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Big Data i kystturismen 
 
Tanja Nielsen og Anne-Mette Hjalager, 
SDU og Jie Zhang, CRT 

 
Big Data betyder: 

• Mere viden hurtigere til flere 

• Nye mulige samarbejdspartnere 

• Nye chancer for mindre turistvirksomhe-
der og serviceleverandører til turismen. 

 
Der tales meget om Big Data. Men langt de fleste 
har kun en vag fornemmelse af, hvad det er, og 
de færreste kan gennemskue, hvad man egentlig 
kan bruge det til i en praktisk virkelighed. Formå-
let med dette InnoCoast Input er at give en kort 
introduktion til begrebet og systematisk ramme-
sætte metoder til at arbejde med Big Data i 
(kyst)turismen.  

 
Big Data er et resultat af, at alle mennesker, virk-
somheder og ting hver eneste sekund afsætter 
myriader af elektroniske signaler i en masse for-
skellige digitale systemer. Disse oplysninger fan-
ges og lagres, nogle gange med det direkte formål 
at bruge dem til veldefinerede udfordringer, men 
indimellem også uden et særligt mål for øje. I takt 
med, at datakapaciteten bliver billigere og mere 
tilgængelig, opbevares data ofte i store mængder 
og i lang tid. Disse data er eller kan blive af øko-
nomisk værdi for de, som indsamler dem. De kan 
også være af værdi for andre, og når det er til-
fældet, bliver Big Data en vare på et marked.  
 

Tre vigtige kendetegn for Big Data: 
Volumen: Der fanges meget store mængder af 
data. En enkelt kreditkorttransaktion efterlader 
data om kunden, sælgeren og de finansielle insti-
tutioner, og der er oplysninger om hvad, hvor, 
hvornår, hvor meget osv.  Facebook har i sit sy-
stem ubegribeligt mange fotos, og man kan også 
se dette som en Big Data kilde. Alle brugere af 
mobiltelefoner sætter sig spor i æteren, når de 

bevæger sig rundt. 
 
Hastighed: I det øjeblik, at data indsamles, er de 
også klar til at blive brugt, bearbejdet og sendt 
videre. Motorvejenes overvågningsteknik er i 
princippet real-time eller nær realtime, og den 
mindste kødannelse eller afvigelse i trafikmøn-
strene kan databearbejdes, og informationer 
sendes videre til trafikanter, politi osv. 
 
Forskellighed: Der bliver langt flere typer af in-
formationer og flere ustrukturerede data, fx sen-
sordata og informationer fra sociale medier 
(Gandomi & Haider, 2015). Data er ikke bare tal 
og bogstaver, men også fotos, samtaler og video-
er. Kompleksiteten af data kan øges ved at kom-
binere, for eksempel at fotos geotagges. Men de 
mange lag gør også disse data meget uoverskue-
lige. Det er et stort arbejde at organisere og ska-
be mening i dem. Interaktive visualiseringer og 
animationer, fx mindmaps, heat maps, infogra-
phics og relationelle diagrammer overskueliggør 
sådanne aktiviteter. Netop varieteten og nye 
koblinger skaber helt nye indsigter og viden.  
 

 
Kilde: http://rawgraphs.io  Eksempler på Big Data visualiseringer. 

 

 
Turistvirksomheders brug af Big Data 
I forbindelse med deres daglige drift producerer 
turistvirksomheder og deres kunder selv mange 
data, og nogen gange måske uden helt at vide 
det. Disse data kan være vigtige i forbindelse med 
både den strategiske udvikling, udvikling af nye 
produkter og services og i strømliningen af den 
daglige drift.  

 

http://innovationsfonden.dk/da
http://rawgraphs.io/
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Eksempler på Big Data metoder 
Genbrug af kasseinformationer fra museumsbu-
tikken kan analysere, hvornår gæsterne køber 
hvad. De kan for eksempel bruges til at lave til-
bud, stille særlige varer frem, kombinere med 
oplevelsespakker, finde motiver til kommende 
udstillinger. 

Med skrab på Facebook, Tripadvisor, Twitter m.v. 
kan en festival analysere deltagernes ratings og 
få et billede af, hvordan og med hvilke argumen-
ter de bidrager til markedsføringen. 

Energiforbruget kan være en indikation på dårli-
ge og gode kunder, når man udlejer feriehuse. 
Analyser af sammenhænge med indtjening kan 
give grundlag for målrettet markedsføring, kam-
pagner, nyinvesteringer eller ledelsestiltag. 

 

Destinationernes brug af Big Data 
Destinationsselskaber, partnerskaber, LAG’er 
m.v. er kollaborative aktører i kystturismen, og 
netop i samarbejde kan der være særlig gode 
muligheder for at nyttiggøre Big Data (Liburd, 
Nielsen & Heape, 2017).  
 

Eksempler på Big Data metoder 
VisitDenmarks surveydata kan kombineres med 
data om begivenheder for at undersøge, om 
flere, bedre, nye tilbud på destinationen giver 
flere turister, højere omsætning og mere til-
fredshed.  

Overvågningskameraer på offentlige strande kan 
give stof til analyser af adfærd, herunder kan der 
kombineres med meteorologiske data. 

Instagramfotos kan give et billede af, hvad gæ-
sterne kan lide på destinationen. 

 

Offentlige myndigheders brug af Big Data 
Der er hele tiden brug for at vurdere og justere 
rammebetingelserne for turisterhvervet. Det er 
statens, regionernes og kommunernes opgave at 
demokratisere adgang til data, både lokalt og 
nationalt, med åben-data-initiativer. 
 

Eksempler på Big Data metoder 
Med skrab på Airbnb’s egen hjemmeside kan 
myndighederne få et indblik i udviklingen af et 
nyt udbud og et nyt marked inden for turismen. 
Det kan både bruges til at favne et turismepro-

dukt, men også tjene som grundlag for eventuel-
le reguleringer på boligmarkedet. 

Teleselskabernes positionsdata eller udlagte 
sensorer kan fortælle om besøgsstrømme i nati-
onal- og naturparkerne. Hvor mange, hvornår og 
hvor. Kombineret med data om naturbeskyttel-
sesbehov kan dette være grundlag for stiplan-
lægning, codes of conduct, moniteringsindsatser 
m.v.  

Samkørsel af data om turistvirksomhederne kan 
skabe billeder af beskæftigelse, omsætning og 
udviklingstendenser, men også brug af offentlige 
ydelser og aktiv deltagelse i turismepolitiske 
satsninger. Det kan være led i målretning af er-
hvervspolitikken. 

 
 

Turisternes brug af Big Data 
I eksemplerne ovenfor er det i høj grad turister-
ne, som er genstand for temperaturmålinger. 
Men turisterne bruger også selv Big Data til at 
medproducere produkter og services (Liburd et 
al., 2017). Mange turister finder de elektroniske 
spor, som andre besøgende efterlader, mere 
pålidelige som kvalitetsindikatorer end virksom-
hedernes og destinationernes markedsføring.  
 

Eksempler på Big Data metoder 
Fitness-apps’ turforslag og specifikke ratings 
benyttes som inspirationskilde og en platform for 
at diskutere og udvikle forståelsen af produktet. 
Turisterne leverer også informationer til apps og 
bygger dermed videre på indholdet. 

Turisterne manipulerer selv datamængder som 
led i læring, leg og oplevelse, for eksempel i (na-
tur)historiske udstillingskoncepter. 
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