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Kritiske refleksioner over turismes 
nu og –fremtid i Sydvestjylland 

Janne J. Liburd, Dr.phil, lektor, leder,  
Center for Turisme, Innovation og Kultur 

Institut for Design og Kommunikation, SDU 



Turismens positivt afledte effekter 

 Turisme kan øge livskvaliteten  
 Turisme skaber jobs i Danmarks yderområder 
 Turisme gavner resten af erhvervslivet 
 Turisme kan være med til at bidrage til en mere bæredygtig 

udvikling 
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Hvem kærer sig om turismen? 

1. Sydvestjylland er den største turistafhængige region i DK 
2. Hvad betyder det for den kommunale, regionale og 

nationale planlægning og udvikling?  
a. Hvor er de aktuelle baseline-tal, undersøgelser og 

statistikker? 
b. Hvad er en god oplevelse for turisterne? 

3. Hvem tjener penge på turisterne? 
4. Hvordan ser erhvervslivet på turismen? 
5. Hvad betyder den globale konkurrence for dansk   
       og sydvestjysk turisme?  

 
 

Janne J. Liburd Tingstedet 6. Okt 2014 



Hvad er målet, visionen? 

 Hvad er det for et Sydvestjylland, der skal udvikles med hjælp 
fra turismen? 

 Hvordan skal Nationalpark Vadehavet bruges til at synliggøre, 
formidle og bevare vores natur- og kulturværdier, der er i 
verdensklasse? 

 Hvem har en vision for turismen: Hvad vil vi være kendte for 
nationalt, internationalt? 

 Hvem samarbejder ‘vi’ med for at nå ‘vores’ mål? 
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Viden til vækst i dansk turisme 

 Politisk prioritering, tid og midler  
 Turismestuderende i erhvervsdefinerede projekter 

 Akademierne, Universiteterne*   
 

 Erhvervsrettede forskningsprojekter – et ideudkast 
 Bedre viden om markeder og efterspørgsel: Hvad er en god turismeoplevelse i 

DK? 
 Hvordan booker vores gæster og hvad siger de om os før, under, efter ferien? 
 Hvordan inddrager vi turisterne i innovationsprocesser?  
 Hvordan kan vi benchmarke og organisere os mere effektivt på 

destinationsniveau?  
 Hvordan kan regional og national lovgivning understøtte dansk 

turismeudvikling, innovationsprocesser, nye værdikæder? 
 Jeres bud? 
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