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Introduktion

Af denne præsentation fremgår resultaterne af undersøgelsen af Københavns julestader 2016, der 
overordnet set viser, at det er på Tivolis julemarked, at den største andel af de besøgende oplever en 
god stemning. Dernæst er det julemarkedet på Højbro Plads, der får den bedste vurdering blandt de 
besøgende. Lige over halvdelen, 53%, af de adspurgte mener, at det er vigtigt, at Københavns 
Kommune årligt prioriterer at holde julemarkeder i byen. 22% mener ikke, at det er vigtigt.

Undersøgelsen af julemarkederne er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på Københavns 
Kommunes borgerpanel kombineret med en åben linkundersøgelse, som blev distribueret via 
Københavns Kommunes Facebook side. Spørgeskemaet blev sendt ud til borgerpanelet d. 19. december 
og linket blev lagt op på Facebook d. 23. december.

I spørgeskemaet er respondenterne blevet bedt om at vurdere det enkelte julemarked, de har deltaget i, 
dernæst er de blevet spurgt åbent om, hvad der er særligt godt ved julemarkederne, og hvad der kan 
gøre dem bedre. Af de efterfølgende sider fremgår resultaterne for det enkelte julemarked samt 
udvalgte besvarelser på de åbne spørgsmål.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Byliv i Byens 
Anvendelse, HR- og Organisationsudvikling i TMF Stab, og Velfærdsanalyse i Økonomiforvaltningen.



Julemarkedet i Nyhavn
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Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Ved ikke
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Julemarkedet på Højbro Plads
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Julemarkedet på Kongens Nytorv
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Julemarkedet på Nytorv
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Julemarkedet på Axeltorv
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Julemarkedet i Tivoli

4%

3%

3%

3%

4%

8%

3%

3%

5%

11%

12%

10%

36%

49%

36%

38%

50%

27%

45%

45%

0%

2%

3%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Det var nemt for mig at komme frem til
julemarkedet

Boderne på julemarkedet var varierede

Julemarkedet passede godt ind i de
lokale omgivelser

Alt i alt var der en god stemning på
julemarkedet

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om julemarkedet i Tivoli ?
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Hvad er særlig godt ved julemarkederne i København?

At det skaber stemning og 
er anderledes end hvad der 

ellers er på strøget

Tivoli skaber altid 
en speciel 

julestemning.At de har en særlig 
julestemning som ellers er 

fraværende i København. At 
de tør være som de er uden 

at skulle følge diverse 
trends og ideer

Oplever der er en 
rigtig hyggelig 

julestemning med et 
strejf af 

internationalitet 🎄🎄

De bærer et præg af at være 
gammeldags og meget julet med 

træskurene der enten står umalet eller 
er malet med rødt. Der dufter 
simpelthen af jul og tingene er 

hjemmelavet hvilket er rigtig godt

Ved ikke, undgår 
indre by om muligt, 

især ved juletid!

Det giver en ny 
oplevelse i 
byrummet.

De bidrager med 
udeaktiviteter i en tid 

hvor man søger 
indenfor

Den gode stemning, duften 
og de forskellige "boder". De 

er desværre temmelig 
kommercielle, men børnene 
synes stadig, det er en fest.

Selve måden at udnytte pladserne på 
er god. Det er hyggeligt med ekstra 

uderum, hvor folk hænger og drikker 
varme drikke.

Noget jeg ser frem til 
hvert år, det gør en i 

endnu bedre julehumør. 
Køber altid noget nyt.

Små og overskuelige. 
Spredt i hele byen

Genbrugsmarkedet 
på Nytorv er en 

spændende ny ide 

Skaber noget 
hyggeligt byliv, der 
er årstidsbestemt



Hvad kan gøre julemarkederne i København bedre?

Der er for mange mennesker. 
Måske gøre arealerne større? 

Måske gøre som i Lùbeck, hvor 
boderne ligger langs vejen og ikke 

i en klump.

Lokale varer, pænere, 
mere "danske" boder. 
Afskærmningen bør 

gøres MEGET pænere.
Det er for 

kommercielt og 
unaturligt. Se 

Dragør fx...meget 
bedre

Mere jul.... Julemad, 
juletræsornamenter osv. 

De små pakker til familien, 
som man ikke vidste man 

manglede...

Flere specielle boder -
kunsthåndværk - speciel 

julepynt - spændende 
økologiske madvarer - salg af 

udenlandsk/dansk special 
juleøl

Kig lidt på Christianias 
Julemarked. Mere diversitet 

og hygge og ikke så 
kommercielt.

Bedre lokalpræg.
Eller hold det i 

territorier som Tivoli. 

Mere dansk

Lokale 
varer

Åben til 
kl. 22

Bedre plads

Bagsiderne af boderne er 
ikke kønne.. noget 

afskærmning/pynt kunne 
være fint

Jeg synes ikke 
rigtigt de dér 

bjælkehytter hører 
hjemme i danmark

Luk færre 
mennesker ind 

om lørdagen
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