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INTRODUKTION

I januar 2019 blev VM i herrehåndbold 

gennemført i et delt værtskab mellem 

Danmark og Tyskland. I Danmark 

overværede lidt over 175.000 tilskuere 

kampene de to spillesteder; Herning (Jyske 

Bank Boxen) og København (Royal Arena). 

Mesterskabet blevet arrangeret af Dansk 

Håndbold Forbund (DHF) og Sport Event 

Denmark samt de to værtsbyer Herning og 

København.

Tilskuertilfredsheden er et afgørende 

parameter for et succesfuld event. 

Derudover har de tilrejsende tilskuere til 

eventet en stor økonomisk betydning for 

Danmark. Udover billetindtægter bruger 

tilskuerne penge på både overnatning, 

mad og andet i lokalområdet. 

Denne undersøgelse gennemføres således 

for at evaluere eventet på begge 

parametre; tilskuertilfredsheden og de 

turismeøkonomiske effekter af eventet. 

Undersøgelsen gennemføres af Epinion, på 

vegne af Sport Event Danmark og Dansk 

Håndbold Forbund (DHF)

I rapporten præsenteres først 

undersøgelsens primære konklusioner i et 

‘executive summary’. Herefter er 

rapporten inddelt i yderligere 3 afsnit, der 

går i dybden med resultaterne fra 

undersøgelsen. De tre afsnit er inddelt i 

hhv. en kortlægning af eventtilskuerne, 

tilskuernes oplevelse af eventet og til sidst 

eventets turismeøkonomiske effekter. 

God læselyst!
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UNDERSØGELSENS METODE

Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ 

dataindsamling, hvor der i alt er blevet 

gennemført 525 face-to-face interviews med 

tilskuere til eventet. Dataindsamlingen blev 

gennemført over 7 dage og er fordelt på de 

to spillesteder (København og Herning) og 

forskellige spillerunder. I København blev der 

i alt indsamlet 209 interview fordelt over 

hhv. den 10., 22. og 17. januar. 

Dataindsamlingen i København dækkede 

således åbningskampen og nogle af de 

indledende kampe. I Herning blev der i alt 

indsamlet 316 interviews fordelt over hhv. 

den 19., 21., 23. og 27. januar. 

Dataindsamlingen i Herning dækkede 

således nogle af kampene fra mellemrunden 

og finalekampen. Interviewene blev 

gennemført forskellige steder på 

eventområderne med lokale og tilrejsende 

danske og internationale tilskuere. 

Der var ingen kvoter på tilskuerne for 

bestemte segmenter, og indsamlingen skal 

derfor opfattes som tilfældig og 

repræsentativ. Interviewene blev 

gennemført af Epinions egne, uddannede 

interviewere via iPads. Tilskuerne skulle 

minimum være 18 år for at deltage i 

undersøgelsen.

Epinion har forestået dataindsamlingen, 

samt gennemført analyser og afrapportering 

af resultaterne, mens Visit Denmark har 

udarbejdet de turismeøkonomiske 

beregninger efter metoden beskrevet i 

’Turismeøkonomisk effektmåling af sports-, 

kultur- og erhvervsbegivenheder’, som er 

baseret på den regionale generelle 

ligevægtsmodel LINE.
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The World Men’s Handball Championship 2019 attracted over 175,000 spectators

Copenhagen attracted a total of approx. 

58.000 spectators, which are divided into 

the following groups:

▪ Locals : 15.000 (25%)

▪ Danish travellers: 28.000 (48%)

▪ Foreign travellers: 15.000 (27%) 

Herning attracted a total of approx. 117.000 

spectators, which are divided into the 

following groups:

▪ Locals: 17.000 (14%)

▪ Danish travellers: 87.000 (74%)

▪ Foreign travellers: 14.000  (12%)

Of the 175,000 spectators approximately 32,000 of them 

were locals, while 114,000 were Danish travellers and 

29,000 spectators came from abroad. Among the 143,000 

travellers, approximately 19% had at least one overnight 

stay, contributing substantially to the event’s total tourism 

consumption.

Note: The locals in Herning are defined as spectators 
living in Herning Municipality, while spectators in 
Copenhagen are defined as locals living in Dragør, 
Tårnby, Copenhagen or Frederiksberg Municipality. 
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THE SPECTATORS HAVE A HIGH INTEREST IN HANDBALL – AND THE 

EVENT CONTRIBUTES TO AN INCREASED INTEREST

Approximately 86% of the spectators indicate that they have a high or 

very high interest in handball. Even though the interest in general 

is high 37% agree that the event has increased their interest in 

handball  even more – and the increased interest is especially 

seen among younger spectators. The main reason for the 

Danish spectators to participate in the event is for the 

overall experience, whereas the foreign spectators 

would like to support their compatriots. For both 

Danish and foreign spectators a general interest in 

handball is the second highest reason.    

MORE THAN NINE OUT OF TEN SPECTATORS ARE SATISFIED WITH 

THE OVERALL EXPERIENCE AT THE EVENT

In Herning 98% of the spectators are satisfied or highly satisfied 

with the event, while the same proportion accounts for 94% in 

Copenhagen. In general, all parameters from the overall 

experience and atmosphere to various practicalities are 

rated high, however, the atmosphere and mood are 

rated higher than the cleanliness and queue 

experience. All satisfaction parameters – except 

satisfaction with queue conditions – are rated 

higher by the spectators in Herning compared to 

Copenhagen.

THE SPECTATORS INDICATE THAT SIMILAR EVENTS IN 

DENMARK COULD BE HIGHLY RELEVANT IN THE FUTURE

The Danish spectators in both Herning and København were 

in general proud, that the cities could attract an event like the 

World Men’s Handball Championship and approximately 9 out of 

10 would like to see similar events in the cities in the future. 

Furthermore, in both venues the spectators indicate a high 

willingness to recommend Denmark – under 10% indicates a very 

low willingness to recommend.

The spectators are highly satisfied with the experience at the event

MORE THAN HALF OF THE SPECTATORS HAVE BECOME 

AWARE OF THE EVENT FROM TV OR RADIO

Approximately 62% of the Danish spectators and 54% of the 

foreign spectators have become aware of the event from TV or 

radio. Furthermore, social media and information from friends, 

family or colleagues are the second and third most used source for 

awareness of the event – especially among the foreign spectators. 

Almost half of the spectators between 18 and 29 years indicate that 

they have become aware of the event from social media.
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The event generated approximately 276 mill. DKK in tourism consumption which led to 

many positive socio-economic effects

276 mill. 

The World Men’s Handball 

Championship in Denmark 

generated 276 mill. DKK in 

tourism consumption.

198 mill. DKK were generated in 

Herning, while 78 mill. DKK were 

generated in Copenhagen.

The foreign tourists created 151 

mill. DKK accounting for 55% of 

total tourism consumption 

related to the event.

180 FTEs 80 mill. (GVA) 52 mill. (Tax)

The foreign tourism consumption 

of 151 mill. DKK created 180 full 

time employees (FTEs) on 

national level.

While the total tourism 

consumption in Herning created 

152 full time employees on 

national level, the total tourism 

consumption in Copenhagen 

created 86 full time employees 

on national level.

The foreign tourism consumption 

created a gross value increase 

(Gross Value Added) of 80 mill. 

DKK on national level.

Furthermore, the consumption in 

Herning led to a gross value 

increase of 50 mill. DKK, while 

the consumption in Copenhagen 

created a gross value increase of 

46 mill. DKK.

The tourist consumption creates 

tax revenue in the form of VAT as 

well as commodity taxes and 

personal taxes.

At national level the foreign 

tourist consumption created 52 

mill. DKK in public tax revenue.

The consumption in Herning 

created 40 mill. DK in public tax 

revenue, while the consumption 

in Copenhagen created 25 mill. 

DKK in public tax revenue.
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Eventet tiltrak 175.000 tilskuere, 

hvoraf langt størstedelen er 

danske tilrejsende

Fordeling af lokale og tilrejsende tilskuere

14%

25%

74%

48%

12%

27%

Herning

København

Lokale tilskuere Danske tilrejsende Udenlandske tilrejsende

Eventet i Herning og København tiltrak 

samlet set 32.000 lokale og 143.000 

tilrejsende, dvs. 82% af tilskuerne var 

tilrejsende. Ud af de 143.000 tilrejsende, 

var 80% danske tilskuere og 20% var 

udenlandske tilskuere.

Sammenlignes fordelingen af tilskuerne i 

hhv. Herning og København ses det, at 

begge eventsteder især tiltrak danske 

tilrejsende. Andelen af danske tilrejsende 

er dog især høj i Herning, som også især 

formår at tiltrække danske besøgende fra 

et større geografisk område end 

København. I København ses en højere 

andel af lokale og udenlandske tilskuere

0% 10% 20% 30%

Fordeling af danske tilskueres hjemkommune

NOTE: De lokale defineres i Herning, som tilskuere 
der bor i Herning Kommune, mens det i København 
defineres som tilskuere der bor i Dragør, Tårnby, 
København eller Frederiksberg Kommune.
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37%

29%

37%

41%

14%

12%

12%

6% 12%

Herning (n=47)

København (n=46)

1 nat 2-3 nætter 4-6 nætter Mere end 7 nættet Ved ikke

Hvor mange overnatninger forventer du at have uden for eget hjem i forbindelse med dit 

besøg til VM i herrehåndbold?

Omkring 26.000 tilskuere 

overnatter i forbindelse med 

deltagelse i VM i 

herrehåndbold

I København er der omkring 17% af de 

tilrejsende tilskuere, som overnatter i 

forbindelse med deres deltagelse til VM 

i herrehåndbold, mens andelen svarer 

til 19% i Herning. Samlet set svarer det 

til, at over 26.000 tilskuere (15%) 

overnatter i forbindelse med VM i 

herrehåndbold.

I Herning er der lidt over 8 ud af 10, 

som overnatter pga. VM i 

herrehåndbold, mens andelen svarer til 

89% i København.

Blandt de overnattende tilskuere har 

langt størstedelen mellem 1-3 

overnatninger, mens en mindre andel 

har mere end 3 overnatninger.

81%

83%

19%

17%

Herning (n=285)

København (n=164)

Dagsbesøgende Overnattende

Er du dagsbesøgende? Det vil sige, at du kører til og fra VM i herrehåndbold på samme 

dag uden at overnatte.

83% i Herning og 

89% i København

Ville ikke have 

overnattet, hvis de 

ikke skulle deltage 

som tilskuer til VM.



De overnattende tilskuere 

overnatter hovedsageligt i 

værtsbyerne, hvor de 

primært overnatter på hotel
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Hvilken overnatningsform benytter du primært i forbindelse med VM i herrehåndbold?

45%

61%

23% 3% 10%

33%

11%

6%

9%Herning (n=47)

København (n=46)

Hotel B&B / Private værelser Vandrehjem Venner eller familie AirBnB Andet

Som det fremgår af graferne til højre, 

overnatter langt størstedelen af 

tilskuerne i værtsbyerne. I 

København er der hele 93% af de 

adspurgte, der overnatter i 

København, Frederiksberg, Tårnby 

eller Dragør Kommune. I Herning er 

der ca. 71% af de adspurgte der 

overnatter i Herning Kommune.

I København overnatter 61% af 

tilskuerne på hotel, mens andelen i 

Herning er 45%. Derudover er der en 

relativ stor andel af tilskuerne fra 

København, der overnatter hos 

venner eller familie. 

I hvilke(n) by(er) overnatter du i?

71%

93%

29%

7%

Herning (n=47)

København (n=40)

Værtskommune Anden kommune
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50%
60%

50%
40%

Herning
(n=316)

København
(n=209)

Kvinder

Mænd

19%
26%

20%
18%

25% 20%

23% 23%

13% 14%

Herning
(n=310)

København
(n=200)

60+ år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

18-29 år

Kønsfordeling blandt tilskuerne til eventet

Der ses kun mindre forskelle i køns- og  

aldersfordelingen blandt tilskuerne på tværs af 

de to spillesteder

I Herning er der en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, 

mens der er København er en anelse flere mænd. 

Aldersfordelingen er nogenlunde ens. Dog ses der en større andel 

yngre mellem 18-29 år i København.

Aldersfordeling blandt tilskuerne til eventet



5%

9%

11%

5%

28%

30%

33%

8%

8%

11%

6%

20%

37%

34%

11%

2%

8%

31%

18%

21%

25%

12%

5%

11%

16%

4%

29%

34%

3%

6%

20%

1%

13%

21%

46%

Andet

Alene

Anden familie

Familie med børn under 15 år

Familie med børn på 15 år eller derover

Ægtepar/par

Ven/venner

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år
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Størstedelen af tilskuerne 

følges med deres venner 

eller partner

Er du her alene eller sammen med andre? Angiv gerne flere svar. 

(n=73-121)

Over en tredjedel af alle tilskuerne 

til VM i herrehåndbold følges med 

deres venner. Hernæst er der også 

en væsentlig andel på over en 

fjerdedel, som følges sammen med 

deres partner.

På tværs af de forskellige 

aldersgrupper ses det, at det især 

er de helt unge – eller de 

udenlandske – tilskuere, som følges 

sammen med deres venner, men de 

ældre i ligeså høj grad følges med 

deres partner.

Derudover er det også især 

danskere der følges med børn, 

herunder særligt de 30-49-årige, 

når det kommer til børn under 15 

år.

55% af de 

udenlandske tilskuere 

følges med venner, 

hvilket er signifikant 

højere end de danske 

tilskuere.

Det er i højere grad 

de danske tilskuere 

der følges med børn.
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Hvordan blev du bekendt med VM i herrehåndbold?

1%

9%

1%

0%

1%

2%

0%

5%

0%

16%

21%

42%

44%

54%

1%

13%

1%

1%

1%

5%

7%

7%

13%

1%

22%

31%

32%

62%

Ved ikke

Andet

Via www.visitdenmark.com

Via www.denmark2015.com

Via anden hjemmeside

Via bannerannonce

Via www.dhf.dk

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

Via lokal dansk håndboldklub

Via udenlandsk håndboldklub

Via aviser og dagblade

Via venner, familie eller kollegaer

Via sociale medier som Youtube, Facebook,
Twitter

Via TV og Radio

Danske tilskuere
(n=372)

Udenlandske tilskuere
(n=153)

Kendskabet til VM i 

herrehåndbold opnås 

primært via digitale medier 

samt familie og venner

Størstedelen har fået kendskab til 

eventet via TV og radio, men mange 

er også blevet opmærksom via 

sociale medier eller venner og 

familie.

På tværs af danske og udenlandske 

tilskuere ses det, at det i højere grad 

er de udenlandske tilskuere, der er 

blevet bekendt med eventet via 

sociale medier eller fra venner, 

familie eller kollegaer. Omvendt er 

de danske tilskuere i højere grad 

blevet bekendt med eventyr via TV 

og radio. 

På tværs af aldersgrupperne ses det 

ydermere, at det især er de unge, 

der er blevet bekendt via de sociale 

medier.

49% af de 18-29-årige 

er blevet bekendt med 

eventet via sociale 

medier
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Størstedelen overværer VM 

for oplevelsens skyld, af 

almen interesse i håndbold 

eller for at give landsmænd 

opbakning

Hvad var årsagen/årsagerne til, at du ville overvære VM i herrehåndbold?

1%

3%

3%

3%

5%

2%

7%

8%

68%

61%

53%

1%

0%

3%

6%

7%

18%

14%

18%

42%

53%

71%

Ved ikke

Andet

Jeg var alligevel på ferie i Danmark

Jeg var alligevel i nærheden

Er familie eller ven med en eller flere af
deltagerne

Jobrelateret

Er selv eller har været medlem af en håndboldklub
under DHF

Give opbakning til byens involvering i
begivenheden

Har før deltaget ved/besøgt lignende
håndboldarrangementer

Give mine landsmænd opbakning

Almen interesse for håndbold

For oplevelsens skyld

Danske tilskuere
(n=372)

Udendlandske tilskuere
(n=153)

Som det fremgår af grafen til højre, 

er det især de danske tilskuere der 

overværer VM for oplevelsens skyld, 

mens de udenlandske tilskuere i 

højere grad har svaret, at de ønsker 

at give deres landsmænd opbakning, 

eller fordi de har en almen interesse 

for håndbold.

De danske tilskuere har desuden i 

højere grad end de udenlandske 

svaret, at de før har deltaget ved 

lignende håndbold arrangementer, at 

de selv har været medlem af en 

håndboldklub under DHF eller at de 

ønsker at give opbakning til byens 

involvering i begivenheden.
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Interessen for håndbold 

er især høj hos tilskuerne 

på 60+ år

I hvor høj grad er du generelt interesseret i håndbold? 

Interessen for håndbold er 

generelt høj for alle tilskuere –

yngre som ældre, danske som 

udenlandske.

Analyse viser, at hele 64% af 

tilskuerne på 60+ år interesserer i 

meget høj grad interesserer for 

håndbold, mens andelen for de 

18-29-årige til sammenligning er 

45%. De yngre har dog i højere 

grad opnået en stigende interesse 

for håndbold efter at have 

deltaget i eventet.

60% af de udenlandske har 

angivet, at de i meget høj grad 

interesserer sig for håndbold, 

mens samme andel for de danske 

er en anelse lavere på 51%

Har din deltagelse i dette arrangement øget din interesse for håndbold?

45%
55% 49% 53%

64%

35%
31% 39% 34%

31%
13% 11% 5% 10%

1%6% 3% 4% 4% 4%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

Ved ikke

Slet ikke

I ringe grad

Hverken eller

I høj grad

I meget høj grad

17% 11% 18% 14% 12%

25%
29% 22%

16% 15%

55% 60% 58%
69% 71%

0% 0% 0% 1% 0%

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

Ved ikke

Nej, jeg er blevet mindre
intresseret

Nej, min interesse er
uændret

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

(n=73-121)
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Havde du billet og deltog som tilskuer under VM i kvindehåndbold i 2015 i Danmark?

Cirka en fjerdedel af tilskuerne i 

Herning var også tilskuere i Herning 

til VM i kvindehåndbold i 2015

Langt størstedelen af tilskuerne til VM i herrehåndbold har ikke deltaget som tilskuer 

med billet under VM i kvindehåndbold i 2015 i Danmark. I Herning er der dog 26% 

som var tilskuer i Herning i 2015, mens der også er 10% af tilskuerne fra København, 

som var tilskuer i Herning i 2015.

1%

26%

0% 1%

73%

3%
10%

3% 3%

85%

Ja, jeg var tilskuer i 
Frederikshavn – Arena Nord

Ja, jeg var tilskuer i Herning –
Jyske Bank Boxen

Ja, jeg var tilskuer i Næstved –
Arena Næstved

Ja, jeg var tilskuer i Kolding –
Sydbank Arena

Nej, jeg var ikke tilskuer med
billet

Herning
(n=316)

København
(n=209)
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Der er generelt stor 

tilfredshed med oplevelsen 

til VM i herrehåndbold 

blandt tilskuerne

Hvis du skulle give en overordnet vurdering af din samlede oplevelse af VM i herrehåndbold, 

hvordan ville du så vurdere den?

Over 9 ud af 10 tilskuere har haft en god 

eller en meget god oplevelse til VM i 

herrehåndbold. Tilskuertilfredsheden er 

størst i Herning, hvor 98% angiver at de 

har haft en meget god (84%) eller god 

(14%) oplevelse. I København har 94% 

angivet, at de har haft en meget god 

(71%) eller god (23%) oplevelse.

Tilfredsheden er generelt højt hos alle 

målgrupper – dog ses en sammenhæng 

mellem tilskuernes alder og deres 

oplevelse af eventet. Særligt de 60+ årige 

har haft en god oplevelse, hvor hele 87% 

angiver at oplevelsen var meget god, 

mens den tilsvarende andel udgør 77% 

for de 18-29-årige.

Derudover har 82% af de danske 

tilskuere angivet at oplevelsen har været 

meget god, mens andelen svarer til 76% 

for de udenlandske tilskuere.

21

84%

71%

14%

23%

1%

2%2%

Herning (n=316)

København (n=209)

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

87% af de 60+ årige har svaret ”Meget god”, mens 

der til sammenligning kun er 77% af de 18-29-årige, 

der har svaret ”Meget god.



Som det ses af grafen til højre, er 

en høj andel af tilskuerne meget 

tilfredse med stemningen til VM i 

herrehåndbold, som generelt 

vurderes højt. 

Køforholdene samt oprydning og 

rengøring opnår omvendt kun en 

topscore blandt lidt over 

halvdelen af tilskuerne.

Tilfredsheden med de enkelte 

forhold er generelt højest blandt 

tilskuerne i Herning, bortset fra 

vurderingen af køforholdene, som 

vurderes bedst i København.
53%

52%

57%

63%

63%

72%

88%

53%

58%

54%

48%

47%

52%

77%

Grafen viser andelen, der har givet den højeste score på hver af spørgsmålene

0% 100%

Herning København Totalen
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Hvordan oplever du generelt stemningen i 
forbindelse med VM i herrehåndbold?

I hvilken grad lever arrangementet op til 
dine forventninger alt i alt, hvad angår 

stemningen?

Hvordan oplever du generelt stemningen i 
aktivitetszonen/fanzonen?

Hvordan synes du at udsmykning, 
dekorationer og lys har været under VM i 

herrehåndbold?

Hvordan synes du at musik og ”speak” har 
været under VM i herrehåndbold?

Hvad er din oplevelse af køforholdene i 
forbindelse med VM i herrehåndbold?

Hvordan synes du, at oprydning og 
rengøring er i forbindelse med VM i 

herrehåndbold?

Tilskuerne vurderer 

generelt stemningen højt, 

mens køforhold samt 

oprydning og rengøring 

vurderes lavest

(n=209-316)



Stemningen vurderes 

generelt højt af tilskuerne 

– og særligt i Herning

88%

77%

10%

16%

1%

3%1%

Herning (n=316)

København (n=209)

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Hvordan oplever du generelt stemningen i forbindelse med VM i herrehåndbold? 

I hvilken grad oplever du, at arrangementet omkring VM i herrehåndbold lever op til dine 

forventninger alt i alt, hvad angår stemningen? 

72%

52%

27%

34%

1%

9% 1%

1%

3%

Herning (n=316)

København (n=209)

I meget høj grad I høj grad Hverken / eller I ringe grad Slet ikke Ved ikke

Over 9 ud af 10 tilskuerne oplever 

generelt stemning i forbindelse 

med VM i herrehåndbold som god 

eller meget god. I forhold til 

forventningerne, vurderes 

stemningen dog en anelse lavere.

På tværs af de to spillesteder ses 

det, at det især er tilskuerne i 

Herning, der vurderer stemningen 

højt. Her har 88% angiver at 

stemningen er meget god, mens 

den tilsvarende andel i København 

udgør 77%.

Derudover har over 70% af 

tilskuere i Herning vurderet, at 

arrangementet har levet op til 

deres forventninger, hvad angår 

stemningen. I København var det 

omkring hver anden. 
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Nogle tilskuere påpeger, at musikken og ”speak” kunne have været bedre, at 

der var mere af den slags, mere underholdning fx som det man ser til 

slutrunder i fodbold, og et større lysshow. I byrummet kunne tilskuerne have 

ønsket sig et mere dekorativt udgangspunkt, så man tog arrangementet med 

hele vejen ud i bylivet. 

Nogle tilskuere ønsker, at der til lignende fremtidige arrangementer kommer 

et bedre udvalg i de enkelte muligheder, at sortimentet af udbydere styrkes, 

at priserne bliver genovervejet, da de er for dyre og at man kan få lov til at 

tage drikkevarer med ind i hallen. 

Når det kommer til stemningen, har tilskuerne en række forbedringsforslag, der kan grupperes under 

praktiske forhold, mad og drikke samt selve showet

Nogle tilskuere nævner, at bedre/mere information om afviklingen af 

arrangementet havde været fordelagtigt. Derudover også bedre 

parkeringsforhold og organisering, placering af rygerummet stod 

uhensigtsmæssigt, rengøringen og et mere internationalt hensyn, da meget 

foregår på dansk. 

“Vi skal ikke glemme, at det er et 

international event. Der er for lidt, der 

tilgodeser folk, der kommer udefra”

(Kvinde – Herning) 

“Flere informationer om afviklingen og 

hvordan det kommer til at foregå. Skal 

man fx have ørepropper med”

(Mand – Herning) 

(109 åbne besvarelser)

PRAKTISKE 

FORHOLD

MAD OG 

DRIKKE

SHOWET OG 

BYBILLEDET

“Better food opportunities. The food 

was average. There is nothing for 

vegans or Muslims”

(Mand – Herning) 

“Der skal være mere underholdning”

(Kvinde – København) 

“[…] byen kunne godt dekoreres mere 

til begivenheden”

(Kvinde – Herning) 
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Udsmykning, dekorationer 

og lys vurderes højest i 

Herning, mens musik og 

”speak” vurderes 

nogenlunde lige godt
63%

48%

29%

39%

2%

7% 1%

5%

3%

Herning (n=316)

København (n=209)

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Hvordan synes du at udsmykning, dekorationer og lys har været under VM i herrehåndbold? 

Hvordan synes du at musik og ”speak” har været under VM i herrehåndbold?

57%

54%

28%

26%

6%

10%

1%

5%2%

8%

4%

Herning (n=316)

København (n=209)

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

I Herning vurderer 92% af 

tilskuerne udsmykning, 

dekorationer og lys som meget 

god eller god. Den tilsvarende 

andel i København er 87%.

Når det kommer til musik og 

”speak” er tilskuerne i hhv. 

Herning og København næsten 

lige tilfredse. Det er dog en højere 

andel på 7% i København, som 

vurdere musik og ”speak” som 

dårlig, men det kun er 1% i 

Herning.
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Oprydning, rengøring og 

køforhold er de forhold som 

tilskuerne vurderer lavest

53%

53%

32%

28%

3%

6%

1%

3%

10%

10%

Herning (n=316)

København (n=209)

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Hvordan synes du, at oprydning og rengøring har været i forbindelse med VM i herrehåndbold?

Hvad er din oplevelse af køforholdene i forbindelse med VM i herrehåndbold?

52% 58%

39% 24%

8%
12%

1% 5%2%

Herning
(n=316)

København
(n=209)

Ved ikke

Jeg har stået rigtig længe i kø

Jeg har stået en del i kø

Jeg har stået en lille smule i kø

Jeg har stort set ikke stået i kø

Oprydning og rengøring vurderes 

positivt af tilskuerne, men 

sammenlignet med de øvrige 

parametre, opnår disse forhold den 

laveste score.

På tværs af de to spillesteder 

vurderes oprydning og rengøring 

nogenlunde ens – dog en anelse 

mere positivt i Herning. 

Derudover vurderes køforholdene

også bedst i Herning, hvor over 9 ud 

af 10 enten højest har stået en lille 

smule i kø. I København er der her 

17% som har stået en del eller rigtig 

længe i kø.
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Nogle tilskuere påpeger, at skiltningen kan forbedres i forbindelse med 

lignende events i fremtiden. Det påpeges, at det kan være overvældende, hvis 

man ikke besøger den størrelse arrangementer ofte. Derudover nævnes bl.a. 

skiltningen til tribunen, indgangen, udgangen, ved parkeringspladserne, til og 

fra metroen og bare generelt i hallerne.  

Nogle tilskuere nævner, at de godt kunne godt bruge flere steder, hvor de kan 

købe merchandise. At det bliver solgt omkring indgangen giver kø problemer, 

og det opleves som uhensigtsmæssigt. Der må også gerne være et større 

udvalg af de forskellige ting, man kan købe.  

Nogle af tilskuerne nævner, at fanzonen har været forvirrende og 

uoverskuelig. Der efterspørges måder hvorpå man nemmere kan finde rundt 

og få den information, man behøver. Placeringen af buffeten i området ligger 

ikke optimalt placeret, da der er et højt støjniveau. Flere tilskuere ønsker 

også, at fanzonen skal være åbent hele tiden. 

“Jeg kunne godt bruge mere info om 

fan-zone aktiviteterne og hvad man kan 

købe”

(Mand – Herning) 

“Alt merchandise bliver solgt ved 

indgangen, det giver kø”

(Mand – Herning) 

FAN-ZONEN

KØB OG SALG AF 

MERCHANDISE

SKILTNING OG 

WAYFINDING

“Jeg kunne godt bruge bedre skiltning 

til tribunerne og indgangen”

(Kvinde – København) 

“Det er overvældende, hvis det er 

første gang, man er til et stort event. 

Mangler vejvisere ”

(Mand – Herning) 

(71 åbne besvarelser)

Når det kommer til praktiske ting, har tilskuerne nogle forbedringsforslag, der kan grupperes under 

fanzonen, køb og salg af merchandise samt skiltning og wayfinding
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Stemning og forplejning 

vurderes relativt lavt i VIP-

området
55% 39% 7%

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Hvordan oplever du generelt stemningen i VIP-området?

Hvordan oplever du servicen i VIP-området?

Hvordan oplever du forplejningen i VIP-området?

(n=17)

74% 19% 6%

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

50% 25% 1% 6% 19%

Meget god God Hverken eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Cirka 4% af de adspurgte tilskuere 

angiver, at de har opholdt sig i VIP-

området. 

Blandt de der har opholdt i VIP-

området, vurderes særligt servicen 

højt. Her er der knap 3 ud af 4 som 

har angivet, at services var meget 

god.

Sammenlignet med den generelle 

vurdering af stemningen til VM i 

herrehåndbold, er der en lavere 

andel, der vurderer stemningen som 

”Meget god” i VIP-områder. 

Derudover vurderes forplejningen i 

VIP-området også relativt lavt, når 

der ses på den generelle vurdering af 

øvrige parametre i undersøgelsen-
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Fanzonen i Herning blev 

besøgt af næsten alle tilskuere 

og opleves generelt positivt

96%

12%

4%

81% 8%

Herning (n=316)

København (n=209)

Ja Nej Ved ikke

Har du opholdt dig i fanzonen/aktivitetszonen?

Hvordan oplever du generelt stemningen i fanzonen/aktivitetszonen?

63%

47%

35%

18%

1%

18% 18%

Herning (n=305)

København (n=19)

Meget god God Hverken / eller Dårlig Meget dårlig

Som det fremgår af grafen til højre, er 

der er signifikant flere tilskuere i 

Herning, der har besøgt fanzonen, 

sammenlignet med andelen af tilskuere 

der har besøgt aktivitetszonen i 

København. Den store forskel skyldes 

formentlig placeringen af de to zoner. 

Mens aktivitetszonen i Herning ligger i 

forlængelse af arenaen, ligger 

aktivitetszonen i København i en 

separat hal. 

Blandt de som har besøgt zonerne 

(bemærk at antallet er meget lavt i 

København), vurder tilskuerne i Herning 

stemningen højere end i København. 

Cirka 63% af tilskuere i Herning har 

vurderet stemningen i zonen til at være 

meget god, mens den tilsvarende andel 

i København er 47%. 
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Danskerne er stolte af at deres by 

kan tiltrække VM i herrehåndbold, og 

ser gerne lignende events i byen i 

fremtiden

80% 83%

6%
8%5%
3%1%

1%
1%9% 4%

Herning
(n=286)

København
(n=86)

53%

69%

5%

13%

2%

3%
5%
1%

39%

9%

Herning
(n=286)

København
(n=86)

86% 87%

4% 6%3% 1%1%6% 4%

Herning
(n=286)

København
(n=86)

Ved ikke

Meget uenig

Lidt uenig

Hverken / eller

Lidt enig

Meget enig

Jeg er stolt af, at byen kan tiltrække en 

event som VM i herrehåndbold

VM i herrehåndbold skaber en god stemning 

i byen Jeg ser gerne lignende events i byen i fremtiden

Over 8 ud af 10 danskere er stolte af, at byen (Herning og København) kan 

tiltrække en event som VM i herrehåndbold. Derudover langt størstedelen 

også meget gerne, at der kommer lignende events i byen i fremtiden. Hhv. 

53% i Herning og 69% i København synes VM i herrehåndbold har skabt en 

god stemning i byen. I Herning er andelen især lavere, da mange har svaret 

‘Ved ikke*.
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Anbefalingsvilligheden er generelt høj begge eventsteder HVAD ER NET PROMOTER SCORE?

Net Promoter Score (NPS) er et mål for, i hvor høj grad 

de besøgende vil anbefale Danmark som 

feriedestination til andre – f.eks. i forbindelse med 

lignende arrangementer.

De besøgende er blevet spurgt ”Hvor sandsynligt er det, 

at du vil anbefale Danmark til familie, venner eller 

bekendte – f.eks. i forbindelse med lignende 

arrangementer eller på en ferie generelt?”, og har svaret 

på en skala fra 0 (slet ikke sandsynligt) til 10 (meget 

sandsynligt). De besøgende kan herefter inddeles i tre 

grupper:

NPS udregnes på følgende måde:

NPS = % Ambassadører – % Kritikere

Ambassadører: Har svaret 9 eller 10 og er 

dermed meget anbefalingsvillige.

Neutrale: Har svaret 7 eller 8 og er således 

hverken meget positive eller negative.

Kritikere: Har svaret 0-6 og er dermed 

kritiske overfor eventet.

1% 1%
4% 3%

12%

18% 19%

43%

0% 0%
3% 2%

7%

29%

14%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AMBASSADØRERNEUTRALEKRITIKERE

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Danmark som feriedestination for din familie, venner 

eller bekendte – f.eks. i forbindelse med lignende arrangementer eller på en ferie generelt? 

(ved ikke-besvarelser er frasorteret)

Som grafen viser nedenfor er anbefalingsvilligheden høj blandt tilskuerne i både Herning og 

København – dog en anelse højere i Herning. størst for Herning. Omkring 62% af tilskuerne i 

Herning kan karakteriseres som ambassadører, mens andelen ligger på 58% i København. 

Herning har således en NPS på 55, mens København har en på 53. 
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POINT 5.

TURISME-
ØKONOMISKE 
EFFEKTER
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INTRODUKTION OG METODE

De turismeøkonomiske effekter er udarbejdet 

på baggrund af billetdata fra Dansk Håndbold 

Forbunds bookingsystem kombineret med 

oplysninger fra tilskuerundersøgelsen.

Der blev i Danmark solgt 175.074 billetter til 

kampene. Ud fra disse mængder er der via 

billetdata fratrukket billetter og omsætning til 

lokale, der har bopæl i hhv. Herning Kommune 

og København By. Lokale tilskuere indgår ikke i 

de turismeøkonomiske beregninger – heller 

ikke deres billetkøb, da de per definition ikke er 

turister. Denne billetindtægt er dog central for 

eventøkonomien og arrangørerne.

Ud over entrébilletten, er der yderligere 

fratrukket den andel af turister, der alligevel 

ville være i området på ferie e.l. uanset om VM 

i herrehåndbold var afholdt. Turister, der i 

forvejen besøgte Danmark og benyttede 

lejligheden til at se VM i herrehåndbold, 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. Der er skelnet 

mellem værtsbyerne: København og Herning 

som lokation samt Danmark og udlandet som 

bopælsland.

Udover tilskuerne, var der en række 

akkrediterede personer til eventet. 

Størstedelen var personale (fx sikkerhed, 

frivillige, presse, broadcasters, teknikere, 

dommere og andre leverandører). 

VisitDenmark har i samarbejde med Dansk 

Håndboldforbund og Sport Event Denmark 

vurderet opholdslængder og døgnforbrug for 

disse gruppe.
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Den samlede turismeomsætning 

genereret fra eventet er estimeret til 

276 mio. kr.

34

276 
mio. kr.

Som det fremgår af tabellen til højre fordeler 

turismeomsætningen sig med 198 mio. kr. i Herning og 78 

mio. kr. i København. De udenlandske turister, står for 55% 

af det samlede turismeforbrug. Beregningernes 

forudsætninger fremgår bagerst i denne rapport (se side 38).

Hele landet Herning København

Turismeforbrug, mio. kr.

Samlet eventgenereret turismeforbrug 276 198 78

- Heraf udenlandsk turismeforbrug 151 99 52

- Udenlandsk andel af det samlede
turismeforbrug

55% 50% 67%

Beskæftigelseseffekter, årsværk

Lokale beskæftigelseseffekter 180 152 86

Bruttoværditilvækst (~BNP), mio. kr.

Lokalskabt værditilvækst 80 50 46

Skatteprovenu, mio. kr.

Skatteprovenu skabt i værtsområde 52 40 25

- Heraf kommunale indkomstskatter 10 4 4

Turismeforbrug og afledte turismeøkonomiske effekter af VM i herrehåndbold 2019

Note: Der opnås kun positivt national nettoeffekt ved udenlandsk omsætning. Det antages, at de danske 
tilrejsende har haft deres forbrug andre steder i Danmark, og de skaber derfor ikke nogen nettoeffekt nationalt.



Turismeforbruget er størst i 

Herning og drives i høj grad af 

danske tilrejsende
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Som det fremgår af tabellen til højre, er 

turismeforbruget størst i Herning – og over 

2,5 gange så højt som i København.

I Herning står de danske tilskuere for 

omkring 47% af hele turismeforbruget. I 

København er det omvendt de udenlandske 

tilskuere der driver forbruget med en andel 

på 53%.

De øvrige dækker over deltagere, frivillige, 

personale, medier mm. Det er især de 

udenlandske fra denne gruppe der bidrager 

til turismeforbruget i både Herning og 

København,

Hele landet Herning København

I alt 276 198 78

Danske i alt 124 99 26

Udenlandske i alt 151 99 52

Tilskuere 224 158 66

Tilrejsende danske 118 94 25

Udenlandske 105 64 41

Øvrige 52 40 12

Tilrejsende danske 6 5 1

Udenlandske 46 35 11

Eventskabt turismeforbrug i mio. kr. efter type og lokation 



Døgnforbruget er størst 

hos danske endagsturister 

samt de udenlandske 

turister, der overnatter
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Tilrejsende tilskueres gennemsnitlige døgnforbrug efter forbrugsposter i kroner (ekskl. billetter til VM i herrehåndbold

kr.  436

kr. 472

kr. 208

kr. 1.309

kr. 2.200

kr. 317Danske endagsturister (Herning)

Udenlandske endagsturister (Herning)

Danske endagsturister (København)

Udenlandske endagsturister (København)

Danske overnattende

Udenlandske overnattende

Overnatning Transport Spisesteder Shopping Andet

42% 10% 27% 18%

34% 20% 31% 14%

2%

13% 48% 4% 35%

10% 67% 18% 5%

13% 52% 15% 20%

16% 49% 23% 12%

Som det fremgår af grafen til højre, 

har danske endagsturister i hhv. 

Herning og København et højere 

døgnforbrug end de udenlandske 

endagsturister. For de tilskuere, der 

ikke overnatter i forbindelse med 

eventet, bruger de procentuelt flest 

penge på spisning.

Udenlandske tilrejsende, der 

overnatter, bruger i gennemsnit ca. 

900 kr. mere i døgnet end 

overnattende tilskuere, der har 

bopæl i Danmark. For både de 

dankse og udenlandske 

overnattende ligger størstedelen af 

forbruget på overnatning. De 

danske overnattede bruger dog 

næsten ligeså mange penge på 

spisesteder.

Note: Forbruget på attraktioner udgør kun 1% for de udenlandske overnattende og under 1% for de øvrige grupper og er derfor 

frasorteret i grafen ovenfor.



Eventet har tiltrukket over 145.000 

danske og udenlandske turister
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TURISTER FULGTE DAGE

I alt Herning København I alt Herning København

I alt 145.316 101.697 43.619 210.937 150.495 60.442

Danske i alt 114.701 86.879 27.822 131.017 99.194 31.823

Udenlandske i alt 30.615 14.818 15.797 79.920 51.301 28.619

Tilskuere 143.411 100.321 43.089 181.882 126.884 54.997

Tilrejsende danske 114.355 86.623 27.731 125.784 94.784 31.000

Udenlandske 29.056 13.698 15.358 56.098 32.101 23.997

Deltagere 635 355 280 9.230 6.360 2.870

Tilrejsende danske 60 30 30 630 510 120

Udenlandske 575 325 250 8.600 5.850 2.750

Personale, medier mm. 1.250 1.011 240 19.485 17.051 2.435

Tilrejsende danske 266 216 51 4.263 3.701 563

Udenlandske 984 795 189 15.222 13.350 1.872

Frivillige 20 10 10 340 200 140

Tilrejsende danske 20 10 10 340 200 140

Eventdeltagende turister og fulgte dage efter type og lokation

Undersøgelsen viser, at der fordelt på de to værtsbyer er tiltrukket 

145.316 turister i forbindelse med VM i herrehåndbold. Her er 

majoriteten af tilskuerne lokaliseret i Herning. I relation til de 

fulgte dage, er eventdeltagende turister oppe på knap 211.000. 



FORUDSÆTNINGER BAG BEREGNET 
TURISMEFORBRUG OG AFLEDTE 
TURISMEØKONOMISKE EFFEKTER

1. De afledte økonomiske effekter er baseret på en særkørsel i den generelle 
ligevægtsmodel LINE.

2. 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 på benzin, overnatning mm. Derfor skal man i højere betragte 
resultaterne som områdeeffekter end kommuneeffekter.

3. Til de lokale effekter er billetindtægter medregnet, da de dækker vare-
/tjenesteforbruget i lokalområdet og kun i begrænset omfanges bruges andre 
steder i landet.

4. Der opnås kun positivt national nettoeffekt ved udenlandsk omsætning. 

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

6. Bruttoværditilvækst (BNP i basispriser, dvs. eksklusiv produktskatter og -
subsidier) 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).

7. Bag effekterne ligger der en antagelse om, at denne eventgenerede omsætning 
har samme type effekter som turisme generelt har i kommunerne.
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