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Tal på turisterne 
 
Ny markedsundersøgelse af turismen offentliggøres nu med tal for 2006 og 2007. 
Undersøgelsen er gennemført af Grønlands Statistik, i samarbejde med Air Green-
land og Grønlands Lufthavnsvæsen. Knap 20.000 turister har hvert år fået udleveret 
et spørgeskema ved afrejse fra Grønland med rutefly og ca. halvdelen er leveret til-
bage til Grønlands Statistik i udfyldt stand. Statistikken tegner et nuanceret billede 
af turisterne og bidrager med ny viden om turisternes døgnforbrug, deres vurdering 
af opholdet og ønsker til fremtidige ophold. Det er dog endnu ikke muligt at sige 
noget præcist om hvor mange turister der besøgte Grønland i 2006 og 2007. 
 
Turisterne bruger i gennemsnit 2.500 kr. til udflugter, souvenirs mv. Den gennemsnitlige op-
holdslængde er på ca. 10 dage og det betyder at døgnforbruget er på ca. 250 kr. 
 
Turisterne er blevet bedt om at vurdere opholdet på en skala fra 1 (lavest) til 5 (højest). Den 
gennemsnitlige vurdering ligger på 3,7. Naturen er den svarkategori der scorer højest. 
 
Turisterne er samtidig blevet bedt om at vurdere ønsker til et eventuelt kommende ophold, 
igen på en skala fra 1 til 5. De fleste ønsker at kunne besøge nye steder og efterspørger også nye 
udflugtsmuligheder. 
 
Herudover viser statistikken at: 
 

- Størsteparten af turisterne, nemlig ca. 60 pct., er fra Danmark  
 

- Halvdelen af turisterne er over 50 år 
 

- Halvdelen af turisterne besøger Region midt 
 

- Størsteparten af turisterne holder ferie eller er på forretningsrejse 
 
Det skal understreges at markedsanalyse af turismen ikke er en total tælling af alle turister og 
statistikken kan derfor ikke sige noget om hvordan omfanget af turismen har udviklet sig fra 
2006 til 2007. Oplysningerne om turisterne er samtidig en stikprøve og trods den høje besva-
relsesprocent vil der være knyttet en vis statistisk usikkerhed på tallene. 
 
Det er muligt at få lavet specialkørsler på de bagvedliggende data. Det er fx muligt at kombine-
re oplysninger om alder, nationalitet, indkvarteringsform og døgnforbrug. Specialkørsler udfø-
res på Grønlands Statistiks almindelige servicevilkår. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til statistikkonsulent Gitte Lynge Rosing på tlf. 
36 23 65 (direkte) eller via e-mail på glmi@stat.gl  
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