgnforbrug 
De udenlandske tilskuere til VM i kvindehåndbold brugte i gennemsnit væsentligt flere penge i døgnet end de 
danske tilrejsende jf. tilskuerundersøgelsen. Således lagde udenlandske, overnattende tilskuere næsten 2.200 
kr. i døgnet eksklusiv entre, mens overnattende danskere brugte knap 900 kr. De danske tilskuere, der 
overnattede brugte især færre penge på overnatningen, men også på shopping og spisesteder. Til gengæld 
brugte de danske overnattende tilskuere flere penge på transport end de udenlandske. 
 
Sammenlignet med VisitDenmarks nyeste døgnforbrug for hotelgæster uden for de fire største byer, er de 
udenlandske håndbold-tilskueres døgnforbrug ca. 400-500 højere, mens de danske håndbold-tilskuere næsten 
er 300 kr. lavere. Dette hænger muligvis sammen med en kortere opholdslængde for de udenlandske tilskuere, 
som måske har brugt lidt flere penge om dagen i en kortere periode. For de danske overnattende tilskuere ses 
et generelt lavere forbrug på shopping, spisesteder og selve overnatningen end for de udenlandske. Det 
bemærkes også, at ikke alle sov på hotel, men bl.a. også billigere alternativer som B&B/private værelser eller 
hos familie eller venner. 
 
Det skal dog nævnes, at langt de fleste af de tilrejsende, danske tilskuere, 93 pct., var dagsturister, mens lidt 
over halvdelen af de udenlandske tilskuere rejste igen samme dag og 49 pct. af dem overnattede i forbindelse 
med VM. Fordelingen af tilskuere fremgår i næste kapitel af tabel 2.4.1. 
 
De dagsbesøgende gæsters forbrug for hhv. danskere og udlændinge var 217 kr. og 605 kr. per døgn. Også her 
brugte udenlandske gæster altså flere penge. Bl.a. brugte de udenlandske endagsgæster flere penge på 
transport og spisesteder. 
 
Tabel 1.7.12. Tilrejsendes døgnforbrug (eksklusiv entré til VM) 

 
 

  

Nationalitet

Dagsbesøg/

overnatning

Samlet

døgnforbrug

Overnat-

ning

Restaurant,

cafe o.lign.
Shopping Kultur Transport Andet

Danskere Dagsbesøg 217                       -                126                  38              1          49              3          

Overnatter 893                       505                92                    -            -      275            21       

Udlændinge Dagsbesøg 605                       -                178                  98              8          243            78       

Overnatter 2.195                   1.299            366                  383            2          143            2          



VisitDenmark for Sport Event Danmark 2016 25 

1.8 Oplevelsen i VIP-området 
Der blev gennemført i alt 57 face-to-face interviews med tilskuere i VIP-området i Herning. Der var ingen kvoter 
på tilskuerne i VIP-området, så indsamlingen kan opfattes som tilfældig og repræsentativ. 
 
Grundet den begrænsede stikprøvestørrelse rapporteres udelukkende på de overordnede resultater. 
 
Stemningen var god i VIP-området 
Ni ud af 10 (93 pct.) VIP-tilskuere vurderede generelt stemningen i VIP-området som 'meget god' eller 'god'. 
Knap halvdelen (49 pct.) vurderede oplevelsen som 'meget god'.  
 
Figur 1.8.1 Hvordan oplever du generelt stemningen i VIP-området? 
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Oplevelsen af servicen var i top i VIP-området 
Når det gælder oplevelsen af servicen i VIP-området, var denne også i top. Også her vurderede ni ud af 10 (91 
pct.) servicen som værende 'meget god' eller 'god'. 
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Figur 1.8.2 Hvordan oplever du servicen i VIP-området? 
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Forplejningen var fuldt ud tilfredsstillende i VIP-området  
Ni ud af 10 vurderede forplejningen i VIP-området til at være 'meget god' eller 'god'. 
  
Figur 1.8.3 Hvordan oplever du forplejningen i VIP-området? 
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1.9 Oplevelsen i Fanzone-området 
I Herning (MCH Arena) var der et fanzone-område, som tilskuerne kunne besøge. Der blev spurgt til besøg i dette 
fanområde samt oplevelsen af stemningen. 
 
Besøg i fanzone-området 
Godt halvdelen (54 pct.) besøgte Fanzone-området i Herning.  
 
Figur 1.9.1 Har du opholdt dig i Fanzone-området i MCH Arena? 
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Oplevelsen af stemningen i Fanzone-området var i top  
Blandt de tilskuere, der opholdt sig i Fanzone-området i MCH Arena, vurderede stort set alle (97 pct.) stemningen 
i området som 'meget god' eller 'god'. 
 
Figur 1.9.2 Hvordan oplever du generelt stemningen i Fanzone-området i MCH Arena? 
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Kapitel 2: De turismeøkonomiske effekter 

2.1 Introduktion 
Dette kapitel præsenterer den VM-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 forbrugsdata fra 
tilskuerundersøgelsen. For andre turistgrupper som fx deltagere, stabe, presse m.fl. er de turismeøkonomiske 
beregninger primært baseret på arrangørernes informationer og vurderinger samt døgnforbrug fra 
VisitDenmark seneste turistundersøgelse1. 
 
Lokale tilskuere indgår ikke i de turismeøkonomiske beregninger – heller ikke deres billetkøb - da de per 
definition ikke er turister. Denne billetindtægt er dog central for eventøkonomien og arrangørerne.  Da fokus i 
beregningerne ydermere er, hvor mange ekstra turismekroner eventen skabte, skal forbruget, ud over 
entrébilletten - fra de tilskuere, der tilfældigvis var i området - ikke medregnes, da de blot benyttede lejligheden 
til at se håndbold. 
 
Med andre ord er forbruget fra personer, der alligevel var i området, ikke eventskabt. Til håndbold VM 
fratrækkes således 3,8 mio. kr. i denne kategori. En del af disse tilskuere, der især inkluderer udenlandske 
gæster, har muligvis hele tiden vist, at de ville besøge Danmark, og så planlagde blot besøget, så det faldt 
sammen med VM i kvindehåndbold. Man kan derfor diskutere, om VM skabte besøget eller ej. Den valgte 
frasortering af disse tilskuere er en konservativ tilgang til beregningen af turismeomsætningen. 
 
Resultaterne er opsummeret i resuméet i afsnit 2.2, mens afsnit 2.3 indeholder turismeomsætningen og afledte 
effekter i form af skabt beskæftigelse, skatteprovenu og bruttoværditilvækst, der er udtryk for den skabte 
merværdi2. I afsnit 2.4 uddybes turismeomsætningen for de enkelte delsegmenter, mens kapitel 3 beskriver den 
bagvedliggende metode. 
 
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 2.4.6, og turismeomsætningen er udgangspunktet for beregningerne af de afledte effekter. 
De afledte effekter er baseret på den antagelse, at den eventgenerede turismeomsætning har samme effekt 
som turismeforbrug i kommunerne generelt. 
 
Det er yderligere antaget i beregningerne, at al turismeomsætning er sket i de respektive værtskommuner.  
Når de afledte turismeøkonomiske effekter skal beregnes, skal det vurderes, hvor stor en andel af den 
turismerelaterede billetomsætning, der dækker omkostninger direkte forbundet med begivenheden – dvs. 
"forbrug i produktion". Endvidere kan en skelen til, hvor stor andelen af de direkte arrangøromkostninger, der 
går til køb af varer og tjenesteydelser af det lokale erhvervsliv eller er købt andetsteds give en ide om, hvor stor 
en del af billetomsætningen, der skal indgå i hhv. beregningen af de lokale og nationale effekter. Hvis det lokale 
erhvervsliv ikke får glæde af pengene taler man om lækage – pengene er lækket ud af lokalområdet. 
 
Billetindtægterne går til Dansk Håndboldforbund og kommer derfor ikke udelukkende værtskommunerne til 
gode mht. de turismeafledte effekter. Dog har Dansk Håndboldforbund haft nogle udgifter til lokale firmaer og 
leverandører, som er gået til værtskommunerne i forbindelse med VM, og som er estimeret pr. værtskommune. 
Den resterende del af de turismeknyttede billetindtægter formodes at blive brugt andre steder i landet og er 
derfor kun medregnet i de samlede nationale effekter. 

                                                           
1 VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2014 
2 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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For den resterende del af turismeforbrugets vedkommende, er alt i praksis ikke lagt i værtskommunerne. Dog 
har nogle overnattende tilskuere boet i omkringliggende kommuner, og en del af transportomkostningerne må 
ligeledes formodes at have været lagt i andre kommuner. Turismeomsætninger og de afledte effekter i 
værtskommunerne skal derfor i højere grad betragtes som 'områdeeffekter', der ikke kun har betydning for 
værtskommunerne, men også for de omkringliggende kommuner. De nationale effekter er kun berørt ganske 
lidt af dette.  
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2.2 Resume 
 VM i kvindehåndbold blev overværet af godt 150.020 tilskuere, hvoraf omkring 104.000 var tilrejsende 

turister. Af de 104.000 var knap 19.000 udlændinge. 

 Herudover var der omkring turneringen en række tilrejsende spillere, trænere, ledere, officials, gæster, 
samarbejdspartnere og presse, der tilsammen var der næsten 22.000 persondage. Heraf var godt 15.000 
af dem lagt af udenlandske deltagere, presse, officials m.fl. 

 Den samlede estimerede event-generede turismeomsætning blev 104 mio. kr. Heraf blev 54 mio. kr. 
lagt af udenlandske håndboldturister. Af de 104 mio. kr. var 20 mio. kr. billetindtægter. 

 Af de 104 mio. kr. er 64 mio. kr. knyttet til venuet i Herning, mens der tilsvarende blev lagt 14 mio. kr. i 
både Kolding og Frederikshavn samt 12 mio. kr. i Næstved. 

 Job. Turismeforbruget afledt af VM i kvindehåndbold skabte 75 årsværk på nationalt plan. På 
kommunalt plan skabte VM 59 årsværk i Herning, 17 i Frederikshavn, 14 i Kolding og 12 i Næstved. 

 Bruttoværditilvækst: Turismeforbruget afledt af VM i kvindehåndbold skabte en værditilvækst på 33,2 
mio. kr. på nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning (22,3 mio. kr.), Frederikshavn 
(7,2 mio. kr.), Kolding (6,3 mio. kr.) og Næstved (4,2 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 22,5 mio. kr. i offentligt provenu. Turisterne i 
Herning skabte 15,2 mio. kr., mens de tilsvarende tal for Frederikshavn, Kolding og Næstved var hhv. 4,9 
mio. kr., 4,4 mio. kr. og 3,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 2,8 mio. kr. i Herning, 0,9 
mio. kr. i Frederikshav, 0,8 mio. kr. i Kolding og 0,5 mio. kr. i Næstved. 

2.3 Turismeomsætning og afledte samfundsøkonomiske effekter 
VM i kvindehåndbold skabte i alt en turismeomsætning på 104 mio. kr. Af disse blev 20 mio. kr. lagt i 
entréindtægter. Af den samlede omsætning på 104 mio. kr. er de 64 mio. knyttet til Herning Kommune, godt 14 
mio. kr. til Kolding, knap 14 mio. kr. til Frederikshavn og 12 mio. kr. til Næstved. Den samlede turismeomsætning 
blev skabt af de tilrejsende tilskuere (knap 104.000 af 150.050 tilskuere var tilrejsende) samt udøvere, stabe, 
officials, presse m.fl., der i alt lagde godt 22.000 persondage og godt 35 mio. kr. i forbindelse med VM i 
kvindehåndbold.3 
  

                                                           
3 Se tabellerne i afsnit 2.4 for tilskuertal mm. 
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Tabel 2.3.1 Samlet turismeomsætning skabt af VM i kvindehåndbold (mio. kr.) 

  

Tilskuere Andre 
(udøvere, stabe, 

presse m.fl.) 
  

I alt 
  

  Ekskl. Entré Entré I alt 

Danskere           

Frederikshavn 0,7  0,3  1,1  1,9  2,9  

Herning 17,8  15,8  33,6  4,3  37,9  

Næstved 1,6  0,4  2,1  1,9  4,0  

Kolding 1,6  0,2  1,8  2,8  4,6  

 I alt  21,9  16,7  38,6  10,9  49,5  

            

 Udlændinge            

Frederikshavn 5,7  0,4  6,1  4,5  10,6  

Herning 15,0  2,2  17,2  8,8  26,0  

Næstved 3,2  0,3  3,4  4,5  7,9  

Kolding 2,9  0,1  3,0  6,7  9,7  

 I alt  26,8  2,9  29,7  24,5  54,2  

            

 I alt            

Frederikshavn 6,4  0,7  7,1  6,4  13,5  

Herning 32,9  18,0  50,8  13,1  63,9  

Næstved 4,8  0,7  5,5  6,4  11,9  

Kolding 4,5  0,2  4,8  9,6  14,3  

 I alt  48,6  19,7  68,3  35,4  103,7  
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. 
 
54 mio. kr. svarende til 52 pct. af det samlede turismeforbrug kan tilskrives udenlandske håndboldturister, mens 
de resterende 50 mio. kr. kan tilskrives tilrejsende danskere. De 54 mio. kr. blev skabt af knap 19.000 
udenlandske tilskuere og godt 15.000 persondage lagt af udenlandske udøvere, pressefolk m.fl. i Danmark. 
 
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 VM i kvindehåndbold. 
For Danmark som helhed er det kun relevant at se på de udenlandske turisters forbrug ud fra forudsætningen 
om, at de tilrejsende danskere alternativt havde brugt et tilsvarende beløb andetsteds. Dette 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 indgår. Pga. 
mesterskabets tidsmæssige placering i december, der ikke er turismemæssig højsæson, vurderes 
crowding out effekten af andre turister i området kun at være 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 
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, hvor turismen er domineret af events, da 
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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 ikke alle positive effekter – fx langsigtede brandingeffekter for både 
værtskommunerne og Danmark, værdien for de lokale borgere, håndboldforbundet m.fl. 

 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 desuden 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 
VM-genererede turismeomsætning på 104 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 VM i kvindehåndbold: 
 

 Job. 75 årsværk på nationalt plan. På kommunalt plan resulterede VM i 59 årsværk i Herning, 17 i 
Frederikshavn, 14 i Kolding og 12 i Næstved. 

 Bruttoværditilvækst: 33,2 mio. kr. på nationalt plan. Lokalt skabtes der også værditilvækst i Herning på 
22,3 mio. kr., i Frederikshavn på 7,2 mio. kr., i Kolding på 6,3 mio. kr. og i Næstved 4,2 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 22,5 mio. kr. i offentligt provenu. Turisterne i Herning 
skabte 15,2 mio. kr. De tilsvarende tal for Frederikshavn, Kolding og Næstved var hhv. 4,9 mio. kr., 4,4 
mio. kr. og 3,2 mio. kr. 

 Af de kommunalt skabte skatter udgjorde de kommunale indkomstskatter 2,8 mio. kr. i Herning, 0,9 
mio. kr. i Frederikshavn, 0,8 mio. kr. i Kolding og 0,5 mio. kr. i Næstved. 
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Tabel 2.3.2 Afledte turismeøkonomiske effekter af VM i kvindehåndbold 

  Frederikshavn Herning Næstved Kolding Hele landet 

Turismeomsætning (mio. kr.)           

Turismeomsætning 13,5  63,9  11,9  14,3  103,7  

Udenlandsk andel af turismeomsætning 10,6  26,0  7,9  9,7  54,2  

pct. 78% 41% 67% 68% 52% 

            

Billetomsætningens andel af 
turismeomsætning 

0,7  18,0  0,7  0,2  19,7  

Udenlandsk andel af billetomsætning 0,4  2,2  0,3  0,1  2,9  

pct. 58% 12% 39% 23% 15% 

            
Andel af billetomsætningen, der dækker 
vareforbrug i værtskommunerne1 (mio. kr.)   

- Billetomsætning, udenlandske tilskuere                        0,3            1,0              0,2           0,0                   1,3  

- Billetomsætning, danske tilskuere                        0,2            6,9              0,3           0,1                   7,6  

I alt 0,4  7,9  0,5  0,2  8,9  

Beskæftigelseseffekter (årsværk)           

Effekter skabt af turismeforbrug i 
værtskommunerne og hele landet2 

17 59 12 14 75 

Bruttoværditilvækst (~BNP) (mio. kr.)           

Effekter skabt af turismeforbrug i 
værtskommunerne og hele landet2 

7,2 22,3 4,2 6,3 33,2 

Skatteprovenu (mio. kr.)           

Effekter skabt af turismeforbrug i 
værtskommunerne og hele landet2 

4,9 15,2 3,2 4,4 22,5 

-Heraf kommunale indkomstskatter 0,9 2,8 0,5 0,8   
 

1. Billetindtægterne går til Dansk Håndboldforbund og kommer derfor ikke udelukkende værtskommunerne til 
gode. Udgifter til leje af haller har kommunerne selv stået for, men er ikke oplyst og ikke talt med som øget 
omsætning i lokaløkonomien. Til gengæld har Dansk Håndboldforbund haft nogle udgifter til lokale firmaer 
og/leverandører, som er gået til værtskommunerne i forbindelse med VM og estimeret pr. værtskommune. Den 
resterende del af de turismeknyttede billetindtægter formodes at blive brugt andre steder i landet og er derfor 
kun medregnet i de samlede nationale effekter. På baggrund af Dansk Håndboldsforbunds samlede udgifter til 
diverse ydelser og tilskuerfordelingen, vurderes det, at følgende andele af turismedelen af billetomsætningen 
bliver i værtskommunerne. 

o Frederikshavn: 2 pct. 
o Herning: 30 pct. 
o Næstved: 2 pct. 
o Kolding: 1 pct. 

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

dækker direkte, afledte og inducerede effekter. 
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 produktskatter og -subsidier. 
6. Bag effekterne ligger der en antagelse om, at denne eventgenerede omsætning har samme type effekter som 

turisme generelt har i kommunerne. 
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2.4 Turismeomsætning – baggrundstabeller 
Tabel 2.4.1 Antal tilskuere 

   Lokale  
 Tilrejsende, 

endag  
Tilrejsende, 
overnatning  I alt  

 Danske          

Frederikshavn               4.803                2.463                    253                7.518  

Herning             24.423              67.422                3.939              95.784  

Næstved               7.696                3.794                1.025              12.515  

Kolding               9.109                5.969                    401              15.480  

 I alt             46.031             79.648               5.618           131.297  

          

 Udenlandske                      -          

Frederikshavn                     -                  1.499                2.305                3.804  

Herning                     -                  4.731                5.133                9.864  

Næstved                     -                  2.388                    711                3.099  

Kolding                     -                      999                    957                1.956  

 I alt                      -                 9.616               9.107              18.723  

          

 I alt          

Frederikshavn              4.803                3.961                2.558              11.322  

Herning            24.423              72.153                9.072           105.648  

Næstved              7.696                6.182                1.737              15.614  

Kolding              9.109                6.968                1.358              17.436  

 I alt             46.031             89.264             14.725           150.020  
Det overordnede antal tilskuere per spillested og nationalitetsfordelingen er oplyst af arrangørerne på baggrund af 
billetdata. 
Fordelingen mellem lokale og tilrejsende på dagsbesøg og overnattende tilskuere er fundet vha. vejede fordelinger fra 
tilskuerundersøgelsen. 

 
Tabel 2.4.2 Tilskuerdøgnforbrug (kr.) eksklusiv entrébillet 

Nationalitet Overnatter/dagsbesøg Lokale/tilrejsende  Døgnforbrug  

Danskere Overnatter Tilrejsende                      893  

  Dagsbesøg Lokale                      679  

  Dagsbesøg Tilrejsende                      217  

Udlændinge Overnatter Tilrejsende                  2.195  

  Dagsbesøg Tilrejsende                      605  
Kilde: vejet tilskuerundersøgelse. 
Der er lidt forskel i døgnforbrugene spillestederne imellem, men i beregningerne er prioriteret øget statistisk sikkerhed 
omkring døgnforbrug frem for geografiske nuancer. 
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Tabel 2.4.3 Andel af overnattende tilskuere, der ville have haft overnatninger uanset VM 

  Danskere Udlændinge 

Frederikshavn 13% 22% 

Herning 13% 12% 

Næstved 13% 0% 

Kolding 13% 7% 
Kilde: Vejet tilskuerundersøgelse. 
Mht. de danske tilskuere er stikprøverne pr. spillested vurderet for små. Derfor er et samlet gennemsnit for spillestederne 
anvendt. 

 
Tabel 2.4.4 Tilført ekstra turismeomsætning (mio. kr.) eksklusiv billet-indtægterne 

  
Tilrejsende, 

endag 
Tilrejsende, 
overnatning I alt 

 Danskere       

Frederikshavn                     0,5                      0,2                      0,7  

Herning                  14,7                      3,2                   17,8  

Næstved                     0,8                      0,8                      1,6  

Kolding                     1,3                      0,3                      1,6  

 I alt                   17,3                      4,5                   21,9  

        

Udlændinge       

Frederikshavn                     0,9                      4,7                      5,7  

Herning                     2,9                   12,2                   15,0  

Næstved                     1,4                      1,7                      3,2  

Kolding                     0,6                      2,3                      2,9  

 I alt                      5,8                   20,9                   26,8  

        

 I alt        

Frederikshavn                     1,4                      5,0                      6,4  

Herning                  17,5                   15,3                   32,9  

Næstved                     2,3                      2,5                      4,8  

Kolding                     1,9                      2,6                      4,5  

 I alt                   23,1                   25,5                   48,6  
Kilde: vejet tilskuerundersøgelse og billetdata. 
I udgangspunkt er antallet af tilskuere gange døgnforbrug. Der er dog justret for: 

1. En del overnattende tilskuere ville have haft overnatninger i de respektive områder uanset VM jf. tabel 2.4.3. Deres 
forbrug ekskl. billetindtægter er trukket fra, da deres turismeomsætning ikke kan betragtes som ekstra som følge 
af VM. Den samlede turismeomsætning havde uden denne øvelse havde været 3,8 mio. kr. højere. 

2. 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 Persondage og turismeomsætning – udøvere, stabe, presser m.fl. 

    Frederikshavn Herning Næstved Kolding I alt 

Udøvere inklusiv Persondage                   1.165       2.403         1.165      1.747      6.480  

spillere og ledere Danskere                          -             256                -               -           256  

  Udlændinge                   1.165       2.147         1.165      1.747      6.224  

  Døgnforbrug (kr.)         

  Danskere                   1.200       1.200         1.200      1.200    

  Udlændinge                   1.200       1.200         1.200      1.200    

  Forbrug (mio. kr.)                        1,4            2,9              1,4           2,1          7,8  

  Danskere                          -              0,3                -               -            0,3  

  Udlændinge                        1,4            2,6              1,4           2,1          7,5  

Officials inklusiv  Persondage                       605       1.243             605          907      3.360  

teknisk staff Danskere                          -             128                -               -           128  

  Udlændinge                       605       1.115             605          907      3.232  

  Døgnforbrug (kr.)         

  Danskere                   1.660       1.660         1.660      1.660    

  Udlændinge                   1.900       1.900         1.900      1.900    

  Forbrug (mio. kr.)                        1,1            2,3              1,1           1,7          6,4  

  Danskere                          -              0,2                -               -            0,2  

  Udlændinge                        1,1            2,1              1,1           1,7          6,1  

Gæster og  Persondage                         38           148               22            24         210  

Samarbejdspartnere Danskere                          -                -                  -               -               -    

  Udlændinge                         38           148               22            24         210  

  Døgnforbrug (kr.)         

  Danskere                   1.660       1.660         1.660      1.660    

  Udlændinge                   1.900       1.900         1.900      1.900    

  Forbrug (mio. kr.)                        0,1            0,3              0,0           0,0          0,4  

  Danskere                          -                -                  -               -               -    

  Udlændinge                        0,1            0,3              0,0           0,0          0,4  

Tilrejsende presse Persondage                   2.138       4.276         2.138      3.207   11.760  

  Danskere                   1.140       2.280         1.140      1.710      6.270  

  Udlændinge                       998       1.996             998      1.497      5.490  

  Døgnforbrug (kr.)         

  Danskere                   1.660       1.660         1.660      1.660    

  Udlændinge                   1.900       1.900         1.900      1.900    

  Forbrug (mio. kr.)                        3,8            7,6              3,8           5,7        20,8  

  Danskere                        1,9            3,8              1,9           2,8        10,4  

  Udlændinge                        1,9            3,8              1,9           2,8        10,4  

Samlet antal persondage I alt                   3.946       8.071         3.930      5.886   21.810  

  Danskere                   1.140       2.664         1.140      1.710      6.654  

  Udlændinge                   2.806       5.407         2.790      4.176   15.156  

Samlet turismeomsætning I alt                        6,4         13,1              6,4           9,6        35,4  

(mio. kr.) Danskere                        1,9            4,3              1,9           2,8        10,9  

  Udlændinge                        4,5            8,8              4,5           6,7        24,5  
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 
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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 2014-turistsundersøgelses resultater for erhvervsdøgnforbrug. Der er skelnet mellem 
danskere og udlændinge og hvor vidt overnatningen er sket i eller uden for storbyen. 

 
Tabel 2.4.6 Multiplikatorer fra kommunespecifikke LINE-kørsler (effekt pr. mio. kr. i turismeforbrug) 

Kommune 
Beskæftigelse 

(årsværk) 
Bruttoværdi- 

tilvækst 
Samlet skatteprovenu 

genereret i kommunen 
Kommunale 

indkomstskatter 

Kommunale effekter   

Frederikshavn              1,29 0,54 0,37 0,07 

Herning                    1,10 0,41 0,28 0,05 

Næstved                    1,00 0,36 0,28 0,05 

Kolding                    0,99 0,44 0,31 0,06 

          

Nationale effekter       

Frederikshavn              1,39 0,60 0,44 0,09 

Herning                    1,40 0,60 0,40 0,08 

Næstved                    1,48 0,63 0,42 0,09 

Kolding                    1,29 0,63 0,43 0,09 
Kilde: LINE-modellen for år 2013. 
Inklusiv interkommunale effekter. Multiplikatorerne for de kommunale effekter viser summen af effekterne i de fire 
separate værtskommune-kørsler. Hermed kan de turismeafledte effekter i tabel 2.3.2 udregnes. Eksempelvis fås 
beskæftigelseseffekten i Frederikshavn som 1,29 x 13,2 mio. kr. (turismeomsætningen: 13,5 mio. kr. fratrukket den andel 
af billetomsætningen, der ikke tilfalder kommunen: 0,3 mio. kr.) = 17 årsværk. I de nationale effekter benyttes kun den 
udenlandske turismeomsætning ud fra antagelsen om, at de tilrejsende danske tilskuere alternativt havde lagt pengene 
andre steder i Danmark. 
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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 VM i kvindehåndbold. Der 
blev i alt gennemført 661 face-to-face interviews fordelt på de tre af spillestederne Herning, Frederikshavn og 
Næstved og de forskellige runder (indledende, mellem- og finalerunden). 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 
Håndbold Forbund 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. 

 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 
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 billetindtægter fra arrangørerne er sidenhen lagt til forbruget. 
 
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 2014. 
 
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 2013'. 
 
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. Da det kun er en del af billetomsætningen, der kommer værtskommunerne 
til gode indgår hele billetomsætningen kun til at beregne de nationale effekter. Det er dog kun den udenlandske 
del af turismeomsætningen, der giver positiv national indtjening. Af disse grunde kan de kommunale effekter 
altså ikke sammenlignes med de nationale effekter. Afgræsningerne er nærmere beskrevet i kapitel 2. 
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Appendiks 1. Spørgeskema til tilskuerundersøgelsen 
[q1] 
Indtast interviewernummer: 
[intro] 
Hej mit navn er xxx, og jeg er her på vegne af VM i kvindehåndbold. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt 
tilskuerne. Må jeg i den forbindelse stille dig nogle få spørgsmål? Det tager kun 10 minutter. 
[q2] [INT: Registrér spillerunde] 

 (_1) Indledende runde 

 (_2) Mellemrunde 

 (_3) Finale 

[q3] [INT. Registrér lokalitet] 

 (_1) Herning – Jyske Bank Boxen 

 (_2) Frederikshavn – Arena Nord 

 (_3) Næstved – Arena Næstved 

[q4] 
Hvad er din primære rolle i forbindelse med VM i kvindehåndbold 

 (_1) Tilskuer, lokal  

 (_2) Tilskuer, tilrejsende  

 (_3) VIP 

 (_4) Official 

 (_5) Spiller 

 (_6) Stab 

 (_7) Presse 

 (_8) Frivillig 

[q5] 
Hvilken billettype har du? 

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

 (_2) VIP-billet 

 (_3) Ved ikke 

[q6] 
Hvad er dit nuværende bopælsland? 

 (_1) Danmark 

 (_2) England 

 (_3) Finland 

 (_4) Holland 

 (_5) Norge 

 (_6) Sverige 

 (_7) Tyskland 

 (_8) Andet land, notér land: __________________________________ 
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[q7] 
Hvilket postnummer bor du i til daglig? [INT: Stil hvis bopæl i DK] 

 (_1) Noter: _____________________________________________ 

 (_2) Ved ikke 

[q8] 
Nu følger nogle spørgsmål om din oplevelse af arrangementet omkring VM i kvindehåndbold i den nuværende spilleby  
(Herning/Frederikshavn/Næstved): 

 Meget 
dårlig 

Dårlig 
Hverken 

eller 
God 

Meget 
god 

Ved ikke 

Hvis du skulle give en overordnet 
vurdering af din samlede oplevelse af 
VM i kvindehåndbold, hvordan ville 
du så vurdere den? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan synes du at udsmykning, 
dekorationer og lys har været under 
VM i kvindehåndbold (i denne by)? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan synes du at musik og 
”speak” har været under VM i 
kvindehåndbold (i denne by)? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan oplever du generelt 
stemningen i forbindelse med VM i 
kvindehåndbold (i denne by)? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
[q9] 
I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring VM i kvindehåndbold lever op til dine forventninger alt i alt, hvad 
angår stemningen (i denne by)? 

 (_1) Slet ikke 

 (_2) I ringe grad 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) I høj grad 

 (_5) I meget høj grad 

 (_6) Ved ikke 

[q10] 
Har du nogen forbedringsforslag til VM i kvindehåndbold eller andre håndboldkampe/mesterskaber i Danmark med 
henblik på at opnå en bedre stemning (i denne by)? 

 (_1) Notér: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

 [q12] 
Hvordan synes du, at oprydning og rengøring er i forbindelse med VM i kvindehåndbold (i denne by)? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 



VisitDenmark for Sport Event Danmark 2016 42 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q13] 
Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med VM i kvindehåndbold (i denne by)? 

 (_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 

[q13a] 
Har du opholdt dig i VIP-området Herning? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[Q13b] [INT: Stil kun spørgsmål, hvis respondent har været i VIP-området] 

 Meget dårlig Dårlig Hverken eller God Meget god Ved ikke 

Hvordan oplever 
du generelt 
stemningen i VIP-
området? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan oplever 
du servicen i VIP-
området? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hvordan oplever 
du forplejningen i 
VIP-området? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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[Q13c] 
Har du opholdt dig i Fanzone-området MCH Arena? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[Q13c2] [INT: Stil kun følgende spørgsmål, hvis respondent har været i Fanzone-området] 
Hvordan oplever du generelt stemningen i Fanzone-området i MCH Arena? 

 (_1) Meget dårlig 

 (_2) Dårlig 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) God 

 (_5) Meget god 

 (_6) Ved ikke 

[q14] 
Har du nogen forbedringsforslag til VM i kvindehåndbold i forhold til de praktiske forhold? 

 (_1) Noter: ________________________________________________________________________________ 

 (_2) Ved ikke 

 (_3) Nej 

[q15] 
Hvad var årsagen/årsagerne til, at du ville overvære VM i kvindehåndbold? 

 (_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 

[q16a] 

I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

 (_1) Slet ikke 

 (_2) I ringe grad 

 (_3) Hverken eller 

 (_4) I høj grad 

 (_5) I meget høj grad 

 (_6) Ved ikke 
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[q16b] 
Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold? 

 (_1) Nej, jeg er blevet mindre interesseret 

 (_2) Nej, min interesse er uændret 

 (_3) Ja, i nogen grad 

 (_4) Ja, i høj grad 

 (_5) Ved ikke  

[Q16c] (INT: Stilles til alle respondenter) 
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Danmark som feriedestination til din familie, venner eller bekendte – eks. i 
forbindelse med lignende arrangementer eller på en ferie generelt?      

 0 - Vi helt 
sikkert ikke 

anbefale 
1 2 3 4 5 6     7 8 

9 - Vil helt 
sikkert 

anbefale 

Ved 
ikke 

 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
[Q16d] 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget uenig Lidt uenig Hverken/eller Lidt enig Meget enig Ved ikke 

Jeg er stolt af, at 
byen kan tiltrække 
en event som VM i 
håndbold 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

VM i 
kvindehåndbold 
skaber en god 
stemning i byen 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Jeg ser gerne 
lignende events i 
byen i fremtiden 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
[q17] 
Hvordan blev du bekendt med VM i kvindehåndbold? 

 (_1) Via venner, familie eller kollegaer 

 (_2) Via www.dhf.dk 

 (_3) Via www.denmark2015.com 

 (_4) Via www.visitdenmark.com 

 (_5) Via anden hjemmeside, notér hvilken: _______________________________________ 

 (_6) Via lokal dansk håndboldklub 

 (_7) Via udenlandsk håndboldklub 

 (_8) Via bannerannonce 

 (_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 VM på en anden håndboldbegivenhed i Danmark 

 (_14) Andet 

 (_15) Ved ikke 
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[Q17] 
Hvem tror du er sponsor for VM i Kvindehåndbold 2015? Du må nævne så mange, du kan. [INT: Denne liste skal ikke 
læses op til respondenten] 

 (_1) Adidas 

 (_2) Arriva 

 (_3) BeinSports 

 (_4) Ejner Hessel 

 (_5) Gerflor 

 (_6) Gjensidige 

 (_7) Grundfos 

 (_8) Intersport 

 (_9) Jyske Bank Boxen 

 (_10) Maxim 

 (_11) Messecenter Herning 

 (_12) Molten 

 (_13) Pågen 

 (_14) Santander ConsumerBank 

 (_15) Sportevent Denmark 

 (_16) Stack-Cup 

 (_98) Andre (inkluderer alle som ikke er listet ovenfor) 

 (_99) Ved ikke 

[q18] 
Hvor mange dage vil du alt i alt følge VM i kvindehåndbold som tilskuer/VIP-gæst her i denne by? 

 (_1) Notér: ______________________________ 

 (_2) Ved ikke 

[q19] 
Hvilke andre byer og hvor mange dage forventer du ud over denne by at overvære VM-kampe som tilskuer/VIP-gæst på 
følgende arenaer  [INT: Hvis respondenten ikke forventer at tilbringe flere dage som tilskuer i arenaen, så skriv ikke 
noget] 

 Noter Ved ikke 

Herning – Jyske Bank Boxen   

Frederikshavn – Arena Nord   

Næstved – Arena Næstved   

Sydbank Arena i Kolding   
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[q20] 
Er du dagsbesøgende? Det vil sige, at du kører til og fra VM i kvindehåndbold samme dag uden at overnatte. 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[q21] [INT: Stil kun [q21-q25] hvis respondent overnatter uden for egen by] 
Hvor mange overnatninger forventer du at have uden for eget hjem i forbindelse med dit besøg til VM i kvindehåndbold i 
forbindelse med kampe i denne by? 

 (_1) En nat 

 (_2) To nætter 

 (_3) Tre nætter 

 (_4) Fire nætter 

 (_5) Fem nætter 

 (_6) Seks nætter 

 (_7) Syv nætter 

 (_8) Flere end syv, notér hvor mange: __________________________ 

 (_9) Ved ikke 

[q22] 
Ville du have foretaget overnatningerne ifm. kampene i byen, selvom VM i kvindehåndbold ikke var blevet afholdt i disse 
dage? 

 (_1) Ja 

 (_2) Nej 

 (_3) Ved ikke 

[q23] 
Hvilken by/byer overnatter du i?  
Notér: 
 
_____________________________________________________________________________ 
[q24] 
Hvilken overnatningsform benytter du primært i forbindelse med VM i kvindehåndbold? 

 (_1) Hotel 

 (_2) B&B/private værelser 

 (_3) Camping 

 (_4) Vandrerhjem 

 (_5) Sommerhus [INT: Stil kun hvis sommerhus] 

Hvilken type sommerhus? 

  (_2) Eget sommerhus 

 (_3) Lånt sommerhus 

 (_6) Egen mobile home (autocamper) 

 (_7) Familie, venner eller bekendte 

 (_8) Airbnb 

 (_98) Anden indkvarteringsform, notér hvilken:___________________________________________ 

 
[q26] 
Hvor mange personer inkl. dig selv indgår i din økonomiske rejsegruppe. Med økonomisk rejsegruppe menes personer du 
deler økonomi med på turen (fx partner, ægtefælle og børn) 

 (_1) Kun eget forbrug 

 (_2) 2 personer 

 (_3) 3 personer 

 (_4) 4 personer 
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 (_5) Mere end 4 personer, notér:__________________________ 

[q27] 
Nu følger nogle spørgsmål om din økonomiske rejsegruppes forbrug og forventede forbrug i dag. Du bedes tænke både på 
alt forbrug - både her på eventområdet og uden for området i indeværende døgn.  Hvor mange penge har din 
økonomiske rejsegruppe - inkl. dig selv -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. 

 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. 

  

 
[q28] 
Hvor meget af det netop angivne beløb på forlystelser, attraktioner, museer, udflugter mv. blev brugt på entre til VM i 
kvindehåndbold? 

 (_1) Noter: ___________________________________________________ 

 (_2) Ved ikke 

[q29] 

 Noter Ved ikke 

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

  

Andet   

 
[q30] Valuta? 

 (_1) DKK  

 (_2) Andet, notér: ______________________________ 

[q31] 
Hvad er din alder? 

 (_1) Notér alder: ___________________ 

 (_2) Vil ikke oplyse 

[q32] 
Er du her alene eller sammen med andre? Gerne flere svar, hvis du både rejser med delegationen og med 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 



VisitDenmark for Sport Event Danmark 2016 48 

 (_5) Anden familie 

 (_6) Ven/venner 

 (_7) Del af mit lands deltagerdelegation. 

 (_8) Andet, notér: _______________________________________ 

[q33 ] [INT: Registrér køn] 

 (_1) Mand 

 (_2) Kvinde 
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Appendiks 2. Hovedresultater af tilskuerundersøgelsen 
 
Tabel A2.1 Interviewfordeling. Rolle per spillested. 

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Frivillige 10% 0% 13% 3% 

Lokale tilskuere 34% 20% 65% 27% 

Tilrejsende tilskuere 55% 60% 22% 55% 

VIP'ere 1% 19% 0% 15% 

N= 235 299 127 661 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Meget god 54% 69% 56% 67% 

God 36% 24% 38% 27% 

Hverken eller 3% 3% 6% 4% 

Dårlig 0% 0% 1% 0% 

Meget dårlig 1% 0% 0% 0% 

Ved ikke 6% 3% 0% 3% 

N= 233 242 127 602 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Meget god 50% 62% 45% 59% 

God 41% 33% 42% 35% 

Hverken eller 4% 2% 8% 3% 

Dårlig 0% 0% 3% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 5% 2% 2% 2% 

N= 233 242 127 602 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Meget god 41% 60% 50% 57% 

God 27% 33% 39% 33% 

Dårlig 9% 4% 4% 4% 

Hverken eller 1% 2% 7% 2% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 22% 2% 0% 3% 

N= 233 242 127 602 
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Tabel A2.5 Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med VM i kvindehåndbold i <venue>? 

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Meget god 58% 63% 65% 63% 

God 25% 25% 28% 26% 

Hverken eller 3% 5% 7% 5% 

Dårlig 0% 0% 0% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 14% 7% 0% 7% 

N= 233 242 127 602 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

I meget høj grad 48% 60% 41% 56% 

I høj grad 36% 31% 47% 34% 

Hverken eller 10% 5% 9% 6% 

I ringe grad 0% 0% 2% 1% 

Slet ikke 0% 0% 0% 0% 

Ved ikke 6% 3% 2% 3% 

N= 233 242 127 602 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Meget god 58% 60% 64% 61% 

God 33% 34% 29% 33% 

Hverken eller 3% 1% 4% 1% 

Dårlig 0% 0% 1% 0% 

Meget dårlig 0% 0% 1% 0% 

Ved ikke 6% 5% 2% 4% 

N= 233 242 127 602 

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

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Jeg har stort set ikke stået i kø 82% 66% 65% 68% 

Jeg har stået en smule i kø 12% 30% 19% 26% 

Jeg har stået en del tid i kø 3% 2% 9% 3% 

Jeg har stået rigtig længe i kø 0% 0% 5% 1% 

Ved ikke 3% 2% 2% 2% 

N= 233 242 127 602 
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Tabel A2.9 I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

  Danmark Udlandet 

I meget høj grad 55% 67% 

I høj grad 27% 21% 

Hverken eller 13% 8% 

I ringe grad 3% 4% 

Slet ikke 1% 1% 

N= 404 198 

 
Tabel A2.10 Kønsfordeling 

  Frederikshavn Herning Næstved I alt 

Danmark         

Kvinde 55% 59% 38% 56% 

Mand 45% 41% 63% 44% 

Udlandet     

Kvinde 63% 56% 48% 56% 

Mand 37% 44% 52% 44% 

N= 235 299 127 661 
 
Tabel A2.11 Aldersfordeling 

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

Frederikshavn 16% 21% 20% 21% 22% 233 

Herning 21% 17% 17% 24% 21% 242 

Næstved 16% 12% 13% 26% 33% 127 

Danmark 20% 13% 14% 23% 30% 404 

Udland 19% 23% 20% 23% 15% 198 

I alt 20% 17% 17% 24% 22% 602 
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Tabel A2.12 Hvad var årsagen/årsagerne til, at du ville overvære VM i kvindehåndbold? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Frederikshavn Herning Næstved I alt Frederikshavn Herning Næstved 

Give opbakning til byens involvering i begivenheden 9% 23% 4% 38% 1% 3% 0% 0% 

Give mine landsmænd opbakning 39% 9% 45% 6% 56% 59% 62% 35% 

For oplevelsens skyld 65% 53% 68% 50% 34% 59% 31% 13% 

Er selv eller har været medlem af en håndboldklub under DHF 6% 6% 5% 8% 2% 2% 2% 0% 

Almen interesse for håndbold 63% 44% 68% 35% 59% 49% 65% 52% 

Er familie eller ven med en eller flere af deltagerne 2% 7% 2% 4% 14% 11% 15% 13% 

Jobrelateret 2% 14% 1% 6% 1% 2% 0% 4% 

Har før deltaget ved/besøgt lignende håndboldarrangementer 6% 4% 6% 1% 4% 3% 4% 4% 

Jeg var alligevel i nærheden 4% 16% 2% 10% 3% 2% 4% 0% 

Jeg var alligevel på ferie i området 0% 3% 0% 0% 4% 2% 6% 0% 

Andet 14% 15% 13% 23% 6% 8% 0% 22% 

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

N= 404 110 190 104 198 123 52 23 
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Tabel A2.13 Hvordan blev du bekendt med VM i kvindehåndbold? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Frederikshavn Herning Næstved I alt Frederikshavn Herning Næstved 

Via venner, familie eller kollegaer 27% 35% 26% 30% 37% 41% 37% 35% 

Via www.dhf.dk 12% 5% 14% 3% 1% 2% 0% 0% 

Via www.denmark2015.com 1% 3% 1% 0% 2% 1% 4% 0% 

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

Via anden hjemmeside, notér hvilken: 0% 2% 0% 1% 3% 2% 4% 0% 

Via lokal dansk håndboldklub 8% 10% 7% 12% 1% 1% 2% 0% 

Via udenlandsk håndboldklub 2% 1% 2% 2% 11% 11% 6% 26% 

Via bannerannonce 4% 2% 3% 15% 2% 2% 2% 0% 

Via sociale medier som Youtube, Facebook, Twitter 33% 16% 36% 20% 22% 16% 27% 13% 

Via TV og Radio 68% 49% 72% 50% 34% 41% 38% 13% 

Via håndboldmagasiner eller -blade 6% 3% 6% 8% 9% 6% 13% 0% 

Via aviser og dagblade 15% 11% 14% 26% 10% 11% 12% 4% 

Via information eller reklamer om VM på en anden 
håndboldbegivenhed i Danmark 

6% 6% 6% 7% 6% 5% 8% 0% 

Andet 3% 7% 1% 18% 9% 9% 2% 30% 

Ved ikke 2% 2% 2% 1% 1% 4% 0% 0% 

N= 404 110 190 104 198 123 52 23 

 
  



VisitDenmark for Sport Event Danmark 2016 54 

Tabel A2.14 Er du her alene eller sammen med andre? (Gerne flere svar) 

  Danmark Udlandet 

  I alt Frederikshavn Herning Næstved I alt Frederikshavn Herning Næstved 

Alene 3% 14% 2% 10% 13% 4% 13% 22% 

Ægtepar/par 32% 40% 30% 44% 19% 20% 17% 26% 

Familie med børn under 15 år 8% 9% 8% 5% 6% 17% 4% 0% 

Familie med børn på 15 år eller derover 31% 15% 34% 16% 12% 15% 10% 13% 

Anden familie 12% 8% 12% 21% 16% 8% 19% 17% 

Ven/venner 29% 25% 30% 27% 42% 46% 44% 30% 

Del af mit lands deltagerdelegation. 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 0% 

Andet 4% 6% 4% 8% 5% 7% 2% 13% 

Med familie 71% 65% 72% 70% 49% 53% 50% 43% 

Med børn 37% 24% 40% 21% 17% 30% 13% 13% 

N= 404 110 190 104 198 123 52 23 

 


