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3 *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 

4 (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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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)

5 (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

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

(n=1.026)
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En genåbning betyder ikke nødvendigvis flere udlandsrejser

En ny virkelighed og et nyt afsæt

Hvornår kunne du forestille dig at tage på en udlandsrejse igen??

(n=1.026)

13%
”Så snart det bliver muligt”



Stor forskel på, hvilke destinationer man normalt besøger på korte og længere ferier

En normal sommer i Danmark 

8

I hvilket område af Danmark afholdt du din ferierejse? (Andel af 

rejser juni til august 2019)?

Korte ferier: (n=198), Lange ferier: (n=469)
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Danskerne vælger de 
samme destinationer 

som vanligt

Rejseforventninger 2020

9 2019 (n=656), 2020 (n=792)
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Rebild

Visit Herning

Midtsjælland

Kystlandet

Samsø

Visit Sydsjælland-Møn

Destination Himmerland

Destination Trekanten

Visit Lolland-Falster

Visit Nordsjælland

Destination Sydvestjylland

Destination Limfjorden

Destination Sjælland

Wonderful Copenhagen

Destination Bornholm

Destination Sønderjylland

Destination Vesterhavet

Visit Aarhus

Destination NordVestkysten

Destination Fyn

Destination North Denmark

Afholdte ferier i 

sommeren 2019

Forventede besøg 

i sommeren 2020



Stadig en stor gruppe, der 
ikke har bestemt sig

Rejseforventninger 2020
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I hvilket område/hvilke områder af 

Danmark forventer du at tage på ferie i 

løbet af sommeren? 

Sæt kryds ved alle de områder, hvor du forventer at 

have mindst én overnatning i løbet af juni, juli eller 

august.

?

(n=792). Kun blandt dem, der vil holde ferie i Danmark
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22% har svaret ved ikke



Corona påvirker rigtige mange 

danskeres ferievalg 

Bekymringer og forbehold

11 (n=792). Kun blandt dem, der forventer at holde ferie i Danmark.

3%

7%

12%

13%

13%

Ja, der var ikke nogen ledige
overnatningssteder i det område, jeg

helst ville have besøgt og valgte derfor et
andet område

Ja, jeg har valgt et sted, hvor det er billigt
at holde ferie, da mit feriebudget er

begrænset pga. Corona

Ja, jeg har valgt et sted, hvor der er få
andre feriegæster

Ja, jeg valgte et særligt område i
Danmark for at gøre ferien lidt speciel nu,

hvor jeg ikke kunne rejse til udlandet

Ja, jeg har valgt et sted, hvor der er flere
muligheder for udendørs aktiviteter

Har Corona en indflydelse på, hvor du har valgt eller overvejer at holde din 

ferie? Vælg alle de udsagn, der passer. 

(n=789). Kun blandt dem, der vil holde ferie i Danmark

For 37% af de, der 

forventer at holde ferie i DK, har 

corona indflydelse på overvejelser 

om valg i forbindelse med ferien



Danskerne søger mod 
overnatningsformer, hvor de 
ikke skal dele med andre

Bekymringer og forbehold

Der er betydelige

ændringer i forhold til 

normalen i de 

overnatningstilbud 

danskerne vælger
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Tilvalg (n=51-211). Kun blandt dem, der har valgt en forventet overnatningsform 

Fravalg (n=581-741). Kun blandt dem, der ikke har valgt overnatningsformerne
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Kro

Bed & Breakfast

Hotel (1-3 stjerner)

Venner, familie eller bekendte

Feriecenter

Eget eller lånt feriehus/sommerhus

Hotel (4+ stjerner)

Campingvogn/autocamper

Lejet feriehus/sommerhus

Campinghytte

Fravalgt pga. Corona

Tilvalgt pga. Corona

Er der nogle overnatningsformer, som du ville/ikke ville have valgt under normale 

omstændigheder, men som du netop har fravalgt/valgt i år pga. Corona?



Også i forhold til transportformer ønsker man ikke at dele med andre 

Bekymringer og forbehold

13

Vil du være mere eller mindre tilbøjelig til at anvende følgende transportmidler i 

forbindelse med din ferie i Danmark nu, sammenlignet med før Corona??

(n=792). Kun blandt dem der forventer at holde ferie i Danmark.

FærgeLejet/lånt 

bil

Bil med 

camping-

vogn eller 

autocamper

Motor-

cykel

Fly Egen/lejet 

bil

Bus Eget 

skib/båd

CykelTog

23%

11%
8%

5%

31%

4%

27%

5% 7%

13%

4% 3% 4%
2% 2%

34%

3% 2%

11%

5%

Mere 

tilbøjelig

Mindre 

tilbøjelig



Der er stor forskel på, på trygge danskerne er ved forskellige typer af 
oplevelsestilbud  

Bekymringer og forbehold
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52% 54% 55%
51% 49%

39% 41%

35% 33%

27%

21%
16%

21%
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31% 33%
38%

41%
44%

55% 57%
61%

67%

73%
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Legeland Svømmehal 

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)



Har corona-krisen haft en påvirkning på danskernes 
følelser og holdninger til miljø og bæredygtighed? 

Bæredygtighed

15 (n=1.026)

36%
af danskerne vil holde 

ferie på stort set samme 

måde som før corona-

krisen  

52% 
af danskerne svarer at corona-

krisen har gjort dem opmærksomme 

på, at vi skal passe bedre på 

hinanden og vores klode



Har du spørgsmål, brug for uddybninger 

eller ideer til kommende emner, 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 koblingen 

mellem corona-krisen og 

bæredygtighed inden 

sommerferien!

Skriv til Martin eller Mille for 

tilmelding/mere information


