
Evaluering af  de turismeøkonomiske effekter 
og eventoplevelsen i forbindelse med 

Ishockey VM 2018 i Danmark

2018

ICE HOCKEY
WORLD

CHAMPIONSHIP

Copenhagen - Herning
DENMARK

Udarbejdet af:

Henrik Toft (Lektor ved Professionshøjskolen UCN)

Martin Fonnesbech-Sandberg (Økonom ved VisitDenmark)

Lars Falk (Lektor ved Professionshøjskolen UCN)

Kenneth Cortsen (Forsker ved Professionshøjskolen UCN)

Grafisk design af: Roberta Siaudvytyte



2

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 FORORD

4 1. INDLEDNING

6 2. METODE

13 3. EVENTDELTAGERNE

18 4. TURISMEØKONOMISKE EFFEKTER

28 5. EVENTOPLEVELSEN

34 6. GENBESØG I OG ANBEFALING AF DANMARK

35 7. KONKLUSIONER

37 8. REFERENCER

38 9. BILAG



3

Denne rapport er udarbejdet af Professionshøjskolen UCN i samarbejde med VisitDenmark. 
Derudover er den indsamlede data resultatet af et samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN 
og CPH Business samt studerende fra disse institutioner. Derfor vil vi gerne takke disse Sport 
Management studerende fra de to uddannelsesinstitutioner, som deltog i dataindsamlingen.

Sidst men ikke mindst, vil vi takke de mere end 900 personer i København og Herning, som deltog 
i denne undersøgelse og dermed dannede datagrundlaget for rapporten samt arrangørerne for 
adgang til information om billetstatistikker og baggrundsinformation.

FORORD



1 ”International Ice Hockey Federation”.
2 ”IIHF”, 2014, tilgået 25. juni, 2018, http://www.iihfworlds2014.com/en/news/denmark-2018/
3 Fra billetstatistik fra arrangør. Inkluderer ikke de ca. 100.000 ”complimentary” billetter og uddelte akkrediteringer.
4 ”Kronprins Frederik bliver kransekagefigur for dansk VM”. TV2 Sport, 2017, tilgået 29 juni 2018, http://sport.tv2.dk/ishockey/2017-05-14-
kronprins-frederik-bliver-kransekagefigur-for-dansk-vm.

INDLEDNING
I maj 2018 blev der skrevet et nyt kapitel til dansk sportshistorie, da Danmark for første gang 
nogensinde var vært for et verdensmesterskab i ishockey. Dette værtskab blev allerede en realitet 
tilbage i maj 2014, hvor medlemmerne af det internationale ishockeyforbund (IIHF1) valgte 
Danmark som vært for IIHF 2018 Ice Hockey World Championship2 (herefter benævnt 
”Ishockey VM”). 

Dermed blev de 16 bedste ishockeynationer samlet til 64 kampe, som skulle spilles i København 
og Herning. Mere end 350.000 billetter blev solgt til 238.000 gæster fra mere end 80 lande3. 
Derudover blev internationale mediers bevågenhed rettet mod Danmark, mod de to værtsbyer 
og mod dramaet, som skulle udspilles på isen i Royal Arena (København) og Jyske Bank Boxen 
(Herning). Det er facts som disse, der gør en sådan event til en stor national og international 
begivenhed, og H.K.H Kronprins Frederik, som var protektor for ishockey-VM, udtalte til TV2 i maj 
2017 at:

Afholdelsen af denne event er blot en af mange større internationale events, som gennem de 
seneste år er afholdt i Danmark. Til hver af disse events er det selvfølgelig relevant for både 
arrangørerne og den danske befolkning at spørge sig selv om, hvad Danmark får ud af at afholde 
alle disse events, da de ofte er forbundet med forbrug af store økonomiske ressourcer, før de 
overhovedet har en chance for a komme til at eksistere. 

Desuden er en event som denne en kompleks størrelse med mange interessenter og detaljer, hvilke 
kræver et stort planlægningsarbejde. Eventens økonomi, lokation, infrastruktur, menneskelige 
ressourcer, oplevelsesdesign samt markedsføring og branding er blot nogle af de centrale elementer, 
som skal planlægges for at skabe og afholde en event af samme kaliber som Ishockey VM. Netop 
derfor er der også mange forskellige nationale og internationale interessenter, som bidrager til 
eventens opbygning og afholdelse, og som håber på en positiv effekt fra deres relation til eventen. 
Dette kan f.eks. være sponsorer, som vil have markedsføring, medier som vil have godt indhold 
til deres kanaler, tilskuere med ønske om en god oplevelse, eller blot den lokale befolkning, som 
gerne vil vide, hvad byen eller nationen får ud af at bruge mange ressourcer på eventafholdelsen. 

Grundet de mange forskellige interessenter med forskellige forventninger, kan en events succes 
således også analyseres og evalueres ud fra flere forskellige perspektiver, afhængigt af hvilket fokus, 
der ønskes. Dette fokus kan f.eks. være økonomisk gevinst, sociokulturel udvikling, følelsesmæssig 
effekt, national-/destinationsbranding, medieeksponering eller forbrugertilfredshed.

01.

”Det er jo et af de største, hvis ikke det største til dato – 
 sportsarrangement, som afholdes i Danmark”.4
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Afsnit

1.Her præsenteres rapportens fokusområde og formål i en indledning, som giver 
læseren et indblik i konteksten og genstandsfeltet for rapporten.

2. I denne metodedel forklares de metodologiske tanker bag denne rapport og 
datagrundlaget. Derudover indeholder afsnittet en praktisk beskrivelse af metoden.

3. Dette afsnit præsenterer eventdeltagerne under Ishockey VM ved hjælp af den 
indsamlede data.

4. Fjerde afsnit er den turismeøkonomiske effektanalyse, hvor de overordnede 
resultater og delresultater præsenteres.

5. Dernæst indgår analysen og konklusionerne omkring tilfredsheden med 
eventoplevelsen og eventens oplevelseselementer. 

6. Det sjette afsnit er en kort præsentation af eventens betydning for genbesøg i 
og anbefaling af Danmark og dermed en vurdering af Ishockey VM’s effekt på 
potentiel fremtidig turisme.

7. Her præsenteres konklusionerne på denne rapport og nogle centrale 
delkonkluderende elementer i forhold til denne.

8. Referencer til anvendte kilder.

9. Bilag, hvor læseren kan finde spørgeskemaet anvendt i interviewene samt den 
indsamlede data, som denne rapport er bygget på.

Denne analyse og evaluering af Ishockey VM 2018 fokuserer på to overordnede delanalyser. Den 
første delanalyse koncentrerer sig om den turismeøkonomiske værdi, hvor formålet er at 
skabe indsigt i og danne konklusioner omkring den økonomiske afledte effekt, eventen havde på 
Danmark som værtsland og på de to værtsområder, København og Herning.

Den anden delanalyse i rapporten fokuserer på forbrugertilfredshed, hvilket i denne kontekst 
omhandler tilskuernes tilfredshed med oplevelsen under Ishockey VM og de 
oplevelsesmæssige byggeklodser, der er integreret i eventdesignet. Dette vil give arrangørerne og 
den almene læser af denne rapport indsigt i kvaliteten af den oplevelse, de mange besøgende fik 
under eventen. 

Udover disse delanalyser, vil komplementerende mindre analyser omkring tilskuerne som forbrugere 
og eventens indvirkning på fremtidig turisme også indgå som led i at lave en samlet konklusion på, 
hvor succesfuldt Ishockey VM 2018 kan betegnes som.

Rapportens struktur vil være følgende:
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METODE
Det metodologiske fundament i denne undersøgelse er baseret på et casestudie af Ishockey 
VM. Tilgangen er hovedsagelig kvantitativ (spørgeskema med forudbestemte svarmuligheder) 
samt turismeøkonomisk analyse med afsæt i Visit Denmarks anvendelse af LINE-modellen5, med 
inklusion af kvalitative aspekter (åbne spørgsmål).

Rapportens metodologiske og metateoretiske fundering tager et pragmatisk og symbolsk 
interaktionistisk afsæt med rødder i en pragmatisk holdning til, at den bedste forståelse af 
respondenterne findes i en virkelighedsnær og interaktiv relation med fokus på betydningen af tid 
og kontekst. Resultatet bliver en metodemæssig struktur, som på en anskuelig facon blotlægger 
respondenternes effekt og oplevelse af Ishockey VM. Heri er det en formodning, at interaktioner i 
henhold til effekt på og oplevelse vedrørende Ishockey VM reflekterer såvel de turismeøkonomiske 
implikationer af Ishockey VM qua Visit Denmarks veludviklede LINE-model, jf. senere i dette 
afsnit, som respondenternes opfattelse af eventoplevelsen. Det er et centralt karaktertræk ved 
denne pragmatiske rapport, at den empiriske verden vurderes som en ”bedømmelsesplatform” for 
konklusioner vedrørende denne kontekst. På det grundlag er det essentielt, at dataindsamlingen 
giver et tilfredsstillende billede af virkeligheden for Ishockey VM i henhold til turismeøkonomisk 
effekt og tilskueroplevelse. Grundlaget for god og valid research er således, at rapporten skal 
illustrere den turismeøkonomiske effekt relateret til Ishockey VM samt afkode og præcisere 
eventoplevelsen. Sidstnævnte bevirker, at der kan etableres et bedre forståelsesgrundlag for 
den kvantitative undersøgelses portrættering af virkeligheden omkring Ishockey VM, om end 
det metodologiske fravalg af en dybdegående kvalitativ undersøgelse i rapporten ikke skaber en 
fyldestgørende forståelsesramme i den henseende. 

Spørgeskemaundersøgelsen har fundet sted i fanzonerne samt i arenaerne ved de to spillesteder 
(Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København) under Ishockey VM. Udvælgelsen af 
respondenterne har været tilfældig, men baseret på fire prædeterminerede kampedage for at opnå 
et relativt bredt udsnit af tilskuerpopulationen under eventen.

Det er vitalt at fremhæve, at respondenterne i undersøgelsen repræsenterer primære interessenter 
relateret til Ishockey VM, hvoraf hovedparten er ishockeytilskuere, men også et mindre antal 
frivillige, medarbejdere, sponsorer og andre interessenter er repræsenteret i indsamlingen af data 
fra de to fanzoner og arenaer, men vil alle falde under kategorien ishockeytilskuere. Respondenterne 
repræsenterer på den måde ishockeytilskuere på de udvalgte kampdage i relation til Ishockey VM 
og er dermed ikke nødvendigvis en repræsentation af ishockeytilskuere som helhed.  

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført vha. guidede CAPI6 - interviews, hvor respondenten 
stod eller sad ansigt til ansigt med intervieweren og assisteret af anvendelse af tablet. Fordelen herved 
er at undgå misforståelser og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, ligesom opklarende spørgsmål 
kan være med til at sikre styrket validitet i undersøgelsen. Denne metode har en tendens til at 

5 Christian Ørsted Brandt, Lone Allentorp Callard, Birgitte Schultz, ”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og 
erhvervsbegivenheder”, VisitDenmark, 2011, tilgået 18. juni 2018.  
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-other-files/Analyser/2011/turismeoekonomisk-effektmaaling-2011.pdf.
6 Computer Assisted Personal Interviewing.
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7 Inklusiv kommunerne; København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

influere svarprocenten positivt, skønt den er såvel tidskrævende som omkostningstung, på grund 
af fokus på den personlige kobling mellem respondenterne og intervieweren. I et kritisk perspektiv 
er det essentielt, at det ikke er søgt at influere, hvordan respondenterne besvarer undersøgelsens 
spørgsmål, hvilket til tider kan være uhensigtsmæssigt ved spørgeskemaundersøgelser med brug 
af CAPI-interviews.

I relation til elementet omkring de turismeøkonomiske effekter er det vigtigt, at 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, 
det vil sige forbrug i produktion.

Endvidere kan en skelen til, hvor stor en andel 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 effektberegningen.

Andelen af forbruget hos udenlandske virksomheder i forbindelse med Ishockey VM og forbrug 
hos ikke-lokale leverandører er fratrukket billetindtægterne i beregningen af de lokale effekter. 
Nationalt er det kun den udenlandske del af turismeforbruget, der skaber merværdi i form af 
nettoeffekter, idet danske turister antages at have brugt et tilsvarende beløb hjemme.

I forhold til lækage fra indkøb hos udenlandske leverandører fratrækker LINE-modellen omkostninger 
i form af forbrug i produktion i bruttoværditilvækstberegningen. Modellen har dog generelt en 
karakter til at fange alle ekstraordinære eventrelaterede omkostninger. Det må formodes, at en 
del af eventomkostningerne faktisk fanges af LINE-kørslen, 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, hvis 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.

I forhold til de afledte effekter kan det altid diskuteres om eksempelvis transportudgifterne skal med 
i grundlaget for beregningerne af de afledte turismeøkonomiske effekter.  F.eks. er de tilrejsende 
tilskueres benzinkøb formentlig ikke kun sket i lokalområdet, og en del af dette turismeforbrug 
er reelt lækket ud af værtsdestinationen uden at komme den til gode. Hvor stor en andel af 
transportudgifterne, der burde elimineres på den baggrund, er uklart. Transportudgifterne er 
dog medtaget i beregningerne, og hvis man betragter de afledte turismeøkonomiske effekter som 
områdeeffekter og ikke snævre værtskommuneeffekter, så imødegås en del af denne problematik.

Til beregning af de samfundsøkonomiske effekter anvendes multiplikatorer fra de to særkørsler 
på LINE-modellen med udgangspunkt i turismeomsætningen lagt i hhv. Herning Kommune og 
København By . Multiplikatorerne er udtryk for sammenhængen mellem de økonomiske effekter 
og det turismeskabte forbrug lokalt og nationalt.

Bag disse multiplikatorer ligger to grundantagelser. For det første er det antaget, at 
turismeomsætningen afledt af Ishockey VM har samme afledte effekter som turismeomsætning 
generelt har i området. Dermed er det også implicit antaget, at eventturisterne har haft samme 
forbrugssammensætning som turisterne i området. Dette er naturligvis ikke korrekt, men erfaringer 
med meget detaljerede specialkørsler på LINE-modellen viser, at mere nuancerede kørsler på LINE-
modellen normalt kun har meget marginal betydning for multiplikatorerne. Metoden anvendes i 
øvrigt også i forbindelse med andre eventmålinger.
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I relation til denne metodiske baggrund, er der en række nuancer og forbehold:

• Fortrængning af andre turister i området i perioden indgår ikke i beregningerne, ligesom 
evt. trængselseffekter og gener for lokalbefolkningen, evt. tilknyttede sociale problemer 
(typisk ved meget store events som f.eks. OL), miljø- og ressourcemæssige påvirkninger 
m.m. heller ikke indgår. Grundet turneringens placering i maj måned, dvs. uden for 
højsæsonen, vurderes evt. elementer af fortrængning af andre turister i området at være 
af begrænset omfang. Desuden overnattede en del tilskuerne hos familie/venner eller via 
privatudlejning, hvilket dermed ikke belastede byernes overnatningsfaciliteter.

• Omvendt fanger tallene heller ikke alle positive effekter – f.eks. langsigtede brandingeffekter 
for både værtskommuner og Danmark, værdien for de lokale borgere, erhvervsliv m.fl. 
af eventen – effekter der kan ses i sammenhæng med mere overordnede kulturelle og 
erhvervspolitiske strategier.

• Investerede offentlige midler kunne sammenlignes med de relevante offentlige 
skatteprovenuer, men dette ville dels kræve en tilbundsgående analyse af pengestrømmene 
mellem relevante aktører. Da turisterne endvidere ikke kun lægger penge i værtskommunen, 
men i en omegn af værtskommunerne, øger dette yderligere problemerne omkring en 
egentlig cost-benefit analyse for kommunerne af eventen.

• De afledte turismeøkonomiske effekter fortæller ikke noget om selve event-økonomien. 
F.eks. indgår lokale tilskueres billetkøb, sponsorater m.m. ikke i de turismeøkonomiske 
beregninger. Selve det økonomiske resultat for arrangørerne kan i princippet være negativt, 
mens den samlede samfundsmæssige effekt kan være positivt – og omvendt.

• Værdien af det frivillige arbejde indgår ikke i beregningerne udover det turismeforbrug de 
tilrejsende frivillige har lagt i forbindelse med Ishockey VM.



Spørgeskemaundersøgelsen, som sammen med billet- og akkrediteringsinformation, danner 
grundlag for indholdet af denne rapport, er baseret på 912 CAPI-interviews med tilfældigt udvalgte 
respondenter på de to eventvenues.

I alt 912 interviews

456 interviews foretaget 
i og omkring Jyske Bank 

Boxen i Herning 456 interviews foretaget 
i og omkring Royal  
Arena i København

9

Disse respondenter blev interviewet af studerende og medarbejdere fra Professionshøjskolen UCN 
og CPH Business, og skulle besvare 32 spørgsmål indenfor tre fokusområder, som skulle generere 
data omkring respondenternes profil som deltager/gæst, deres forbrug, og deres oplevelse under 
eventen.

32  
spørgsmål til hver respondent

Interviewere fra

De 32 spørgsmål, som strukturerede de 912 interviews, var opbygget, så respondenten først skulle 
besvare nogle spørgsmål omkring deres profil som eventdeltager under Ishockey VM. Her blev der 
spurgt ind til køn, alder, motiv for at deltage i eventen og nationalitet samt bopælsland
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Dernæst indgik der et element omkring deres årlige indkomst, som kunne give en indikation 
af respondentgruppens og dermed den gennemsnitlige eventdeltagers købekraft og finansielle 
attraktivitet.

Herefter blev respondenten spurgt ind til opholdslængde, om de udelukkende var i og omkring 
værtsbyerne på grund af Ishockey VM, hvilken overnatningsform de havde benyttet under deres 
ophold, og om hvilken by/hvilke byer, de havde boet i under turneringen. Dette skulle give indblik 
i respondentgruppens ”turismeprofil”. 

I relation til denne turismeprofilering var næste spørgsmål i interviewet centreret omkring 
respondenternes forbrug. Her blev der først spurgt ind til størrelsen på den finansielle rejsegruppe, 
som respondenten var en del af, hvilket har betydning for udregningen af forbrug pr. person under 
eventen. Efter at dette blev klarlagt i interviewet, og respondenten var klar over, at de efterfølgende 
spørgsmål skulle besvares ud fra størrelsen på den finansielle rejsegruppe, blev der spurgt ind til 
det samlede forventede forbrug under deltagelsen i eventen og herefter forbruget indenfor syv 
forbrugskategorier (overnatning, transport, eventområde, spisesteder mv., underholdning mv., 
shopping, andet). Formålet var at bryde det samlede forbrug op i disse kategorier, så datagrundlaget 
kunne give indsigt i, hvor respondenternes penge var blevet brugt. 

Herefter skiftede interviewet fokus til at omhandle respondentens vurdering af oplevelsen under 
Ishockey VM. Først blev der spurgt ind til, hvor mange kampe respondenten havde overværet, 
så de respondenter, der udtrykte, at de ikke havde overværet én eneste kamp, ikke skulle stilles 
spørgsmål omkring kvaliteten af oplevelseselementerne under eventen, da dette dermed ikke var 
relevant for dem.

De respondenter, der minimum havde overværet én kamp blev derimod spurgt om deres 
tilfredshed med ni forskellige oplevelseselementer (fanzonen, ishockey-arenaer, atmosfæren, 
information og skiltning på eventområdet, ansatte & frivillige, mad & drikke, sikkerhedsniveauet, 
event-infrastruktur, toiletfaciliteter), for at få indsigt i hvor stor oplevelseskvalitet, disse områder 
havde skabt hos respondenterne. Til denne vurdering blev der anvendt svar fra en Likert-baseret 
tilfredshedsskala, hvor respondenterne kunne vælge ”meget utilfreds”, ”utilfreds”, ”hverken eller”, 
”tilfreds” eller ”meget tilfreds”. Disse svarmuligheder blev også anvendt til det efterfølgende 
spørgsmål, hvor respondenten skulle udtrykke sin samlede tilfredshed med eventoplevelsen. 
Dermed gav denne del af interviewet indsigt i respondentens tilfredshed med oplevelsen samt 
hvilke af oplevelseselementerne, der havde været influerende for denne tilfredshed. 

Tre hoved-fokusområder

Deltagerprofil   Forbrug      Oplevelsen
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Ud over dette blev de internationale respondenter spurgt ind til et potentiel genbesøg i Danmark på 
baggrund af oplevelsen under Ishockey VM samt om de ville anbefale Danmark som rejsedestination, 
hvilket var et ekstra element i forhold til det primære fokus på turismeforbrug og eventoplevelsen, 
men som kunne give indsigt i, om eventen havde haft en effekt på potentiel fremtidig turisme i 
Danmark. 

Til sidst i interviewet blev samtlige respondenter spurgt, om de havde nogle kommentarer til deres 
evaluering af oplevelsen under eventen, som kunne give nogle kvalitative indikationer af, hvad der 
enten havde skabt ekstra værdi for respondenten, eller hvad der eventuelt var af kritik i forhold til 
oplevelsen.  

Hvor tilskuertilfredshedsundersøgelsen udelukkende beror på datagrundlaget fra de 912 interviews, 
er der i udregningerne af den turismeøkonomiske effekt, anvendt kilder og en metode, som går ud 
over anvendelsen af spørgeskemaet. 

Kilderne til antallet af tilskuere er billetdata fra Det Internationale Ishockey Forbunds bookingsystem 
kombineret med oplysninger fra tilskuerundersøgelsen. 

Der blev solgt 353.361 billetter til kampene. Herudover var der 95.722 fribilletter 
(complementary) og 2.595 dagsadgange til forskellige kategorier af tilskuere. F.eks. var der 14.000 
skoleelever til kampene samt personer fra forbundet, samarbejdspartnere og mediefolk. Ud fra 
disse mængder er der via tilskuerundersøgelsen fratrukket billetter/adgang til lokale, der har 
bopæl i hhv. Herning Kommune og København By. Herefter er der via oplysninger om flere sete 
livekampe pr. person omregnet til antal tilrejsende personer.

Lokale tilskuere indgår ikke i de turismeøkonomiske beregninger. Heller ikke deres billetkøb, 
da de pr. definition ikke er turister. Denne billetindtægt er dog central for eventøkonomien og 
arrangørerne.

Ud over entrébilletten er der yderligere fratrukket en andel af turister, der alligevel ville være 
i området på ferie eller lignende uanset VM. Turister, der alligevel besøgte Danmark og blot 
benyttede lejligheden til at se Ishockey VM, regnes ikke som eventskabte. Den valgte frasortering 
af disse tilskuere er en konservativ tilgang til beregningen af turismeomsætningen.

Ud fra gennemsnitlige opholdslængder og døgnforbrug er der herfra udregnet et antal turistdage og 
turismeforbrug ved en simpel ”pris x mængde”-beregning. Der er skelnet mellem København/
Herning som lokation og Danmark/udlandet som bopælsland.

Billetomsætning er behandlet separat i samme segmenter med samme andel af lokale fratrukket. 
Der er taget højde for forskelle i billetpriser til hhv. gruppekampene i Herning og København og 
finalekampene. Turismeforbruget fra de forskellige nationer er herefter fordelt efter antallet af 
kampe i de to byer, idet nogle af holdene, der gik videre til slutspillet, flyttede by.

Udover tilskuerne var der en række akkrediterede personer til eventen. Størstedelen var personale 
såsom service, sikkerhed, broadcasters, teknikere, dommere og andre leverandører. Desuden var 
der en del frivillige, delegerede, officielle gæster, partnere og mediefolk. Ishockeyforbundet har 
gennem hotellerne oplyst forbrug og opholdslængder og har sammen med VisitDenmark vurderet 
døgnforbrug for de enkelte grupper.
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Som overordnet metode til at beregne turismeomsætningen og de afledte effekter som 
beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu, har VisitDenmark anvendt metoden, der er beskrevet 
i ”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder” og 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 2016”8.

Turismeforbruget er grundlæggende en ”pris-gange-mængde”-beregning. Mængderne er antal 
turismedage af tilskuere m.m. ved eventen. Priserne er døgnforbrug beregnet på baggrund af 
forbrugsspørgsmålene i tilskuerundersøgelsen.

VisitDenmarks beregninger opfylder de tre kriterier, der skal være til stede for at kunne tale om 
tilført turismeforbrug 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 m.m.

• 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 
Herning Kommune og København By i LINE-modellen samt generelle multiplikatorer for turismen 
(se ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016”).

  8 Martin Fonnesbech-Sandberg & Robin Rich, ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark, 2018, tilgået 2. 2018.
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EVENTDELTAGERNE
På baggrund af data fra de 912 interviews var det muligt at få indsigt i den typiske eventdeltager 
under Ishockey VM 2018. 

I relation til de demografiske variabel var 2/3 dele af gæsterne mænd, primært i alderen 26-35 år, 
men dog med en jævn fordeling imellem aldersgrupperne. 

92% var mellem 16 og 55 år

18%
36 - 45 år

17%
46 - 55 år

5%
56 - 65 år

2%
66+

1%
0 - 15 år

31%
26 - 35 år

Både danske og internationale respondenter var 
primært i aldersgruppen 26 – 35 år.

2/3 respondenterne var mænd

67% 33%

26%
16 - 25 år

Denne fordeling mellem køn var ens hos både de danske og internationale respondenter, men 
derimod var gennemsnitsalderen hos danskerne en smule lavere end hos de internationale 
respondenter. Hos danskerne var kun 40 % af respondenterne over 36 år, hvorimod 51 % af de 
internationale respondenter var 36 år eller ældre, hvilket vidner om, at en udenlandsk ishockeygæst 
gennemsnitligt var ældre end en dansk.
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I forhold til nationaliteter blandt respondenterne var mere end 50 % danske, hvilket også afspejler, 
at denne event var et stort tilløbsstykke for den danske befolkning. Den andenstørste repræsentation 
af respondenter i undersøgelsen var vores svenske broderfolk, som var højt repræsenteret i 
København under eventen. I Herning var det til gengæld de meget ishockeyinteresserede finner 
som den mest repræsenterede ikke-danske nation i undersøgelsen.

Respondenterne brugte i gennemsnit 4 dage på at deltage i 
turneringen og 48 % af danskerne var dagsbesøgende

Respondenten var primært til eventen som tilskuere

80% var fra disse 5 nationer

Som også var de fem nationer der havde købt flest billetter til eventen

53% 12% 7% 5% 4%

Opholdslængden blandt respondenterne var gennemsnitligt 5 dage hos de udenlandske gæster 
og 3,6 dage hos danskerne, og cirka halvdelen af respondenterne deltog kun en enkelt dag under 
eventen.

 Årsag til deltagelsen ved Ishockey VM var primært som tilskuer, hvilket langt de fleste tilkendegav 
som deres årsag til deltagelsen.

77%
var tilskuere

13%
var frivillige

8%
var ansatte

2%
svarede andet som 
årsag til deltagelse 
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Af de internationale respondenter var hele 94 % tilskuere, 3 % var personale, 2 % var frivillige, 
og 1 % havde angivet ”andet” som deres primære årsag til deltagelse i eventen. Derimod var 10 
% af danskerne personale og 17 % var frivillige under turneringen, hvilken samlet set skaber det 
gennemsnit, der ses i ovenstående illustration.

I relation til fordelingen i de to eventbyer er det også værd at bemærke, at der hos respondentgruppen 
i København var et større antal frivillige og personale, hvorimod der i Herning var en større 
koncentration af tilskuere.

I forhold til dette aspekt omkring de besøgendes primære årsag til at deltage i eventen er det værd at 
bemærke, at der er en divergens mellem respondentgruppen og de oplysninger omkring fordelingen 
af tilskuere og andre gæstetyper, som er skabt ud fra billetstatstik og oplysninger om akkrediterede 
fra Det Internationale Ishockey Forbund, IIHF. Denne statistik viser, at 230.000 ud af de 238.000 
gæster var tilskuere, hvilket svarer til 97 % og de sidste 3 % fordelte sig på personale, frivillige, 
de deltagende hold, eller andre funktioner under eventen. Derfor er ovenstående beskrivelse, som 
resten af denne del af rapporten kun præsentation af respondentgruppen. Denne karakteristika 
kombineres med information om billet- og akkrediteringsstatistik i den turismeøkonomiske del af 
rapporten, hvorimod det udelukkende er respondentgruppen, der har dannet datagrundlaget for 
analysen af tilskuertilfredsheden under Ishockey VM samt vurderinger af eventens betydning for 
den fremtidige turisme. 

Som nævnt på forrige side brugte respondenterne i gennemsnit 4 dage på at deltage i turneringen, 
så derfor har eventen, som det senere hen vil blive belyst, genereret en masse turismedage 
og turismeomsætning. For at forstå dette forbrug, er det vigtigt at belyse de tendenser, 
respondentgruppen viste i forhold til deres profil som ”ishockeyturist”. 

Først og fremmest er det værd at bemærke, at over 53 % af respondenterne anvendte enten hotel 
eller privat udlejning som f.eks. Airbnb. Derudover havde 26 % af respondenterne angivet ”anden 
form for indkvartering”, hvorimod 14 % boede hos venner/familie, 5 % boede på hostels, 4 % 
benyttede camping, og resterende 4 % boede i feriehus.

Jyske Bank Boxen, Herning

Royal Arena, København
0%

Tilskuer

70 11 18

8 4584

Personale Frivilling Andet
25% 50% 75% 100%

De to foretrukne overnatningsformer var hotel 
(27 %) og privat udlejning, fx Airbnb (26 %)
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Fordeles denne information om overnatningsform i forhold til danske og internationale 
respondenter, ses forskelligheden i hvilken overnatningsform, der blev benyttet. Dette giver en 
indikation af potentialet for turismeomsætning, hvilket vil blive belyst senere i denne rapport. 
F.eks. svarede mange af de danske respondenter at de benyttede anden form for indkvartering, og 
når dette krydsrefereres med muligheden for et åbent svar, ses det i datasættet at mange af disse 
respondenter har angivet, at de boede i egen bolig under eventen.

Top-3 overnatningsformer for danske og internationale gæster

93 % af de danske gæster  
benyttede primært:

• Anden form for indkvartering (47 %)
• Privat udlejning (fx Airbnb) (25 %) 
• Boede hos venner og familie (21 %) 

85 % af de internationale gæster 
benyttede primært:

• Hotel (47 %)
• Privat udlejning (fx Airbnb) (28 %) 
• Hostel (10 %)

I forhold til de to værtsbyer var der hos respondenterne også nogle mindre forskelle på valg af 
overnatningsform, hvor den største forskel var, at der i København blev benyttet anden form for 
indkvartering end de opstillede kategorier i spørgeskemaet, og der til gengæld i Herning var en 
større benyttelse af privat udlejning. Valget af de andre former (hotel, camping, hostel, feriehus, bo 
hos venner og familie) fordelte sig derimod stabilt hos respondenterne i de to værtsbyer. Det er også 
værd at notere sig, at respondenterne havde mulighed for at vælge flere former for indkvartering, 
som svar på dette spørgsmål. Derudover er der også en del af respondenterne, som angav, at 
de både havde besøgt København og Herning og overnattet i byerne, eller i området omkring 
byerne under turneringen, hvilket også kan have haft en indflydelse på flere valg af forskellige 
overnatningsformer.

Respondenterne i Køben-
havn benyttede primært 

anden form for indkvartering 
(32%) eller hotel (30 %)

I Herning var privat udlejning 
(fx Airbnb) (37 %) eller hotel 

(22 %) de mest benyttede 
former for indkvartering

Under Ishockey VM rejste de fleste alene eller to personer som finansiel rejsegruppe9. Især 
danskerne var primært til eventen som én eller to personer i rejsegruppen, og det var kun 17 % 
som var tre personer eller flere.

9 Antal personer som deler økonomi og udgifter i forbindelse med opholdet under eventen.

59% 32%

24% 49%
af danskerne rejse alene af de internationale rejse 

to personel sammen

rejse to personer sammen rejse tre eller flere 
personel sammen
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En dansk mand på 32 år
Tilskuer under eventen
Tilbragte 3 dage under  

turneringen

Boede hjemme under eventen
Delte ikke eventudgifter med  

andre

En udenlandsk mand på 35 år
Tilskuer under eventen
Tilbragte 5 dage under  

turneringen

Benyttede privat overnatning
Rejste med sin ven til  

turneringen

Til forskel var der primært to personer sammen i rejsegruppen for de internationale respondenter, 
og kun 19 % rejste alene. Dermed var der en tendens til, at danskernes rejsegrupper var mindre end 
de internationale gæsters. Denne information om rejsegruppen størrelse er vigtigt for udregningen 
af forbruget pr. person i og med, at spørgsmålene omkring forbrugsområderne blev stillet i forhold 
til, hvor mange personer respondenten delte økonomi og udgifter med. Dette er derfor indtænkt i 
analysen omkring den genererede turismeomsætning, hvor forbruget udregnes pr. person.

Ud fra ovenstående beskrivelse af respondentgruppen kan den typiske danske og internationale 
VM ishockey-eventdeltager betegnes som:

Som afsluttende kommentar på denne karakteristik af ishockeygæsterne under Ishockey VM, 
ville forfatterne gerne have inkluderet viden omkring respondenternes indkomst. Dette kunne 
være et led i at vurdere de forskellige nationaliteters købsstyrke og dermed finansiel attraktivitet 
som turister og en sammenligning mellem de danske og internationale gæster ved eventen. Men 
grundet respondenternes manglende villighed til at svare på, hvad deres årlige indkomst er, blev 
datagrundlaget ikke vurderet til at være sikkert nok til hverken at kunne indikere eller konkludere 
noget omkring dette demografiske aspekt hos respondenterne. Derfor er dette udeladt.
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TURISMEØKONOMISKE 
EFFEKTER

Denne del af rapporten afdækker de turismeøkonomiske effekter, som Ishockey VM bevirkede. Disse 
er, som nævnt i metodedelen, genereret ud fra eventeffektmålingsmodellen ”Turismeøkonomisk 
effektmåling af sports- kultur- og erhvervsbegivenheder”10 (VisitDenmark 2011), som er baseret på 
den socioøkonomiske ligevægtsmodel, LINE.

Hovedresultatet af disse beregninger er, at eventen skabte en stor økonomisk effekt på Danmark 
og de to kommuner, hvor Ishockey VM fandt sted, svarende til knap én milliard kr.

Ishockey VM skabte et turismeforbrug i Danmark på 

967 millioner kr.

312
 millioner  
i Herning 655

 millioner 
i København

Af disse 967 millioner kr. i turismeforbrug, bidrog tilskuerne med 85 %, svarende til 825 
millioner, hvorimod de sidste 142 millioner (15 %) tilskrives personale og andre tilrejsende under 
eventen. I dette turismeforbrug medregnes kun turister, hvilke betegnes som personer, der er 
”udenfor sit sædvanlige miljø”11. 

10 Christian Ørsted Brandt, Lone Allentorp Callard, Birgitte Schultz, ”Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, kultur- og 
erhvervsbegivenheder”, VisitDenmark, 2011, tilgået 18. juni 2018.  https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/vdk_images/PDF-and-
other-files/Analyser/2011/turismeoekonomisk-effektmaaling-2011.pdf.
11 Martin Fonnesbech-Sandberg & Robin Rich, ”Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016”, VisitDenmark, 2018, tilgået 2. 2018. 
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Pdf_other_files/Analyser/2018/turismens_oekonomiske_betydning_i_
danmark_2016.pdf.
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De resterende sider i dette afsnit vil skabe indsigt i dette overordnede turismeforbrug ved at 
præsentere delresultaterne og udregninger samt de væsentligste konklusioner, indikationer 
og pointer, som har skabt dette overordnede resultat.

I relation til forbrug, fordelt på nationalitet, blev langt størstedelen af turismeforbruget genereret 
af udenlandske turister.

Forbrug på 787 millioner af  
udenlandske turister

Forbrug på 180 millioner af  
danske turister

Som det kan ses i tabellen nedenfor fandt størstedelen af turismeforbruget sted i København og 
omfatter udgifter til overnatning, spisesteder, transport, shopping og billetter til kampene.

Derudover viser udregningerne, at de udenlandske turister primært brugte deres penge i København, 
hvorimod danskerne lagde flest penge i Herning, hvilket kan forklares med, at Danmark spillede 
deres kampe i byen. 

Derimod blev der spillet flere af finalekampene i København, hvilket også kan ses på forskellen i 
det billetforbrug, der var i de to værtsbyer, hvor cirka to tredjedele af den samlede billetomsætning 
på 104 millioner kr. var til kampe i København. 

Totalt turismeforbrug (i mio. kr.), fordelt påde to værtsbyer
I alt København Herning

I alt 967 655 312

Danske i alt 180 65 115

Udenlandske i alt 787 590 197

Tilskuere 825 579 246

• Tilrejsende danske 126 39 86

  • Heraf billeter 36 16 20

• Udenlandske 699 539 160

  • Heraf billeter 68 53 15

Øvrige 142 76 66

  • Tilrejsende danske 54 26 29

  • Udenlandske 88 50 37
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Ishockey VM blev besøgt af turister fra et væld af forskellige nationaliteter, primært fra 
deltagerlandene. Ud fra billetoplysningerne og gennemsnitlige døgnforbrug er bidraget til det 
samlede turismeeventforbrug beregnet pr. nationalitet i hhv. Herning og København.

Det er antaget, at billetomsætningen for hver nation følger den/de by(er), der pr. kamp blev spillet. 
Her er der taget højde for forskelle i billetpriser til hhv. gruppekampene i København og Herning og 
finalekampene. Desuden er det estimerede nationalitetsturismeforbrug for akkrediterede personer, 
personale m.m. fordelt efter by.

Vores svenske naboer bidrog mest til det samlede eventgenererede turismeforbrug, der især blev 
lagt i København efterfulgt af danskerne på andenpladsen og de schweiziske ishockeyturister som 
nummer tre.

Både Sverige og Schweiz nåede finalen i turneringen, hvilket betød flere kampe end de resterende 
hold i turneringen, som har haft en indflydelse på dette forbrug. Sverige spillede således alle deres 
kampe i Royal Arena i København, hvorfor de fem millioner kr., som svenskerne brugte i Herning 
skal findes i forbrug af andre segmenter end tilskuerne.

I relation til de danske tilskuere, viser forbruget en stor national interesse og opbakning for sporten 
og eventen, dog primært i Herning, hvor det danske ishockeylandshold spillede samtlige kampe. 

Schweizerne, der gik hele vejen til finalen, var tredje højst forbrugende nation og det schweiziske 
hold og tilskuere besøgte både Jyske Bank Boxen i Herning, men spillede primært deres kampe i 
Royal Arena i København.

På fjerde- og femtepladsen af de nationer, der skabte mest turismeforbrug i Danmark under 
turneringen, finder vi i øvrigt to stolte ishockeynationer, hvor Tjekkiet stod for 71 millioner og 
Rusland 60 millioner kr. af det samlede turismeforbrug i forbindelse med eventen.

De tre nationer med højest turismeforbrug under Ishockey VM

Schweiziske turister havde et forbrug på 

81 millioner kr., fordelt på 72 i  

København og 9 millioner i Herning

Svenskerne havde et turismeforbrug 

på 276 millioner kr., fordelt på 271 i 

København og 5 millioner i Herning

Danskerne havde et turismeforbrug på 

180 millioner kr., fordelt på 65 i  

København og 115 millioner i Herning
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Turismeforbruget skaber en række afledte effekter i form af job (årsværk), bruttoværditilvækst og 
offentligt skatteprovenu. Bruttoværditilvækst er den del af forbruget, der er tilbage af den samlede 
omsætning, når vareforbruget i forbindelse med produktionen er fratrukket. Værditilvæksten er 
således løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer).

Grundlæggende er beregningerne baseret på en særkørsel på den generelle ligevægtsmodel LINE, 
hvor det er antaget, at al turismeomsætning hhv. er lagt i Herning Kommune og København by 
(kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby). Dette er selvfølgelig ikke helt korrekt, 
da f.eks. tilrejsende tilskuere også har brugt penge i nabokommunerne. Derfor skal resultaterne 
betragtes som områdeeffekter mere end kommuneeffekter. 

Ifølge tilskuerundersøgelsen blev 6 % af tilskuernes overnatninger foretaget i andre byer end 
København og Herning. Der er dog taget højde for, at ikke al billetomsætningen bliver i værtsbyerne.

De afledte effekter, som turismeforbruget ved afholdelsen af Ishockey VM bragte med sig, var 
følgende.

1041 årsværk i alt, hvoraf

520 blev skabt i København og 

234 i Herning.

Denne beskæftigelseseffekt er 
turismeforbruget i kr. konverteret til antal 

jobs som årsværk.

Bruttoværditilvækst i alt på 

431 millioner, heraf: 

252 millioner i København

78 millioner i Herning.

Bruttoværditilvækst er BNP i basispris, det vil 
sige eksklusiv produktskatter og -subsidier.

Skatteprovenu nationalt på 277 millioner, heraf 

50 millioner i kommunale indkomstskatter

Skatteprovenu i København 

på 161 millioner, heraf 18 
millioner i indkomstskatter

Skatteprovenu i Herning på 

62 millioner, heraf 7  
millioner i  indkomstskatter

KR.
Skatteprovenuet består af moms- og vareskatter, selskabsskatter, statslige-, regionale og kommunale 

indkomstskatter mv. Det kommunale skatteprovenu er eksklusiv ejendomsskat og grundskyld.
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Ishockey VM tiltrak næsten 180.000 turister, som fulgte eventen i over 700.000 dage eller 
gennemsnitligt 4 dage pr. turist. Disse tal er opgjort ud fra billetdata, tilskuerundersøgelsen i 
Herning og København samt oplysninger fra arrangøren.

Over 640.000 eller 90 % af turisternes eventdage blev foretaget af tilskuerne, mens de resterende 
10 % af deltagelsen var deltagere, frivillige og personale m.m. til eventen. De udenlandske turister 
fulgte eventen i over en halv million dage, fordelt på 460.000 fulgte dage i København og knap 
260.000 i Herning. Det samlede overblik over eventdeltagende turister og eventdage som central 
viden for forståelse af den samlede turismeøkonomiske effekt, illustreres i denne tabel. 

Turister Fulgte eventdage

I alt Herning København I alt Herning København

I alt 177.525 81.228 96.297 715.837 255.512 460.325

Danske i alt 75.614 54.618 20.995 186.072 107.486 78.586

Udenlandske i alt 101.911 26.610 75.301 529.765 148.026 381.739

Tilskuere 170.233 77.939 92.293 643.774 221.594 422.180

    Tilskuerende danske 71.834 52.622 19.212 154.699 90.460 64.239

    Udenlandske 98.398 25.317 73.081 489.075 131.134 357.942

Deltagere 968 330 638 11.929 5.032 6.897

    Tilskuerende danske 41 41 0 697 697 0

    Udenlandske 927 289 638 11.232 4.335 6.897

Personale m.m.* 5.621 2.622 2.999 50.449 24.543 25.906

    Tilskuerende danske 3.344 1.685 1.660 25.553 12.813 12.741

    Udenlandske 2.277 938 1.340 24.896 11.731 13.165

Frivillige 703 336 367 9.685 4.343 5.342

    Tilskuerende danske 394 270 124 5.123 3.516 1.607

    Udenlandske 309 66 243 4.563 827 3.736

* Service, sikkerhed, broadcasters, teknikere, dommere, andre leverandører, delegerede, officielle gæster, 
partnere og mediefolk.

For at skabe dybere indsigt i ovenstående tabels indhold, vil næste side præsentere nogle af 
delanalysernes resultater, hvilke er skabt på baggrund af tilskuerundersøgelsen kombineret med 
billetdata, fordelt på danske og internationale tilskuere og fordelt på Royal Arena i København og 
Jyske Bank Boxen i Herning. 

I henhold til information omkring de forskellige forbrugergrupper (tilskuere, deltagere, personale, 
frivillige) er der hentet information fra arrangørerne af eventen. Forholdet mellem fulgte eventdage 
og turister afspejler turneringens varighed fra 4. til 20. maj 2018. Således var deltagerne/holdene, 
de frivillige, personale (inklusiv leverandører m.m.) i gennemsnit tilknyttet turneringen længere 
tid end tilskuerne, da de flestes virke var under hele turneringsperioden.
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En første pointe er, at tilskuerundersøgelsen viser, hvor stor en del af de danske tilskuere og frivillige, 
der kan kategoriseres som turister, dvs. ”uden for sit sædvanlige miljø” i overensstemmelse med 
den officielle definition på en turist. Grænsen er her valgt som bopæl uden for hhv. Herning og 
København by.

I forhold til fordelingen af tilrejsende og lokale gæster ses det, at størstedelen af både de 
danske tilskuere og frivillige i Herning var tilrejsende, mens godt halvdelen af de danske tilskuere 
og 72 % af de frivillige sorteres fra i København som lokale. I alt lægger disse andele over 450.000 
billetter (tilskuere + complimentary) til kampene, således at turisterne stod for cirka 350.000 
billetter.

46% af tilskuerne og 28% af de  
frivillige i København var tilrejsende

63% af tilskuerne og 59% af de  
frivillig i Herning var tilrejsende

Resterende 54% af tilskuere og 72% 
af de frivillige i København var lokale

I Herning var 37% af tilskuere og 
41% af de frivillige lokale

Fordeling af danske tilskuere og frivillige

Generelt set var eventen i Herning præget af flere tilrejsende danskere, hvilket bl.a. kan skyldes 
byens størrelse og lokation, hvorimod andelen af internationale tilskuere i København var langt 
større. 

En stor del af ishockeytilskuerne var særligt engagerede og havde billetter til flere af kampene. 
Det ses, at de i alt 350.000 billetter anvendt af tilrejsende, fordeler sig på 170.000 turister, som er 
summen af de danske og udenlandske turister. 100.000 af disse 170.000 turister var udenlandske. 

23% af de udenlandske turister 
 købte billetter til 4 kampe eller flere.

Især disse udenlandske turister overværede pr. person eller rejsegruppe mange kampe til 
turneringen. F.eks. købte næsten 1/4 af de udenlandske turister billetter til 4 kampe eller flere, 
hvilket også forklarer de relativt lange opholdslængder, hvilket illustreres på følgende side.
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Antal billetter og turister
I alt Herning København I alt Herning København

Danske Udenlandske

Billetter pr. person 130.997 89.036 41.961 218.558 54.390 164.167

1 59% 66% 42% 51% 56% 50%

2 20% 17% 27% 16% 13% 17%

3 9% 7% 13% 10% 10% 10%

4 3% 2% 7% 11% 9% 12%

5 4% 3% 5% 5% 4% 5%

6 5% 4% 6% 7% 7% 7%

Turister 71.834 52.622 19.212 98.398 25.317 73.081

Gennemsnit 1,8 1,7 2,2 2,2 2,1 2,2

Den gennemsnitlige opholdslængde hos de udenlandske tilskuere var over 5 dage i de to byer. 
De danske tilskuere fulgte i gennemsnit VM 3,6 dage i København og 1,8 dage i Herning. Dette 
afspejler, at Herning havde en højere andel af danske endagsbesøgende. Danskernes kortere 
opholdslængde i Herning bekræftes også af i gennemsnit 0,5 færre billetter pr. person sammenlignet 
med København. Det skal dog nævnes, at en del af tilskuerne havde billetter til begge arenaer.

Den gennemsnitlige opholdslængde (antal overnatninger) var 

2,7 dage for de danske tilrejsende og 5,3 dage for 

de internationale tilrejsende

Langt størstedelen af tilskuerne i både Herning og København overværede Ishockey VM direkte 
som følge af begivenheden. Hermed var det kun 5 %, der deltog blot fordi, de alligevel var i 
værtsområdet på ferie eller lignende, uanset VM.

Ud over billetomsætningen tæller forbruget fra turister, der alligevel besøgte Danmark og blot 
benyttede lejligheden til at se Ishockey VM, ikke som eventskabt. Dette er en konservativ tilgang, 
og det kan diskuteres, om disse personer reelt skal trækkes fra. Nogle af disse personer har muligvis 
for længe siden bestemt sig til, at de ville besøge destinationen. De har så blot valgt at lægge 
besøget samtidig med Ishockey VM. I dette tilfælde tælles de ikke med, da eventen ikke direkte har 
skabt disse personers besøg i landet.

Således ligger antallet af fulgte eventdage til grund for beregningerne af turismeforbruget ved 
en ”pris x mængde” -beregning, idet tilskuerne også blev spurgt til forbruget inden for forskellige 
kategorier, hvilket præsenteres i næste afsnit. Billetomsætningen er behandlet separat via 
bookingsystemet.
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Tilskuere til Ishockey VM blev gennem turneringen interviewet om deres forventede forbrug inden 
for en række forbrugsområder. De fleste af svarene er i danske kr., mens en del er omregnet fra 
gennemsnitlige udenlandske valutakurser i turneringsperioden.

95% af de tilrejsende 
besøgte værtsbyerne  

udelukkende gå
grund af Ishockey VM

1138 kr. var det 
gennemsnitlige  
døgnforbrug for  
internationale  

tilrejsende

467 kr. var det 
gennemsnitlige  

døgnforbrug  
for danske
tilrejsende

* Dette døgnforbrug inkluderet ikke udgifter til billetter.

Dette gennemsnitlige døgnforbrug kan opdeles på de nedenstående syv forbrugskategorier 
(inklusiv kategorien ”andet”) samt fordeles på de to eventlokationer.

Samlet 
forbrug

Overnat-
ning Transport Eventom-

råde
Spisested-

er mv.

Under-
holdning 

mv.
Shopping Andet

Herning DK 671 kr. 82 kr. 104 kr. 260 kr. 182 kr. 16 kr. 27 kr. 0 kr.
Herning Int. 993 kr. 417 kr. 159 kr. 200 kr. 100 kr. 28 kr. 88 kr. 0 kr.
Københan DK 263 kr. 34 kr. 35 kr. 94 kr. 44 kr. 15 kr. 32 kr. 8 kr.
Københan Int. 1.282 kr. 316 kr. 122 kr. 278 kr. 212 kr. 63 kr. 63 kr. 228 kr.

Her ses det tydeligt, at de udenlandske tilskuere i København i gennemsnit var det højest 
forbrugende segment med et døgnforbrug på knap 1300 kr. Især brugte udenlandske besøgende 
i hovedstaden mange penge på overnatning, eventområdet og restauranter, caféer og barer. De 
udenlandske turister i Herning lå i gennemsnit omkring 1000 kr. i døgnet og var også her højere 
forbrugende end de danske.

Den største årsag til denne forskel ses på overnatningsdelen og hænger sammen med, at de danske 
turister i højere grad benyttede billigere alternativer eller helt sparede overnatningsudgiften ved 
f.eks. at overnatte hos familie/venner eller pendle. Dette var særligt tilfældet for de danske tilskuere 
i København, som brugte relativt få penge på transport, eventområdet, spisesteder, underholdning, 
attraktioner m.m.
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Den store variation i døgnforbruget af de forskellige tilskuersegmenter gør sig desuden 
gældende, hvis man sammenholder med de valgte overnatningstyper eller dagsbesøg. Forbruget 
fra dagsbesøgende ligger under det samlede gennemsnit, mens hotelovernattende ligger væsentligt 
over og dermed i høj grad bidrager til turismeomsætningen.

Turister, der benyttede privatudlejning i København og Herning, havde et marginalt højere forbrug 
end gennemsnittet og var dermed et middelhøjt forbrugende segment.

Andre overnatningsformer tæller en blanding af billigere alternativer såsom familie/venner, hostel, 
feriehus og camping. Derfor er de tilhørende døgnforbrug i den lave ende på niveau med de 
dagsbesøgende.

Det samlede gennemsnitlige døgnforbrug er vejet efter rejsegruppe, fulgte dage og antal tilskuere 
pr. lokation, beskrevet tidligere i dette afsnit.

I alt

I alt 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56+

Herning København
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I alt

I alt Dagsbesøgende Hotel Privalt udlejning
(f.eks AirBnb)

Andet

Herning København
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9
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1
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Opdeles tilskuernes gennemsnitlige døgnforbrug på aldersgrupper ses det, at den ældste 
aldersgruppe, 56+, i København, og dermed også samlet, er den højest forbrugende. I Herning var 
det derimod de lidt yngre tilskuere, der i gennemsnit brugte flest penge. Således var de 16-25-årige 
de højest forbrugende efterfulgt af de 26-35-årige. Både i Herning og i København var de 46-55-årige 
blandt det lavest forbrugende segment, i København dog overgået af de 16-25-årige.
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Af hensyn til stikprøvestørrelse var der ikke nok interviews med øvrige grupper af tilrejsende 
omkring eventen, herunder frivillige, personale m.m. For disse segmenter har VisitDenmark og Det 
Internationale Ishockey Forbund vurderet de forskellige segmenters døgnforbrug og opholdslængde, 
bl.a. på baggrund af forbundets hotelbookinger.

De anvendte døgnforbrug for øvrige grupper af tilrejsende omkring turneringen varierer 
fra 100 til 150 kr. for hhv. skoleelever samt frivillige, og fra 2.000 til 3.250 for teams, dommere, 
kongresdeltagere, mediefolk, broadcasters og partnere.

Desuden blev der skabt knap 100.000 fulgte dage af tilrejsende med fribilletter, som havde forbrug 
ude i byen. Her er anvendt døgnforbrug på 1000 kr. for de danske og 1600 kr. for de udenlandske 
turister. Også her er tilskuerundersøgelsen brugt til at finde opholdslængder og fordele efter lokale 
og antal billetter pr. person.
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EVENTOPLEVELSEN
Ud fra respondenternes svar på spørgsmål om deres oplevelse og designet af den, er nedenstående 
de overordnede konklusioner på evalueringen af eventoplevelsen. Formålet var at få indblik 
i hvor god en ishockeyoplevelse arrangørerne havde skabt i de to værtsbyer og omring de anvendte 
arenaer, Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. 

1 
 Meget 

 utilfreds

En Likert-baseret skala fra 1-5 blev anvendt

2 
 Utilfreds

3 
Hverken

eller

4
Tilfreds

5
Meget 

tilfreds

Den samlede oplevelse fik en gennemsnitlig score på 4,5

4,44,6
Danskerne var marginalt 

mere tilfredse med 
 oplevelsen end de

internationale respondenter

1 2 3 4 5

0 - 15

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66+ 4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

Uanset alder, var tilfredsheden høj
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Dermed viser det sig, at arrangørerne af eventen har formået at skabe en samlet oplevelse, hvor 
tilfredsheden var meget høj, og der var kun mindre variationer i relation til, hvordan forskellig 
demografiske undergrupper af den samlede respondentgruppe udtrykte deres tilfredshed med den 
samlede oplevelse.

For at få en bedre forståelse af hvad der skabte den overordnede tilfredshed med oplevelsen under 
Ishockey VM 2018, blev respondenterne spurgt om deres tilfredshed med ni oplevelseselementer 
relateret ti de to arenaer (Royal Arena og Jyske Bank Boxen), til området omkring dem, og til 
centrale services forbundet med oplevelseskvaliteten. Disse blev også vurderet på skalaen fra 1 – 5, 
og nedenstående gengiver gennemsnittet på målingerne af tilfredsheden med disse områder.

På baggrund af disse data viser det sig, at især de ansatte og frivillige, ishockeyarenaerne og 
sikkerhedsniveauet har skabt ekstra værdi for tilskuerne, da deres gennemsnit er højere end den 
gennemsnitlige tilfredshedsscore på 4,5, som respondenterne gav den samlede oplevelse

Fanzonen

4,5
Ishockey-arenaen

(sæder, lys, lyd osv.)

4,6
Atmosfæren

4,4

Information og skiltning 
på eventområdet

4,1

Ansatte & frivilige

4,7
Mad & drikke

4,0

Sikkerhedsnveauet

4,6
Event-infrastruktur

(transport, parkering,  
handicapvenlighed etc. )  4,5

Toiletfaciliteter

4,3

#1
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Jyske Bank Boxen, Herning

Royal Arena, København

1 2 3 4 5

Fordeling af danske tilskuere og frivillige

4,3

4,7

Det viste sig, at de danske respondenter er marginalt mere tilfredse med den samlede oplevelse 
end de internationale, og ved især tre af oplevelseselementerne var danskerne mere tilfredse end 
de internationale, når det blev vurderet på tilfredshedsskalaen fra 1 – 5.

Forskellen på disse tre oplevelsesområder er de eneste ”større” forskelle på de danske og 
internationale respondenternes tilfredshed med de ni oplevelseselementer, så selv om der ikke er 
den store forskel, skal den forskel, der er, primært findes i respondenternes evalueringer af disse 
tre ovenstående oplevelseselementer.

Et andet interessant parameter at belyse, var den samlede oplevelsestilfredshed fordelt på de to 
værtsbyer, Herning og København. Her viste data, at respondenterne i Herning overordnet set var 
en smule mere tilfredse end de personer, der blev interviewet i København.

Det skal dog siges, at begge værtsbyers respondenter giver deres samlede oplevelse en gennemsnitlig 
score imellem ”tilfreds” og ”meget tilfreds”, hvilket vidner om to byer, der begge har formået at 
skabe en oplevelse af høj kvalitet når vi antager at høj kvalitet i denne sammenhæng er det samme 
som høj tilfredshed.

Hvad, der præcist har skabt en større overordnet tilfredshed fra respondenterne i Herning, kan 
muligvis skyldes at der i respondentgruppen var flere danskere, end der var i København, hvor 
flere af de mere lidt kritiske internationale respondenter var repræsenterede. En anden mulig 
årsag til dette kan findes i respondenternes evaluering af oplevelseselementerne i de to venues, 
som illustreres på næste side. 

Ishockey-arenaen
(sæder, lys, lyd osv.)

Danske respondenters 
gennemsnitlige score

Internationale 
respondenters 

gennemsnitlige score

Atmosfæren Toiletfaciliteter

4,7

4,5

4,5

4,3

4,4

4,2
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Denne sammenligning er respondenternes tilfredshed med de to eventvenues’ ni oplevelseselementer, 
fordelt på tilfredshedsskalaen fra 1 -5. Nedenstående illustrerer denne tilfredshed med event-
oplevelseselementerne fordelt på de to arenaer og værtsbyer.

Royal Arena 
(København)

Jyske Bank Boxen
(Herning)

4,3

4,5

4,2

4,0

3,7

4,5

4,4

4,2

3,7

4,7

4,6

4,7

4,9

4,8

4,4

4,5

4,6

4,7

#1

Fanzonen

Ishockey-arenaen

Atmosfæren

Toiletfaciliteter

Mad & drikke

Ansatte & frivillige

Sikkerhedsniveauet

Event-infrastruktur

Information of skiltning på eventområdet
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For at få yderligere indsigt i respondenternes evaluering havde de mulighed for at komme med 
kommentarer til deres besvarelse. Det valgte 195 (90 udsagn indsamlet i København og 105 
indsamlet i Herning) af respondenterne at gøre, hvilket giver indikationer af, hvad der skabte stor 
værdi samt, hvad der kunne have været bedre under eventen.  Det er dog helt centralt at nævne, 
at dette er subjektive holdninger, og at disse udtryk kun er hentet fra en mindre population. 
Så nedenstående kommentarer er kun et udpluk af de kommentarer, som kan føres tilbage til 
vurderingerne af oplevelseselementerne og ikke nogle, som alene kan give nogle endelige 
konklusioner.

“Fanzonen
 fungerer.”

“Super 
fedt setup.”

“Very nice 
atmosphere.”

“So happy to 
be here.”

“Fed stemning.”

“Amazing town 
and people,

thanks.”

“People are 
polite.”

“Mega fedt 
event.”“Clean arena.”

“Godt arrangement.
Tilskuer ved VM for  

9 år i træk.”“Hyggelig
stemning.”

“God stemning
blodfans.”

“Meget imponeret 
specielt fanzoner.”

“First class
organised event.”

“Thank you, 
Denmark.”
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Til trods for de mange positive kommentarer, hvor nogle af dem er gengivet ovenfor, var der også 
en del respondenter som ytrede sig omkring mindre positive elementer ved deres oplevelse under 
Ishockey VM.

Disse kommentarer er blot et udpluk af dem der blev indsamlet, og som hovedsageligt var centreret 
omkring mad- og drikkemuligheder samt at mange ting er dyre i Danmark, at live streaming af 
kampe i fanzonen kunne have givet ekstra værdi, og at noget af skiltningen kunne have været 
bedre. 

Så både de positive og kritiske kommentarer giver et godt indblik i nogle af respondenternes tanker 
om deres oplevelse og forklarer, hvad der gjorde Ishockey VM til en god oplevelse for dem, men 
også hvad der kunne have skabt forbedringer, selvom eventoplevelsen samlet set blev vurderet 
rigtig positivt af respondenterne. 

“... there is not
a big choise from 

food and 
baverage.”

“Trafik information, 
en guide som måske

kunne hjælpe.”

”Jeg synes
 der skal være bedre 
skiltning, specielt ift.

 Udlændinge der ikke ved 
hvor de skal gå hen”.

“Not enough 
food and beverage

options.” “No live streaming
 in the fanzone.”

”Menuen står på 
dansk – ikke godt for 

udenlandske.”

“Dyre 
drikkevarer.”“Things are

expensive.”

“Expensive food, 
train and bus.”

“Need to screen 
the games in the 

fanzone.”

“Høje priser 
i arena of  
fanzone.”

“Expensive
 f & b.”
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GENBESØG I OG ANBE-
FALING AF DANMARK

Som en afsluttende del af denne rapport, præsenteres de resultater, som datagrundlaget skabte 
omkring Ishockey VM 2018s potentielle betydning for fremtidige besøg og anbefaling af Danmark 
som rejsedestination som følge af afholdelsen af Ishockey VM. Derfor stillede interviewerne 
de internationale tilrejsende respondenter to spørgsmål; et omkring eventens betydning for et 
potentielt genbesøg i landet, og et omkring hvorvidt respondenten ville anbefale Danmark som 
rejsedestination. Formålet var at vurdere, om denne afholdelse af Ishockey VM har haft indflydelse 
på dele af Danmarks eksterne branding i form af fremtidigt turismepotentiale og word-of-
mouth markedsføring. 

51% ville helt sikker besøge Danmark igen

25% ville overveje at tage til Danmark på ferie

10% ville komme tilbage til en lignende sportsbegivenhed

7% ville ikke komme tilbage til Danmark

7% vidste det ikke

Ifølge respondenterne havde oplevelsen under Ishockey VM en positiv effekt på deres opfattelse 
af Danmark som rejsedestination. Over 75 % ville enten med sikkerhed besøge landet igen eller 
overveje det som fremtidig rejsedestination, og kun 7 % gav udtryk for, de ikke ville komme 
tilbage. Selv om der blev spurgt om, at dette udelukkende skulle være baseret på oplevelsen under 
Ishockey VM, kan det dog aldrig dokumenteres med sikkerhed, at respondenternes vurdering blev 
foretaget på denne måde, da nogle af dem f.eks. kunne være influeret af, at oplevelser fra tidligere 
besøg i landet underbevidst influerede deres svar. 

I relation til spørgsmålet omkring respondenternes ”word-of mouth” potentiale som ambassadører 
for Danmark som rejsedestination, var der en stor andel af respondenterne, som ville anbefale 
landet til familie, venner, kolleger m.m. Dette underbygger også den store tilfredshed med 
eventoplevesen, som blev præsenteret tidligere i denne rapport samt ovenstående omkring 
respondenternes indikation af, at de selv ville besøge Danmark igen.

Så udover at have skabt knap en milliard i turismeomsætning og en god eventoplevelse for 
ishockeygæsterne, tyder det også på, at Ishockey VM 2018 potentielt kan få en positiv effekt på 
fremtidig turisme i Danmark.

88% af respondenterne ville anbefale Danmark 
som rejsedestination til familie, venner, kolleger osv.
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07. KONKLUSIONER
Verdensmesterskabet i Ishockey 2018, afholdt i Danmark, kan på baggrund af indholdet af denne 
rapport og det datagrundlag, som rapporten er genereret ud fra, betegnes som en succes på de 
valgte måleparametre.

Hovedkonklusionerne omkring analysen af de turismeøkonomiske effekter som 
eventen skabte var, at de mange tilskuere og andre personer (akkrediterede, deltager, personale, 
frivillige osv.) omkring Ishockey VM genererede et turismeforbrug på 967 millioner kr. i Danmark, 
hvoraf hovedparten af dette forbrug skete i Herning og København samt de omkringlæggende 
områder. Dette turismeforbrug skabte afledte samfundsøkonomiske effekter i lokalområdet på 
1.041 job (årsværk), 431 millioner kr. i værditilvækst14 og 277 millioner kr. i afledt offentligt 
skatteprovenu, hvoraf 50 millioner kr. kan tilskrives kommunale indkomstskatter.

Med et forbrug på 787 millioner kr. var det klart de udenlandske turister, der brugte flest penge i 
forbindelse med turneringen. Vores svenske naboer, som også vandt turneringen, bidrog mest til 
dette eventgenererede turismeforbrug med 276 millioner kr. i alt, der især blev lagt i København, 
hvor alle holdets 10 kampe blev spillet. Generelt blev der lagt flest penge i København, hvor det 
samlede forbrug var på 655 millioner kr. og de udenlandske turister brugte samlet set 590 ud af 
disse 655 millioner kr., som blev brugt i hovedstaden.

Danskernes forbrug var samlet på 180 millioner kr., hvilket gjorde danskerne til den anden-
højeste forbrugende nation under turneringen, og 115 af disse millioner blev lagt i og omkring 
Herning, hvor danskerne spillede alle deres kampe. Så det kan konkluderes at de internationale 
besøgende hovedsageligt brugte deres penge i København, hvorimod danskerne tilførte det største 
turismeforbrug til Herning.

Beregningerne baserer sig bl.a. på, at de tilrejsende tilskuere og andre omkring eventen tilbragte 
over 700.000 dage eller 4 dage i snit i forbindelse Ishockey VM og i gennemsnit brugte 1350 kr. 
i døgnet, inklusiv billetter. De udenlandske tilskuere brugte markant flere penge end de danske 
pr. døgn, især i København. Royal Arena i København havde flest finalekampe og dermed også 
gennemsnitligt dyrere billetter og større billetindtjening.

VM-billetterne omsatte for 136 millioner kr., hvoraf turistdelen udgjorde 104 millioner. Tilskuerne 
brugte i gennemsnit 900 kr. i døgnet fordelt på otte forbrugsområder. 

I relation til hovedkonklusionerne omkring tilskuernes tilfredshed med ishockeyoplevelsen 
under turneringen kan det konkluderes, at både respondenterne i og omkring Royal Arena i 
København og Jyske Bank Boxen i Herning havde haft en rigtig god oplevelse. På en tilfredshedsskala 
fra 1 -5, hvor 1 var ”meget utilfreds” og 5 var ”meget tilfreds”, viste datagrundlaget en samlet score 
på 4,5, hvilket vil sige, at langt størstedelen var meget tilfredse med deres samlede oplevelse under 
Ishockey VM. 

12Svarer nogenlunde til eventens effekt på BNP.
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Denne generelle høje tilfredshed skal findes i, at arrangørerne af eventen havde formået at skabe 
en oplevelse, hvor samtlige af de ni oplevelsesparametre (fanzone, arena, atmosfære, information 
og skiltning på eventområdet, ansatte og frivillige, mad og drikke, sikkerhedsniveauet, event-
infrastruktur, toiletfaciliteter) opnåede en høj gennemsnitlig score. 

Danskerne var dog marginalt mere tilfredse med oplevelsen, og i forhold til fordelingen blandt 
de to venues var tilfredsheden hos respondenterne i Herning en smule højere end dem, der blev 
interviewet i København. Denne forskel var primært centreret omkring vurderingen af mad og 
drikke samt information og skiltning på eventområdet, da disse var de to parametre, hvor der 
var den største forskellighed imellem de to eventvenues. Dette kan tilskrives at der blev foretaget 
flere interviews i København med internationale respondenter, som generelt var en smule mindre 
tilfredshed end de danske. Derudover var der enkelte blandt disse internationale respondenter, 
som udtrykte en utilfredshed med især udvalget og prisen på mad og drikke. Dette udtryk er ikke 
nok til at ændre ved, at respondenternes overordnede tilfredshed med oplevelsen under eventen 
var rigtig høj. 

Udover disse konklusioner på den turismeøkonomiske effekt, som Ishockey VM skabte, og 
den gode oplevelse, som arrangørerne havde skabt, blev det i rapporten også konkluderet, at 
respondenternes opfattelse af Danmark som land havde været meget positivt. Halvdelen af de 
adspurgte svarede, at de, baseret på deres oplevelse under eventen, helt sikkert vil besøge Danmark 
igen, og 1/4 vil overveje at tage på ferie i Danmark i fremtiden. Derudover tilkendegjorde hele 88 
% af respondenterne, at de vil anbefale Danmark som rejsedestination til deres familie, venner, 
kolleger osv. Dette indikerer, at langt de fleste respondenters oplevelse under eventen kan få en 
positiv effekt på både turismen og omtalen af Danmark. 

På baggrund af disse ovenstående konklusioner på denne rapports analyseområder, kan det derfor 
konkluderes, at Ishockey VM kan betegnes som en velarrangeret og veludført sportsevent, hvilket 
beviser Danmarks potentiale og status som et land, hvor flere og flere store events bliver afholdt 
med succes. 
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BILAG
Den efterfølgende bilagssektion indeholder følgende:

• Bilag 1: Dansk interviewguide

• Bilag 2: Engelsk interviewguide

• Bilag 3: Data fra spørgeskema 

• Bilag 4: Tabeller - Turismeøkonomisk analyse og effekt



 

 
 

 

Registrer lokalitet 
Jyske Bank Boxen, Herning 
Royal Arena, København 

 
Hej, jeg hedder  og jeg er interviewer 
fra University College Nordjylland / CPH Business. Vi er i gang med at 
lave en analyse af VM  i Ishockey 2018, som omhandler at kortlægge 
den turismeøkonomiske effekt af denne event og  hvilken oplevelse, 
deltagerne har haft under eventen. Jeg har derfor en række 
spørgsmål, som jeg meget gerne vil stille dig, hvis du har lyst til at 
deltage? Dine svar vil selvfølgelig være anonyme. 
Det tager ca. 10 min. 

1.1 Køn 
Mand 
Kvinde 
Andet 

 
1.2 Hvad er din alder? 

0-15 
16-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66 + 

 
1.3 Hvad er den primære årsag til din deltagelse ved 
denne event? 

 

Tilskuer 
Personale 
Frivillig 
Andet   

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1.4 Hvad er din nationalitet? 
Amerikansk 
Østrigsk 
Hviderussisk 
Canadisk 
Tjekkisk 
Dansk 
Finsk 
Fransk 
Tysk 
Koreansk 
Lettisk 
Norsk 
Russisk 
Slovakisk 
Svensk 
Schweizisk 

Anden  (noter nationalitet):   
 
 

1.5 Hvad er dit nuværende bopælsland? 
Amerika 
Østrig 
Hviderusland 
Canada 
Tjekkiet 
Danmark 
Finland 
Frankrig 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1.4 Hvad er din nationalitet? 
Amerikansk 
Østrigsk 
Hviderussisk 
Canadisk 
Tjekkisk 
Dansk 
Finsk 
Fransk 
Tysk 
Koreansk 
Lettisk 
Norsk 
Russisk 
Slovakisk 
Svensk 
Schweizisk 

Anden  (noter nationalitet):   
 
 

1.5 Hvad er dit nuværende bopælsland? 
Amerika 
Østrig 
Hviderusland 
Canada 
Tjekkiet 
Danmark 
Finland 
Frankrig 

 
 
 
 

 

 
 

Tyskland 
Korea 
Letland 
Norge 
Rusland 
Slovakiet 
Sverige 
Schweiz 
Andet (noter land)   

 
 

1.6 I hvilket postnummer bor du i til dagligt? 
 
 

 

1.7 Hvad er din årlige indkomst? (angiv valuta først 
efterfulgt af beløb). 

Amerikanske dollars          

Canadiske dollars             

Danske kroner   

Euro   

Hviderussisk rubler            

Koreanske wan              

Norske kroner             

Russisk rubler      

Schweiziske franc              

Svenske kroner          

Tjekkiske koruna     

Anden valuta (angives i antal Euro):    
 

at svare 

 
 
 
 



 

 
1.8 Hvor mange dage vil du i alt tilbringe i og omkring 
værtsbyen/værtsbyerne i forbindelse med turneringen? 

1 dag (dagsbesøg) 
2 dage 

3 dage 

4 dage 

5 dage 

6 dage 

7 dage 

8 dage 

9 dage 

10 dage 

11 dage 

12 dage 
13 dage 
14 dage eller mere 

 
1.9 Ville du have besøgt værtsbyen/værtsbyerne på dette 
tidspunkt, hvis ikke VM i Ishockey fandt sted? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 
1.10 Hvilken type overnatning benytter du under dit 
ophold? (respondent kan vælge en eller flere 
overnatningsformer). 

Hotel 
Privat udlejning (f.eks. AirBnb) 
Camping 
Hostel 
Feriehus 
Bor hos venner/familie 
Anden form for indkvartering:   

 



 

 
1.8 Hvor mange dage vil du i alt tilbringe i og omkring 
værtsbyen/værtsbyerne i forbindelse med turneringen? 

1 dag (dagsbesøg) 
2 dage 

3 dage 

4 dage 

5 dage 

6 dage 

7 dage 

8 dage 

9 dage 

10 dage 

11 dage 

12 dage 
13 dage 
14 dage eller mere 

 
1.9 Ville du have besøgt værtsbyen/værtsbyerne på dette 
tidspunkt, hvis ikke VM i Ishockey fandt sted? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 
1.10 Hvilken type overnatning benytter du under dit 
ophold? (respondent kan vælge en eller flere 
overnatningsformer). 

Hotel 
Privat udlejning (f.eks. AirBnb) 
Camping 
Hostel 
Feriehus 
Bor hos venner/familie 
Anden form for indkvartering:   

 
 

 
 
 

1.11 I hvilken by/byer bor du i under dit ophold i 
Danmark? 

Herning 
København (Hovedstadsområdet) 
Andre (noter by/byer)   

 

1.12 Hvor mange personer, herunder dig selv, er en del 
af din rejsegruppe (deler økonomi) (inklusiv partner, 
ægtefælle og/eller børn)? 

Rejser  alene 
Rejser to personer 
Rejser tre personer 
Rejser fire personer 
Rejser fem personer 
Rejser seks personer eller flere 

 
2.1 Hvor mange penge forventer du cirka at din rejsegruppe 
spenderer i alt inden for følgende udgiftsområder? (angiv valuta 
først, efterfulgt af forbrug). 

Amerikanske dollars 
Canadiske dollars 
Danske kroner 
Euro 
Hviderussiske rubler 
Koreanske won 
Norske kroner 
Russiske rubler 
Schweiziske franc 
Svenske kroner 
Tjekkiske koruna 
Anden valuta (angiv hvilken valuta):   
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Overnatning 
 
 

Transport 
(herunder 
offentlig 
transport, lejet 
bil, taxi, 
parkering. 
FLYBILLETTER 
ER IKKE 
INKLUDERET) 
Eventrelaterede 
udgifter (Mad 
og drikke i 
arena, 
Merchandise 
etc.) 

 
Restauranter, 
caféer og/eller 
barer (uden for 
eventområdet) 

 
Underholdning 
(museer, 
natteliv, 
attraktioner 
osv.) (IKKE 
BILLETTER TIL 
KAMPE) 

 
Shopping 
(ekskl. udgifter 
inden for 
eventområdet) 

 
Andet 
 
 
 
Ved ikke 



 

 
 
 

Overnatning 
 
 

Transport 
(herunder 
offentlig 
transport, lejet 
bil, taxi, 
parkering. 
FLYBILLETTER 
ER IKKE 
INKLUDERET) 
Eventrelaterede 
udgifter (Mad 
og drikke i 
arena, 
Merchandise 
etc.) 

 
Restauranter, 
caféer og/eller 
barer (uden for 
eventområdet) 

 
Underholdning 
(museer, 
natteliv, 
attraktioner 
osv.) (IKKE 
BILLETTER TIL 
KAMPE) 

 
Shopping 
(ekskl. udgifter 
inden for 
eventområdet) 

 
Andet 
 
 
 
Ved ikke 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Hvor mange ishockeykampe har du overværet live 
indtil videre under turneringen? 

0 kampe 
1 kamp 
2 kampe 
3 kampe 
4 kampe 
5 kampe eller flere 

 
3.2 Hvor tilfreds er du med de følgende 
oplevelseselementer relateret på en skala fra 1 til 5? 
1 = "meget utilfreds" 
2 = "utilfreds" 
3 = "hverken eller" 
4 = "tilfreds" 
5 = ”meget tilfreds” 

 
Fanzonen 
Ishockey arenaen (sæder, lys, lyd osv.) 
Atmosfæren 
Toiletterne 
Mad og drikke 
Ansatte og frivillige 
Sikkerhedsniveauet 
Event infrastruktur (transport, parkering, 
handicapvenlighed etc.) 
Information og skiltning på 
eventområdet 

1 2 3 4 5 Ved 
ikke 

 

 
 

 

 
 

3.3 Hvor tilfreds er du samlet set med din oplevelse af
 VM i Ishockey 2018, på en skala fra 1 til 5? 
1 = "meget utilfreds" 
2 = "utilfreds" 

 



3 = "hverken eller" 
4 = "tilfreds" 
5 = ”meget tilfreds” 

1 
2 
3 
4 
5 
Ved ikke 

 
4.1 Vil du overveje at besøge Danmark i fremtiden 
baseret på denne erfaring? 

Jeg vil helt sikkert besøge Danmark igen 
Jeg vil komme tilbage til en lignende sportsbegivenhed 
Jeg vil overveje at tage til Danmark på ferie 
Jeg vil ikke komme tilbage 
Jeg ved det ikke 

 
4.2 Vil du anbefale Danmark som rejsedestination til 
familie, venner, kolleger osv.? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 
5.1 Har du nogle kommentarer til din evaluering af 
oplevelsen, fx i forhold til hvad der skabte ekstra værdi for 
dig eller hvad der kunne have været bedre? 



3 = "hverken eller" 
4 = "tilfreds" 
5 = ”meget tilfreds” 

1 
2 
3 
4 
5 
Ved ikke 

 
4.1 Vil du overveje at besøge Danmark i fremtiden 
baseret på denne erfaring? 

Jeg vil helt sikkert besøge Danmark igen 
Jeg vil komme tilbage til en lignende sportsbegivenhed 
Jeg vil overveje at tage til Danmark på ferie 
Jeg vil ikke komme tilbage 
Jeg ved det ikke 

 
4.2 Vil du anbefale Danmark som rejsedestination til 
familie, venner, kolleger osv.? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 
5.1 Har du nogle kommentarer til din evaluering af 
oplevelsen, fx i forhold til hvad der skabte ekstra værdi for 
dig eller hvad der kunne have været bedre? 

 

 

Register location 
Jyske Bank Boxen, Herning 
Royal Arena, Copenhagen 

 
Hello, I'm  and I am interviewer from 
University College of Northern Denmark / CPH Business. We are 
doing an analysis of the Ice Hockey World Championship, where the 
focus is to assess the tourism economic impact of the event and 
which experience the participants have had during the event. 
Therefore, I have some questions that I would kindly like to ask you, 
if you want to participate? The interview will take approximately 10 
minutes. The answers will of course be anonymous. 

 
1.1 Gender 

Man 
Woman 
Other 

 
1.2 What is your age? 

0-15 
16-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66 + 

 
1.3 What is the primary reason for your 
participation at this event? 

Spectator 



 

Staff 
Volunteer 
Other:   

 
 

1.4 What is your nationality? 
American 
Austrian 
Belarusian 
Canadian 
Czech 
Danish 
Finnish 
French 
German 
Korean 
Latvian 
Norwegian 
Russian 
Slovak 
Swedish 
Swiss 
Other (please state)   

 
 

1.5 What is your current country of residence? 
America 
Austria 
Belarus 
Canada 
Czech Republic 
Denmark 
Finland 
France 
Germany 



 

Staff 
Volunteer 
Other:   

 
 

1.4 What is your nationality? 
American 
Austrian 
Belarusian 
Canadian 
Czech 
Danish 
Finnish 
French 
German 
Korean 
Latvian 
Norwegian 
Russian 
Slovak 
Swedish 
Swiss 
Other (please state)   

 
 

1.5 What is your current country of residence? 
America 
Austria 
Belarus 
Canada 
Czech Republic 
Denmark 
Finland 
France 
Germany 

 

Korea 
Latvia 
Norway 
Russia 
Slovakia 
Sweden 
Switzerland 
Other (state country):   

 
 

1.6 What is the ZIP code of your residence? 
 
 

 

1.7 What is your annual income? (specify currency first, 
followed by amount). 

American Dollars          

Canadian Dollars              

Danish Kroner                

Euro 
Belarusian rubles 

 

Korean WAN        

Norwegian kroner                

Russian rubles                  

Swiss franc           

Swedish kroner                  

Czech Koruna     

Other currency (state in number of Euros):    

Will not answer 

 
1.8 How many days in total are you spending in the host 
city/ host cities/ host city areas during the the tournament? 

1 day 
2 days 
3 days 



 

 

4 days 
5 days 
6 days 
7 days 
8 days 
9 days 
10 days 
11 days 
12 days 
13 days 
14 or more days 

 
1.9 Would you have visited the host city/host cities at this 
time, if the ice hockey World Championship were not 
taking place? 

Yes 
No 
Do not know 

 
1.10 Which type of accommodation do you use during 
your stay? (respondent can choose one or more 
categories). 

Hotel 
Privately rented house/apartment etc. (e.g. AirBnB) 
Camping 
Hostel 

Vacation homes 
Lives at friends or/and family 
Other form of accommodation   

 
 
 

1.11 I which city/cities are you staying during your visit 
do Denmark? 

Herning 
Copenhagen (metropoiltan area) 



 

 

4 days 
5 days 
6 days 
7 days 
8 days 
9 days 
10 days 
11 days 
12 days 
13 days 
14 or more days 

 
1.9 Would you have visited the host city/host cities at this 
time, if the ice hockey World Championship were not 
taking place? 

Yes 
No 
Do not know 

 
1.10 Which type of accommodation do you use during 
your stay? (respondent can choose one or more 
categories). 

Hotel 
Privately rented house/apartment etc. (e.g. AirBnB) 
Camping 
Hostel 

Vacation homes 
Lives at friends or/and family 
Other form of accommodation   

 
 
 

1.11 I which city/cities are you staying during your visit 
do Denmark? 

Herning 
Copenhagen (metropoiltan area) 

 

Other (state city/cities)   
 
 

1.12 How many persons including yourself are a part 
of your travel group? (sharing expenses) (including 
partner, spouse and/or children) 

Travelling alone 
Travelling two people 
Travelling three people 
Travelling four people 
Travelling five people 
Travelling six people or more 

 
 

2.1 How much money do you approximately expect your 
travel group, including yourself approximately to spend 
within the following areas? (state currency first). 

 

American dollars 
Canadian Dollars 
Danish kroner 
Euro 
Belarusian rubles 
Korean WAN 
Norwegian kroner 
Russian rubles 
Swiss franc 
Swedish kroner 
Czech koruna 
Other currency (state in number of Euros):    

Will not answer 

Accommodation 



 
 

Transportation 
(including 
public 
transport, 
rented car, taxi, 
parking. Flight 
tickets are not 
included) 
Event related 
expenses (food 
beverage in 
arena, 
merchandise 
etc.) 

 
Restaurants, 
cafés, bars 
outside the 
event area 

 
Entertainment 
(museums, 
nightlife, 
attractions etc. 
(not including 
game tickets) 

 
Shopping (not 
including 
expenses within 
the event area) 

 
 

Other 
 
 

Do not know 



 
 

Transportation 
(including 
public 
transport, 
rented car, taxi, 
parking. Flight 
tickets are not 
included) 
Event related 
expenses (food 
beverage in 
arena, 
merchandise 
etc.) 

 
Restaurants, 
cafés, bars 
outside the 
event area 

 
Entertainment 
(museums, 
nightlife, 
attractions etc. 
(not including 
game tickets) 

 
Shopping (not 
including 
expenses within 
the event area) 

 
 

Other 
 
 

Do not know 

 
 
 
 

3.1 How many ice hockey games have you watched live so 
far during the tournamant? 

0 games 
1 game 
2 games 
3 games 
4 games 
5 games or more 

 
3.2 How satisfied are you with the following event 
experience elements, on a scale from 1 to 5? 
1 = "very dissatisfied" 
2 = "dissatisfied" 
3 = "neither nor" 
4 = "satisfied" 
5 = ”very satsified” 

 
 

Fanzone 
Ice hockey arena (seats, lighting, sound 
etc.) 
Atmosphere 
Toilets 
Food and beverage 
Employees and volunteers 
Security 
Event infrastructure (transport, parking, 
handicap-friendly facilities etc.) 
Information and signage at the event 
area 

 
1 2 3 4 5 

Do 
not 
know 

 
 

3.3 How satisfied are you with your overall experience at 
the ice hockey World Championship 2018, on a scale 
from 1 to 5? 
1 = "very dissatisfied" 
2 = "dissatisfied" 



3 = "neither nor" 
4 = "satisfied" 
5 = ”very satsified” 

1 
2 
3 
4 
5 
Do not know 

 
4.1 Will you consider visiting Denmark in the future based 
on your experience at the ice hockey World Championship? 

I will definitely visit Denmark again 
I might come back for a similar sports event I 
will consider going to Denmark on vacation I 
do not know 
I will not be coming back to Denmark 

 
4.2 Will you recommend Denmark as a travel destination 
to family, friends, colleagues etc. based on your stay and 
experience during this event? 

Yes 
No 
Do not know 

 
5.1 Do you have any comments related to your assessment 
of the experience, e.g. what created value for you or would 
could have been better etc.? 



3 = "neither nor" 
4 = "satisfied" 
5 = ”very satsified” 

1 
2 
3 
4 
5 
Do not know 

 
4.1 Will you consider visiting Denmark in the future based 
on your experience at the ice hockey World Championship? 

I will definitely visit Denmark again 
I might come back for a similar sports event I 
will consider going to Denmark on vacation I 
do not know 
I will not be coming back to Denmark 

 
4.2 Will you recommend Denmark as a travel destination 
to family, friends, colleagues etc. based on your stay and 
experience during this event? 

Yes 
No 
Do not know 

 
5.1 Do you have any comments related to your assessment 
of the experience, e.g. what created value for you or would 
could have been better etc.? 

(Noter venligst at alle ”skrevne svar” på f.eks. hvilket postnummer respondenten bor i, eller 
indkomst samt forbrug i tal IKKE er inkluderet grundet omfanget af disse svar, hvilket ville 
resultere i et bilag på 81 sider). 

 

Registrer lokalitet 

 

1.1 Køn 

 

1.2 Hvad er din alder? 

 

1.3 Hvad er den primære årsag til din deltagelse ved denne event? 

 



1.4 Hvad er din nationalitet? 

 



1.4 Hvad er din nationalitet? 

 

1.5 Hvad er dit nuværende bopælsland? 

 

1.7 Hvad er din årlige indkomst? (angiv valuta først efterfulgt af 
beløb). 

 



1.8 Hvor mange dage vil du i alt tilbringe i og omkring 
værtsbyen/værtsbyerne i forbindelse med turneringen? 

 

1.9 Ville du have besøgt værtsbyen/værtsbyerne på dette tidspunkt, 
hvis ikke VM i Ishockey fandt sted? 

 

1.10 Hvilken type overnatning benytter du under dit ophold? 
(respondent kan vælge en eller flere overnatningsformer). 

 

1.11 I hvilken by/byer bor du i under dit ophold i Danmark? 

 



1.8 Hvor mange dage vil du i alt tilbringe i og omkring 
værtsbyen/værtsbyerne i forbindelse med turneringen? 

 

1.9 Ville du have besøgt værtsbyen/værtsbyerne på dette tidspunkt, 
hvis ikke VM i Ishockey fandt sted? 

 

1.10 Hvilken type overnatning benytter du under dit ophold? 
(respondent kan vælge en eller flere overnatningsformer). 

 

1.11 I hvilken by/byer bor du i under dit ophold i Danmark? 

 

1.12 Hvor mange personer, herunder dig selv, er en del af din 
rejsegruppe (deler økonomi) (inklusiv partner, ægtefælle og/eller 
børn)? 

 

2.1 Hvor mange penge forventer du cirka at din rejsegruppe 
spenderer i alt inden for følgende udgiftsområder? (angiv valuta først, 
efterfulgt af forbrug). 

 

3.1 Hvor mange ishockeykampe har du overværet live indtil videre 
under turneringen? 

 



 

 

3.3 Hvor tilfreds er du samlet set med din oplevelse af  VM i Ishockey 
2018, på en skala fra 1 til 5? 
1 = "meget utilfreds" 
2 = "utilfreds" 
3 = "hverken eller" 
4 = "tilfreds" 
5 = ”meget tilfreds” 

 

4.1 Vil du overveje at besøge Danmark i fremtiden baseret på denne 
erfaring? 

 



 

 

3.3 Hvor tilfreds er du samlet set med din oplevelse af  VM i Ishockey 
2018, på en skala fra 1 til 5? 
1 = "meget utilfreds" 
2 = "utilfreds" 
3 = "hverken eller" 
4 = "tilfreds" 
5 = ”meget tilfreds” 

 

4.1 Vil du overveje at besøge Danmark i fremtiden baseret på denne 
erfaring? 

 

4.2 Vil du anbefale Danmark som rejsedestination til familie, venner, 
kolleger osv.? 

 
 
 
 

5.1 Har du nogle kommentarer til din evaluering af oplevelsen, fx i 
forhold til hvad der skabte ekstra værdi for dig eller hvad der kunne 
have været bedre? 

• Beer was too expensive. Not enough toilets. 
• Udvalg af mad for dårligt i arena. 
• No 
• Too hot in toilets, more toilets 
• Dt erfantastisk  
• Det er fantastisk 
• Det fungere godt her  
• Fanzonen fungerer 
• Bedre cykel parkering  
• Mere classic øl 
• Drikke varer muligheder 
• Really good  
• Super fedt sæt op 
• Suveræn Event  
• Difficult with train and bus  

Expensive food, train bus 
• Nej 
• Expensive f&b  
• Loud music at beginning of matches  

Not enough ciders to buy 
• Thank you Danmark!  

best fanzone i have ever seen  
• Vi holder med Aalborg pirates  
• Fedt 
• Super godt Event!  
• Super Event  
• Mch bruger stedet godt  

Gode mulighederinde og ude  
Byen bakker op om VM  

• Gameplay. Parking 
• All good 
• Dansk metals stand var vildt fed!!! 
• Vers Nice atmosphere , there is NOT a Big choice from food and beverages  
• Et mere synligt overblik 
• Pris til den dyre side. 
• Manglende sikkerhed. 
• Fredelig atmosfære 
• God mad, men manglende indlogering for frivillige. 
• Mere tydelig rute fra metrp 
• Cpr is Nice City,Nice atmpsphere. 
• Expensive food and beverages 
• Little expensive otherwise cool place,Nice atmosfære. 
• No life streaming in the fanzone 
• No 12 oclock game om Thursday  
• Was really good, good atmosphere and small city with people in the same area 
• Fed oplevelse 
• Hyggelig stemning  
• Det ser festligt ud 
• Dyre drikkevarer 
• Meget imponeret, specielt fanzonen 
• Super professionel 
• Hyggelig stemning 
• Ser fantastisk ud 
• Mange mennesker 
• Meget positiv 



• Too expensive for the nights in the Messecenter  
• News signs insides the arena 
• It is all good 
• The police guys are the best 
• Nicee 
• Dissapointed With Copenhagen arena and hos it is organized, Herning is better 

organized, and atmosphere is better 
• Fantastisk  
• Mange gratis ting 
• Taxa fungerer ikke optimalt, specielt om natten  
• Godt arrangement, tilskuer ved VM for 9. år i træk 
• Dårlig udsyn  pl1 pladser, dyreste pladser 
• Fascinerende at fans på tværs af nationer er sammen om oplevelsen  
• Glæder sig til oplevelsen. Imponeret over roen på Event området  
• Ked af at han skal køre 
• Nice  
• God stemning blandt fans 
• Det skide godt 
• Fed oplevelse 
• Det fedt  
• Der er ret vådt på gulv, i toiletvogn i Camp. Der kunne have været en svaber 
• I expected more 
• God stemning 
• More signals for toilets and diffuse the games at the fanzone 
• Clean arena 
• Øllen har været dyr 
• Trafik infomation, en guide som måske kunne hjælpe.  
• Det køre fint 
• Flere aktiviteter i fanzone 
• Fantastisk det kunne lade sig gøre! 

Screening af flere kampe i fanzonen. 
• Great arrangement. 

Need to screen the games in the fanzone! 
• Lights at night so the bikes can see where they are going. 
• Girls Arne pretty 
• Girls are pretty 
• Høje priser i Arena og Fanzone 
• Danish relatives 
• No 
• I love Danmark good job 
• I an Living in Copenhagen, Therefor a lot og the questions make nonsens 
• To OB linke this 
• Amazing town and People’s, thanks! 
• Hopp Schweiz 
• Where is the public viewing? 
• Åbningstider i billetkontoret ikke oplyst på billetlugen. 
• Der burde være flere mennesker.  

Billigere øl. 
• Security took their masks 
• Shuttlebusser fra de større omkringliggende byer, så man ikke skulle være afhængig af 

at en skål køre 
• Mangel på madboder 
• Der manglede sundere mad 
• Toiletterne var ikke pæne sidst på dagen 
• Mangel på USA og Canada trøjer i merchandise  
• Der mangler flere parasoller grundet varmen 
• Meget dyre madboder 
• Mangler transmission fra kæmpe i københavn 
• Bedre parkeringsforhold  
• Flere muligheder end junkfood - sundre alternativer  
• Great Atmosphere  

Lots of activities for kids  
Good opportunitiea for Food  

• Not enough food and beveragws Options  
• Day tickets might ruin the experience and atmosphere in the Arena 
• More accommodtion Options  

Parties in Herning  
Mwants it More rough than family friendly  

• Han synes intervieweren er sød  
• Food Options are poor  
• Mærkeligt at kun svenskere er i merchandise  
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Parties in Herning  
Mwants it More rough than family friendly  

• Han synes intervieweren er sød  
• Food Options are poor  
• Mærkeligt at kun svenskere er i merchandise  

• Mulighed for at købe Hockey udstyr  
Ingen mulighed for danske bogstaver på trøjer i merchandise  

• Menuer står kun på dansk - ikke godt for udenlandske  
• Busser burde kører til barerne i Herning  
• Toiletsæder and Arena ære too hot 
• Arena is too hot 
• At alle pladser bliver optaget nede på det nederste niveau  
• Skabt en god atmosfære her 
• Things r expensive  
• Trains r expensive  
• Super godt Event  
• Herning by og Arena er godt 
• Alt har været godt  
• More tricket machines 
• For lidt merchandise  
• Tivoli was great 
• Go Canada  
• Bedre reklame af promo ring 
• More Ladies at the fanzone XD 
• More focus for the game before the event takes place 
• Serving liquer (vodka) at the fanzone, and it Will ve perfect 
• Bedre markedsføring i byen. Alle burde vide der er VM i icehockey 
• Stronger alcohol 
• Train were canceled - 
• More food variety 
• Herning Way more prepared in terms of facilities and infraestructure 
• Firt Class organized event 

IHF  Will consider denmar for sure in tre future 
• Alle er venlige 
• People ære polite 
• Musik er stemningsskabende til kamp 
• Mangler stemning i fanzone (stemningsmusik) 
• Detfungererbare 
• Bring More spectators 
• More smoking areas. 
• Finalerne i Herning 
• Mere sund mad 
• Flere siddepladser under de store kampe 
• Mere plads omkring drikke og madboder  
• De vigtige kampe i København er for dårligt  
• Bedre muligheder for at komme hertil på cykel  
• Expensive food 
• Mere mad muligheder end junk  
• Everything is expensive  
• Spændende at vm er i Danmark! 
• No Slovak Jerseys in the merchndise!  
• Well organised!  
• Andre muligheder en fastfood! Steaks eller noget andet  
• Madboder er for tæt og crowded  
• Mega fedt evemt 
• Bedre skiltning/visning af shuttlebusserne  
• Herning kan kun være stolt!  
• Sæt flag på ansatte og frivillige så tilskuere ved hvem der kan hjælpe - især fanzonen - 

pga sprog barrier  
• Skuffende at ikke udsolgte kampe ikke bliver vist i byen  
• Fede rammer  

Liv i byen - alle bidrager  
Fed stemning  

• Fedt at opleve så stort et Event i dk  
• The weather is great but the beer is too expensive 
• Siklerheden I Herning var markant bedre end I CPH 
• Good fans and good atmosphrre compare to soccer for example 
• Herning fanzone er meget bedre. Ligger sammen arenaen og ikke væk fra. Ikke lukke 

for salget i Royal arena ved forlænget spilletid 
• Renommend Denmark but its expensive 
• Nice experience Winther air Bnb 
• Meget specifik ift forbrug 

Meget lang 
• Det er for fedt det her 
• Security is bad in Cph they dont check properly - fanzone in herning is much batter than 

cph 
• Jeg er her for stemningen i og omkring fanzone 



• This is a pretty good event 
• More food variety 
• Jeg synes der skal være bedre skiltning, specielt ift udlændinge der ikke ved hvor de 

skal gå hen 
• Personen tjener mere end 1 million sveske kroner årligt og skulle til kamp i dag med 

businesspartner 
• Better sinding for internationals, we had a hard time NOT knowing where we should go 

when we arrived in Denmark especially at Ørestaden metro, guess we were to drunk, i 
dont know  

• Heldige med vejret 
• Having the Teo arena closer 
• Flere events i Royal arena. 
• Fanzonen skal gøres større. Skal være mere luft/plads 
• Ticketing too expensive to watch the games 
• Begrænset udsyn til banen fra de tilkøbte pladser 
• There were alot og lines getting beverages and food, that kinda sucked 
• I love hockey suomi <3 
• Service level could be better by the Crew  
• Guys you ned to give away sunglasses 
• More and cheaper beer 
• Heat if it was raining 
• More berr 
• World come again 
• So happy to be here 
• Nice girls 
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