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Danskernes 
ferieplaner 2020

Barrierer og drivers for ferie i Danmark 2020
set i lyset af Covid-19-krisen

Maj 2020 Foto: Mette Johnsen
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Forord
Set i lyset af Coronakrisen er det mere afgørende end 
nogensinde at vække danskernes lyst til og mulighed for 
ferie i Danmark. Kan vi stimulere nogen, der ellers ikke 
ville holde ferie i Danmark til alligevel at pakke 
kufferten? Dem, der holder kort ferie til at tage en dag 
eller to mere? Eller dem, der blive hjemme på matriklen, 
til at tage på endagsture rundt omkring i landet?

Danskere, der holder ferie i Danmark, gavner både 
turisterhvervet, den danske økonomi og danskerne selv. 
Danskerne elsker nemlig ferie i Danmark og dem, der 
måske har glemt, hvor dejligt det er, skal mindes om det.  
De følgende konklusioner og anbefalinger skal ses i det 
lys.

Foto: Viggo Lundberg
s. 2
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Hovedkonklusioner og anbefalinger

Planer og overvejelser om ferieafholdelse i Danmark i 
2020

Covid-19’s betydning for valg af overnatningsform

Covid-19’s betydning for valg af destination

Metode og statistisk usikkerhed

s. 3

Formålet med analysen er at opnå en forståelse for de 
faktorer, som spiller ind i danskernes overvejelser om 
afholdelse af ferie under Covid-19. 

Analysen har fokus på både drivers og barrierer i forbindelse 
med danskernes ferieafholdelse i Danmark.

Undervejs i analysen vil der blive sammenlignet med data om 
danskernes overnatningsmønster i Danmark fra både 
overnatningstallene fra Danmarks Statistik, den danske 
Image- og Potentialeanalyse 2019 fra Dansk Kyst- og 
Naturturisme og VisitDenmark og Turistundersøgelsen fra 
VisitDenmark.

Data er indsamlet fra d. 21. april til den 28. april i samarbejde 
med Mediacom.

Udgivet af
VisitDenmark

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

©VisitDenmark, 2020 / Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse
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Hovedkonklusioner

s. 4

Seks ud af 10 danskere overvejer eller planlægger ferie i Danmark
Seks ud af 10 danskere overvejer eller planlægger på nuværende tidspunkt 
at holde ferie i Danmark i 2020. Da et tilsvarende spørgsmål blev stillet i 
starten af 2019, lå andelen på 43 pct.1  En gruppe på 20 pct. 
overvejer/planlægger slet ikke at holde ferie i år, og 16 pct. satser op at holde 
ferie i udlandet.

Danskerne har ændret rejseplaner på grund af Covid-19
Over halvdelen (56 pct.) af danskerne har ændret rejseplaner pga. Covid-19-
pandemien. Syv ud af 10 begrunder de ændrede ferieplaner med, at det ikke 
vil være muligt eller  tilladt at rejse på ferie til udlandet. Knap hver anden 
finder det mest trygt at holde ferien i Danmark og vil gerne støtte dansk 
økonomi.

Danskerne fravælger større menneskemængder
Hver fjerde dansker overvejer en anden overnatningsform end normalt. 
Overvejelserne skyldes bl.a. et ønske om at undgå at sove/være sammen 
med for mange mennesker. Danskerne har ikke lyst til at dele faciliteter 
med andre besøgende (fx bad, opvask, fællesrum, mm.). Dette kommer 
også til udtryk ift. valg af indkvarteringsform, hvor flest danskere søger mod 
sommerhusene.  Især Nord- og Vestjylland er efterspurgte områder.

Danskerne vil undgå destinationer med for mange besøgende
Flest danskere (54 pct.) begrunder valget af Danmark som feriedestination 
med, at de gerne vil undgå for mange besøgende på destinationen. 
Samtidig er det vigtigt for danskerne, at lokalbefolkningen er 
imødekommende

Danskerne vil ikke foretage færre ferieovernatninger,
men overvejer andre områder og overnatningsformer i Danmark
Trods coronakrisen og udfordringerne ift. at holde ferie forventer hovedparten 
af danskerne at afholde lige så lang ferie som normalt.
Tre ud af 10 overvejer at besøge andre destinationer end normalt primært pga. 
rejseforbud og et ønske om at undgå meget besøgte turistområder.

Danskerne  har forholdt  sig afventende ift. booking af overnatninger
Halvdelen af de danskere, der vil benytte betalt overnatning, har endnu ikke 
booket. De afventer udviklingen i coronasituation. En særkørsel fra Danmarks 
Statistik viser dog, at der med udgangen af april er kommet gang i 
danskernes booking af feriehuse. De foreløbige tal viser  62 pct. flere 
feriehusbookinger i juli/ august og 47 pct. flere for hele 2020 sammenlignet 
med sidste år. 

De fleste vil holde lang ferie eller både kort og lang ferie
En gruppe på godt 20 pct. overvejer kun en kort ferie på 1- 3 overnatninger.

Danmark kan levere på en lang række krav til en ferie
Når danskerne skal på ferie, prioriterer de især forhold som tryghed, ren og 
pæn destination, fred og ro, kyst- og naturoplevelser og god lokal atmosfære 
og byliv. Samtidig mener de, at Danmark i høj grad kan opfylde netop disse 
forhold.

Kyst og naturferie er blevet endnu mere efterspurgt
To tredjedele (66 pct.) af danskerne planlægger en kyst- og naturferie. Når 
danskerne blive bedt om at medtænke den nuværende situation, siger 72 
pct., at de foretrækker en kyst-/naturferie frem for en storbyferie. De primære 
begrundelser er naturen og den friske luft samt færre mennesker,  bedre 
plads og mindre smitterisiko.

1. Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark: Dansk Image- og Potentialeanalyse 2019.
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VisitDenmarks anbefalinger

s. 5

Fokusér på at få flere til at holde ferie i Danmark.
Flere danskerne end normalt forventer at holde ferie i Danmark. Men to ud 
af 10 forventer ikke at tage på ferie, hvilket er betydeligt flere end normalt og 
særligt gældende blandt husstande med mindre indkomster. Stimulér 
denne gruppe med gode og aktuelle tilbud på overnatninger og oplevelser 
hen over året.

Ferie i juli og august er populært – men husk også skuldersæsonen
Danskerne har fokus på juli og august, men sæsonspredning er fortsat 
vigtigt. Markedsfør derfor ikke kun juli og august, men kommunikér også, 
hvad Danmark kan tilbyde i efteråret. Gør det nemt og attraktivt at tilvælge 
ferie og oplevelser som et alternativ til at blive hjemme. 

Fokusér på en mangfoldighed af oplevelser 
Danmark rummer både store og små og kendte og mindre kendte 
oplevelser. I år er det særligt vigtigt at udfolde et varieret oplevelsestilbud 
for danskerne i kommunikationen – måske de skal se noget af Danmark, de 
ikke har set før?

Kommunikér ferie i hele Danmark – både kyst- og storbyferie
Analysen viser, at danskernes præference for kyst- og naturferie er mere 
udtalt i år grundet Covid-19. Derfor er det afgørende at kommunikere de 
oplevelser, som de store og mellemstore byer kan byde på. Aktørerne skal 
tilbyde de gode storbyoplevelser i trygge rammer. Kommunikationen kan 
understøtte den satsning, som de større byer længe har haft – nemlig at få 
turisterne spredt mere ud i byen og sikre bedre sammenhæng mellem by 
og land på ferien.

,

Giv danskerne en uforglemmelig ferie 
For en stor gruppe danskere er ferie i Danmark et positivt tilvalg – andre  er 
ærgerlige over den potentielt tabte udlandsferie. Sørg derfor for at 
markedsføre de unikke oplevelser, som Danmark kan tilbyde, og som kan 
give danskerne en uforglemmelig ferie. 

Miks både klassiske attraktioner og oplevelser med små lokale 
oplevelser med nyhedsværdi. 
Tilbyd både de klassiske store oplevelser, som must-see og ” besøg 
attraktionen, du aldrig fik set” for de  turister, som ikke så tit holder ferie i 
Danmark. Sørg for lokale oplevelser med nyhedsværdi til gengangerne.

Gode hygiejneforhold er det nye basiskrav i år – men kommunikér 
hele ferieoplevelsen i trygge rammer.
Gode hygiejneforhold, der kan minimere smitterisiko, er på top tre over 
danskernes rejsemotiver i år. Men ferie er meget mere end håndsprit og 
afstandsregler – kommuniker derfor den fulde ferieoplevelse i trygge 
rammer. Danskerne synes, at ferie i Danmark er trygt og forventer, at det er 
tydeligt, at der er styr på rammerne for deres oplevelser

Mind danskerne om, at de elsker ferie i Danmark
Analysen viser, at danskerne mener, at ferie i Danmark kan leverer på nogle 
af deres vigtigste rejsemotiver. Både i forhold til trygge rammer, men også i 
forhold til kyst – og naturoplevelser, fred og ro og  god lokal atmosfære og 
byliv.  
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Planer og overvejelser 
om ferie i Danmark i 2020

Foto: Martin Heiberg
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6 ud af 10 danskere overvejer 
ferie i Danmark i 2020
Seks ud af 10 har planer om ferieafholdelse i Danmark 
online

59 pct. af danskerne har planer om eller overvejer at holde ferie i 
Danmark i 2020.  Da et tilsvarende spørgsmål blev stillet til 
danskerne i begyndelsen af 2019, lå andelen på 43 pct.1

42 pct. har udelukkende planer/overvejelser om ferie i Danmark, 
mens 17 pct. både har planer/overvejer Danmark og udland.

Blandt dem, der overvejer en ferie i Danmark, er aldersgruppen 
mellem 40 og 49 år overrepræsenteret.

Blandt dem uden ferieplaner er de lavere indkomstgrupper 
overrepræsenteret.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. N=2000
Spm.: Har du, på nuværende tidspunkt planer eller overvejelser om at holde ferie i 2020? Med ferie menes både kortere og længere ferieophold med overnatninger
1. Dansk Kyst- og Naturturisme: Den danske Image- og Potentialeanalyse 2019.
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Især ferie i juli er populært 

Danskerne vil holde ferie i juli

Det er især den kommende sommer, hvor mange danskere 
overvejer eller planlægger at holde ferie i Danmark. Især juli er 
eftertragtet. 

Generelt er juli danskernes foretrukne feriemåned. I 2019 fandt 22 
pct. af danskernes overnatninger1 i Danmark sted i netop juli.

Ses på årstiderne overvejer/planlægger knap otte ud af 10 danskere, 
som vil holde ferie i Danmark, at holde ferie om sommeren.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. Mediacom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020 (N=1183).
Spm.: Angiv venligst i hvilke måneder du planlægger/overvejer at holde ferie i Danmark? Spørgsmålet er multipelt,
1. Kilde: Danmarks Statistiks overnatningstal for overnatninger på kommercielle overnatningsformer.
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Danskerne rejser både som par/vennepar uden børn 
og familier med børn

Danskerne rejser både som par og børnefamilier

Fordelingen mellem danskere, der rejser som par og som 
børnefamilier, er stort set 50/50.

Blandt børnefamilierne rejser hovedparten som forældre med børn 

Knap hver tidende rejser alene.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger at besøge en anden destination i Danmark: N=342. 
Spm.: Hvilken af følgende beskriver bedst den gruppe, du planlægger/overvejer at holde ferie med. 

s. 9
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overvejer at holde ferie med? 
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Flere par 5 pct.
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Spanien, Tyskland og Grækenland er også på radaren

Flest danskerne planlægger/overvejer ferie til Spanien

Spanien, Tyskland og Grækenland er de destinationer, som danskere i 
særlig grad overvejer/planlægger at rejse til i forbindelse med en 
udlandsferie.

Rækkefølgen i danskernes prioritering af udenlandske destinationer i 2020 
svarer stort set til resultaterne af en tilsvarende undersøgelse i 20191. Også 
på daværende tidspunkt repræsenterede Spanien og Tyskland top 2.

s. 10
Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i udlandet i 2020: N=667. 
Spm.: . Hvilke af følgende udenlandske destinationer planlægger/overvejer du at besøge i 2020?
1. Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark : Dansk Image- og Potentialeanalyse 2019
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Over halvdelen af danskerne har 
ændret ferieplaner pga. Covid-19
Over halvdelen af danskerne har ændret rejseplaner pga. 
Covid-19

Samlet set har 56 pct. af danskerne i høj  eller meget høj grad 
ændret deres rejseplaner ift. ferieafholdelse i Danmark.

Godt tre ud af 10 (31 pct.) tilkendegiver, at Covid-19 i høj grad har 
fået dem til at overveje eller planlægge en ferie i Danmark i stedet 
for udlandet.

Knap hver tiende (8 pct.) siger, at virussen i meget lav grad har fået 
dem til at planlægge eller overveje en ferie i Danmark frem for 
udlandet.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
Spm.: I hvilken grad har coronavirus/COVID-19 fået dig til at planlægge/overveje at holde ferie i Danmark i stedet for udlandet?

s. 11
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Danskerne tror ikke ferie i udlandet bliver muligt 

Danskerne føler sig især begrænset af mulighederne for 
udlandsrejser

Det er navnlig en tro på, at det ikke vil være muligt /tilladt at holde ferie i 
udlandet, som har fået danskerne til at overveje eller planlægge en ferie i 
Danmark.

Tryghed spiller en rolle for knap hver anden (46 pct.) dansker, som føler sig 
mest trygge ved at holde ferie i Danmark. 

Også viljen til at støtte den danske økonomi ved at holde ferie i 
hjemlandet nævnes af mange (41 pct.) af de danskere, der vil holde ferie i 
Danmark i 2020.

Det er navnlig de unge, der har overvejet en ferie i Danmark, fordi de ikke 
tror, at det vil være muligt/tilladt at holde ferie i udlandet. De ældre på 60 
år og derover er overrepræsenterede ift. trygheden ved at blive hjemme.

s. 12
Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
Spm.: Q19. Hvorfor har coronavirus/COVID-19 fået dig til, at overveje/planlægge at holde ferie i Danmark i højere grad end normalt?
1. Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark: Dansk Image- og Potentialeanalyse 2019.
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Tryghed er afgørende for at vælge en ferie i Danmark
– og Danmark lever i høj grad op til den efterspurgte tryghed

Tryghed er det vigtigste rejsemotiv og her kan Danmark levere

69 pct. af danskerne fremhæver ‘trygt rejsemål’ som vigtigt ved valg 
af feriedestination, og 74 pct. mener, at Danmark som 
feriedestination r i stand  til at opfylde kravet.

På hovedparten af de nævnte parametre overstiger Danmark evne 
til at levere signifikant andelen, der finder det pågældende motiv 
vigtigt, ved valg af feriedestination. Det gælder også et af de 
parametre, der direkte kan kobles til Covid-19-pandemien: 

➢ Mulighed for ferie væk fra større menneskemængder, grundet 
smittefare

På et enkelt parameter er Danmark ikke i stand til at efterleve 
vigtigheden af rejsemotiverne. Det gælder ‘Fornuftigt prisniveauet 
for et ophold på destinationen’. 

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
* Vurdér venligst på en skala fra 1-7 vigtigheden af disse for dig ved valg af feriedestination. Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=slet ikke vigtigt og 7=meget vigtigt.
**I hvilken grad mener du at Danmark som feriedestination er i stand til at opfylde nedenstående? Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=i meget lav grad og 7=i meget høj grad.
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Covid-19’s betydning for 
valg af overnatningsform

Foto: Frame&Work
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7 ud af 10 danskere vil holde ferie i 
sommerhus
Syv ud af 10 vil bo i sommerhus

Danskerne forventer i særlig udstrækning at benytte sommerhus 
på ferien i Danmark. 45 pct. vil bo i lejet sommerhus og 25 pct. vil bo 
i eget eller lånt sommerhus.

Også andelen, der overvejer/planlægger at overnatte på hotel er 
udtalt.

Netop lejet sommerhus og hotel fylder i overnatningsstatistikken 
for 2019. I 2019 stod sommerhusene for 20 pct. af danskernes 
overnatninger i Danmark, mens hotellerne stod for 35 pct.

De unge mellem 18 og 29 år er overrepræsenterede blandt dem, 
der overvejer airbnb/anden privat udlejning, mens de 30-39-årige er 
overrepræsenterede blandt dem, der overvejer camping og/eller 
feriecenter. 

I de lejede sommerhuse er de 50-59-årige overrepræsenterede, og i 
hotellerne er det aldersgruppen på 60 år eller mere, der er 
overrepræsenteret. 

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. N=2000
Spm.: Hvilken form for overnatning planlægger/overvejer du at benytte under din ferie (er) i Danmark? (multipelt)
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Danskerne har forholdt sig afventende i forhold til 
booking af overnatninger 

Danskerne er afventende

Hver anden dansker forholder sig afventende og ser, hvordan Covid-19-
situationen udvikler sig. Det er især aldersgruppen over 50 år, der afventer. Godt 
en fjerdedel (27 pct.) har allerede booket ferieovernatninger.

Flest danskere, som planlægger eller overvejer sommerhus som 
indkvarteringsform, har booket overnatninger. Uafhængigt af overnatningsform 
afholder halvdelen eller flere sig afventende. 

En særkørsel fra Danmarks Statistik viser, at der ultimo april er kommet gang i 
danskernes booking af feriehuse. De foreløbige tal viser 62 pct. flere 
feriehusbookinger i juli/ august og 47 pct. flere for hele året sammenlignet med 
sidste år.

s. 16 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil benytte betalt indkvartering på ferien i Danmark (airbnb/anden privat indkvartering, campingplads, lejet sommerhus, hotel, feriecenter, lystbådehavn eller vandrerhjem). N=955. 
Spm.: .Nu følger nogle udsagn om booking af betalte overnatninger i  Danmark. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din situation. Ét svar muligt.

7%

10%

27%

50%

Leder efter et sted, men har
svært ved at finde et, da meget

er booket/lukket

Leder efter et sted, men har ikke
besluttet destinationen endnu

Har allerede booket
ferieovernatninger

Venter med at booke og
afventer coronasituationen

Nu følger nogle udsagn om booking af 
overnatninger. Hvilket af følgende udsagn 

passer bedst på din situation? 

Airbnb
(N=130)

Camping
(N=218)

Lejet
sommerhus

(N=528)
Hotel
(N=408)

Ferie-
center
(N=138)

Afventer 54 pct. 54 pct. 47 pct. 58 pct. 49 pct.
Har booket 16 pct. 17 pct. 29 pct. 19 pct. 16 pct.
Ikke valgt 
destination

15 pct. 11 pct. 13 pct. 9 pct. 10 pct.

Leder 12 pct. 8 pct. 7 pct. 8 pct. 16 pct.
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Hver fjerde dansker overvejer en anden 
overnatningsform end normalt

Hver fjerde danske planlægger/overvejer en anden 
overnatningsform end normalt

Blandt de danskere, der vil benytte sig af betalt indkvartering på ferien i 
Danmark i 2020, overvejer/planlægger syv ud af 10 (69 pct.) ikke andre 
overnatningsformer end de plejer.

Dem, der vil benytte lejet sommerhus eller feriecenter, er i størst 
udstrækning blevet påvirket af Covid-19-situationen ift. valg af 
overnatningsform.

s. 17 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil benytte betalt indkvartering på ferien i Danmark (airbnb/anden privat indkvartering, campingplads, lejet sommerhus, hotel, feriecenter, lystbådehavn eller vandrerhjem). N=955. 
Spm.: . Sammenlignet med normalt - Har situationen med Corona/Covid-19 påvirket dit valg af overnatningsform  i forhold til dine typiske rejseadfærd i Danmark? Ét svar muligt.

69%

23%

8%

Har situationen med Covid-19 påvirket dit valg af 
overnatningsform i forhold til din typiske 

rejseadfærd i Danmark?

Nej, jeg planlægger/overvejer at benytte de samme
overnatningsformer, som jeg typisk ville benytte
Ja, jeg planlægger/overvejer en anden overnatningsform, end jeg
typisk ville benytte
Ved ikke

Airbnb
(N=130)

Camping
(N=218)

Lejet
sommerhus

(N=528)
Hotel
(N=408)

Ferie-
center
(N=138)

Ja 23 pct. 23 pct. 26 pct. 20 pct. 27 pct.

Nej 65 pct. 69 pct. 66 pct. 72 pct. 63 pct.

Ved ikke 12 pct. 8 pct. 7pct. 8 pct. 10 pct.
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På tværs af overnatningsformer planlægger/overvejer hver 
femte eller flere dansker alternative overnatningsformer

Blandt de danskere, der overvejer/planlægger at benytte et 
feriecenter under ferien i Danmark, tilkendegiver 27 pct., at de 
overvejer en anden indkvarteringsform. 

Det tilsvarende gælder 26 pct. af dem, som overvejer lejet 
sommerhus.

Der er ikke markant forskel mellem svarene afhængig af 
overnatningsform.

s. 18

Covid-19 har betydning for valg af overnatningsform for 
alle danskere – uafhængigt af overnatningsform

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil benytte betalt indkvartering på ferien i Danmark (airbnb/anden privat indkvartering (N=130), campingplads (N=218), lejet sommerhus (N=528), hotel (N=408) og feriecenter (N=138)
Spm. .(1) Spm.: Hvilken form for overnatning planlægger/overvejer du at benytte under din ferie (er) i Danmark? (multipelt). 
(2) Sammenlignet med normalt - Har situationen med Corona/Covid-19 påvirket dit valg af overnatningsform  i forhold til dine typiske rejseadfærd i Danmark? Ét svar muligt.

27% 26% 23% 22% 20%

63% 66%
65% 69% 72%

10% 7% 13% 8% 8%

Feriecenter Lejet
sommerhus

Airbnb/anden
privat

udlejning

Campingplads Hotel

Covid-19’s betydning for valg af indkvarteringsform

Ved ikke

Nej, jeg planlægger/overvejer at benytte de samme
overnatningsformer, som jeg typisk ville benytte
Ja, jeg planlægger/overvejer en anden overnatningsform, end jeg
typisk ville benytte
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Forbud mod udlandsrejser og ”for mange mennesker”  
ændrer valg af overnatning

Hver femte danske overvejer andre overnatningsformer pga. 
forbud eller aflysninger

Blandt de danskere, der overvejer/planlægger at benytte andre 
overnatningsformer end normalt, angiver 19 pct., at ændringerne skyldes 
rejseforbud og/eller aflysninger, og at de normalt holder ferie i udlandet

16 pct. af dem, der overvejer andre overnatningsformer, end de plejer, vil 
undgå at sove/være sammen med for mange mennesker.

21 pct. besvarer spørgsmålet med ‘ved ikke’.

Udvalgte citater:

s. 19 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger en anden overnatningsform, end de plejer (N=266)
Spm.: Du har nævnt at coronavirus/COVID-19 har fået dig til at overveje/planlægge en anden overnatningsform i Danmark end du plejer. Uddyb venligst dine overvejelser/begrundelser for.

21%

9%

5%

8%

12%

12%

16%

19%

Ved ikke

Andet

Mere fokus på
hygiejne/rengøring/sikkerhed

Bliver hjemme/i eget sommerhus/hos
familie

Overvejer sommerhus

Mindske smitterisiko/nogle er i
risikogruppen

Undgå at sove/være sammen med for
mange mennesker

Er normalt i
udlandet/rejseforbud/rejseplaner er

aflyst

Uddyb venligst hvorfor Covid-19 har fået dig til at 
overveje andre overnatningsformer end du plejer?

(kodning af åbne svar )

”Jeg vælger hotel, da jeg formoder, at sikkerheden er i 
højsæde”

”Kunne godt overveje en tur i shelter”

”Foretrække sommerhus frem for feriecenter, 
hvor der er flere mennesker”
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Danskerne vil ikke dele fælles faciliteter med 
andre og ønsker garanti for afbestilling,
Otte ud af 10 danskerne vil ikke dele faciliteter med andre 
besøgende 

I lyset af Covid-19-pandemien ønsker de danske turister ikke at dele 
fællesfaciliteter (fx bad, opvask, fællesrum, mm.) med andre. I alt 
otte ud af 10 (77 pct.) deler den opfattelse.

s. 20 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger ferie i Danmark i 2020 (N=1183) 
Spm.:Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om valg af overnatningsform i lyset af Corona/Covid-19 situationen

Usikkerhed omkring pandemien og dens varighed er tydelig. 
Således finder 72 pct. det vigtigt, at de har en afbestillingsgaranti.

16%

28%

36%

38%

54%

32%

34%

35%

34%

23%

39%

29%

21%

18%

14%

7%

5%

4%

3%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

4%

3%

3%

5%

3%

Overnatningsstedet skal helst ligge i et område med få andre besøgende

Vil helst undgå at overnatte på steder med for mange andre

Overnatningsstedet skal informere tydeligt om, hvad de gør for at
mindske smitterisiko ved Covid-19

Vigtigt med garanti for afbestilling

Overnatningsstedet skal ikke dele fælles faciliteter med andre besøgende
(fx bad, opvask, fællesrum mm.)

Hvor enig eller uenig er du I følgende udsagn om  valg af overnatningsform I lyset af Covid-19-situationen?

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke
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7 ud af 10 danskere vil på en længere ferie i Danmark

Syv ud af 10 danskere vil på en længerevarende ferie i 
Danmark

72 pct. af danskerne forventer at tage på en ferie med fire eller flere 
overnatninger i Danmark. 

Godt hver fjerde (26 pct.) vil både tage på en kort og en lang ferie i 
Danmark i 2020.

Dem, der forventer at holde en længere ferie, er 
overrepræsenterede blandt dem, der – set i lyset af den nuværende 
situation - foretrækker en kyst-/naturferie frem for en storbyferie.

Især blandt de 40-49-årige forventer en stor andel at holde en 
længere ferie med fire overnatninger eller flere i Danmark. 
Aldersgruppen på 60 år eller mere forventer i større udstrækning 
end gennemsnittet både at holde kort og lang ferie i Danmark.

s. 21 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger ferie i Danmark i 2020 (N=1183) 
Spm.:Hvad er dine forventninger til længden af din ferie (er) i Danmark i år? Ét svar muligt.

21%

46%

26%

6%

Kort  ferie (1-3
overnatninger)

Lang ferie (4
eller flere

overnatninger)

Både kort og
lang ferie

Ved ikke

Hvad er dine forventninger til længden af din 
ferie(er) i Danmark? 
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Over halvdelen af danskerne forventer ikke, at Covid-19 vil påvirke 
længden af deres ferie

Trods Covid-19 påtænker 55 pct. danskerne at foretage sammen antal 
overnatninger som normalt.

21 pct. forventer at foretage flere overnatninger, mens 16 pct. forventer 
færre.

De 18-29-årige er overrepræsenterede blandt dem, der forventer at have 
færre overnatninger i Danmark end normalt pga. Covid-19.

s. 22

Størstedelen forventer den samme 
ferielængde som normalt

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger ferie i Danmark i 2020 (N=1183) 
Spm.: Har Corona/Covid-19 påvirket varigheden af din forventede ferie (er) i Danmark sammenlignet med en typisk ferie i Danmark? Ét svar muligt

16%

21%

55%

8%

Har Covid-19’ situationen påvirket længden af din 
forventede ferie i Danmark sammenlignet med en 

typisk ferie? 

Forventer at have færre overnatninger end normalt

Forventer at have flere overnatninger end normalt

Forventer hverken færre eller flere overnatninger end normalt

Ved ikke
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En gruppe af danskere tager færre overnatninger   
på grund af økonomi og mangel på lyst til ferie
En gruppe af danskere vil tage færre overnatninger og 
spare på den tilbageværende ferie

Tre ud af 10 danskere, som forventer færre overnatninger i 
Danmark end normalt pga. Covid-19, siger, at de ikke har lyst til eller 
behov for ferie.

Godt en fjerdedel (27 pct.) nævner sin økonomi som den 
begrænsende faktor.

Knap hver femte besvarer spørgsmålet med ‘andet’. Under andet 
ligger svar som…

s. 23 Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som forventer færre overnatninger i 2020 pga. Covid-19 (N=187) 
Spm.:Du har angivet, at du forventer færre overnatninger i Danmark end normalt på grund af Covid-19. Hvorfor forventer du færre overnatninger i Danmark?  Flere svar muligt

31%

27%

12% 12%

18%

12%

2%

Ikke lyst
til/brug for
mere ferie

Pga.
min/vores
økonomi

Ikke meget
mere ferie

tilbage

Ikke tid
pga. mit
arbejde

Andet Ingen af
disse

Ved ikke

Hvorfor forventer du færre overnatninger i Danmark 
end normalt? 

(flere svar muligt)

”Alt er lukket, så en ferie er ikke det samme”

”For at minimere smitterisikoen ved fx at tage i 
badeland eller besøge andre forlystelser”

”Vi er begge i risikogruppen”
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Covid-19’s betydning for 
valg af destination

Foto: Christian Faber
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De fleste danskere planlægger en 
kyst- og naturferie i Danmark
Danskerne vil på kyst-/naturferie

Hver femte danske planlægger både at tage på en kyst-/naturferie 
og en storbyferie i Danmark. 

66 pct. planlægger en kyst-/naturferie, mens 8 pct. planlægger en 
storbyferie.

Blandt dem, der planlægger en storbyferie i Danmark, er de 18-39-
årige overrepræsenterede. Blandt dem, der foretrækker en kyst-
/naturferie i Danmark, er det de 40-49-årige og aldersgruppen på 
60 år eller mere, der er overrepræsenterede.

De 50-59-årige planlægger i større udstrækning end 
gennemsnittet at tage på både kyst-/natur- og storbyferie i 
Danmark.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
Spm.: Hvilken type af ferie planlægger du at tage på i Danmark?

s. 25

Storbyferie
8%

Kyst-
/naturferie

66%

Både/og
20%

Ved ikke
6%

Hvilken type af ferie planlægger du at tage 
på i Danmark? 
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Covid-19 situationen gør kyst – og naturferie 
endnu mere populært

I lyset af Covid-19 foretrækker danskerne kyst-/naturferier

Forrige slide viste, at 66 pct. overvejede/planlagte en kyst-
/naturferie. 

Når de danske turister blive bedt om at medtænke Covid-19-
pandemien når andelen, der vil foretrække en kyst-/naturferie, op 
på 72 pct.

Knap en femtedel (17 pct.) foretrækker ikke det ene frem for det 
andet.

De 18-29-årige er overrepræsenterede blandt dem, der - i lyset af 
den nuværende situation - foretrækker en storbyferie, mens 
aldersgruppen på 60 år eller mere i større udstrækning end 
gennemsnittet foretrækker den danske kyst/natur.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
Spm.: Set i lyset af den nuværende situation, hvilken type af ferie i Danmark vil du så foretrække?

s. 26

Storbyferie
7%

Kyst-/naturferie
72%

Ikke det ene 
frem for det 

andet
17%

Ved ikke
4%

Set i lyset af den nuværende situation, hvilken type af 
ferie  i  Danmark vil du så foretrække ?
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Natur, frisk luft, færre mennesker og mindre smitte får 
danskerne til at foretrække kyst- og naturferie

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som foretrækker kyst-/naturferie frem for storbyferie: N=856
Spm.: Hvorfor foretrækker du kyst- & naturferie frem for storbyferie?

s. 27

Danskerne vil opleve naturen og den friske luft

Det er især den danske natur og friskt luft, der tiltaler de danskere, 
der foretrækker en kyst-/naturferie frem for en storbyferie.

Samtidig vælges en kyst-/naturferie, fordi der er mere plads og 
færre mennesker og dermed mindre fare for at blive smittet.

Udvalgte citater:

14%

3%

2%

3%

3%

7%

15%

17%

18%

19%

Ved ikke

Andet

Det er hvad vi plejer

Har sommerhus der

Mere familie-/børne-/dyrevenligt

Afveksling fra en hverdag i
storbyen

Mere afslappende og roligt

Foretrækker naturen

Færre mennesker/mere
plads/mindre smitte

For at opleve naturen og den
friske luft

Hvorfor foretrækker du kyst- og naturferie 
frem for storbyferie?
(kodning af åbne svar)

”For bedre at efterkomme Sundhedsstyrelsens krav”

”Så undgår jeg Covid-19”

”Der er mere luft og generelt større arealer, hvor flere kan 
være uden at smittefaren er rigtig høj”

”For at komme væk fra menneskemængder, og 
fordi jeg elsker naturen”
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Nord – og Vestjylland er de foretrukne landsdele

Danskerne vil til Nordjylland

De fleste danskere overvejer/planlægger at tage til Nordjylland på 
ferien.

Generelt er Nordjylland en destination, som mange turister 
efterspørger I 2019 blev der registreret 8,2 mio. overnatninger i 
destinationen - heraf var 54 pct. danske.

Hver fjerde dansker planlægger at tage på ferie til Vestjylland i 
2020.

Vestjylland har også mange besøgende. I 2019 blev der registreret 
6,7 mio. overnatninger. Syv ud af 10 (72 pct.) blev foretaget af 
udlændinge - heraf langt størstedelen (90 pct.) af tyskere. 

De danskere, der planlægger en ferie i Nord- og/eller Vestjylland, 
kommer især fra Region Midtjylland, mens dem, der planlægger et 
besøg i Østjylland eller på Bornholm, navnlig kommer fra Region 
Hovedstaden. Fyn tiltrækker i særlig grad danskere fra Region 
Syddanmark.

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2020: N=1183. 
Spm.: Set i lyset af den nuværende situation, hvilken type af ferie i Danmark vil du så foretrække?

s. 28

11%

1%

3%

10%

11%

11%

14%

16%

17%

18%

25%

29%

Ved ikke

Øvrige destinationer (Færøerne,
Grønland)

Østsjælland

Nordsjælland

Vest- og Sydsjælland

København by og omegn

Sydjylland

Fyn (herunder Odense)

Bornholm

Østjylland (herunder Aarhus

Vestjylland

Nordjylland (herunder Aalborg)

Hvor planlægger du at tage på ferie i Danmark?
(flere svar muligt)



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

3 ud af 10 vil besøge andre destinationer end 
normalt

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som planlægger/overvejer en ferie i Danmark i 2020. N=1183
Spm.: Q12: Sammenlignet med normalt har situationen med coronavirus/COVID-19 påvirket dit valg/overvejelser om feriedestination i Danmark?

s. 29

29 pct. vil besøge andre destinationer, end normalt

Covid-19 har betydning for danskernes adfærd ift. valg af 
feriedestination i Danmark. 

Tre ud af 10 planlægger/overvejer at besøge andre destinationer i 
Danmark end normalt.

Adelen af danskere, som i deres rejsevalg er blevet påvirket af 
Covid-19-situationen, er uafhængigt af, hvilken landsdel de 
påtænker at tage på ferie til.

Knap hver femte (18 pct.) af de danskere, der overvejer/planlægger 
at besøge andre destinationer end normalt, har allerede booket 
ferieovernatningerne mod 32 pct. af dem, der overvejer at besøge 
de samme steder som normalt. 

11 pct. af dem, der overvejer/planlægger besøg på nye destinationer, 
leder efter et overnatningssted, men har svært ved at finde et. Det 
tilsvarende gælder 5 pct. af dem, som vil besøge de samme 
destinationer som normalt.

62%

29%

9%

Ja - planlægger/overvejer
de samme danske
destinationer, som

normalt

Ja, planlægger/overvejer
andre danske

destinationer end normalt

Ved ikke

Sammenlignet med normalt har Covid-19-situationen 
påvirket dit valg af feriedestination i Danmark? 
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Danskerne påvirkes af forbud mod udlandsrejser og 
vil undgå turistmål og storbyer

Hver femte overvejer andre destinationer i Danmark pga. 
rejseforbud og aflyste planer

Samtidig siger hver tiende, at de vil holde sig fra turistmål og storbyer.

Udvalgte citater:

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som overvejer/planlægger at besøge en anden destination i Danmark: N=342. 
Spm.: Du har nævnt at Corona har fået dig til at overveje/planlægge en anden destination i Danmark end du plejer. Uddyb venligst dine overvejelser/begrundelser for ændringen. Danmark?

s. 30

33%

8%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

10%

20%

Ved ikke

Andet

Overvejer sommerhus

Mere fokus på
hygiejne/rengøring/sikkerhed

Bliver hjemme/i eget sommerhus/hos
familie

Undgå at sove/være sammen med for
mange mennesker

Mindske smitterisiko/nogle er i
risikogruppen

Mere natur/plads omkring os/alternative
steder i DK

Holder mig fra turistmål og storbyer

Er normalt i
udlandet/rejseforbud/rejseplaner er aflyst

Uddyb venligst hvorfor overvejer du andre 
destinationer i Danmark end normalt?

(kodning af åbne svar)

”For at have god afstand til andre, holder vi ferie væk fra 
typiske turistmål”

”Der er så meget at se i Danmark.  Det med 
udlandet må man holde en pause fra.”

”Det er en oplagt mulighed for at udforske områder i 
Danmark man ikke har besøgt før.” 

”Et sted med gode hygiejneforhold - heller ikke for 
mange mennesker”

” Ikke storby, et medlem af husstanden er i 
risikozonen for Covid-19” 
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Danskerne vil undgå destinationer med mange 
besøgende

Kilde: Barriereanalyse Covid-19 v. MediaCom. Base: Danskere, som planlægger/overvejer en ferie i Danmark i 2020. N=1183
Spm.: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit valg af feriedestination i Danmark  set i lyset af Corona/ COVID-19. Andelen, der har svaret ‘enig’ eller ‘meget enig’ er medtaget i figuren.
1. VisitDenmark: Turistundersøgelsen 2017.
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Danskerne vil undgå de mest besøgte destinationer

Samtidig med, at danskerne gerne vil undgå at besøge 
destinationer med alt for mange andre besøgende, er det vigtigt 
for knap hver anden dansker, at lokalbefolkningen er 
imødekommende.

En venlig og imødekommende befolkning er generelt et vigtigt 
rejsemotiv for danskere, der holder ferie i Danmark1. Det gælder 
både for kyst-/naturferier og storbyferier.

12%

20%

37%

48%

54%

Destination tæt på bopæl

Destination tæt på familie/venner

Kendskab til destinationen

Imødekommende lokalbefolkning

Undgå for mange besøgende på
destinationen

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 
dit valg af feriedestination i Danmark.

(svar: enig eller meget enig)
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Metode og statistisk usikkerhed
Foto: Flying October
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Metode

Dataindsamling er foretaget i april 2020 af MediaCom.

I alt er der gennemført 2.000 webinterview med danskere i 
målgruppen 18+ med national repræsentativ sampling på køn 
og alder.

Efter endt dataindsamling er data vægtet, så resultaterne 
afspejler befolkningernes sammensætning på køn, alder og 
geografi. 
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Foto: Kim Hansen

Statistisk usikkerhed
Resultaterne i rapporten er dannet ud fra en stikprøveundersøgelse 
baseret på et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 

Undersøgelser baseret på stikprøver er altid forbundet med en vis 
statistisk usikkerhed. Det gælder særligt, når man sammenligner 
ændringer i holdninger over tid.

Når man sammenligner resultater, skal man være opmærksom på, om 
forskellen ligger inden for den statistiske usikkerhed. En forskel på et 
par procentpoint er i visse tilfælde ikke en reel statistisk forskel. 

Stikprøvestørrelsen og spørgsmålsformuleringerne er noteret nederst 
på alle sider. 
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Videncenter om turismen i 
Danmark

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter Foto: Mette Johnsen


