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Introduktion
Baggrunden for denne analyse er en
konkurrentanalyse fortaget af TravelSat
Competitive Index. Den viste, at Stockholm er
Københavns største konkurrent og klarer sig langt
bedre end København på en række parametre –
især i forhold til at levere værdi for pengene.
Denne analyse stiller derfor skarpt på henholdsvis
Stockholm og Københavns styrkepositioner og
undersøger, hvor og hvordan de to byer adskiller
sig fra hinanden.

Ved hjælp af Google Serach API har vi indsamlet
alle googlesøgninger, som relateres til turisme i
København og Stockholm.
Det har resulteret i 3,6 mio. månedlige
søgninger og 6.800 hjemmesider, som er de
sider, der placeres som de 20 første foreslåede
sider ved hver søgning.
Vi har behandlet data i netværk samt udført
deskriptiv statistik på søgninger og konkrete
hjemmesider.

Vi har scrapet ”aktiviteter*”, ”hoteller” samt
”spise- og drikkesteder” fra TripAdvisors
hjemmeside inkl. antallet af anmeldelser og alle
vurderinger, der er afgivet på engelsk.
Vi har sammenlagt indsamlet data fra 2.600
aktiviteter, hoteller, restauranter, cafeer og barer
fra begge byer og over 20.000 anmeldelser.
Vi har benyttet de rejseformer, som TripAdvisor
har defineret (som fx ”familie”, ”forretning” eller
”venner”) til at undersøge, hvilke segmenter,
der er særligt positive eller negative.
*Svarende til betegnelsen ”things to do” på TripAdvisor.

Projektets datakilder
Vi har arbejdet med fire distinkte datakilder
gennem projektet og analyseret tre kategorier:
Aktiviteter, overnatning samt mad og drikke
indenfor alle fire datakilder.
I den følgende analyse viser ikonet i øverste højre
hjørne, hvilken datakilde analysen baseres på.

For yderligere metodeforklaringer, se appendiks.

Gennem TalkWalker har vi indhentet en
repræsentativ stikprøve af alle posts, der
indeholder enten #Stockholm eller
#Copenhagen. Det er udelukkende indhold fra
ikke-danske eller -svenske beboere, hvilket
sikrer, at vi med stor sandsynlighed kun
analyserer udenlandske turister.
Vi har analyseret 720.000 billeder med over 46
mio. likes. Materialet er både analyseret i
netværk samt i kvalitative nedslag.

Vi har udført observationer og interviewet
turister over to dage i august i henholdsvis
Nyhavn og Gamla Stan – to helt centrale
turistknudepunkter i de to byer.
Vi har i alt gennemført 28 interviews med fokus
på den gode oplevelse i henholdsvis København
og Stockholm.
De gennemførte interviews bruges til at
understøtte og nuancere tendenser i de digitale
datakilder.
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#1 Opsummering
Kapitlet indeholder rapportens hovedkonklusioner
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Turen går til… Skandinavien
Flere af de adspurgte turister i både København og
Stockholm er taget dertil, fordi de efter eget udsagn gerne
ville opleve ”Skandinavien”, ”Norden”, ”Østersølandene”
eller ”Nordeuropa”. Det betyder, at København og
Stockholm for mange af de adspurgte repræsenterer noget
større end henholdsvis Danmark og Sverige – den valgte
destination er en repræsentant for mindst hele
Skandinavien.

Stockholm. Atter andre er fløjet til enten København eller
Stockholm og tager toget til den anden by og flyver hjem derfra.
Det kan betyde, at der formentligt kan være synergieffekter i en
fællesskandinavisk marketingindsats.

Flere af de interviewede fremhæver desuden, at de netop
er taget til Stockholm eller København, fordi de har været
meget glade for at rejse i Skandinavien på tidligere ferier.
Derudover besøger flere af turisterne både København og
Stockholm på samme ferie. Det gælder i særdeleshed for
amerikanske turister, der er på krydstogt samt for
europæiske kør-selv-turister, der – hovedsageligt fra
Tyskland – tager turen til København, Malmö, Göteborg og
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København skiller sig ud på forlystelser, slotte, streetart og
urban natur
Nyhavn
Nyhavn er et
trækplaster og
lever til fulde op
til turisternes
forventninger.
Det er ”no. 1
thing to do” på
TripAdvisor,
ligger højt i
googlesøgninger
og fremhæves i
interviews.
Samme billede
ser vi med Gamla
Stan i Stockholm.

Tivoli

Slotte

Museer

Streetart

Natur

Analyse af
TripAdvisoranmeldelser
viser, at
Københavns
forlystelser er en
styrkeposition.
Især Tivoli får
gode anmeldelser og rammer
bredt. Både
Tivoli og Bakken
ligger desuden
højt i turisternes
søgninger på
Google.

Slottene i og
omkring
København er
populære
attraktioner for
turister. Analyse
af TripAdvisoranmeldelser og
opfølgende
kvalitative
interviews i
Stockholm og
København viser,
at København
kan sælge sig på
den royale
oplevelse.

Museerne i
Stockholm har
langt flere
månedlige googlesøgninger og får
højere vurderinger
på TripAdvisor end
de køben-havnske.
Særligt den
klassiske og
moderne kunst,
og selvfølgelig
Vasamuseet, er
populært i
Stockholm. Dog
lokker Lousianna
det etablerede
kunstpublikum til
København.

Særligt gennem
analyse af indhold
på Instagram ser
vi, hvordan
København byder
på streetart,
graffiti og urbane
oplevelser
indenfor kunst,
hvilket ikke i lige så
høj grad er
tilstede i
Stockholm.

Stockholm kan
tilbyde flere
kvalitetsnaturoplevelser
end København
målt på antallet af
google-søgninger
og anmeldelser på
TripAdvisor.
København har
dog en tydelig
styrkeposition ved
at byde på mere
urban natur, og
der er generelt
flere
udendørsbiller fra
København på
Instagram.

6

Københavns madoplevelser er en styrke
Mad som brand
Analyse af restaurantanmeldelser på TripAdvisor
viser, at københavnske
restauranter får langt bedre
anmeldelser end Stockholms.
Det gør sig gældende på tværs
af alle priskategorier. Selvom det
ikke nødvendigvis er de dyre
luksusrestauranter, der bliver
besøgt, er velsmagende, sunde
og nordiske måltider en del af
mange turisters oplevelse af
København.

Madoplevelsen som mål
En netværksanalyse af googlesøgninger om København viser
en tydelig klynge af søgninger
centreret om eksklusive
gourmetrestauranter. Den
københavnske gastronomifortælling er ligeledes
fremtrædende i billeder på
Instagram. Gastronomisegmentet rejser til København
for at få unikke skandinaviske
madoplevelser. Det lader dog til
at være et relativt lille segment
ud fra antallet af googlesøgninger.

Mad som barriere
Kvalitative interviews har vist, at
især sydeuropæere synes, at
madudbuddet generelt er for
dyrt i både Stockholm og
København. Derfor
nedprioriterer de maden og
spiser på eksempelvis
McDonalds. Der er altså stadig
et potentiale for København i at
brande de tilgængelige budgetrestauranter bedre til de rette
segmenter.
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Stockholm leverer bedre hoteloplevelser
Bedre hoteller i Stockholm

Den gode hoteloplevelse

Airbnb som billigt og lokalt
alternativ

Gennem analyse af TripAdvisoranmeldelser bliver det tydeligt,
at hotellerne i Stockholm
generelt får langt bedre
anmeldelser end hotellerne i
København – fra de billige
hoteller til luksushotellerne. Ved
hjælp af en geolokationsanalyse
kan vi samtidig se, at de
anmeldte hoteller i Stockholm
er spredt mere rundt i byen,
hvorimod langt hovedparten af
hotellerne i København ligger
meget centralt.

Kvalitativ analyse af
anmeldelser på TripAdvisor
samt opfølgende kvalitative
interviews viser, at den gode
hoteloplevelser hænger
sammen med
konkurrencedygtig pris, god
beliggenhed, god service, flot
udsigt, ro, komfort samt
mulighed for mad og drikke på
værelset eller hotellet. En
oplevelse af dårlig service er
den største årsag til dårlige
anmeldelser. Middelmådige
anmeldelser skyldes ofte slidte
eller mangelfulde faciliteter.

På baggrund af interviews med
turister, der har valgt at booke
overnatning gennem Airbnb,
tegner der sig et billede af, at
nogle turister fra starten ved, at
de vil bo gennem Airbnb. Den
væsentligste årsag er, at de vil
komme tæt på ”den lokale
oplevelse” samt selv kunne lave
mad – og derved spare penge.
En anden gruppe turister er
derimod endt med at vælge
Airbnb, fordi hoteludbuddet ikke
var tilfredsstillende – særligt ift.
konkurrencedygtige priser.
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#2 Informationssøgning
Kapitlet analyserer forbindelser mellem søgeord og websites, der bruges, når turister søger
information om henholdsvis Stockholm og København.
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Google search netværk:
Stockholm
Netværket viser forbindelserne mellem de søgeord og
websites, der bliver brugt, når turisternes søger
information om Stockholm. Netværket er meget tæt,
hvilket indikerer, at mange websites bliver besøgt
gennem søgninger i flere forskellige kategorier.
Kategorierne mad og drikke, oplevelser og
information er placeret centralt i netværket og er tæt
sammenflettet, fordi de deler mange af de samme
websites - såsom tripadvisor.com, yelp.com og
thelocal.se.
Kategorierne transport, vejr, rejse og overnatning har
separate klynger og er ikke lige så centralt placeret –
og overnatning er delt i to klynger, én om midlertidig
og én om permanent bosættelse i Stockholm.
Derudover er rejseblogs som theblondeabroad.com
og girlsthattravel.com velbesøgte, og et sted hvor
turister søger inspiration.

mad og drikke
oplevelser
overnatning
information
shopping
konkurrence
omkring byen
rejse
transport
hverdag
vejr
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Google search netværk:
København
Netværket mellem søgeord og websites om
København minder på mange måder om
netværket for Stockholm. Også her er mad og
drikke samt oplevelser de to mest centrale og
overlappende kategorier.
På samme måde er vejr, rejse og overnatning
ligeledes at finde i separate klynger, og kategorien
overnatning er igen adskilt i midlertidig og
permanent tilflytning.
Websites om københavnernes hverdag er
placeret til venstre i netværket i en løst
sammenhængende klynge, ligesom shopping er
det i højre side af netværket.
Centrale websites er visitcopenhagen.com,
tripadvisor.com, lonelyplanet.com, yelp.com og
cphpost.com.

mad og drikke
oplevelser
overnatning
information
shopping
konkurrence
omkring byen
rejse
transport
hverdag
vejr
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Attraction score for kategorier
København: Kategoriers attraction score index

Attraction score: Oplevelser,
mad & drikke og transport har
generelt en høj attraction
score i googlesøgningerne for
begge byer (se appendiks s. 10
for mere information om
udregning af attraction score).

Stockholm: Kategoriers attraction score index

Det betyder, at der er størst
sandsynlighed for, at turister
søger efter eller bliver ledt hen
på en side, der handler om
disse kategorier.
Den mest markante forskel er,
at Stockholm har flere
websites med indhold
‘omkring byen’, dvs. oplevelser,
udflugter, overnatning,
spisesteder etc. uden for byen.
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#3 Aktiviteter og attraktioner
Kapitlet analyserer aktiviteter og attraktioner i København og Stockholm
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Københavns aktiviteter får bedre anmeldelser end Stockholms
Flere aktiviteter i København

Hvem anmelder?

Hvem begejstres?

På TripAdvisor er det brugerne
selv, der kategoriserer noget
som en oplevelse, attraktion,
aktivitet osv. Vi har slået disse
ting sammen og kaldt
kategorien for ”aktiviteter”
(svarende til betegnelsen
”things to do” på engelsk).
Vores analyse viser, at
oplevelsesporteføljen er større i
København (286) end i
Stockholm (165), når vi opgør
antallet af aktiviteter, der har
fået engelsksprogede
anmeldelser.
(Se appendiks s. 24-25)

Voksne, der rejser uden børn
(rejseformerne ”single”, ”par”
og ”venner”), er den gruppe i
begge byer, der har givet flest
anmeldelser (75-78%), mens
familier udgør 17-20%.
Forretningsrejsende har kun
afgivet 5% af alle anmeldelser i
begge byer.

Voksne, der rejser uden børn, er
overordnet set godt tilfredse med
aktiviteterne i begge byer. Dog giver
de samlet set Københavns aktiviteter
en højere vurdering end Stockholms.
Hvis vi ser på familierejsende, er
denne tendens endnu tydeligere:
Familier bedømmer oftere
Københavns aktiviteter som
”fremragende” sammenlignet med
Stockholms, og gennemsnittet for
hele kategorien er samlet set højere i
København. Også de
forretningsrejsende turister er
markant mere tilfredse med
aktiviteterne i København end i
Stockholm.
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Turisternes informationssøgning – hvor er Københavns
styrkepositioner?
Klassiske seværdigheder
Kommende turisters
informationssøgning om
København går overordnet på de
klassiske turistattraktioner, som
man finder anbefalet i langt de
fleste rejseguides: Tivoli
dominerer, derefter kommer
Nyhavn, Amalienborg, Statens
Museum for Kunst, Christiansborg,
Den lille Havfrue, Bakken,
Glyptoteket, Thorvaldsens
Museum og Designmuseum
Danmark. Analyse af TripAdvisoranmeldelser viser ligeledes, at
disse steder generelt får gode
anmeldelser og lever op til
forventningerne.

Natur og parker
Natur og parker har dog også
en del månedlige søgninger på
Google: fx Amager strandpark,
Botanisk have og Superkilen.
Der er ligeledes næsten 2.000
månedlige søgninger på
”Copenhagen sunset”.

Guidede ture af lokale

Søger bredere end KBH

”Free walking tour” er i
forskellige kombinationer en
populær søgning på Google.
På TripAdvisor får både gratis
og betalte ture generelt rigtig
gode anmeldelser i
København. Flere af disse
aktiviteter bringer turisterne
andre steder hen end blot de
traditionelle turiststop i Indre
by. Dette kan være et skridt på
vejen mod at sprede
turisterne og bringe dem
videre til flere lokale
aktiviteter i København.

Danmark er et lille land, hvor
man er tæt på alt – og det
afspejler googlesøgningerne:
Der er tilsammen ca. 130.000
googlesøgninger om måneden
på Djurs Sommerland, Roskilde
festival og Bonbonland fra
turister, der har søgt
information om København.
Derudover er også Aarhus
(15.000) og Henne Kirkeby Kro
(5.500) hyppige i søgningerne.
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Stockholm får
turisterne længere
ud af centrum
Når vi kortlægger alle topattraktioner i
København og Stockholm, som turister har
anmeldt på TripAdvisor, ser vi, at stort set alle
københavnske aktiviteter er placeret i centrum
– særligt dem med flest anmeldelser (en
indikator på mange besøgende). I Stockholm er
selv de aktiviteter med flest anmeldelser langt
mere spredt ud til fx Södermalm, Djurgården
og områder nord for byen. Det tyder på, at
Stockholm er i stand til at få turisterne længere
ud af centrum.
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Nyhavn er et trækplaster for København og ofte det første
sted, turisterne besøger
Nyhavn er et trækplaster for
København og et helt centralt
knudepunkt. For mange er det
desuden et af de allerførste steder,
de besøger. Flere har således
hverken nået at tjekke ind på deres
hotel eller spise et måltid, førend de
tog til Nyhavn. I Stockholm så vi
fuldstændig den samme tendens i
Gamla Stan. De to områder ligner i
den henseende meget hinanden.

Why we decided to go to
Copenhagen? Because we wanted
to se this – all the coloured houses
in Nyhavn” – en mor og hendes
voksne datter fra Frankrig.

For nogle er Nyhavn og Gamla Stan
decideret en af årsagerne til, at
interviewpersonerne valgte
destinationen, og for de fleste lever
Nyhavn til fulde op til
forventningerne – ligesom Gamla
Stan gør i Stockholm.

”If we had one more day in
Copenhagen, we would probably
just stroll around and enjoy
ourselves here in Nyhavn some
more” – ægtepar fra Malaysia

Vores analyser viser derfor, at
kampen ikke bør stå om at få
turisterne ud af Nyhavn, men i
stedet at få dem videre, så de
oplever en større del af byen.

Søgeord i kategorien
”områder”
Nyhavn

Antal månedlige
søgninger
33100

Indre by Copenhagen

320

Elmegade Copenhagen

90

Christiania entrance

70

Holmens Kanal Copenhagen

40
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Nyhavn lever til fulde op til turisternes forventninger
Top 20-aktiviteter i København
1

Nyhavn

2

Tivoli Gardens

3

Byture (samlekategori)

4

Cykelture (samlekategori)

5

Udbryderspil (samlekategori)

6

Davids Samling

7

Barer og klubber (samlekategori)

8

Grundtvig Church (Grundtvigs Kirke)

9

Torvehallerne

10

Den Hirschsprungske Samling

11

Ny Carlsberg Glyptotek

12

Frederiksberg Slot

13

Frederiksberg Have

14

Amager Strandpark

15

Royal Library (Kongelige Bibliotek)

16

Vor Frelser Kirke

17

Rosenborg Slot

18

Frilandsmuseet

19

Gave- og specialbutikker (samlekategori)

20

Royal Danish Theater (Kongelige Teater)

”A must see”
Nyhavn dominerer turisternes
informationssøgning med over
33.000 gennemsnitlige månedlige
søgninger på Google. Nyhavn er
også den oplevelse, som får de
bedste anmeldelser på TripAdvisor
med i alt 23.938 anmeldelser.

Listen viser de 20 aktiviteter,
der i gennemsnit har fået bedst
anmeldelser på TripAdvisor.
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Klassiske attraktioner rammer bredt og er obligatoriske stop
I København er Tivoli noget af
det, mange turister ser mest
frem til. Det gælder både
familierne, men også yngre
turister. På Google dominerer
både Tivoli og Bakken i
søgningerne om København,
og især Tivoli er også blevet
fremhævet i interviews.
I Stockholm dominerer de
klassiske attraktioner ligeledes
i turisternes informationssøgning og forventningshorisont. Især Skansen, der er
en blanding af nordisk zoo,
frilandsmuseum og forlystelser
samt Junibacken – et
børnekulturhus med afsæt i
Astrid Lindgrens bøger –
dominerer på Google.

Ligesom Nyhavn er Tivoli med
andre ord en styrkeposition og
et næsten obligatorisk stop for
mange turister. Derfor er
spørgsmålet heller ikke her,
hvor turisterne skal hen i
stedet, men hvor de skal hen
bagefter, og hvilke andre
aktiviteter, der kan fange
målgruppen.

Søgeord i kategorien ”forlystelser"

Antal månedlige
søgninger

Tivoli gardens
Dyrehavsbakken
Copenhagen bakken

49.500
6.600
1.600

Bakken Copenhagen
Copenhagen park tivoli

1.600
1.000

Rutschebanen
Tivoli gardens tickets

1.000
880

Tivoli gardens christmas
Bakken dk

Søgeord i kategorien ”forlystelser"
Skansen
Junibacken
Grona lund
Junibacken Stockholm
Grona Lund opening times
Grona Lund discount

590
480
Antal månedlige
søgninger

60.500
22.200
5.000
1.300
70
10
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Turisterne søger oftere på
Stockholms museer
Stockholms museer har markant flere søgninger på
Google. Det samme gør sig ikke gældende for
København, hvor turister søger markant mindre på
museer. Der er dog enkelte københavnske
kunstmuseer, der relativt set står for mange
månedlige søgninger.

Søgeord i kategorien
museer
Statens Museum for kunst
Ny Carlsberg Glyptotek
Thorvaldsen Museum
Museum of Copenhagen
Copenhagen Design Museum
National Museum of Denmark
National Museum Copenhagen
Kunsthal Charlottenborg
V1 Gallery
Dieselhouse
Søgeord i kategorien
museer
Fotografiska
Moderna Museet
Abba the Museum
Nordiska Museet
Tekniska Museet
Vasa Museet
Nationalmuseum
Fotografiska Museet
Nobel Museum
Arkdes
Ostasiatiska Museet

Antal månedlige
søgninger
14.800
6.600
5.400
5.400
4.400
4.400
2.400
1.900
1.300
880
Antal månedlige
søgninger
60.500
33.100
27.100
22.200
22.200
18.100
9.900
5.400
4.400
3.600
2.400
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Stockholm byder på flest gode museumsoplevelser, men
Louisiana er et trækplaster for København
Vores interviews har grundlæggende
bekræftet, at Stockholm i højere grad
end København er en museumsby.
Når turisterne er blevet spurgt om,
hvad deres bedste oplevelse har været,
har svaret i Stockholm ofte lydt
Vasamuseet, Fotografiska eller
Abbamuseet.
Til gengæld mødte vi flere, der var
taget til København kun for at se en
bestemt udstilling på Louisiana.

”We came to Copenhagen because of
the Gabrielle Münther exhibition at
Louisiana. It was really good!” –
Ægtepar fra Tyskland

I Nyhavn mødte vi fx tre pensionerede
veninder fra Stockholm, der havde
taget nattoget til København for at
tage på Louisiana. Den efterfølgende
dag blev så brugt i Nyhavn og på at gå
rundt i byen.
Hvis de havde haft mere tid, ville de
gerne have været på flere
kunstmuseer, men de kunne ikke
komme i tanke om nogen, da vi
spurgte.
Så skal København i højere grad
promoveres som en kunstdestination
til det etablerede kunstsegment? Og
hvordan skaber vi en ”kunstkorridor”,
så de bliver her længere og får flere
relevante kunstoplevelser i
København?
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København står stærkest ift. seværdigheder og
arkitektur – særligt pga. slotte
Turisterne er glade for det royale perspektiv og de danske
slotte. Slottene i og omkring København er populære
attraktioner for turister – det ser vi både i deres googlesøgninger (til højre) samt deres anmeldelser på TripAdvisor
(nedenstående).
København kan altså sælge sig på den royale oplevelse.

Søgeord i kategorien ”arkitektur”
Amalienborg
Christiansborg palace
The little mermaid statue
Rosenborg castle gardens
Bryggebroen
Copenhagen city hall square
Cycle snake Copenhagen
Kronborg day trips Copenhagen

Søgeord i kategorien ”arkitektur”
Stockholm palace
Katarinahissen
Stockholms stadion
Stockholm castle
Stockholm city hall tower
Unesco Stockholm
Stockholm city hall visit
Golden hall Stockholm

Antal månedlige
søgninger
18.100
8.100
6.600
590
390
320
70
10
Antal månedlige
søgninger
4.400
1.900
1.000
720
210
110
70
30
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CPH

Street art – en
københavnsk
styrkeposition
Mens Stockholm byder på flere
kunstmuseer, er turister i
København begejstret for byens
streetart og mere rå kunstneriske
udtryk.
Særligt på Instagram ser vi,
hvordan København byder på
streetart, graffiti og urbane
oplevelser indenfor kunst, som ikke
er tilstede i Stockholm på samme
niveau.

#graffiti #art #streetart #artist #copenhagenart #drawing
#contemporaryart #modernart #artwork #sculpture #urbanart #wallart
#girlpower

STH

#art #painting #artist #drawing #ink #portrait #contemporaryart
#graphicdesign #artgallerys #museum
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Både Stockholm og København har en stærk
naturfortælling
Søgeord i kategorien
”natur”

Antal månedlige
søgninger

Søgeord i kategorien
”natur”

Antal månedlige
søgninger

Amager strandpark

6.600

Tantolunden

2.400

Botanical garden
Copenhagen

2.900

Vitabergsparken

2.400

Copenhagen sunset

1.900

Sweden beaches

1.900

Copenhagen parks

1.600

Brunnsviken

1.600

Superkilen park

1.000

Parks in Stockholm

1.600

Holmens kanal

720

Aspuddsparken

1.300

Langelinie park

590

Kayaking in Stockholm

880

Kastrup sea bath

590

Observatorielunden

880

Frederiksberg gardens

480

Hiking Stockholm

590

Havnebadet Islands Brygge

320

Vasaparken Stockholm

480

Det er ikke kun Stockholm,
der kan byde på
udendørsaktiviteter. Ser vi
på TripAdvisor er Amager
Strandpark og ”Running
Copenhagen” særdeles
populære.
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Kanaler og gadebilledet fylder mere i København
Analysen er baseret på en indsamling af 720.000 billeder fra
Instagram med hashtaggene #Copenhagen eller #Stockholm.
Billederne har været gennem en billedgenkendelsesalgoritme,
som identificerer, om billedet er taget udendørs eller
indendørs, samt hvad det dominerende motiv på billedet er.
Grafen nedenfor viser, at der er blevet taget flere billeder
udendørs i København end i Stockholm.
Stockholm

Copenhagen

24%
35%

65%
76%

16000

16000

12000

12000

8000

8000

4000

4000

0

0

indoor
outdoor
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Uberørt natur vs. urban natur
Hvis vi ser på, hvordan #nature bliver brugt på
Instagram på billeder fra henholdsvis Stockholm og
København, er der flere billeder af naturskønne og
uberørte områder fra Stockholm, eksempelvis

fra Stockholms skærgård. København byder dog
også på naturoplevelser – blot af en anden
karakter. Her er der flere billeder af urban natur i
København – særligt ved vandet.
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#4 Mad & drikke
Kapitlet analyserer mad og drikke i København og Stockholm
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Gode madoplevelser
får turisterne videre
fra centrum
Ved at kortlægge alle spisesteder anmeldt på
TripAdvisor i henholdsvis København og
Stockholm ser vi, at turisterne generelt
bevæger sig lidt længere ud af byerne, når de
skal finde noget at spise, sammenlignet med
hvor de overnatter, og hvor de tager hen, når
de skal opleve byens attraktioner.
I København er der eksempelvis velbesøgte
restauranter på ydre Nørrebro og
Frederiksberg.
I Stockholm ser vi det samme billede, idet der
også er velbesøgte restauranter i
yderområderne.
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Turister søger information om gode madoplevelser –
København skiller sig ud på gastro-turisme
Turister er generelt optaget
af gode madoplevelser

Gastro-turisme som
nichestyrkeposition

Ved kortlægning af websites, som
turister anvender i deres
søgninger om København og
Stockholm, ser vi, at begge byer
har mange søgninger på
restauranter , herunder både
konkrete spisesteder og barer.
Men også sider som TripAdvisor,
VisitCopenhagen, Visit Stockholm
og LikeALocalGuide bliver hyppigt
besøgt, når turisterne leder efter
madsteder.

Der, hvor København for alvor
skiller sig ud, er på de helt dyre
restauranter som Noma og
Relæ, der har mange
månedlige søgninger og er
centrale for en hel klynge af
luksusrestauranter. Vi kan ikke
se det samme mønster i
søgningerne om Stockholm.
Dette vidner om, at selvom
langt fra størstedelen af turister
i København prioriterer
Michelin-restauranter, så er
gastroturismen tydeligt tilstede
for et mindre segment.

Gastro
Mad & drikke
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Københavnske restauranter får bedre anmeldelser end
de Stockholmske
Hvad er prisniveauet?
Der er cirka lige mange
restauranter i de to byer, hvis vi
tager udgangspunkt i data fra
TripAdvisor. Mellemklasserestauranter er dem, der er klart
flest af begge steder, mens
København har en større andel af
billige restauranter. Begge byer
har lidt over 60 luksusrestauranter repræsenteret på
TripAdvisor. Rejsetypen
single/par/venner er den gruppe
i begge byer, der har givet flest
anmeldelser (71-74%), mens
familier udgør 17-18% og
forretningsrejsende kun 10-12%.

Budgetrestauranter
Der er ikke signifikant forskel på
den samlede gennemsnitlige
vurdering af billige restauranter
i de to byer. Ser vi på
fordelingen af vurderingerne,
er København dog i førersædet.
Både familierejsende, voksne,
der rejser uden børn, og
forretningsrejsende vurderer
oftere de københavnske
budgetrestauranter som
”fremragende” (50% af
vurderingerne) end de
stockholmske (42%).

Mellemklasserestauranter

Luksusrestauranter

Mellemklasserestauranterne
vurderes meget ens i
København og Stockholm. Den
eneste tendens vi kan spore
er, at forretningsrejsende
oftere giver vurderingen
”fremragende” i København
(37%) end i Stockholm (32%).
Dog udgør forretningsrejsendes anmeldelser kun en
lille andel (hhv. 10 og 12%). I
begge byer bliver mellemklasserestauranterne som
samlet kategori vurderet
dårligere end både budget- og
luksusrestauranterne.

Der er en langt større andel af
københavnske luksusrestauranter, der bliver
vurderet som fremragende
sammenlignet med de
tilsvarende i Stockholm.
Forretningsrejsende er lidt
mindre imponerede end de
øvrige rejsetyper, men samlet
set er der tale om en tydelig
københavnsk styrkeposition.
(Se det fulde overblik i
appendiks s. 17-19)
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København byder på flere ”fremragende” madoplevelser
– især i budget- og luksusklassen
Budget

Mellemklasse

Luksus

København

Stockholm

Frygtelig

5%

5%

4%

Dårlig

6%

10%

13%

Gennemsnitlig

Rigtig god

32%

35%

Fremragende

50%

42%

4,2

4,1

København

Stockholm

Frygtelig

4%

4%

Dårlig

4%

Gennemsnitlig

Gennemsnit

København

Stockholm

Frygtelig

3%

3%

6%

Dårlig

4%

4%

13%

13%

Gennemsnitlig

8%

9%

Rigtig god

36%

37%

Rigtig god

22%

29%

Fremragende

41%

39%

Fremragende

63%

55%

4,0

4,0

4,4

4,3

Gennemsnit

Gennemsnit
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Dårlig service er ofte årsagen til dårlige anmeldelser,
selvom den generelt bliver betegnet som god i begge byer
Servicen er generelt blevet beskrevet som
god i både København og Stockholm. Dog er
det tydeligt, at de restauranter, der får
dårlige anmeldelser på TripAdvisor, ofte ikke
har leveret en tilstrækkelig god service.

De europæiske turister er generelt meget
glade for det skandinaviske serviceniveau,
og det samme er de amerikanske, der dog
fremhæver, at den europæiske tilgang er
noget, man skal vænne sig til. Et par
amerikanere fremhæver, at de synes,
serviceniveauet har været væsentligt bedre i
Skandinavien end i Sydeuropa.

”It’s definitely different from the
service in the US, but I mean, that
is just your way of doing things.
We have travelled in Europe
before, so we have gotten used to
it” – Amerikansk kvinde i 30’erne.
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Begge byer har problemer med prisniveauet, hvilket
medfører at turister opsøger billige madalternativer
Maden bliver generelt betegnet som god i
både København og Stockholm, men
mange oplever, at maden er temmelig dyr
og opsøger derfor billige alternativer.
I København fortæller en fransk kvinde og
hendes voksne datter eksempelvis, at de
lige har spist frokost på McDonalds, fordi
de skulle finde noget, der ikke var dyrt. En
familie fra Italien havde lige spist
morgenmad på 7-eleven af samme årsag.
I Stockholm fortæller et østrigsk ægtepar i
60-årsalderen, at de har søgt online efter
gode, prisvenlige restauranter. Flere af
dem, vi talte med, har sprunget frokosten
over og i stedet fået ”fika” (eftermiddagskage).

Et fransk ægtepar fortæller, at de elsker at
rejse i Skandinavien, men at de typisk selv
laver mad. Dels fordi det er hurtigt, men
også på grund af det skandinaviske
prisniveau.
Samlet set kan vi konstatere, at så godt som
alle informanter synes, maden er god, når
de er ude at spise i både København og
Stockholm. Men vores interviews viser
også, at mange ofte omgår de traditionelle
restaurantbesøg – ofte for at spare penge.
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København

De gode madoplevelser
er et brand for
København
Samtidig med at madoplevelser er noget af det,
der kan få turisterne ud af centrum, er det også
det, der ofte fremhæves på Instagram fra
turisternes ferie. Dette sker i langt højere grad for
ferier i København end i Stockholm.

#food
#foodporn
#foodie
#chef
#organic
#fruit
#delicious
#healthyfood
#instafood
#streetfood
#wine
#copenhagenfood

Stockholm

Velsmagende, sunde, nordiske og økologiske
måltider er en del af mange turisters oplevelse af
København og en styrkeposition i forhold til byens
brand. Eksempelvis deles der mange billeder af
street food og morgenmad på fortovscafeer i
København.

#food
#chocolate
#burger
#chef
#yummy
#foodie
#foodporn
#foodblog
#bacon
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#5 Overnatning
Kapitlet analyserer overnatningsmuligheder i København og Stockholm
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Turister bor i alle
nabolag i Stockholm
Ved at kortlægge alle attraktioner anmeldt på
TripAdvisor for København og Stockholm ser vi,
at kun en håndfuld af de københavnske
overnatningsmuligheder, der møder vores
indsamlingskriterier (se appendiks s. 7-8), er
placeret uden for Indre by på den anden side af
søerne samt på Christianshavn eller Amager.
I Stockholm er overnatningsmulighederne i
højere grad fordelt over hele byen – ligesom det
er tilfældet med aktiviteter og restauranter.
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Stockholm er foran, når det kommer til overnatning
Hvad er prisniveauet?

Billige hoteller

Mellemklassehoteller

Luksushoteller

Der er en lige fordeling af billige,
mellemklasse og eksklusive overnatningsmuligheder i både
Stockholm og København. Selvom
der er dobbelt så mange overnatningsmuligheder , som møder
vores indsamlingskriterier (se
appendiks s. 7-8) i Stockholm end
i København, er der stort set
samme antal engelske
anmeldelser på TripAdvisor,
hvilket sandsynligvis hænger
sammen med, at vi ved fra
tidligere analyser, at der er flere
nationale turister i Stockholm
end i København.

Ser vi på gennemsnittet af
turisternes vurderinger, klarer
København og Stockholm sig
lige godt hos forretningsrejsende og voksne, der rejser
uden børn (kategorierne single,
par og venner). Børnefamilier
giver dog Stockholms billige
hoteller højere vurderinger
(4,1) end Københavns (3,8) (se
tabel på næste side).

Hvis vi ser på gennemsnittet
af alle vurderinger, ligger
mellemklassehotellerne i
København og Stockholm
samlet set lige, når vi ser på
alle tre rejsetyper. Men
hotellerne i Stockholm bliver
oftere vurderet som
”fremragende” (31% af alle
anmeldelser) end hotellerne i
København (27%).

Københavns luksushoteller
bliver generelt vurderet
dårligere af alle tre rejsetyper
sammenlignet med samme
standard i Stockholm.
Stockholms luksushoteller
bliver markant oftere vurderet
som ”fremragende” (44%)
sammenliget med Københavns
(33%).
(Se appendiks s. 20-23)
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Stockholm får flere ”fremragende” vurderinger på tværs
af prisniveau – særligt deres luksushoteller
Budget

Mellemklasse

København

Stockholm

Frygtelig

4%

5%

Dårlig

6%

Gennemsnitlig

Luksus

København

Stockholm

Frygtelig

4%

5%

6%

Dårlig

7%

18%

15%

Gennemsnitlig

Rigtig god

40%

35%

Fremragende

32%

39%

3,9

3,9

Gennemsnit

København

Stockholm

Frygtelig

3%

2%

7%

Dårlig

6%

4%

20%

18%

Gennemsnitlig

17%

12%

Rigtig god

42%

40%

Rigtig god

40%

38%

Fremragende

27%

31%

Fremragende

33%

44%

3,8

3,8

3,9

4,2

Gennemsnit

Gennemsnit
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Hvorfor klarer Stockholms hoteller sig umiddelbart
bedre?
Umiddelbart tegner vores interviews det samme billede, som
vi ser i anmeldelserne på TripAdvisor; at hotellerne i
Stockholm bliver vurderet bedre end dem i København.
Af de turister, der boede på hotel i København, ville ingen af
dem, vi har talt med, anmelde deres ophold til 5 stjerner på
TripAdvisor. Det var der omvendt flere, som ville i Stockholm.

Vi kan således konstatere, at hotellerne i Stockholm oftere
imødekommer turisternes efterspørgsler. På baggrund af
vores analyse, kan vi ikke sætte fingeren på de præcise
punkter, der gør forskellen, men i det følgende vil vi udfolde,
de forhold, som turisterne efterspørger og lægger vægt på,
når de skal vælge og vurdere et hotel i begge byer.

”We don’t have any specifik complaints – it’s just average.” –
Ægtepar fra Malaysia om deres hotelværelse i København.
En af forklaringerne kan være, at dem der havde en
fremragende oplevelse i Stockholm også havde valgt nogle
bedre hoteller (4-stjernede hoteller). Og flere fremhævede, at
de havde en flot udsigt. Her har Stockholm muligvis en
komparativ fordel, fordi der er flere steder, der ligger ud til
vandet og kanalerne.
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Service er et afgørende parameter – men pris og faciliteter
er ofte forklaringen bag middelmådige vurderinger
Service er et afgørende parameter og ofte årsagen bag
både de dårligste og de bedste anmeldelser af hoteller i
Stockholm og København. Men ofte er kombinationen af
pris og slidte/mangelfulde faciliteter forklaringen bag en

lav eller middelmådig værdivurdering. Denne sommer har klager
over manglende AC gået igen. Det har samtidig betydet, at
gæsterne har haft åbne vinduer, hvilket har ført til, at larm fra
gaden er en hyppig årsag til dårlige anmeldelser i København.
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Hvad kendetegner en god hoteloplevelse?
Konkurrencedygtig pris
Hotellerne bliver valgt fra, hvis de
ikke kan konkurrere på prisen. Flere
informanter har valgt at bo på
billigere hostels for at spare penge.

Ro
Et godt hotel tilbyder ro og stilhed –
et sted, hvor man kan trække sig
tilbage og være sig selv.

Komfort
De basale bekvæmmeligheder skal
være i orden. En god seng er det
første svar, der falder mange ind.

God beliggenhed
En central beliggenhed med
gåafstand til de ting, man gerne vil
opleve, går igen i vores interviews.

Morgenmad
En god morgenmad går igen i
beskrivelserne af et godt hotel. Selv
hvis man ikke har betalt for det, er
det rart at have mulighed for at købe
det på hotellet.

Plads
Små værelser er en af de mest
hyppige ting, som folk synes trækker
ned – og god plads bliver omvendt
fremhævet som et plus.

Flot udsigt
Noget af det, der virkelig skaber
begejstring, er en flot udsigt. Her har
Stockholm med sine mange kanaler
måske en komparativ fordel med
flere steder, der ligger ud til vandet.

Te og kaffe på værelset
For nogle er det en bonus, for andre
er det en dealbreaker. Især engelske
turister er decideret gået efter
hoteller, hvor man kan lave te på
værelset.

Rent og vedligeholdt
Beskidte værelser og slidte faciliteter
er et hyppigt kritikpunkt.
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Airbnb kan både være et til- og fravalg
Vi har ikke foretaget en større dataindsamling om Airbnb,
men under vores interviews har ca. en tredjedel af de
turister, vi har talt med, fortalt, at de har valgt at booke
overnatning via Airbnb frem for på et hotel.
Der tegner sig ikke noget entydigt mønster i forhold til,
hvem der har valgt Airbnb frem for hoteller – det er både
unge, familier og ægtepar. Nogle ved fra starten, at de vil bo
gennem Airbnb. Flere har også researchet på hoteller, men
endte med at vælge dem fra. For dem er valget af Airbnb
således lige så meget et fravalg af hoteludbuddet, som det
er et aktivt tilvalg. Oplevelsen af at få mere for penge,
faciliteterne til selv at kunne lave mad og muligheden for at
få en vært og en lokal oplevelse, er blandt de hyppigste
grunde til at vælge Airbnb.

42

#5 Appendiks
Kapitlet indeholder metode- og dataoverblik fra projektets 4 datakilder
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Appendix over datakilder og databehandling
#1 Metodisk tilgang

45

#2 Google

48

#3 TripAdvisor

53

#4 Instagram

68

#5 Etnografi

75
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Metodisk tilgang
Hvordan vi arbejder med digitale og kvalitative datakilder

Refleksioner

Adfærd

(hvad folk siger, de gør eller synes)

(hvad folk gør, og hvordan de gør det)

Surveys er den mest anvendte metode til at forstå
målgrupper bedre. Her er data dog begrænset til
selvrapporterede holdninger og refleksioner, og det
er derfor en mindre velegnet metode til at
undersøge, hvad folk faktisk gør.

Når vi skifter fokus fra refleksioner til (digital)
adfærd, får vi både mere fleksible segmenteringsmuligheder samt viden om, hvad folk faktisk
foretager sig.

I THINK
THAT…
I THINK THAT…
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”Big data-humanisme”
For at skabe værdifulde indsigter i turisters adfærd arbejder
vi ikke blot med data på et aggregeret big data-niveau eller
med single cases på et rent kvalitativt niveau. Vi arbejder
altid iterativt imellem de to niveauer.
Det gør vi ved at kortlægge adfærd på et aggregeret niveau
for at identificere overordnede mønstre og tendenser. Dem
dykker vi derefter ned i kvalitativt for at give vores findings
kontekst og forstå de årsager og forklaringer, der ligger bag
handlingsmønstrene.
Den menneskelige motivation er nemlig altid en vigtig
komponent i at gøre big data operationelt for en
organisation.
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Google
Dataoverblik

Dataindsamling og kategorisering
Som datagrundlag har vi scrapet data fra Google Keywords,
som giver oplysninger om, hvor mange månedlige søgninger
der finder sted på bestemte søgekombinationer.
Tidsperioden strækker sig fra juni 2017 til juni 2018.
Efterfølgende har vi kategoriseret alle søgekombinationer for
søgninger relateret til Stockholm eller København ud fra 11
kategorier, der er udviklet i samarbejdet med Wonderful
Copenhagen på baggrund af data (se næste side).
De 11 kategorier danner baggrund for den efterfølgende
netværksanalyse af, hvilke hjemmesider turisterne besøger
under deres afsøgning af destinationer. I netværkene er
farverne bestemt ud fra, hvilken kategori af
søgekombinationer de forskellige hjemmesider er blevet
besøgt i forbindelse med.

Vi har indsamlet domænenavnet for de 20 første websites, som
Google foreslår, når en af de 787 (for København) eller 763 (for
Stockholm) søgekombinationer anvendes.
Vi har anvendt domænenavnene til at lave statistiskker over, hvilke
websites, der er mest sandsynlige at lande på, når man søger efter
information om Stockholm og København på Google.

Forbindelserne mellem søgekombinationer og websites er herefter
blevet anvendt til at konstruere et netværk over trafikken mellem
diverse søgninger på Google og de relevante websites.

Antal søgekombinationer

Antal månedlige søgninger
Antal besøgte hjemmesider

København

Stockholm

787

763

1.513.720

2.167.790

3.492

3.315
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Turisternes informationssøgning om både Stockholm og
København falder i 11 kategorier
Mad & drikke

Oplevelser

Overnatning

Information

Omkring byen

Transport

Vejr

Hverdag

Konkurrence

Shopping

Rejse
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Forbindelser mellem
søgeord og websites
Vi danner et netværk mellem de søgeord, der bliver
anvendt på Google, og de websites, som turisterne
bliver ledt hen til gennem deres søgninger.
I den hypotetiske illustration til højre kan man fx se,
hvordan søgekombinationerne ”Copenhagen
experience” og ”Copenhagen hotel” begge leder til
tripadvisor.com. Derimod er det kun ”Copenhagen
hotel” der leder til dangleterre.com.

På den måde illustrerer de følgende to netværk over
googlesøgninger om henholdsvis København og
Stockholm to ting: Hvilke websites der er centrale,
når turisternes forventningshorisont bliver skabt
online, og hvilke af de 11 kategorier, der er mest
centrale i turisternes informationssøgning.

visitcopenhagen.com

Søgeord:
copenhagen
experience

booking.com

tripadvisor.com

dangleterre.com

Søgeord:
copenhagen
hotel
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Attraction Score: Hvor stor sandsynlighed er der for at
brugeren lander på et bestemt website?
Vi har udregnet en værdi (attraction score), der beskriver,
hvor stor sandsynligheden er, for at brugeren lander på et
bestemt website, når han/hun søger på henholdsvis
København og Stockholm. Attraction score er udregnet på
baggrund af følgende 3 parametre:
• Antallet af unikke søgekombinationer, der leder hen til
det samme website.
• Hvor mange månedlige søgninger, der laves på hver
søgekombination (logaritmisk skaleret).
• Hvor høj rang Google tildeler et website på hver
søgekombination. Dvs. om websitet figurerer som det
øverste resultat eller det nederste resultat på Google. Vi
inkluderer de 20 første resultater.

N = Antal søgekombinationer
V = Månedlige søgninger
R = Invers Google rang
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TripAdvisor
Dataoverblik

Indsamling af produktkategorier, pris og rejsetyper fra
TripAdvisor.com
Produktkategorier

Prisklasse

Rejsetyper

Overnatning

Budget

Forretningsrejsende

Restauranter

Mellemklasse

Familieferie

Aktiviteter

Luksus

Rejser alene, som par eller
venner

De 3 overordnede
produktkategorier er udvalgt i
samarbejde med Wonderful
Copenhagen, og er desuden et
resultat af TripAdvisors egen
inddeling af produkter på deres
hjemmeside.

Prisklasserne er konstrueret på
baggrund af TripAdvisors
inddelinger: For restauranter
repræsenteret ved henholdsvis $,
$$-$$$ og $$$$, og for
overnatningssteder repræsenteret
ved ★-★★, ★★★ og ★★★★★★★★★.

Rejsetyperne er lavet på baggrund
af, hvordan anmelderne definerer
sig selv. Vi har slået de tre sidste
rejseformer sammen, da singler,
par og venner har det fællestræk,
at det er voksne, som rejser uden
børn.
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Datadefinition og -indsamling
•

•

•

Overnatning: Vi har indsamlet data om alle hoteller, hostels, bed & breakfasts
m.m., hvor antallet af stjerner er angivet, beliggenheden er kendt og der er
afgivet anmeldelser på engelsk. Alle tre kriterier skal være opfyldt, for at stedet
har indgået i analysen. Vi har scrapet antallet af anmeldelser fordelt på de tre
rejseformer og scrapet alle vurderinger, der er afgivet på engelsk.
Restauranter: Ligesom for overnatningssteder har vi indsamlet data om alle
restauranter, cafeer og barer, hvor prisniveauet er angivet, beliggenheden er
kendt og der er afgivet anmeldelser og vurderinger på engelsk. Vi har scrapet
antal anmeldelser fordelt på de tre rejseformer. og scrapet alle vurderinger,
der er afgivet på engelsk.
Aktiviteter: Vi har indsamlet data ud fra listen over ”de mest populære
aktiviteter” i de to byer, der i praksis ikke kun indeholder de bedste aktiviteter,
men også dem med lavere vurdering i en rangordnet liste. Kategorien dækker
således et mix af museer, parker, monumenter, slotte, indkøbsmuligheder osv.
Er der et stort udbud i bestemte kategorier, bliver de mange enkelte aktiviteter
slået sammen til én samlekategori som fx ”by-” eller ”cykelture”. I disse tilfælde
indgår samlekategorien som én aktivitet på TripAdvisors liste over de mest
populære aktiviteter, og kategorien bliver rangordnet efter sin gennemsnitlige
vurdering. Vi har scrapet alle aktiviteter, hvor beliggenheden er angivet, og der
er afgivet anmeldelser på engelsk. Priserne er ikke angivet.

København

Stockholm

Aktiviteter

286

165

Overnatning

71

140

Restaurant

952

1.046

1.310

1.351

Total
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København: Kortlægning af destinationer med TripAdvisor-anmeldelser på engelsk
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Stockholm: Kortlægning af destinationer med TripAdvisor-anmeldelser på engelsk
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Dataoverblik for restauranter: Antallet af restauranter og
anmeldelser i de forskellige priskategorier
København

Stockholm

Antal restauranter

Anmeldelser i alt

Antal restauranter

Anmeldelser i alt

Budget

173

10.721

133

6.988

Mellemklasse

714

104.819

850

99.069

Luksus

65

18.271

63

17.524

Total

952

133.811

1.046

123.608
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$
Budget: De københavnske budgetrestauranter klarer sig bedre
end de stockholmske
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

4%

3%

4%

4%

3%

2%

4%

4%

Dårlig

4%

6%

3%

4%

6%

4%

4%

4%

Gennemsnitlig

11%

16%

9%

10%

14%

20%

13%

13%

Rigtig god

32%

33%

32%

32%

35%

40%

35%

35%

Fremragende

49%

43%

51%

50%

42%

34%

43%

42%

Gennemsnit

4,2

4,1

4,2

4,2

4,1

4,0

4,1

4,1
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$$ $$$

Mellemklasse: De københavnske mellemklasserestauranter
klarer sig også bedre end de stockholmske – dog i mindre grad
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

5%

4%

5%

5%

7%

5%

5%

5%

Dårlig

6%

5%

6%

6%

6%

6%

5%

6%

Gennemsnitlig

13%

13%

12%

13%

13%

16%

13%

13%

Rigtig god

36%

41%

35%

36%

35%

42%

36%

37%

Fremragende

40%

37%

42%

41%

39%

32%

40%

39%

Gennemsnit

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0
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Luksus: Også de eksklusive københavnske restauranter bliver
vurderet bedre end de stockholmske
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

5%

2%

3%

3%

3%

2%

3%

3%

Dårlig

4%

4%

4%

4%

4%

3%

4%

4%

Gennemsnitlig

9%

8%

8%

8%

9%

8%

10%

9%

Rigtig god

20%

31%

20%

22%

28%

37%

28%

29%

Fremragende

63%

54%

64%

63%

56%

49%

56%

55%

Gennemsnit

4,3

4,3

4,4

4,4

4,3

4,3

4,3

4,3
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Dataoverblik for overnatning: Antallet af overnatningssteder
og anmeldelser i de forskellige priskategorier
København

Stockholm

Antal
produkter

Antal
anmeldelser i alt

Antal
produkter

Antal
anmeldelser i alt

Budget

22

19.920

45

10.046

Mellemklasse

27

43.347

47

55.778

Luksus

22

14.796

48

25.709

Total

71

78.063

140

91.533
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★★★

Budget: De stockholmske budgethoteller bliver vurderet bedre
end de københavnske
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

6%

8%

4%

4%

4%

11%

5%

5%

Dårlig

7%

11%

6%

6%

3%

12%

6%

6%

Gennemsnitlig

19%

27%

16%

18%

15%

18%

14%

15%

Rigtig god

38%

36%

41%

40%

35%

35%

35%

35%

Fremragende

30%

17%

34%

32%

42%

25%

40%

39%

Gennemsnit

3,8

3,4

4,0

3,9

4,1

3,5

4,0

3,9
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★★★

Mellemklasse: De stockholmske mellemklassehoteller bliver
vurderet bedre end de danske
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

5%

7%

3%

4%

5%

9%

3%

5%

Dårlig

6%

11%

6%

7%

5%

11%

5%

7%

Gennemsnitlig

18%

27%

19%

20%

16%

24%

16%

18%

Rigtig god

42%

38%

43%

42%

41%

36%

41%

40%

Fremragende

29%

17%

30%

27%

33%

20%

35%

31%

Gennemsnit

3,9

3,5

3,9

3,8

3,9

3,5

4,0

3,8
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★★★★ ★★★★★

Luksus: Især de 4- og 5-stjernede hoteller bliver vurderet
bedre i Stockholm end i København
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

4%

4%

3%

3%

2%

3%

2%

2%

Dårlig

7%

8%

5%

6%

4%

6%

3%

4%

Gennemsnitlig

16%

22%

16%

17%

11%

16%

11%

12%

Rigtig god

38%

41%

40%

40%

37%

40%

37%

38%

Fremragende

35%

25%

37%

33%

46%

35%

47%

44%

Gennemsnit

3,9

3,7

4,0

3,9

4,2

4,0

4,2

4,2
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Dataoverblik for aktiviteter: Antal anmeldelser afgivet af
forskellige målgrupper
København

Stockholm

Antal anmeldelser

Andel i procent

Antal anmeldelser

Andel i procent

Forretningsrejsende

694

5%

347

5%

Familie

2.218

17%

1.500

20%

Single, par, venner

10.456

78%

5.508

75%

Total

13.368

100%

7.355

100%
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De københavnske aktiviteter bliver vurderet bedre end de
stockholmske
København

Stockholm

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Familier

Forretning

Single, par,
venner

Total

Frygtelig

3%

1%

3%

3%

4%

6%

4%

4%

Dårlig

2%

1%

3%

2%

3%

4%

3%

3%

Gennemsnitlig

7%

5%

6%

6%

13%

12%

8%

9%

Rigtig god

24%

23%

23%

23%

27%

24%

22%

23%

Fremragende

64%

69%

66%

66%

52%

55%

63%

60%

Gennemsnit

4,4

4,6

4,5

4,5

4,2

4,2

4,4

4,3
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Instagram
Dataoverblik

Dataoverblik
Vi har indsamlet posts med hashtags
#copenhagen eller #stockholm fra alle,
der ikke er bosat i den pågældende by.
Data er indsamlet i perioden august
2017-juli 2018 og er en random sample
(ca. 30%) af alle offentlige posts på
Instagram.
Da der er tale om et tilfældigt udtræk
af 721.000 posts i alt, kan
størrelsesforholdet mellem København
og Stockholm siges at være retvisende.
Det betyder, at vi kan konstatere, at
#copenhagen er ca. 75% mere brugt
end #stockholm af besøgende og ikkeindbyggere, hvis vi udelukkende ser på
offentlige posts.

København

Stockholm

Antal posts

458.000

263.000

Antal likes

30,8 mio

16,1 mio

Reach
(antal unikke personer)

920,4 mio

702,7 mio
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Især turister i alderen 18-34 år fortæller om deres ferie på Instagram. Der
er en lille overvægt af kvinder i København og af mænd i Stockholm.
København

Stockholm

70

København

Stockholm

København

Stockholm

Hvor kommer
turisterne fra?
Kortet er lavet som en heatmap: Jo
flere opslag fra det pågældende land,
jo mørkere er farven.
På verdensplan minder de to byers
Instagram-segmenter om hinanden.
Der er en klar overvægt af europæere,
men også en relativ stor andel fra USA
samt asiatiske lande såsom Malaysia
og Thailand.
Hvis vi ser på, hvor i Europa de
turister, der benytter henholdsvis
#copenhagen og #stockholm, kommer
fra, har Stockholm flere besøgende fra
Finland og Østeuropa generelt, mens
København har flere fra Holland og
Belgien. Begge byer har desuden
mange engelske og italienske turister.
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Forbindelser mellem
hashtags
Vi har indsamlet alle de hashtags, der er blevet
brugt sammen med henholdsvis #copenhagen
og #stockholm på Instagram. Vi har dernæst
lavet en netværksanalyse af, hvordan de
forskellige hashtags bliver brugt, ved at se på,
hvilke hashtags der bliver anvendt i samme
posts. På den måde kan vi ikke blot kortlægge
de mest populære hashtags/nøgleord, men
også se, hvilke emner (klynger) der dominerer
de digitale samtaler om de to byer.
I den hypotetiske illustration til højre kan man
fx se, hvordan #copenhagenfood og #noma
anvendes ved samme billeder, mens det kun er
#copenhagenfood, der også er relateret til
#organic, #streetfood og #foodporn.

#streetfood

#noma

#healthyfood

#organic

#foodporn

#copenhagenfood
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mad

København

guides
bike

Hashtaggene om København
danner et uddifferentieret
netværk, der består af adskilte og
spredte klynger, mens
enkeltstående og centrale
hashtags ikke tilhører en bestemt
klynge. Her finder vi fx
#copenhagen, #blogger, #love og
#tivoli.
Det er interessant, at ”keramik”
har sin egen klynge adskilt fra
generel kunst. Det viser, at keramik
virkelig er noget, turister
fremhæver ved deres besøg i
København.

Desuden er ”mad” en relativt stor
klynge sammenlignet med
Stockholm (jf. næste side).
Klyngens ”guides” er meget tæt
forbundet med #visitcopenhagen,
der er et centralt hashtag blandt
bloggertags som #mytinyatlas og
#passionpassport.

familytime

livsstil

rejse

happy

tobak

movie

work

tivoli
love

music

beautiful

gay

architecture

makeup

blogger

film

mode

tattoo

denmark
copenhagen

kunst
keramik

Hashtag-netværk med tematiske klynger
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Stockholm
Netværksstrukturen minder om
det københavnske med adskilte
klynger og mere generiske
hashtags i centrum såsom
#stockholm, #picoftheday og
#friends.
I modsætning til København finder
vi her en klynge af hashtags
relateret til møbler og indretning,
som ikke er nær så meget tilstede i
København. Mad fylder mindre
her, mens der til gengæld er flere
billeder om træning, sundhed og
fitness (kaldet ”livsstil” i
netværket).

mad
best

mode
tattoo

desig
n

Stockhol
m sexy

kunst
møbler

picoftheday friends sweden
inspiration

rejse

makeup
musik

livsstil
fighter

guides

marathon

Hashtag-netværk med tematiske klynger
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Etnografi
Dataoverblik

Dataindsamling i København og Stockholm
Vi har gennemført en dags etnografiske interviews og
observationer i henholdsvis København og Stockholm
medio august. Her har vi interviewet og observeret turister.
I alt har vi gennemført 28 interviews i de to byer.
Interviewene er blevet gennemført som gruppeinterviews
for de turister, der ikke rejste alene.

Alle interviews er gennemført i henholdsvis Nyhavn i
København og Gamla Stan i Stockholm. De to lokationer er
valgt, fordi vores øvrige analyser viste, at det var her der var
størst sandsynlighed for at møde flest turister, og ud fra
Wonderful Copenhagens ønske om at holde et bredt
analysefokus.
Valget af lokation kan imidlertid medføre en
overrepræsentation af et bestemt turistsegment – hvilket
man skal holde sig for øje i analysen.
76

Dataoverblik: Rejseform og nationalitet

Rejseform
Alene

Antal interviews
6

Nationalitet

Antal interviews

Nationalitet

Antal interviews

Belgien

1

Rusland

1

Bulgarien

1

Schweiz

3

Danmark

1

Sverige

1

Familie

6

Venner

6

England

2

Tjekkiet

1

Par

10

Frankrig

4

Tyskland

3

Holland

1

USA

4

Italien

2

Østrig

2

Malaysia

1
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