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Mere end 119.000 jobs er knyttet til turisme- og oplevelseserhvervene i ho-
vedstadsregionen. Som centralt oplevelsesknudepunkt har hovedstaden 
stor betydning for turismens og oplevelsesøkonomiens muligheder for at 
genrejse sig efter krisen.  

Dansk Erhverv opgør det samlede antal jobs knyttet til tu-

risme- og oplevelseserhvervene i Region Hovedstaden ekskl. 

Bornholm til 119.000. Heraf er 89.000 job direkte knyttet til 

turisme- og oplevelseserhvervene, mens yderligere 30.000 er 

indirekte tilknyttet. De indirekte jobs er blandt andet genere-

ret ved at turisme- og oplevelsesvirksomheder køber varer fra 

eksterne firmaer, fx når en restaurant køber varer ved engros-

handlen. 

 

Hele Danmark kan blive berørt  

På landsplan er mere end 280.000 knyttet til turisme- og op-

levelseserhvervene. Hovedstadsregionen står for 119.000 af 

disse, hvilket svarer til en andel på 43 pct. Som et centralt 

knudepunkt for turisme og oplevelsesøkonomi er hovedstads-

regionen afgørende for at hele sektoren i Danmark kan gen-

rejse sig efter coronakrisen. 

 

Endnu flere jobs er potentielt i fare 

Med i beregningen af de 119.000 job er ikke medregnet de af-

ledte job som turister og oplevelsesforbrugere skaber, når de 

ifm. med deres ophold eller oplevelse shopper tøj, fødevarer 

mv. i detailhandlen. Når det gælder turisme, så er det knap en 

tredjedel af turisternes forbrug, der går til detailhandel, viser 

tal fra VisitDenmark.  

 

Brancher i tæt samspil 

Turisme og oplevelsesvirksomheder er på mange områder tæt 

forbundne. Turister bruger i høj grad de mange oplevelsestil-

bud i Danmark, som forlystelsesparker, museer, zoologiske 

haver, events, koncerter mv.  

 

Ved oplevelsesbesøg bruger mange også penge før og efter 

besøget, fx på cafe, restaurant, transport og overnatning, som 

de ellers ikke ville have købt. 

 
 

 

      

  
 

Tusindvis af job i 
hovedstadsregionen er 
fortsat i farezonen 

Antal jobs knyttet til turisme- og oplevelseserhverve 

i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm), 2018 

 

 
Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 
Note: Jobtallene dækker blandt andet brancher som: hoteller og restau-
ranter, rejsebureauer, luftfart, kunst, kultur og spil, sport, forlystelses-
parker mv. 


