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2 *Sådan rejser danskerne 2020 med corona-tillæg udkommer i juni 2020

Faglig indsigt i turisme- og 

rejsebranchen

Rådgivere i strategisk brug

af viden

Afsæt

• ”Sådan rejser danskerne 

2020*”

• ”Undersøgelse blandt 

danskerne om rejser og 

oplevelser under corona-

krisen i maj 2020



Flere danskere holder ferie i Danmark i år – langt fra alle udenlandsrejser konverteres
En ny virkelighed og et nyt afsæt 

3 (n=3.224)

1/3 af de, der inden 

nedlukningen 

forventede at tage på 

en udenlandsferie, 

tager på en ferie i 

Danmark, som de ikke

var taget på, hvis det 

var muligt at rejse til 

udlandet

1/5 af danskerne tog 

på ferie i Danmark i 

sommeren 2019

2/5 af danskerne tog 

på ferie i udlandet i 

sommeren 2019

(n=433)



Mange danskere holder igen 
med ferieforbruget

En ny virkelighed og et nyt afsæt 

1/3 af danskerne 

forventer at bruge 

færre penge på ferie i 

2020 end normalt 
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34%
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0% 20% 40%

Ved ikke

Jeg har mistet penge på en ferie, hvor jeg ikke
kunne få pengene tilbage

Jeg er nødt til at prioritere at arbejde i stedet for
at holde ferie

Andre grunde

Jeg vil hellere bruge pengene på andre ting end
ferie

Jeg vil spare pengene pga. jobusikkerhed/mistet
arbejde

Jeg vil ikke bruge lige så mange penge på en
ferie i Danmark, som jeg plejer at bruge på en

udlandsrejse

Jeg vil gemme pengene, indtil det bliver muligt at
rejse mere igen

Hvorfor forventer du at bruge færre penge på ferie i år end normalt? 

(n=330)

4 (n=1.026)



Langt fra alle følger trygt genåbningen

En ny virkelighed og et nyt afsæt 

8%

28%

51%

8%

Jeg tager ingen chancer og tager alle
forholdsregler, indtil smittefaren er

drevet helt over

Jeg ser tiden lidt an og tager hellere
lidt ekstra forholdsregler ud over

myndighedernes anbefalinger for at
være på den sikre side

Jeg følger trygt myndighedernes
anvisninger for genåbning og gør,

hvad man må og kan

Jeg bekymrer mig ikke så meget om
smitterisikoen og opfører mig stort

set, som jeg plejer

5 Spørgsmål: Hvilket af nedenstående udsagn synes du, der passer bedst på dig i forhold til, hvordan du håndterer Corona-situationen?

(n=1.026)



Hvad med oplevelserne? 
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Danskerne savner og ser frem til samvær og oplevelser

Motivation og behov for oplevelser 
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31% 34%
43%

51% 53%
59%

Hvad savner og glæder du dig mest til at kunne gøre igen, når det er muligt? Andel, der svarer i høj eller meget høj grad. ?

Deltage i større events fx 

sportevents, koncerter, 

festivaler og andre større 

forsamlinger med mange 

mennesker

Udøve sportslige 

aktiviteter som før 

(benytte fitnesscentre, 

svømme, dyrke yoga, 

spille fodbold mv.)

Bruge byrummet igen –

fx tage på shopping i 

fysiske butikker, 

restauranter, cafeer mv.

Fritidsoplevelser –

muligheden for at få fx 

kulturelle oplevelser, 

besøge attraktioner, gå i 

biografen mv.

Komme på ferie med 

mine nærmeste –

kvalitetstid uden for de 

vante rammer

Være sammen med 

mine venner og 

nærmeste i lidt større 

forsamlinger 

(fester, middage, 

familiebegivenheder mv.)

(n=1.026)



Attraktioner og kulturelle oplevelser ligger højt på den 
prioriterede ønskeliste

Motivation og behov for oplevelser 
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53%

35%
31% 28%

23%
19% 17%

11%
7%

Restaurant- og 

cafébesøg

Familie-

attraktioner 

(f.eks. 

zoologiske 

haver, 

forlystelses-

parker, akvarier 

osv.)

Kulturelle 

oplevelser 

(f.eks. besøg på 

museer, 

historiske 

attraktioner 

mv.)

Ferieophold 

med 

overnatning i 

Danmark

Biograf Koncerter Shopping Festivaler og 

events

Teater

Hvilke af følgende aktiviteter vil du prioritere at gøre, når de igen bliver mulige, 

og du føler dig tryg ved at foretage dem? ?

(n=1.026)



En væsentlig andel af danskerne har forbehold

Bekymringer og forbehold 

14%
Så snart de første 

steder åbner for besøg37%
Efter et par uger eller måneder, 

så de har haft tid til at prøve 

restriktionerne af

16%
Når hele samfundet er 

åbnet igen
12%

Først når der ikke længere er 

nogen risiko for Covid-19-smitte 

i Danmark længere

Hvornår kunne du forestille dig at besøge en 

attraktion, et museum el.lign. Igen??

9 (n=1.026)



En væsentlig andel af danskerne har forbehold og skal tages i hånden

Bekymringer og forbehold 

14%
Så snart de første 

steder åbner for besøg37%
Efter et par uger eller måneder, 

så de har haft tid til at prøve 

restriktionerne af

16%
Når hele samfundet er 

åbnet igen
12%

Først når der ikke længere er 

nogen risiko for Covid-19-smitte 

i Danmark længere

Hvornår kunne du forestille dig at besøge 

en attraktion, et museum el.lign. igen??

Flere unge 

18-34 år i 

denne 

gruppe 

Flest 

ældre 

56+ år

Flere 

børnefamilier 

+ flere fra 

Hovedstaden  

Flere fra 

Sjælland 

10 (n=1.026)



Størst tryghed ved udendørs museer og zoologiske haver 

Bekymringer og forbehold 
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21%
27%

31% 33%
38%

41%
44%

55% 57%
61%

67%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Legeland Svømme-

hal eller 

vandland

Koncertsal 

eller 

spillested

Festivaler 

og andre 

udendørs 

events

Biograf, 

teater 

el.lign.

Feriecenter Forlystelse

spark

Strand eller 

en park 

med 

mange 

andre 

besøgende

Museum 

eller 

indendørs 

attraktion

Bibliotek 

eller 

kulturhus

Zoologisk 

have

Udendørs 

museum 

eller 

kulturattrak

tion

Helt eller forholdsvis 

TRYG 

Hvor tryg eller utryg ville du være ved at besøge 

nedenstående steder ift. Corona-smittefare, forudsat at de 

overholdt myndighedernes restriktioner og retningslinjer??

(n=1.026)



…men utrygheden er også til stede ved flere typer af oplevelsestilbud  

Bekymringer og forbehold 
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52% 54% 55%
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Legeland Svømme-hal

eller 

vandland

Koncertsal 

eller 

spillested

Festivaler 

og andre 

udendørs 

events

Biograf, 

teater 

el.lign.

Feriecenter Forlystelses-

park

Strand eller 

en park med 

mange 

andre 

besøgende

Museum 

eller 

indendørs 

attraktion

Bibliotek 

eller 

kulturhus

Zoologisk 

have

Udendørs 

museum 

eller kultur-

attraktion

Helt eller delvist 

UTRYG 

Helt eller forholdsvis 

TRYG 

Hvor tryg eller utryg ville du være ved at besøge 

nedenstående steder ift. Corona-smittefare, forudsat at de 

overholdt myndighedernes restriktioner og retningslinjer??

(n=1.026)



Mange danskere ønsker at støtte oplevelserne lokalt  

Støtte til lokale attraktioner 
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3/5 danskere er positivt 

indstillet overfor at støtte 

attraktioner i deres lokalområde 

økonomisk 

(n=1.026)



Har du spørgsmål eller brug for 

uddybninger så kontakt os endelig! 

Mille 

Marcussen

mma@epinionglobal.com

+45 51 14 31 87

Martin Østervig

Larsen

mol@epinionglobal.com

+45 41 88 73 06

Webinar om rejser i 

Danmark og destinationer:

Torsdag den 4. juni kl. 10 – 10.30 

Skriv til Martin eller Mille for 

tilmelding 


