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Analyse af Airbnb’s data for 2019
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De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter 
har spredt sig med stor hast. 

Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller baseret på digitale platforme, 
der gør det muligt for privatpersoner at handle direkte med hinanden – ofte 
mod en betaling til selskabet bag platformen. 

Inden for de deleøkonomiske overnatninger er Airbnb den dominerende 
kommercielle aktør i Danmark. Data fra Airbnb kan derfor hjælpe med at 
kaste lys over denne trend, der har vundet stort indpas i landet inden for det 
seneste årti.  

VisitDenmark har af den grund indgået et samarbejde med Airbnb om at 
modtage overordnede data for omfanget af denne type deleøkonomi. Det er 
gjort med henblik på at stille tallene til rådighed for den danske 
turismebranche.

Tallene i nærværende rapport har Airbnb trukket fra egne systemer og skal 
synliggøre en overnatningsform, der ikke dækkes af den gængse statistik på 
turismeområdet. 

Baggrund

Foto: Mark Gray
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• Tallene fra Airbnb viser, at i alt 1.133.900 gæster i år 2019 

valgte at købe en overnatning i Danmark via Airbnb.

• En geografisk opdeling af tallene viser, at 511.500 personer 

eller ca. 45 pct. af Airbnb-gæsterne overnattede i 

København.

• Til sammenligning udgjorde Aarhus, Odense og Aalborg ca. 

11 pct. af gæsterne. De resterende 43 pct. af gæsterne var 

spredt ud i resten af Danmark.

• De modtagne data er kun opsplittet i disse kategorier, 

hvorfor det ikke er muligt at dykke videre ned i resten af 

landets kommuner.

Airbnb-gæsterne i Danmark

København
511.500     
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71.120     
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Aalborg
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Resten af landet
492.200     

43%

Geografisk fordeling af Airbnb-gæsterne i 2019
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• Blandt de godt 1,1 mio. mennesker, der i 2019 købte en 

overnatning i Danmark via Airbnb, var der både danskere 

og udlændinge.

• Overordnet for hele landet udgjorde andelen af 

udlændinge ca. 72 pct. af alle Airbnb-gæsterne, men denne 

fordeling varierer betydeligt efter, hvor i landet gæsterne 

overnattede.

• I København bestod hele 91 pct. af Airbnb-gæsterne af 

udlændinge, hvorimod dette ”kun” var lidt over halvdelen af 

gæsterne i Aarhus,  Odense og Aalborg.

Stor variation i andelen af udenlandske 
gæster i de danske byer

Airbnb-gæster i 2019 opdelt efter byer samt 
danske og udenlandske gæster
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• Ser man nærmere på Airbnb-gæsternes nationalitet, 

fremgår det af tallene, at hovedparten i 2019 var danskere. 

Med ca. 317.400 udgjorde danskerne over en fjerdedel af 

alle gæsterne.

• Tyskerne udgjorde med ca. 151.200 Airbnb-gæster den 

største gruppe af udlændinge efterfulgt af gruppen af 

amerikanere. 

• Det bemærkes, at Norge og Sverige, der normalt fylder 

godt i den danske turisme, tilsammen udgjorde under 10 

pct. af Airbnb-gæsterne i 2019.

• Til gengæld fyldte amerikanerne og englænderne meget i 

forhold til deres respektive andele af alle turister i Danmark.

Tyskerne udgør den største gruppe 
af udenlandske Airbnb-gæster
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Airbnb-gæster i 2019 opdelt efter nationalitet
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• For hver af de følgende 12 grupper af Airbnb-gæster har 

Airbnb oplyst den gennemsnitlige opholdslængde for 

gæsterne. Tallene dækker over gennemsnittet af alle de 

respektive Airbnb-gæster i Danmark. 

• Det fremgår her, at den gennemsnitlige svenske Airbnb-

gæst opholdte sig ca. 2,6 overnatninger i Danmark. 

Svenskerne udgør dermed den nationalitet, der havde den 

korteste opholdslængde i landet.

• Blandt nogen af de mere fjerntliggende destinationer, som 

eks. USA, ser man en højere gennemsnitlig opholdslængde 

end for de nærliggende destinationer.

Gæster fra USA har de længste ophold

*Opholdslængde pr. gæst vægtet med antal gæster. 

Gns. opholdslængde i 2019*

Danmark 2,8 

Tyskland 3,6 

USA 3,8 

Storbritannien 3,3 

Frankrig 3,4 

Norge 3,1 

Sverige 2,6 

Holland 3,3 

Italien 3,7 

Spanien 3,6 

Kina 2,9 

Øvrige lande 3,9 
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• Tallene for antal Airbnb-gæster i 2019 er fordelt efter 

måned, og hvorvidt gæsterne var danskere eller 

udlændinge. 

• Det fremgår af tallene, at der med 151.800 var flest 

udenlandske Airbnb-gæster i august måned. 

• Samtidig viser tallene, at danskerne i størst omfang 

benyttede Airbnb i juli måned, hvor der var ca. 59.700 

Airbnb-gæster i hele landet.

Flest udenlandske Airbnb-gæster i juli og august

Airbnb-gæster i 2019 efter måned, danskere ctr. 
udlændinge og andel udlændinge

74%

63%
68% 70%

72% 73% 72%

79%

72%

63%
66%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

Danskere Udlændinge Andel udlændinge (%)

Anm: Højre-aksen viser andelen af udenlandske Airbnb-gæster den pågældende 
måned. Procentsatserne fremgår også ved hver måned.
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• Der ses også på fordelingen af Airbnb-

gæster i 2019 efter gæsternes nationalitet 

og hvor i landet de overnattede.

• Denne opdeling viser, at gruppen af 

amerikanere udgjorde den største gruppe 

af Airbnb-gæster i København.

• Til gengæld var tyskerne i 2019 den klart 

største gruppe af udlændinge i Danmark 

uden for de fire største byer.

Flest amerikanske Airbnb-gæster i København

Danmark København Aarhus Odense Aalborg Resten af landet

Danmark 317.380     44.060     33.580     14.160     12.900     212.690     

Tyskland 151.190     57.730     8.570     2.820     2.430     79.650     

USA 90.620     69.500     2.300     1.100     700     17.010     

Storbritannien 76.040     54.610     2.810     960     970     16.690     

Frankrig 68.320     44.960     2.280     1.500     830     18.740     

Norge 60.670     23.940     5.560     820     4.040     26.310     

Sverige 44.270     21.690     1.480     620     940     19.530     

Holland 40.590     14.050     2.110     1.420     990     22.030     

Italien 26.040     16.910     1.120     910     460     6.640     

Spanien 26.020     17.530     950     620     370     6.560     

Kina 16.050     11.200     580     970     110     3.190     

Øvrige lande 216.680     135.300     9.810     4.920     3.510     63.130     

I alt 1.133.900     511.500     71.100     30.800     28.300     492.200     
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Videncenter om turismen i 
Danmark

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter


