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Epinion har gennemført 4.007 
kvantitative web-interview blandt 
danske feriegæster

Datagrundlag og metode
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Datagrundlag (antal danskere, der har foretaget ferier til destination)

Denne rapport bygger på en omfattende kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse blandt 4.007 danskere med fokus på 

sommerferien 2021

Epinion har indsamlet 4.007 web-interview med personer på 18 år eller 
derover. Interviewene er gennemført fra d. 2. til d. 18. september. Data er 
renset, bearbejdet og efterfølgende vægtet på populationsparametre som 
køn, alder og region. 

Danskerne er blevet spurgt om deres ferier i højsæsonen (juni, juli og 
august) i 2021. Hvis personerne har været på ferie i Danmark, spørges de 
uddybende til deres primære ferierejse. Alle personer spørges ind til deres 
rejseadfærd og -barrierer samt forventninger til fremtidig ferieadfærd. 

Datagrundlaget for de enkelte destinationer fremgår i figuren til højre. Der 
vil være betydelig statistisk usikkerhed knyttet til resultaterne på 
destinationsniveau – specielt for de mindre destinationer. 

Den seneste Højsæsonsanalyse fra 2020 inkluderes som benchmark

Analysen ‘Højsæsonsanalysen 2020’ bruges udvalgte steder til at 
perspektivere til sidste års feriesæson, således at resultaterne fra 2021 
sættes ind i en bredere kontekst.

351387

177

497

138

94

375

184
71

156

278

446

183

118

187

71
304

152

198



Hovedkonklusioner knyttet til hvert afsnit i rapporten (I/II)
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Danskerne har holdt fast i Danmark 
som feriedestination, hvilket har 

resulteret i den bedste højsæson i 
flere år

I sommeren 2021 holdt 68 pct. af danskerne 
ferie i Danmark sammenlignet med 66 pct. i 

2020. Danskerne har altså holdt fast i 
Danmark som feriedestination på trods af 

grænseåbninger. Vi ser flere tager på 
udlandsrejser i 2021; en udvikling fra 20 pct til 

29 pct. Vi kan dog også se, at det er blevet 
mere populært i år at både holde ferie i 

Danmark og tag en udlandsrejse.

Stadig nye oplevelser i Danmark, 
men der er generelt afholdt kortere 

ferier i år

Hver fjerde af årets rejsende har besøgt en 
dansk destination for første gang, og for hver 

femte er det første gang, de er på 
sommerferie i Danmark.

Ferierne i år var dog kortere end sidste, hvor 
danskerne i gennemsnit havde 8,5 

overnatninger på ferier i Danmark sidste år, er 
det i år 7,0 overnatninger.



Hovedkonklusioner knyttet til hvert afsnit i rapporten (II/II)
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Bookinghorisonten er længere og  
fremtiden ser stadig mere lys ud, 
men corona er stadig en faktor

Næsten hver anden dansker overvejer eller 
planlægger allerede deres næste ferie i 

Danmark inden for de kommende 6 måneder, 
og flere af dem har allerede booket ferien. 

Bookinghorisonten er generelt blevet længere i 
år. I år bookede 37 pct. deres sommerferien 3 
måneder i forvejen, hvilket kun var tilfældet for 

27 pct. sidste år. 

Selvom tilfredsheden med coronahåndteringen
på destinationerne er stor, så betyder corona 
fortsat, at danskerne forventer at holde flere 
ferier tættere på, herunder også i Danmark

Der er generelt stor tilfredshed med 
årets ferie, og især naturoplevelser 

var et hit (igen) i år

9 ud 10 danskere er tilfredse med deres 
sommerferie i Danmark, og hver tredje går fra 
ferien med et mere positivt syn på Danmark 

som feriedestination.

Naturoplevelserne var de mest populære 
aktiviteter i år, ligesom de var det sidste år. 

Ligedan har især museer og indendørs 
attraktioner, igen i år, ikke været besøgt af så 
mange danskere, som før corona. Effekten af 
restriktionerne sætter derfor tydelige spor på 

disse virksomheder.



Ferievanerne i sommeren 
2021
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Den bedste højsæson i flere år, som især er drevet af rekord stor udvikling i august 
og en solid juli, hvor danskerne opvejede fraværet af udenlandske turister

Udvikling i kommercielle gæsteovernatninger 
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Note 1: Overnatninger i hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem, lystbådehavne og feriehuse inden for alle kommuner i Danmark. Ikke-kommercielle overnatninger er ikke inkluderet i ovenstående. 
Kilde: Danmarks Statistik (FERIEH6). Det bør bemærkes, at de kommercielle overnatninger på tværs af de enkelte overnatningsformer kun udgør en vis andel af overnatningerne i Danmark. Opgørelsen er dog uden 
sammenligning den mest præcise opgørelse, der findes på nationalt niveau, og den relative udvikling kan med rimelighed antages at afspejle den samlede udvikling i antallet af overnatninger. 

På mange måder har turiståret 2021 igen været alt andet end normalt. 
Rejserestriktionerne og de lukkede landegrænser fra 2020 har fulgt med ind i 
2021, og som konsekvens har danskerne holdt sig til Danmark, og mange af de 
udenlandske turister er blevet væk.

Lyspunkterne i 2021 er, at juli-august 2021 har været den bedste i flere år, og de 
nyeste tal fra august indikerer, at også udlandet (især Tyskland og Norge) åbner 
op, og det kan give et nyt boost til turismen. Samtidig ser vi, at danskerne fortsat 
har holdt sommerferien i Danmark.

Udviklingen i antallet af kommercielle overnatninger i Danmark (i tusinder)1

Med udenlandske turister oveni er der potentiale for et udvidet marked for turismen. 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne valgte at holde ferie i Danmark i 2021, hvilket 
redder de danske overnatningsvirksomheder. I sommerperioden maj-august foretog danskerne 
over 20 mio. overnatninger, hvilket er 2,5 mio. flere end i 2020 og hele 5 mio. flere end i 2019. 

På trods af endnu en rekordsommer i danske overnatninger var det samlede antal overnatninger 
stadig nede med 16 pct. målt år-til-dato. Det skyldes i høj grad, at de internationale 
overnatninger for sommeren (maj-august) stadig er nede med over 45 pct. ift. 2019. 
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Langt de fleste danskere har 
holdt sommerferie i 
Danmark, men der er også 
sket en stigning i andelen af 
udlandsrejser
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Grafen kan summere til mere end 100%, da en del har foretaget ferie både i Danmark og i udlandet i samme sæson
Kilde: Højsæsonsanalysen 2020 (n=3.011), Højsæsonsanalysen 2021 (n=4.007)

Danskerne ferierejser i sommeren 2020 og 2021

Danskerne har holdt fast i Danmark som 
feriedestination, ligesom i 2020. 68 pct af danskerne 
svarede, at de afholdte sommerferie i Danmark, hvor 
samme andel var 66 pct. i 2020. Stigningen på 2 pct.-
point tyder på, at endnu flere danskere har valgt ferie i 
Danmark end tilfældet i rekordåret 2020. Stigningen er 
dog kun svagt signifikant (dvs. usikkerhed på +/- 2 pct., 
hvilket udelukker et fald og sandsynliggør et stigning).

De lempede rejserestriktioner ud af landet har betydet, 
at flere danskere har taget til udlandet i år. Mere præcist 
er forskellen 9 pct.-point fra 20 pct. i 2020 til 29 pct. i 
2021, svarende til en halv gang flere danskere på 
udlandsrejse i 2021. 

Stigningen i udlandsrejser kommer primært fra den 
gruppe der ikke afholdte ferie i 2020. Her er sket et fald 
fra 27 pct. til 20 pct.. Herudover betyder det også, at 
selvom nogle vælger at tage på udlandsrejse, så vælger 
mange at kombinere det med en ferie i Danmark. 

66%
68%

20%

29%
27%

20%

Hvilke af følgende destinationer besøgte du på en ferie i sommeren 2021 (juni, juli og august) med 
minimum 1 overnatning?

Holdt 
sommerferie 
i Danmark

Holdt 
sommerferie 
i udlandet

Holdt ingen 
sommerferie

+2 pct.-point

+9 pct.-point

-7 pct.-point



Antallet af sommerferier i Danmark

9 n= 2.733. n=4.007.

51%

30%

10%

3% 4% 1%

Én ferie To ferier Tre ferier Fire ferier Fem ferier
eller flere

Ved ikke

Udviklingen i gns. antal sommerferier i Danmark fra 2020 til 2021

Hvor mange ferier med mindst 1 overnatning har du foretaget i Danmark i 

sommeren 2021? Andele af danskere der holder ferie i Danmark. 

1,1 1,1
1,2

1,1 1,1 1,0 1,0

1,3
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1,3 1,3

1,2 1,2

1,0

1,3

1,4

Alle
danskere

Børnefamilier 18 - 34 år 35 - 55 år 56+ år Lav Middel Høj

2020 2021

Aldersgruppe Indkomst
(husstand)

+ 12 pct. + 19 pct. + 13 pct. + 11 pct. + 12 pct. - 1 pct. + 23 pct. + 10 pct.

Dem, der oftere tog på ferie i år, er især børnefamilier, yngre ml. 18-34 år og 
personer med indkomster på middelniveau

Danskerne har holdt flere ferier i Danmark i 2020 end i 2021. Helt præcist foretog 
danskerne 1,1 ferie i 2020 og 1,2 ferier i 2021. De grupper, som tog oftere på ferie i 
Danmark i år, var især børnefamilierne, de yngre og personer med middelindkomster. 
Personer med lave indtægter var dem som tog på færrest ferier – både i 2020 og i 
2021.  

Halvdelen af danskerne, som har holdt ferie i Danmark, har kun holdt en ferie. 
Herudover er der 30 pct. som har holdt to ferier, 10 pct. som har holdt tre ferier, og cirka 
8 pct. som har holdt mere end tre ferier.

Samlet tegner dette et billede af, at danskerne har brugt Danmark som destination mere 
flittigt i år end sidste år.



10 n=2.727

n=2.733

14%

26%

34%

8%

18%

1 gang 2 gange 3 gange 4 gange 5 eller flere
gange

Hvor ofte har du inden for de seneste 3 år været på ferie i Danmark om sommeren 
(juni, juli og august) med overnatning? Andel af dem, som har været på ferie i 2021.

Knap

1 ud af 5 
af de ferierejsende 
afholdt sommerferie 
i Danmark for 
første gang i tre år1

De ”nye” feriegæster

Næsten hver femte danske 
feriegæst havde ikke afholdt 
ferie i Danmark de seneste 3 år

Knap 1 ud af 5 af sommerens danske feriegæster, var 
for første gang på ferie i Danmark. Det er en relativt stor 
mængde mennesker, men stadig færre end sidste år. I 
kategorien er personer, som på trods af 
coronasituationen og rejserestriktionerne, ikke holdte 
ferie i Danmark i 2020. 

De fleste danskere har været på 3 sommerferier i 
løbet af de seneste tre år. Dette er i tråd med, at 
omtrent halvdelen typisk kun afholder en 
sommerferie i Danmark. Der er dog en gruppe, som 
foretager mange sommerferier hvert år, med hele 
16 pct. der har haft 5 eller ferier de seneste 3 år.

. 1: Andelene er hhv. 18% for første gang i tre år og 82% for genbesøg.



Danskerne tog på færre endagsture i år end sidste år

Danskernes endagsture

11 n=4.007

Flere danskere i 2021 angiver, at de har taget færre endagsture i år end sidste år. Denne udvikling skal dog også ses i lyset af, at niveauet for 
endagsture i 2020 var meget højt, hvor hele 37 pct. angav, at de tog flere endagsture end året før (2019). Sammenholdt med, at danskerne har 
taget flere ferier i år, er det sandsynligt, at de mange endagsture er blevet konverteret til ferier med overnatning. 

37% 35%

23%

5%

28%

36%

28%

8%

Jeg har taget på flere endagsture og
udflugter i Danmark i sommeren i år end

sidste år

Jeg har taget på lige så mange endagsture
og udflugter i Danmark i sommeren i år som

sidste år

Jeg har taget på færre endagsture og
udflugter i Danmark i sommeren i år end

sidste år

Ved ikke

Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst, når det handler om endagsture/udflugter?

2020 2021



Der var stor variation i, hvor destinationernes gæster kom fra i Danmark

Danskernes mobilitet ift. ferier i eget land

12 Andel feriegæster n=2.733, Fordeling ift. bopælsregion n=94-497. 

Destination
Andel danske 
feriegæster

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

5. Aarhusregionen 18% 30% 11% 20% 27% 13%

17. Wonderful Copenhagen 15% 27% 4% 23% 29% 17%

12. Destination Fyn 15% 39% 6% 13% 30% 13%

7. Destination Vesterhavet 14% 21% 7% 18% 42% 13%

2. Destination Nord 12% 29% 16% 13% 35% 8%

1. Destination Nordvestkysten 12% 32% 0% 37% 21% 10%

11. Destination Sønderjylland 10% 23% 3% 30% 39% 5%

19. Destination Bornholm 8% 23% 16% 34% 21% 6%

14. Visit Lolland-Falster 7% 29% 29% 26% 15% 0%

4. Destination Limfjorden 7% 26% 5% 29% 30% 10%

18. Visit Nordsjælland 7% 38% 13% 22% 16% 12%

13. Destination Sjælland 7% 29% 15% 24% 26% 7%

8. Destination Trekantområdet 6% 37% 36% 10% 13% 4%

10. Destination Vadehavskysten 6% 52% 16% 17% 12% 3%

3. Destination Himmerland 5% 39% 29% 18% 15% 0%

6. VisitHerning 4% 58% 0% 20% 22% 0%

15. Destination SydkystDanmark 4% 24% 13% 20% 28% 14%

16. Visit Fjordlandet 3% 68% 0% 20% 4% 9%

9. Destination Kystlandet 3% 65% 15% 8% 8% 4%

Her vises andelen af gæster, der afholdt ferie på tværs af de enkelte destinationer, og hvordan feriegæsterne fordelte sig ift.
bopælsregion. Fx besøgte 18% af de danskere, der holdt ferie i Danmark, Aarhusregionen. Blandt disse kom 30% fra Region 
Hovedstaden. 
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Selv blandt de danske 
udenlandsrejsende blev ferien 
typisk kombineret med en tur i det 
danske sommerland
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n=4.007

Danskernes sommerferie i udlandet

31%

16%

12%

11%

10%

7%

5%

Tyskland

Sverige

Grækenland

Spanien

Italien

Frankrig

Norge

Top 7
udlandsdestinationer

29% 
Af danskerne tog på 

ferie i udlandet

18% 
Var både på 

ferie i udlandet 
og Danmark

11%
Var kun på 

ferie i 
udlandet 

Hvilke af følgende destinationer besøgte du på en ferie i sommeren 2021 (juni, 

juli og august) med minimum 1 overnatning? 

n = 1.164

29 pct. af danskerne tog i sommeren 2021 på ferie uden for Danmark. Sidste år 
var samme tal 20 pct.. I modsætning til sidste år var favoritdestinationerne 
(samlet set) de sydeuropæiske lande som Italien, Spanien og Grækenland. 
Nabolandene såsom Tyskland, Norge og Sverige var også hyppigt besøgte. 

De fleste af de udenlandsrejsende danskere kombinerede deres udlandstur med 
en ferie i Danmark. 18 pct. var således både på ferie i Danmark og udlandet, 
mens kun 11 pct. udelukkende var i udlandet i sommeren 2021



Hvad er den primære årsag til, at du ikke har været på nogen 
ferierejser i Danmark i sommeren 2021?

Danskernes sommerferie i udlandet

14 Personer der kun tog på udlandsferie: n=451

Længsel efter 
udlandsrejse

Opleve kulturer og 
naturlandskaber 

Besøg i eget feriehus 
eller lejlighed

11% 
Var kun på ferie i 

udlandet ”Har ikke været udenlands i 2 år og 
trængte til sol og varmere himmelstrøg”

”Har været på ferierejser i Danmark de sidste 
3 år. Det var på tide at tage til udlandet”

”Jeg ville ud og opleve noget andet 
- natur, kultur, sprog og vejr”

”Island byder på helt andre 
oplevelser end Danmark”

”Jeg har hus i Sverige, så der 
holder jeg altid min sommer”

”Vil hellere til egen lejlighed i 
Spanien”

Usikkerheden i det 
danske vejr

”Ville meget hellere til udlandet, hvor jeg er 
mere sikker på, at vejret er godt”

”Ønsker sol og varme i ferien - og det er 
der desværre ikke garanti for herhjemme, 
derfor gik turen sydpå”

Rejser ikke i 
Danmark

”Hvis jeg rejser, er det sjældent i Danmark. 
Jeg overnatter kun uden for Danmark”

”Jeg holder ikke ferie i Danmark”



37%

22% 20% 19%
15% 14% 15%

1%

43%

23% 22%
18% 16% 15% 13%

1%

Det var igen primært utryghed grundet 
coronasituationen, der var en barriere 
for dem, der slet ikke foretog 
ferierejser i sommeren 2021

Danskerne der ikke var på sommerferie

15 2020 (n=816), 2021 (n=815)

Ligesom sidste år var det primært utryghed ved at rejse grundet corona, der afholdt 
danskerne fra at tage på ferie i sommeren 2021. Betydningen af utryghed var imidlertid 
lavere i år end sidste år. Andelen, som var forhindret grundet rejserestriktioner, var på niveau 
med sidste år. For mange skyldes fravalget af ferien i stedet deres økonomiske situation, 
ferie planlagt senere på året, husprojekter eller blot, at de generelt sjældent tager på ferie.

Du har svaret, at du ikke foretog nogle ferierejser i [år]. Kan du uddybe, hvorfor dette er tilfældet?

Ikke tryg ved at tage 
på ferie pga. 

coronasituationen

Jeg tager 
sjældent eller 
aldrig på ferie

På grund af min 
økonomiske situation

Overvejer/
planlægger ferie 

senere i 
2021/2022 i 

stedet

Jeg valgte at blive 
hjemme og fokusere 

på fx husprojekter 
o.l. 

Kunne/ville ikke 
rejse derhen, hvor 

jeg ville, pga. 
rejserestriktioner

Andet Ved ikke

Dem, der ikke tog på ferie i år, er 
karakteriseret ved at være over 55 år, 
have en lav husstandsindkomst ligesom 
de helt generelt sjældnere tager på ferie.

2020 2021



Danskernes sommerferie i 
Danmark 2021



Danskernes ferievaner i sommeren 2021

17 1: Storbyferie dækker over ferie med overnatning i København, Aarhus, Odense eller Aalborg

75%

25%

32%
af danskerne
har fået et mere positivt 
syn på ferie i Danmark 
efter i år

18%
af danskerne
var på Storbyferie
i Danmark1

40%
af de rejsende 
danskere 
rejste med børn

Danskernes sommerferie blev primært 
afholdt i Danmark, og hver fjerde af de 
rejsende danskere besøgte en 
destination for første gang

Flere end 2 ud af 3 danskere tog på sommerferie i Danmark 
i 2021. Danskerne var i høj grad ude og opleve nye dele af 
Danmark. En fjerdedel af de rejsende danskere besøgte en 
destination for første gang i 2021. Blandt de rejsende var 18 
pct. på ferier i storbyerne og 40 pct. rejste med børn. 

Har du tidligere besøgt disse destinationer på en ferie med mindst én 
overnatning, eller var det første gang? Andel af ferierejsende i Danmark.

14.500 kr.
har danske 
husstande i gns. 
brugt det seneste år 
på ferier i Danmark

Har besøgt en 
destination i 
Danmark for 
første gang

Har genbesøgt 
destination(er) i 

Danmark

n = 2.733



Længden på sommerferien i Danmark

18 2020 (n=2.004), 2021 (n=2.741)

Danskerne tog i gennemsnit 7 overnatninger på 

deres primære danske ferierejse. Faldet i antallet 

af gennemsnitlige overnatninger på danskernes 

primære danske ferie skyldes især, at færre har 

valgt at holde lange ferier. Andelen, der tager 

mere end 7 overnatninger, er faldet med 15 pct.-

point fra 2020 til 2021. Genåbningen mod 

udlandet har sandsynligvis en indvirkning herpå, 

da flere vælger at både holde ferie i Danmark og i 

udlandet. Generelt har flere danskere dog valgt 

at holde ferie i Danmark fx sammen med en 

udlandsferie, hvorfor der samlet set er sket en 

stigning i overnatningsvolumen.

Overnatninger på sommerens 
primære ferie i Danmark

Gennemsnitligt

7,0
overnatninger i 2021

8,5
overnatninger i 2020

26%

37% 38%

27%

50%

23%

Korte ferier
(1-3 overnatinger)

Mellemlange ferier
(4 - 7 overnatninger)

Lange ferier
(7+ overnatninger)

2020 2021Hvor mange overnatninger 

havde du samlet set på din 

primære ferierejse? 

Danskerne tog generelt lidt færre 
overnatninger på deres primære 
ferie i 2021 sammenlignet med 
sidste år



Andelen af ‘uvante’ gæster 
fordelte sig relativt jævnt på 
de danske destinationer

Danskernes sommerferie blandt de danske destinationer

19 (n=2.741)

Definition: 

De ‘uvante’ gæster var de danskerne, der besøgte 
Danmark i sommeren 2021, men som normalt holder 
deres primære sommerferie i udlandet. 

22% danskere kategoriseres i sommeren 
2021 som ‘uvante’ gæster. Det er markant 
mindre end i 2020 (37%), hvilket indikerer, at 
mange har ændret deres ferievaner.

29 pct. og 22 pct. af de ‘uvante’ gæster er 
i alderen 18-34 år og 35-55 år. Det er 
signifikant flere end blandt de 56+ årige 
(17%).

25 pct. af de ‘uvante’ gæster har 
hjemmeboende børn i alderen 0-18 år. 
Det er signifikant flere end andelen 
blandt parrejsende (20%)

De ‘uvante’ feriegæster udgør 24 pct. af 
personerne fra Region Hovedstaden, 
hvilket er signifikant flere end i 
Nordjylland (17%).

(n=94-497)

Andel af de danske ferierejsende, som har besøgt de enkelte destinationer

12%12%

7%

18%

5%

4%

14%

6%
3%

6%

10%

15%

7%

4%

7%

3% 15%

7%

8%



Sommerhuse og hoteller/feriecentre var de mest populære overnatningsformer, og 
langt de fleste rejste med deres ægtefælle/partner

Danskernes overnatningssted og rejsefølge på sommerferien

20 (n=2.741)

Sommerhuse var den suverænt mest populære ferieform i 2021. Hele 25 pct. havde lejet et sommerhus til den primære sommerferie, og yderligere 15 pct. benyttede 
deres egne eller lånte sommerhuse. Hoteller og feriecentre var ligeledes populære med 25 pct. af de rejsende, mens at camping, venner og familie og de øvrige 
overnatningsformer kun ligger omkring 10 pct. Langt de fleste (55 pct.) af de rejsende, rejste med deres ægtefælle eller partner og 36 pct. rejse med deres egne børn.  

Hvilken overnatningsform anvendte du i forbindelse med din primære ferie?

Hvilken af følgende beskriver bedst den gruppe, du foretog din primære ferie 

med? Sæt gerne flere kryds.

29%

25%

25%

10%

10%

Ikke kommercielle
overnatningsformer

Lejet feriehus / sommerhus

Hotel / feriecenter

Campingplads

Anden overnatningsform
7%

9%

13%

16%

16%

36%

55%

Andre familiemedlemmer (fx onkler,
tanter, fætre eller kusiner)

Egne børnebørn

Søskende

Egne forældre

Venner / Veninder

Egne børn

Ægtefælle / partner

Eget eller lånt 
feriehus/sommerhus

Overnatning hos venner, 
familie eller bekendte 

Egen eller lånt 
ferielejlighed

Eget hus

15%

12%

2%

1%



De fleste danskere har besøgt hovedstadsområdet og Bornholm, mens færrest har 
besøgt Kystlandet og SydkystDanmark

Destinationernes førstegangsbesøg og genbesøg

(n=71-497)

30%

28%

25%

23%

23%

23%

22%

21%

20%

16%

16%

15%

15%

15%

15%

14%

12%

10%

4%

40%

41%

35%

40%

42%

51%

36%

40%

42%

41%

47%

55%

54%

42%

43%

46%

41%

39%

59%

23%

13%

27%

15%

20%

13%

28%

21%

22%

24%

21%

14%

16%

21%

26%

27%

27%

23%

27%

8%

18%

12%

22%

16%

13%

14%

18%

16%

19%

17%

15%

14%

22%

16%

13%

19%

28%

10%

Destination Kystlandet

Destination SydkystDanmark

Destination Limfjorden

Visit Lolland-Falster

VisitHerning

Visit Fjordlandet

Destination Himmerland

Destination Vadehavskysten

Destination Fyn

Destination Nord

Aarhusregionen

Visit Nordsjælland

Destination Sjælland

Destination Nordvestkysten

Destination Vesterhavet

Destination Trekantområdet

Destination Sønderjylland

Destination Bornholm

Wonderful Copenhagen

Har du tidligere besøgt disse destinationer på en ferie med mindst én overnatning eller var det første gang? 

21

Grafen er sorteret efter andelen, der har besøgt destinationen for første gang i år. 

Det er første gang, 
at jeg besøger 
destinationen 

Ja, jeg har besøgt 
destinationen
sidste år, i 2020

Ja, jeg har besøgt 
destinationen
2-5 år siden

Ja, jeg har tidligere 
besøgt destinationen for 
mere end 5 år siden



Sommerhuse blev hyppigst brugt ved den jyske vestkyst, mens hoteller/feriecentre 
oftere blev brugt i hovedstadsområdet

Danskernes overnatningsform per destination

(n=71-497)

41%

39%

33%
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24%
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23%

19%

16%

14%

12%

11%

10%

7%

23%

18%

20%

18%

28%

22%

29%

28%

28%

19%

23%

30%

11%

20%

34%

24%

19%

17%

53%

23%

31%

31%

32%

26%

24%

23%

28%

21%

30%

21%

25%

44%

39%

28%

38%

51%

37%

29%

7%

7%

9%

9%

13%

11%

9%

9%

12%

11%

20%

10%

12%

12%

16%

10%

3%

6%

1%

6%

5%

8%

11%

5%

14%

12%

10%

14%

16%

12%

14%

14%

13%

8%

16%

16%

30%

9%

Destination Vadehavskysten

Destination Vesterhavet

Destination Bornholm

Visit Lolland-Falster

Destination Nordvestkysten

Aarhusregionen

Destination Himmerland

Destination Nord

Destination Limfjorden

Destination Kystlandet

Destination Sønderjylland

Destination Fyn

Destination SydkystDanmark

Destination Sjælland

Destination Trekantområdet

VisitHerning

Visit Nordsjælland

Visit Fjordlandet

Wonderful Copenhagen

Hvilken overnatningsform anvendte du i forbindelse med din primære ferie? 

22

Grafen er sorteret efter andelen, der har lejet et ferie/sommerhus. 

Lejet 
feriehus/sommerhus

Campingplads
Ikke kommerciel 
overnatning

Hotel/Feriecenter Anden overnatningsform



23 (n=71-497)

Danskernes rejsefølge per destination
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54%

54%

49%

46%

45%

43%

43%

41%

40%

39%

39%

38%

37%

36%

35%

33%

30%

30%

27%

53%

60%

58%

56%

58%

55%

55%

55%

63%

55%

55%

46%

59%

45%

55%

52%

52%

66%

61%

Hvilken af følgende beskriver bedst den gruppe, du foretog din primære ferie med?

Destination Himmerland

VisitHerning

Destination Vadehavskysten

Destination Vesterhavet

Destination Nordvestkysten

Destination Kystlandet

Destination Trekantområdet

Aarhusregionen 

Destination Sønderjylland

Destination Limfjorden

Destination Sjælland

Visit Lolland-Falster

Destination Bornholm

Wonderful Copenhagen 

Destination Nord

Visit Nordsjælland

Destination Fyn 

Visit Fjordlandet

Destination SydkystDanmark

Der var relativt store forskelle i 
andelen af danskere, der rejste 
med børn til de forskellige 
destinationer

Flertallet af danskerne rejste med partner, hvilket er 
tilfældet på tværs af næsten alle danske destinationer. 
Alligevel var der enkelte forskelle i andelene, som rejste 
med partner på tværs af destinationer, hvor der fx var 66 
pct., der rejste med partner ved ferie i VisitHerning-
området, mens det kun var tilfældet for 45 pct. af de 
rejsende i Destination Kystlandet. 

De største forskelle findes i andelen af danskere, der rejste 
med børn til en destination - her defineret som både egne 
børn, børnebørn eller andres børn. Mens kun 27 pct. af de 
rejsende i Destination Himmerland rejste med børn, så 
rejste dobbelt så mange med børn i Destination 
SydkystDanmark (54 pct.). 

Rejste 
med børn

Rejste med 
partner



12%

13%

13%

19%

22%

32%

62%

58%

57%

61%

55%

56%

23%

25%

26%

14%

21%

9%

3%

5%

4%

6%

3%

3%

Brugt mere end normalt Uændret Brugt mindre end normalt Ved ikke / Usikker

Naturoplevelser (fx nationalparker, bådture, 
stranden, skoven)

Madoplevelser (fx gastronomi, street food, 
restaurantbesøg mv.)

Fysiske aktiviteter (fx hiking, cykling, løb, surfing, 
ski, golf mv.)

Kunst og kulturoplevelser (fx museer, udstillinger, 
koncerter mv.)

Attraktioner (fx forlystelsesparker, zoologiske 
haver mv.)

Shopping

Udendørsaktiviteterne var 
igen i år meget populære 
blandt danskerne 

Brug af aktiviteter og oplevelser

24 (n=2.741)

Danskerne gjorde mere brug af den danske natur i 2021. 32 pct. af danskerne brugte naturoplevelser mere end 
normalt, ligesom 19 pct. gjorde mere brug af fysiske aktiviteter. Det er på niveau med sidste år og understreger, 
at corona stadig får danskerne til at søge udendørs. Det understreges af, at næsten en fjerdedel af danskerne 
har brugt mindre tid på shopping og på kunst og kulturattraktioner.

Sammenlignet med tidligere ferier i sommeren, hvilke typer aktiviteter og oplevelsestilbud har du brugt mere eller mindre i sommer? 



Internettet, personlige 
anbefalinger og 
bookingportaler var de 
hyppigste inspirationskilder 
til årets sommerferie

Inspiration til valg af feriedestination

25 (n= 2.741)

Udover ovenstående var hjemmesider for 
overnatningsstederne, destinationssider og personlig 
erfaring med destinationen vigtige inspirationskilder.

For storbyferier var bookingportaler og 
destinationshjemmesider endnu vigtigere 
inspirationskilder til sommerferien, mens personlige 
anbefalinger var vigtigere for kyst-/naturferier.

10%
12%

0%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
5%
5%
6%
8%
8%
9%

12%
19%

25%
26%

Hvis du tænker tilbage på din primære ferierejse, hvordan blev du så inspireret til netop denne ferie? 

Sæt gerne flere kryds.

Generelle internetsøgninger

Personlige anbefalinger fx venner eller familie

Online bookingportaler (fx booking.com, expedia.com, m.fl.)

Hjemmesider for overnatningssteder (fx hotel, feriehusudlejer, 
camping mv.)

Tidligere erfaringer med feriedestinationen

Kort/rutekort (fx Google Maps)

Hjemmesider for destinationer

Nationale turisthjemmesider

Nyhedsbreve

Tidligere erfaringer med tilsvarende destination

Sociale medier

Hjemmesider med brugeranmeldelser (fx Tripadvisor)

Rejsebureau

Generelle image og indtryk af destinationen

Rejsekataloger

Fly- og færgeselskabers hjemmesider

Videoer (fx YouTube)

Rejseartikler i aviser og magasiner

Reklamer i print (fx aviser og magasiner)

Blogs

Tv-programmer, serier og film

Rejsemesse

Andre, notér venligst:

Ingen af ovenstående 9%
7%

2%
3%
5%
4%
4%
3%
3%

5%
4%

6%
7%
7%

11%
7%
6%

15%
10%

13%
12%

27%
22%

25%

Kyst-/Naturferie Storbyferie



Bookinghorisont for den primære ferierejse

26 2020 (n=2.004), 2021 (n=2.741)

4%

14%

23%

23%

12%

5%

4%

1%

14%

4%

11%

16%

26%

17%

6%

4%

2%

14% 2020

2021

37%
Havde booket 

mere end 3 
måneder i forvejen 
– Sidste år var det 

kun 27%

Hvor lang tid i forvejen bookede du din primære ferierejse? Hvis du bookede delelementer til rejsen 
over flere gange, angiv da venligst, hvornår du bookede de første dele af ferien.

Jeg har ikke booket noget på forhånd

På dagen jeg/vi tog afsted

1-6 dage i forvejen

1 uge i forvejen

2-3 uger i forvejen

1-2 måneder i forvejen

3-5 måneder i forvejen

6 måneder eller længere tid i forvejen

Ved ikke

Bookinghorisonten var 
udvidet i 2021, og 37 pct. 
danskerne havde i år booket 
deres ferie mere end 3 
måneder i forvejen – Sidste 
år var hvor samme andel i 
2020 var 27 pct.

Modsat sidste år havde en større andel af de danske 
feriegæster på forhånd planlagt deres ferie i Danmark. Næsten 
2 ud af 5 danskere havde således booket deres primære 
ferierejser mere end 3 måneder i forvejen, mens det sidste 
sommer kun var godt hver fjerde. 

Det tyder på, at sommeren sidste år var præget af større 
usikkerhed og dermed senere booking, mens der i år var en 
større forventning til, at ferien skulle afholdes i Danmark. Mere 
end hver tiende havde dog slet ikke booket noget på forhånd 
inden deres ferie, hvilket er på niveau med sidste år. 



Rejsemotiver og syn på 
Danmark som feriedestination



Danskerne var, på tværs af alle 
destinationer, meget tilfredse med 
deres primære ferie i Danmark

Danske feriegæsters overordnede tilfredshed (I)

28

(n= 2.741)
Note 1: Ved udregning af den gennemsnitlige tilfredshedsvurdering er ved ikke-besvarelser frasorteret (n=2.002). Dvs. der var to respondenter, der svarede ved ikke. 
NPS: Net Promoter score 

Flere end ni ud af 10 danskere var tilfredse eller meget tilfredse med 
deres primære ferie i Danmark. Kun 2 pct. var decideret utilfredse med 
ferien, hvilket resulterer i en gennemsnitlig vurdering på 4,4. Den høje 
tilfredshed kan genfindes i gæsternes sandsynlighed til at ville anbefale 
de enkelte destinationer. Her scorer alle destinationer over 7,7 og opnår 
dermed alle en meget positiv vurdering

1%

Meget 
utilfreds

1%

Utilfreds

3%

Hverken 
tilfreds 
eller 

utilfreds

34%

Tilfreds

61%

Meget 
tilfreds

1 2 3 4 5

7,7

7,8

8,0

8,0

8,1

8,1

8,2

8,2

8,2

8,2

8,3

8,3

8,3

8,3

8,4

8,4

8,4

8,5

8,9Destination Bornholm

Destination Vesterhavet

Destination Sønderjylland

Destination Vadehavskysten

Visit Fjordlandet

Destination Nordvestkysten

Destination Nord

Visit Nordsjælland

Destination SydkystDanmark

Destination Limfjorden

Destination Kystlandet

Aarhusregionen 

Destination Sjælland

Destination Fyn

Visit Lolland-Falster

Destination Trekantområdet

Wonderful Copenhagen

VisitHerning

Destination Himmerland

0

Vil slet ikke 

anbefale

10

Vil helst sikkert 

anbefale

4,4

Gns.

Sandsynlighed for at ville anbefale sin primære feriedestination

NPS*

58

46

39

40

40

41

42

37

44

32

33

31

30

34

28

33

24

14

21

Hvor tilfreds eller utilfreds var du generelt set med din primære ferierejse?



Naturoplevelser (fx nationalparker, bådture, strand, 
skov)

Afslappende aktiviteter (fx lokal kultur og 
atmosfære, lokale markeder mv.)

Lokale oplevelser (fx lokalbefolkningen, lokal kultur 
og atmosfære mv.)

Fysiske aktiviteter (fx hiking, cykling, løb, surfing, 
ski, golf mv.)

Kunst og kulturoplevelser (fx museer, udstillinger, 
koncerter mv.)

Madoplevelser (fx gastronomi, street food, 
restaurantbesøg mv.)

Attraktioner (fx forlystelsesparker, zoologiske 
haver mv.)

Nye oplevelser, jeg ikke har prøvet før

Shopping 27%

33%

34%

38%

39%

39%

41%

42%

63%

48%

42%

40%

44%

41%

44%

44%

42%

29%

20%

22%

21%

14%

17%

15%

12%

13%

6%

4%

3%

3%

2%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds

Tilfredshed opdelt på aktiviteter og oplevelser

Tilfredsheden var størst ved 
naturoplevelserne på 
danskernes primære ferierejse

29

(n=981-1.672)
Note 1: Ved ikke og ikke relevant-besvarelser er frasorteret i grafen
Note 2: Procentsatser under 2% vises ikke i grafen.

Udover en generel høj tilfredshed, var tilfredsheden med forskellige oplevelser 
også meget høj. Meget få var decideret utilfredse. Næsten ni ud af ti danskere var 
tilfredse eller meget tilfredse med deres naturoplevelser. Tilfredsheden var også 
udtalt ved både de afslappende og lokale oplevelser samt ved fysiske aktiviteter. 
Tilfredsheden var lavest ved aktiviteter vedrørende shopping. 

Hvor tilfreds eller utilfreds var du med følgende oplevelser under din primære ferierejse?



Forbedringspotentialer

30

1: Formuleringen lød: Hvad ville du ændre for at gøre 
destinationen/området mere attraktiv at besøge?
(n=2.741)

20%

30%

4%

4%

5%

6%

8%

9%

10%

14%

15%

17%

Ved ikke

Ingen af ovenstående

Mere imødekommende lokalbefolkning

Mulighed for at forhåndsbestille adgang til
attraktioner og aktiviteter

Bedre information om, hvordan jeg
kan/skal agere ift. corona

Bedre service i butikker og restauranter

Bedre vedligeholdelse og renlighed

Bedre information og skiltning om, hvordan
jeg kommer rundt

Færre mennesker samlet på ét sted

Større/bredere udvalg i butikker og
restauranter

Bedre adgang til offentlige toiletter

Bedre information om, hvad jeg kan opleve

Hvad kunne gøre din primære ferierejse bedre?De fleste danskere var tilfredse med 
deres ferie, men der nævnes alligevel 
nogle forbedringspunkter

Når de rejsende bliver spurgt åbent ind til, hvad der kunne 
gøres bedre, så nævnes især transportmuligheder, 
åbningstiderne og prisniveauet på ferien. Stillet overfor en liste, 
er det, som flest efterspørger, bedre information, bedre adgang 
til offentlige toiletter og bedre udvalg i butikker og restauranter. 

Billigere tilbud og 
oplevelser

”Billigere entre, billigere billetter, billigere 
overnatning. Det er vanvittigt dyrt at holde 
ferie i Danmark”

Bedre
åbningstider

”Åbningstider i butikker. Vi var 
der [..] i begyndelsen af 
sæsonen og der var mange 
butikker og værksteder 
lukkede.”

Bedre 
transportmuligheder

” Bedre transport-
muligheder for folk 
uden bil og stier langs 
hovedvejene så man 
ikke skal gå på vejen 
når man skal gå rundt 
mellem områder”

Tre emner som de rejsende nævner, når der spørges åbent1



12%

20%

64%

2% 1% 2%

Meget mere
positivt

Lidt mere
positivt

Uændret Lidt mere
negativt

Meget mere
negativt

Ved ikke

Næsten hver tredje dansker 
fik et lidt eller meget mere 
positivt syn på Danmark som 
feriedestination

31 (n= 4.007)

32%

Danskernes syn på Danmark som feriedestination

32 pct. af danskerne vurderede, at de henover sommeren 2021 fik et mere positivt syn på Danmark som 
feriedestination. Majoriteten havde et uændret syn (64 pct.), og næsten ingen fik et mere negativt syn på 
Danmark som feriedestination. Andelen, der fik et mere positivt syn på Danmark som feriedestination, var 
højere sidste år. At  flere har uændret syn kan skyldes, at flere allerede har et meget positivt blik på 
Danmark som feriedestination.

I 2020 var 
tallet 

36%

Hvordan er dit syn på Danmark som 
feriedestination blevet mere negativt?

”Det var desværre pga. vejret, som var 
meget dårligt, da vi var på ferie”

”For mange danskere sviner og har ikke 
respekt for hinanden eller naturen”

”Det er simpelthen for dyrt og for 
dårligt/ringe standard at holde ferie i DK 

modsat udlandet”

”Alt for mange mennesker på samme 
steder”

”Oplever gang på gang at de jyske 
hoteller, ferie parks osv. ikke lever op til 

forventningerne, og lyver sig til salg.   
Standarder er lave, og servicen er lort”

Hvordan er dit syn på Danmark som 
feriedestination blevet mere positivt?

”At der er mange flere muligheder for 
oplevelser, end man lige husker på 

normalt”

”Covid 19 situationen har gjort, at man får 
øjnene op for sit eget lands 

feriemuligheder”

”Den venlighed og smil man møder på sin 
vej, Danmark har mange smukke unikke 

perler, som er en ferie værd”

” Her er flere muligheder og 
seværdigheder og naturoplevelser, end 

jeg vidste før denne sommer”

” Når vejret er godt, kan Danmark noget!”

I hvilken grad har sommeren 2021 ændret dit syn på Danmark som feriedestination? 
Mit billede af Danmark er blevet …



Ren og pæn 
destination og trygt 
og sikkert rejsemål 
levede i høj grad op 
til de rejsendes 
behov

Danskernes rejsemotiver og vurdering af destinationernes evne til at efterleve disse

32

Grafen til højre viser hhv. hvor mange der 
mener at rejsemotivet har været vigtigt på 
rejsen, samt deres destinations evne til at 
leve op til dette. 

De områder, hvor den primære ferie i 
Danmark klarede sig mindre godt ift. match 
ml. vigtighed og efterlevelse, var især på pris 
ift. kvalitet og det danske sommervejr. 
Derudover er der nogle motiver som 
omhandler ‘opleve områder man ikke har set 
før’, ‘opleve unikke oplevelser’, ‘have 
udflugtsmål i nærheden’ og en tilpas mængde 
turister på destination’, hvor destinationerne 
generelt underperformer ift. vigtighed og 
efterlevelse. 
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37%

42%

48%

51%

56%

58%

58%

61%

65%

68%

69%

69%

72%

73%

73%

76%

82%

84%

32%

31%

38%

45%

49%

50%

49%

51%

53%

55%

73%

67%

71%

80%

63%

71%

61%

99%

89%Ren og pæn destination (ingen skrald, rent badevand og luft)

Et trygt og sikkert rejsemål

Pris ift. kvalitet

God lokal atmosfære og byliv

Godt sommervejr

Gode hygiejneforhold som kan minimere smittefare

Nem adgang til skov og naturoplevelser

Gode muligheder for at spise ude på restauranter, caféer, 
barer og andre spisesteder

Nem adgang til strand, kyst og hav

Mulighed for at opleve områder, jeg ikke har set før

Mulighed for unikke oplevelser

Bredt udvalg af udflugtsmål i nærheden

En destination med en tilpas mængde besøgende

Bredt udbud af kulturoplevelser / Lokale seværdighederø

En destination med mulighed for at besøge museer, 
udstillinger og historiske seværdigheder/attraktioner

En miljøvenlig destination

Gode shopping muligheder på destinationen

En destination med mulighed for besøg i forlystelsesparker, 
zoologiske haver, badelande, akvarier og lign.

Børnevenligt område

Match mellem enkelte rejsemotivers vigtighed og destinationernes evne til at leve op til disse
Diff i pct.point. 

Rejsemotiver

Andel, som anser 
rejsemotiverne 
som vigtigt eller 
meget vigtige

Match med 
rejsemotiver

Andel, som i meget 
høj grad/høj grad føler 
deres primære rejse 
levede op til deres 

rejsemotiver

”Vurdér venligst på en skala fra 1-5 hvor vigtige følgende rejsemotiver generelt er for dig ved valg af feriedestination for en sommerferie.” – (n=2.741)
”Du har vurderet, at følgende rejsemotiver er vigtige eller meget vigtige for dig. I hvilken grad levede Danmark op til disse i forbindelse med din primære ferierejse i sommer?” – (n=1.139-2.741).



Coronahåndteringen og 
forventninger til fremtiden



Danskerne var generelt 
mere tilfredse med 
destinationernes 
håndtering af corona-
relaterede forhold 

Destinationernes håndtering af Corona/COVID-19
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Helt overordnet var danskerne mere tilfredse 
med destinationernes evne til at varetage og 
håndtere corona i 2021 end i 2020. Dette 
gælder på tværs af samtlige parametre, hvilket 
både kan forklares med, at destinationer har et 
års mere erfaring, men også at danskernes 
forventninger til håndteringen har ændret sig. 

Offentlig transport er fortsat en udfordring, 
hvilket er naturligt givet,at mange af 
sundhedsstyrelsens anbefalingerne var rettet 
mod fravalg af offentlig transport. Den lave 
andel, som er tilfredse, skyldes dog primært, at 
et flertal svarer ”ved ikke / ikke relevant” til 
spørgsmålet.

2020 (n=2.004), 2021 (n=2.741)
Note: I 2020 lød formuleringen af spørgsmålet ”Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende forhold under din primære ferierejse i forhold til Corona/COVID-19?”

Muligheden for at holde god hygiejne fx med 
håndvask eller håndsprit

Håndtering af smittesituationen og hygiejnen 
på mit overnatningssted (fx feriehus eller 

hotel)

Muligheden for at besøge spisestederne på en 
tryg måde

Informationsniveauet ifm. Corona under dit 
besøg på destinationen/feriestedet

Muligheden for at holde tilstrækkelig afstand til 
andre turister

Muligheden for at tage på shopping/ købe ind 
på en tryg måde

Muligheden for at besøge attraktioner og 
oplevelser på en tryg måde

Antallet af turister samlet på ét sted

Muligheden for at bruge offentlig transport på 
en tryg måde

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende forhold under din primære ferierejse?

85%

77%

77%

75%

75%

74%

71%

67%

35%

82%

70%

72%

70%

64%

68%

65%

59%

28%

Andelen som er tilfredse
eller meget tilfredse2020 2021

7%
Utilfredse

54%
Ikke relevant/ 

Ved ikke



Mere end fire ud af ti danskerne forventer 
at holde ferie i Danmark de kommende 
seks måneder, hvilket er en stigning ift. 
2020

35 (n=4.007) 

25%

10% 9%

56%

Jeg overvejer at tage på ferie i Danmark de
næste 6 måneder

Jeg er i gang med at planlægge en eller flere
ferier i Danmark de næste 6 måneder

Jeg har allerede booket en eller flere ferier i
Danmark de næste 6 måneder

Jeg hverken overvejer eller har
planlagt/booket en ferie i Danmark de næste

6 måneder

Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på dine fremtidige ferierejser i Danmark de kommende 6 måneder?

44%

Danskernes ferieplaner de kommende 6 mdr. 

44 pct. af danskerne overvejer, planlægger eller har booket 
en ferie i Danmark inden for de kommende seks måneder. 
Det er primært oktober, hvor danskerne planlægger ferie 
givetvis pga. den korte tidshorisont og efterårsferien. 

I 2020 var tallet 

37%



36 (n=4.007) 

5%

3

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Vil rejse mindre Vil rejse meget mere

Danmark

Landende tæt på 
Danmark

Landende i det 
øvrige Europa

Lande uden for 
Europa

Fremtiden for ferierejser efter corona 
følger fortsat nærhedsprincippet: Jo 
tættere destinationen er på, jo mere vil 
danskerne rejse derhen

Vurderer du, at du fremadrettet vil rejse mere eller mindre til/i disse lande end før corona?

Fremtidsudsigten

De fleste danskere vil ikke ændre rejsevaner. Men det er 
tydeligt at samlet set, så sker der en konvertering af rejser, 
der typisk vil være længere væk, til rejser, der er tættere på. 
For Danmark betyder dette, at danskerne formentligt vil 
fortsætte med at holde sig til Danmark i den nære fremtid.  



Danskernes sommerferie i udlandet

Aflyste rejser Mere opmærksomhed på 
hygiejne og afstand

Øget fokus på 
klimaaftryk ved rejse

34%
Oplever at corona har ændret 

deres rejseadfærd

”Coronasituationen forhindrede min rejse til 
USA”
”Har været på ferierejser i Danmark de sidste 
3 år. Det var på tide at tage til udlandet”

”Er blevet mere bevidst om afstand og 
hygiejne, hvor jeg bevæger mig rundt

”Jeg er mere opmærksom på hygiejne 
og store menneskemængder”

Mere ferie i Danmark
”Jeg vil holde mine ferier i Danmark 
fremover. Men det er også mht. klimaet”

”Samtidig har vi ændret vores syn på, 
hvor stort aftryk vi laver i CO2 regnskabet, 
så næste udlandsrejse kan sagtens 
foregå via tog”

”Jeg plejer at rejse min 4 gange til udlandet 
om året, og fremover vil jeg da overveje at 
rejse lidt i dk udover mine normale rejser

”Har ikke været på ferie i år og venter med at 
tage af sted, indtil situationen stabiliserer sig”

” Klart man tænker mere over, om det virkelig 
er nødvendigt at rejse med fly og udsætte sig 
selv for fare på andre rejsemål. Tror vi venter 
med at rejse til pandemien er under kontrol”

Mere end hver tredje dansker oplever, at 
coronasituationen har påvirket deres 
rejseadfærd. Det er dog meget forskelligt, 
hvordan corona har påvirket rejseadfærden.

Coronasituationen har ændret en stor del 
af danskernes rejseadfærd

Afventende ift. 
ture til udlandet

(n=1.365)

”Vil nok overveje flere sommerferier i 
Danmark fremadrettet”
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