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Introduktion 

Dette er et overblik over den behandlet data, der blev indsamlet på Als færgen i sommeren 

2018. Det blev indsamlet, behandlet i Excel og efterfølgende konverteret til diagrammer, med 

respondenterne procentvis, for at skabe et mere overskueligt billede af turisternes færden. Til 

sidst i dokumentet fremgår nogen udvalgte observationer, som f.eks. en analyse af turistguide 

projektet, bulletpoints med generelle observationer samt noteret kommentarer, der muligvis 

kunne være interessante, fra nogle af turisterne. Det bliver efterfulgt af resultatet af 

respondenternes kendskab og motivation vedrørende ø-passet.  

 

Respondentgruppe 

Én respondentgruppe er i undersøgelserne noteret som ét tilfælde. Det vil sige at et svar fra én 

respondent i undersøgelserne, både kan have været fælles svar fra én gruppe, én familie, ét 

par, eller individuelt svar fra én enkel person. Derfor er de respondentgrupper der har afgivet 

svar i undersøgelserne, også inddelt i kategorier nedenfor. Det er for at skabe et overblik over 

hvordan fordelingen ser ud, af de grupper der har afgivet svar i undersøgelserne. Diagrammet 

er udarbejdet ud af ca. 400 tilfælde.  

”Grupperejsende” indbefatter eksempelvis pensionistgruppe, vennegruppe mv.  
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Nationaliteter  

Følgende diagram er dannet ud fra ca. 400 udtagelser. Et betydelig flertal af de adspurgte er 

danskere, dernæst er der anden flest tyskere, dernæst hollændere, så svenskere, sweitzere, 

englændere, belgiere, nordmænd og under kategorien ”andet” er der nationaliteter som 

franskmænd, kinesere, japanere, italienere, spaniere, amerikanere, portugisere, polakkere, 

russere, litauere, sydkoreanere, australiere og tjekkere. 

 

 

 

Tildelte kategorier  

De rejsende er inddelt i følgende kategorier:  

 Pendlere 

 Cykelturister 

 Campister 

 Motorcykelturister 

 Lastbilchauffører 

 Traktor/landbrug 

 Sommerhus turister 

 Ferie (herunder folk på ferie, der høre uden for de inddelte kategorier) 
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 Tysklandstur (herunder primært grænsehandel, i færre tilfælde weekendture samt 

nogle få tandlægebesøg, da nogle danskere vælger tandlæge i Tyskland, grundet billig 

behandling) 

 Weekendturister 

 Endagsturister 

 Familiebesøg 

 Rundtur (herunder ferie der er flere steder rundt i landet) 

 Oplevelse (f.eks. koncert og lignende) 

 Aktivitet (herunder kajak, kitesurf og lignende) 

 Bådtur  

 Hotelgæster (herunder de der tager et weekendophold købt i en deal pakke på nettet, 

inddelt i en kategori for sig selv.) 

Diagrammet er fordelt ud fra ca. 400 adspurgte tilfælde.  

 

 

Pendlere 

Ud af pendlerne, er størstedelen på vej til eller fra arbejde, eller på vej til eller fra familie- 

vennebesøg. En anden procentdel af de rejsende der høre ind under pendler statistikken, er de 
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turister der kommer fra norden, som er på vej sydpå eller omvendt, uden at foretage sig noget 

i Danmark. Så er der til sidst de rejsende, som er på vej til eller fra en rejse sydfra, som udgør 

den mindste procentdel af pendlerne. 

 

 

Informationssøgen  

Følgende er en oversigt over de der er blevet spurgt ind til deres informationssøgen. 
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Her er der blevet spurgt ind til hvordan der er blevet søgt information på rejsen. Her menes 

der hvordan de rejsende der ikke havde alt planlagt på forhånd, i løbet af deres ferie har 

fundet frem til spisesteder, overnatning mv. 

 

 

 Nogle påpeget at der manglede information om spisesteder mm. når de kom ud til 

øerne. 

 Flere påpeget at der manglede både information og menu kort på restauranter, med 

engelsk forklaring. 

 Mange brugte internet som overordnet grundinformation, men søgte primært 

yderligere information gennem henvisninger/anbefalinger, skilte mv. 

Overnatning 

De udvalgte respondenters overnatninger er inddelt således. Et flertal vælger hotel. 
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I følgende undersøgelse af turister på vej hjem fra ferie, og turister på vej på ferie har et 

overvejende flertal booket deres overnatning på forhånd 

 

Følgende diagram viser de prioriteret overnatningskriterier hos de forskellige turister. Til de 

der overnattede på hotel og i sommerhus, blev der spurgt til betydningen af hvorvidt 

overnatningsstedet var miljømærket eller ej. Ud af de adspurgte svarede alle at det på en ferie 

ikke ville være et kriterie. 
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Turisternes aktiviteter 

Følgende diagrammer er udarbejdet over dét turisterne kommer for at se i Sønderborg 

kommune, inddelt i ”endagsbesøgende”, ”weekendbesøgende” og alt det over, som både er 

hotelgæster, campister, sommerhus mv. inddelt som ”ferieturister”. Kategorien ”tysklandstur” 

indebære hér kun grænsehandel. 

Følgende undersøgelse viser, at ud af de respondenter der blev spurgt om aktiviteterne var 

planlagt på forhånd, svarede størstedelen nej. 

Pris
26%

Stjerner
7%

Miljømærket
0%

Tæt på vand
30%

Tæt på centrum
18%

Tæt på 
aktivitet/seværdig

hed
19%

HVAD VÆLGER DU UD FRA NÅR DU BOOKER 
OVERNATNING?
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Endagsbesøgende 

Årsagen til at ”tysklandstur” udgør en forholdsvis høj procentdel for endagsbesøgende, 

skyldtes at et eventuelt ærinde, bliver kombineret med en tur ned til grænsehandlen, samt 

mange også kun skal ned og handle. 

 

Universe
29%

Tysklandstur
30%

Slot besøg 
3%

Dybbølmølle/
banke

5%

Famile-
vennebesøg

30%

Andet
3%

ENDAGSBESØGENDE
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Weekendsbesøgende  

 

Ferieturister 
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Spisning 

De følgende diagrammer vedrøre prioritering af spisning. En større procentdel af 

respondenterne svarede at de selv laver deres mad på ferien, og at det skulle være hurtigt og 

nemt. Det skal dog noteres at det primært var campister, sommerhus turister, samt 

friluftsturister (som cykelturister, fiskere mv.) der vælger dette. Det vil også sige, at selvom 

de i løbet af deres ferie har spist på restaurant, er den hurtige og nemme løsning stadig det 

der typisk bliver prioriteret på deres ferie, typisk pga. børn og rejseforhold (f.eks. camping 

hvor det ofte grilles eller er fælles køkken til fri afbenyttelse, eller sommerhus der har eget 

køkken). Men stort set lige så mange af respondenterne i denne undersøgelse, prioritere mad-

oplevelse når de vælger spisning på deres ferie. 

 

 

 



12 
 

Der blev som ønsket spurgt ind til om økologi var en vigtig faktor, når der skulle vælges 

spisning. Størstedelen svarede nej. De af respondenterne der svarede ja, mente generelt 

hjemme i dagligdagen, men ikke som et kriterie for valg af restaurant på en ferie. 

 

 

Observationer 
 

Henvendelser til turistguides 

Følgende diagram er et udtag over observeret henvendelser, i forhold til antal passagerer på 

færgen. Således er passagerer uden henvendelser medregnet. De mange manglende 

henvendelser kan meget vel skyldes manglende synlighed. 
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Følgende er et diagram over udfaldet af, når der fra turistguidernes side, blev tilbudt hjælp til 

de rejsende. 

 

 

Hvad flertallet har sagt 
 

Henvendelser fra 
udenlandske 

turister
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Henvendelser fra 
danske turister 

4%

Passagere unden 
henvendelser 

89%

HENVENDELSER FRA PASSAGERE
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 Mange tyske turister mente at Danmark var dyrt, hvorfor de også valgte billige 

løsninger på spisning. Flere sagde at det var dobbelt så dyrt og nogle brugte en kop 

kaffe som eksempel. 

 Mange udenlandske turister kommer til Danmark for kysten, vandet, landskabet, den 

gode plads og roen. De mener her er en god atmosfære. Mange der nævnte at de nød 

den gode plads var hollændere. Det bør dog også nævnes at de er fra et land der 

arealmæssigt er mere en 1.500 kvadratmeter mindre end Danmark, men med en 

befolkning på over 11 millioner flere end i Danmark1 

 Mange tog færgen for første gang. Vejret havde en stor indflydelse på hvorfor mange 

valgte at tage færgen fremfor at køre. 

 Mange valgte at tage færgen én af vejene for at kunne slappe af og slippe for 

motorvejskørsel, da det tidsmæssigt og prismæssigt var enten ca. det samme, eller en 

smule længere og dyrere. 

 Mange af de der udtalte sig om Ø-passet, sagde at de så det som en sjov ide, men så 

det på ingen måde som en motivation eller bestemmende faktor for en eventuel øferie. 

 Mange af de der svarede ”ja” til at ø-passet godt kunne være en motivation, virkede 

ikke oprigtigt begejstret for det. 

Kommentarer fra turister 

Nedenfor er nogen udvalgte ud af de mange kommentarer, fra forskellige turister, der muligvis 

kunne være nyttige: 

 Kvinde synes ø pas var en sjov ide og god information. Men ikke en motivation. 

 En kvinde der skulle over og sidde model for et familiemedlem på ECU. Manden sad i 

naturturist bestyrelsen. Fik en længere snak med ham (se interview) 

 Gruppe på 35 personer der skal til Universe. Erhvervsforening tur. Bestilte morgenmad 

på færgen 

 Hollandsk familie. Kommer fordi de ser Danmark som et venskabeligt land med flot 

natur. 

 Rejste spontant rundt i Danmark. Foretrak at rejse i norden. Der var ikke god plads på 

campingpladser sydpå. 

 Vælger Danmark pga. flot landskab 

 Ville gerne have mere information om færge afgange til de danske øer på et kort. Synes 

ø pas lød som en sjov ide men at det nok henvendte sig mere til børn. 

                                                           
1 Den Store Danske, Gyldendal 
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 Par der cyklede rigtig meget. Havde i år været i Tyskland og Holland og var på vej 

hjem. Mener at Tyskland gør meget for cykelturister. Bl.a. I form af lamineret kort så 

de fungerer i alt slags vejr. En lille håndbog med spise og overnatnings muligheder og 

kort over cykel ruterne lamineret (evt. forslag til forbedringer for cykel turister i DK) 

 Bruger Ø pas i forvejen. Har set det på tv Midtvest 

 Camperet i Norge og rejser gennem Danmark. Har overnattet her en dag. Men har 

været her før. De vælger typisk Danmark pga. meget vand, stille og rolige omgivelser 

og venligt folkefærd. Men de mener ikke at her er så meget at se (skyldes måske 

manglende synlighed for udenlandske turister). 

 Skal i Legoland og tager rundt om Fyn for cyklingens skyld. Vælger Danmark pga. vand 

omgivelserne.  

 Vælger altid Danmark pga. vandet, landskabet og venlige folk.  

 Har været i Sverige og Danmark. Elsker Skandinavien pga. der er meget plads. 5 gang i 

DK. 

 Kæresten har en båd i Fynshav. De er fra Svendborg. Sejler rundt om als i weekenden. 

 Skulle se barnebarn vagtskifte i Gråsten. 

 Skulle se de fynske slotte. 

 Ældre ægtepar, skulle til Langeland og overnatte på kro. 

 Havde været rundt omkring i Danmark. Lejede cykler. Kunne godt lide Danmark pga. 

pladsen og godt vejr uden det var for varmt lige som sydpå. De brugte ø pas. Børnene 

kunne godt lide de danske fremfor de internationale Ø-pas, selvom de ikke snakkede 

dansk. 

 Vælger Danmark fordi det er køligere end Tyskland pt og tæt på. 

 Kommer til DK pga. øerne. Børnene elsker friluftslivet med fiskning osv.  

 De kunne lide Danmark pga. kysterne og danskernes rolige sind. 

 Så Dybbølmølle og Sønderborg slot. Børnene manglede aktivitet. 

 De er her for at fiske. Elsker at fiske i Danmark pga. fiskene er store. 

 2 kvinder og en mand. Første gang i DK. De skulle have været i Frankrig. Men der var 

for mange turister og vejret i DK var godt. Derfor valgte de for første gang DK. 

 Havde lejet cykler igennem turistbureauet. 

 Har en planlagt cykel rute og booker bed and breakfast fra dag til dag. 

 Udenlandske turister der er blevet anbefalet Danmark som cykelrute. 

 9 drenge på overlevelsestur på Als. 

 Savner klippekort da de med brobizz ikke kan have 2 biler med på samme 

afgang/samme dag (til færgen). 

 Bus tur for 55 mennesker til Dybbølmølle gennem Ældresagen. 

 14 dage hvor de køre rundt ved kysterne i DK. Rejser i DK fordi de godt kan lide havet. 
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 Kommer fra Sønderborg. Har camperet på en skuffende campingplads Kbh. 

 Ældre ægtepar tager rundt til oplevelser i DK med børnebørn. Bonbonland, 

Knuthenborg safaripark, Universe, ned over grænsen og så hjem igen. 

 Ældre ægtepar med børnebørn har været på vandrehjem i Faaborg og var meget 

begejstret for noget letvægt anekdoter i Faaborg by (?). Var også ude på en ø. 

Snakkede også om noget gammel venne sammentræf hvor man som gruppe køre rundt 

til de forskelliges barndomshjem mm. På Mors. 

 Først camperet med telt i Augustenborg. Har ikke planlagt næste sted. Men skal besøge 

en ven i Kbh. 

 Lejer ferie lejligheder de forskellige steder. Cykler rundt i DK over 4 dage. 

 Har været på forskellige øer. Overnattede ved familie. Rejser kun i DK i år pga. vejret. 

Skal til Grækenland næste uge. 

 Hollændere der rejste rundt i norden for første gang. De kunne godt lide norden pga. 

landskabet og naturen. Det samme rejser deres venner for. De valgte også norden i år 

pga. vejret. 

 Hollændere der vælger dk pga. plads, naturen og vandet. 

 Hollændere der rejser for natur og deres venner ligeså. 

 2 par (8 mennesker) endagstur til Universe. Skulle have været på Ø hop men færgerne 

var fuldt booket. 

 Havde booket Airbnb hele vejen rundt i Danmark på forhånd. 

 Har selv boet i Sønderborg. Og mener at der mangler ordentlige spisesteder i de 

nærlæggende steder. Som bl.a. Nordborg. 

 Historie interesseret. Besøg af hvor modstandsbevægelsen kæmpet om grænsen ved 

Padborg. 

 Gruppe på 35 personer skal på en årlig vandre rute fra Bøjden. 

 Bruger Ø passet sammen med sin mand. Det er en sjov side ting. Men ikke en 

afgørende faktor for ø rejsen. Synes også at der mangler information og stempel 

pladerne til ø passet. 

 2 uger på Fyn. Kan godt lide vandet her og vinden ved vandet. 

 Bruger Ø-passet. Men det er ikke motivationen til at tage rundt. De er pensionister med 

en autocamper. Så de tager meget rundt af eget initiativ. 

 De kom fra sydfynsk Ø hop. Alle 3 fik ø pas og deres første stempel på færgen. 

 Skulle på Ø hop og havde Ø pas. 

 En dags motorcykeltur fra Tyskland rundt om Fyn og tilbage. 

 Overnattede på en kro i Sønderjylland og var en tur til Flensborg. 

 Amerikanere, havde lejet bil. Ville leje cykel. Skulle på ferie i Kbh. og se jødisk historisk 

museum, lille havfrue, Malmø. Havde også været i Amsterdam for at hente datter. 
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Spurgte til hvad der var at se, afstanden var ikke vigtigt, så de blev anbefalet Møns 

klint. 

 Skal cykle i 4,5 dag igennem Fyn og overnatte på gratis telt steder (som vi har i dk). 

 Tysk cykel turist i 3 uger i Danmark. Elsker DK for roen, menneskerne, naturen, 

vandet. 

 Ville se Odense (H.C. Andersen) men også Norge og Sverige da de godt kan lide 

naturen. Danmark er ikke destinationen i sig selv. 

 Fik Ø-pas. Kom tilbage og fortalte at Ø-passet mangler Rømø. 

 Gourmet kro ophold fundet på en deal side, kombinerer det med en Tysklandstur og 

mindetur (hans farmor boede på Als). Havde hørt om Ø-passet men havde ikke et, så 

fik ét på færgen. 

 Vælger typisk Danmark pga. vand, landskabet og menneskerne samt roen. 

 Skal overnatte i telt på Langeland og andre steder i DK henover 4 dage. 

 2 ugers cykeltur rundt i DK. Ville se byer som Roskilde, Århus og Ribe. 

 14 dages tyske cykelturister overnatter i telt forskellige steder i DK på vejen. 

 Sommerhus på Als gennem Albertslund kommune. Har ikke skulle se noget særligt. 

 Italienere der skulle opleve hele Danmark. Havde været i de fleste nordlige lande. 

Første gang i DK.  De havde været rundt i de fleste større byer og steder i DK som 

Århus, Aalborg, Skagen osv. Skulle til Odense og KBH. 

 Belgiere på 2 ugers ferie forskellige steder i DK. Overnattede både på kro, bnb, hotel. 

De kunne godt lide Danmark og kunne godt finde på at komme igen. 

 Tyskere der rejste rundt langs DKs kyster. Første gang i DK. 

 Booker hotel ud fra det skal være tæt på seværdigheder. De er en søskende flok med 

ægtefæller der gør det hvert år forskellige steder i landet. 

 48 pensionister på 5 dages tur. Arrangeret tur. Arrangeret mad på færgen. Overnattede 

på hotel i Tyskland. Men var også på Rømø og Sylt. 

 Nordmænd der køre rundt i DK. Overnattede forskellige steder hver nat. Vælger DK 

pga. flotte omgivelser med vand og her er hyggeligt og rare mennesker. Bruger penge 

på god mad. Har også sommerhus i Nice. 

 Hollændere der kom til DK pga. Legoland. Boede i Billund de første dage og Bøjden 

camping de sidste 3 dage. 

 Tyskere på vej hjem. Har cyklet en rute fra KBH til Flensborg. Vælger DK pga. 

cykelruten. 

 Fra Roskilde, Svendborg og nu til Kiel. Overnatter på Hotel de forskellige steder 

 Udenlandske turister på ferie 1 uge, overnatter på Airbnb, laver selv mad, hurtigt og 

nemt, går ikke op i økologi, havde ikke planlagt noget hjemmefra men ville se kysterne 

i DK. 
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 42 mennesker på bus på endagstur til Flensborg. 

 Kvinde fra Sweitz. Havde studeret i DK. Havde venner her. Datter skulle studere her. 

Hun mener mange udefra besøger Danmark pga. den måde vores samfundet er strikket 

sammen på. Når regler som selvbetalt dansk kursus bliver vedtaget mener hun at det 

er et skridt tilbage og bliver mindre attraktivt for folk ude fra samt skaber distance 

mellem forskellige nationaliteter fremfor fællesskab. 

 Tog til Tjekkiet og cyklet hjem til DK henover 15 dage. Boede både på hotel og bnb. 

 Sommerhus i Kollund. Skal se Gråsten slot og gå en tur i parken. Resten tager de hen 

af vejen. 

 Skulle mødes med familie på Universe. Som mange andre tog hun færgen for 

"dovenskab/afslapning". Det er dyre og tidsmæssigt det samme. 

 Hotel i Tyskland. Har fundet et samlet ophold på Riis rejser. Miljømærket hotel ville ikke 

betyde noget. Det vigtigste kriterie for dem er at de kan have hund med. De steder 

man kan have hund med i DK er værelserne ikke så velholdte i modsætning til 

Tyskland. De kigger også efter hoteller hvor der er grønne områder til hunden i 

nærheden og at hotellet er rent og pænt. 

 Cykelrute 9. Har overnattet i forældres lejet sommerhus samt telt på campingpladser. 

 Motorcykel højskole i Tyskland. 40 personer. 12 af dem på færgen. Alt spisning mm. er 

planlagt af højskolen. 

 CV Jørgensen koncert i Sønderborg. Så også Dybbøl mølle og Sønderborg slot. Boede 

på hotel de havde fundet på hotels.com. Havde ingen specifikke kriterier til hotel 

bookning udover morgenmad på hotellet. Spisesteder fandt de på Tripadvisor. Igen 

ingen specifikke kriterier. Stedet var dog økologisk hvilket var et plus men intet krav. 

 På vej hjem fra 60 års fødselsdag. Fandt hotel på hotels.com. En overnatning for 1200 

kr. Deres forældre ringede direkte til hotellet og fik nøjagtig tilsvarende overnatning til 

700 kr. Ville klage. 

 Vælger DK pga. roen og kysten. 

Ø-pas 
 

Samlet resultat 

Dette er resultatet af 3 forskellige undersøgelser, med meget forskellige udfald, der er blevet 

regnet sammen. 
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