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Introduktion
VisitDenmarks Markedsmonitor følger udviklingen i 
turisternes rejselyst og -planer på en række markeder 
under COVID-19-pandemien. 

Hvornår har turisterne igen mulighed for og lyst til at tage 
på ferie i hjem- og/eller udland? Hvilke feriedestinationer 
vil de overveje at besøge og hvornår? Hvor sikre vurderer 
de en række lande som feriedestination? 

Det er nogle af de forhold, som VisitDenmarks 
Markedsmonitor løbende afdækker. 

Siden starten af 2021 har Markedsmonitoren omfattet det 
danske marked, hvor der hver måned spørges minimum 
1.000 danskerne.

Foreliggende mini-rapport viser nogle af resultaterne af 
dataindsamlingen på det danske marked.

s. 2

© Daniel Villadsen



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.

Udvalgte konklusioner

s. 3

Syv ud af 10 danskere har ferieplaner i hjem- og/eller udlandet
Fire ud af 10 overvejer/planlægger en ferie med overnatning i Danmark 
og en tilsvarende andel vil gerne til udlandet.

Andelen med planer om ferieafholdelse i Danmark er uændret i forhold til 
målingen i februar og steget signifikant sammenlignet med niveauet i 
januar. Andelen med planer om ferieafholdelse i udlandet har ligget 
stabilt de sidste tre måneder.

En ferie i Danmark står først for
Andelen med planer om ferieafholdelse i Danmark inden for en måned 
og/eller 1-2 måneder ligger over andelen med ferieplaner i udlandet i 
samme perioder.

Omvendt ligger andelen med udlands-ferieplaner inden for 4-5 og/eller 5-
6 måneder over andelen med planer for en ferie i Danmark.

Booking af udlandsferier afventer udviklingen i coronasituationen
Blandt de danskere, der overvejer/planlægger en udlandsferie, afventer 
flere end seks ud af 10 udviklingen i COVID-19-situationen. 

Det tilsvarende gælder hver fjerde med planer om en ferie med 
overnatning inden for landets grænser.

Kyst- og naturoplevelser appellerer til danskerne
Når danskerne skal på ferie, er det især kyst- og naturferier, der 
efterspørges. 

64 pct. af de danskere, som overvejer/planlægger en ferie i Danmark, vil 
på kyst-/naturferie. Det tilsvarende  gælder 77 pct. af dem, der 
overvejer/planlægger en udlandsferie.

Over halvdelen (55 pct.) af de danskere, som gerne vil til udlandet, vil på 
storbyferie, mod 19 pct. af dem, der vil holde ferie i Danmark.

Hver fjerde har fået større lyst til at rejse til udlandet sammenlignet med 
sidste år på samme tid
26 pct, af danskerne siger i marts 2021, at de har større lyst til en 
udlandsrejse sammenlignet med sidste år på samme tid. Samtidig siger 
29 pct., at de har mindre lyst til en udlandsferie. Der er ikke signifikant 
forskel på de to andele.

Flere end hver anden vurderer Danmark til at være et sikket rejseland
55 pct. af danskerne vurderer, at Danmark er et sikkert rejseland for tiden. 

Blandt de listede udenlandske destinationer ligger Norge på 
andenpladsen med 27 pct. Sverige ligger tredjesidst på listen på samme 
niveau som Spanien.



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.

Flere har planer om at holde ferie 
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Syv ud af 10 har planer om at afholde ferie i hjem- og/eller udlandet

Hver fjerde danske overvejer/planlægger ikke at tage på ferie med 
overnatning i de kommende seks måneder hverken i Danmark eller 
udlandet. 6 pct. har endnu ikke besluttet sig. Andelen, der ikke har 
ferieplaner, er faldet siden starten af året.

Syv ud af 10 (69 pct.) overvejer/planlægger om at holde ferie i Danmark 
og/eller udlandet inden for en seks måneders periode. Der er stort set lige 
mange danskere, der har planer om ferie i Danmark som i udlandet.
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Planlægger/overvejer ferie inden for de 
næste 6 mdr.

Januar Februar Marts

Overvejer/
planlægger ferie i …. Januar Februar Marts 

Danmark 30 pct. 42 pct. 42 pct.

Udland 38 pct. 41 pct. 40 pct.

Spg.: Hvilke af følgende lande overvejer eller planlægger du om at besøge på en ferie med mindst én overnatning de kommende 6 mdr.?
N: Minimum 1.000
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Tyskland topper listen over efterspurgte 
udenlandske feriedestinationer
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Hver tiende vil gerne på ferie til Tyskland

42 pct. af danskerne overvejer/planlægger en ferie i Danmark inden for de 
kommende seks måneder. Da det tilsvarende spørgsmål blev stillet på 
samme tidspunkt sidste år, lå andelen noget højere, nemlig på 60 pct.1

11 pct. planlægger/overvejer en ferie til Tyskland inden for de kommende 
seks måneder. Det er signifikant flere end sidste år, hvor andelen lå på 8 
pct.1

Spg.: Hvilke af følgende lande overvejer eller planlægger du om at besøge på en ferie med mindst én overnatning de kommende 6 mdr.?
N: 1.005.
Kilde: 1. Den danske image- og potentialeanalyse, VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.
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Flere end fire ud af 10 vil gerne 
på udlandsferie om 5-6 måneder
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En ferie i Danmark står først for

Flest danskere, som overvejer/planlægger at holde ferie med mindst en 
overnatning i Danmark, påtænker at afholde ferien on 3-4 måneder. 

Andelen, der overvejer/planlægger en ferie i Danmark, aftager med 
stigende tidshorisont for ferieafholdelse. 

Anderledes ser det ud for udlandsferie, hvor andelen af danskere med 
ferieplaner er stigende jo længere tidshorisont for ferieafholdelse.
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Tidspunkt for ferieafholdelse

Danmark Udland

Spg.: Hvornår overvejer eller planlægger du at holde ferie med mindste en overnatning i følgende land/lande? Du kan markere flere svar for hvert land, hvis du overvejer/planlægger forskellige perioder eller at besøge 
landet flere gange
Base: Overvejer/planlægger ferie . N: Hjemland= 417, Udland=402.
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Danskerne afventer stadig 
udviklingen i COVID-19-
situationen
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Særligt ift. planlægning af udlandsferie er danskerne afventende

Hver fjerde dansker afventer udviklingen i COVID-19-situationen ift. 
booking af overnatning i Danmark. Tilsvarende afventer godt seks ud af 10 
situationen ift. at booke overnatning i udlandet.

37 pct. af danskerne har allerede booket overnatning til en ferie i 
Danmark, mens 21 pct. endnu ikke endeligt har besluttet sig for, hvilken 
destination de ønsker at besøge.

En fjerdedel af danskerne har booket overnatning på destinationen i 
udlandet. Godt en femtedel har besluttet destinationen, men endnu ikke 
booket eller har endnu ikke besluttet sig endeligt for destinationen.
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Danmark Udland

Spg.: Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din situation i forhold til dine overvejelser/planer om at holde ferie inden for de næste 6 måneder? Hvis du overvejer/planlægger at besøge samme land flere gange, bedes du svare ud fra dit 
førstkommende ophold i landet
Base: Overvejer/planlægger ferie . N: Hjemland= 417, Udland=402.
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Danskerne efterspørger kyst- og 
naturferier
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Danskerne planlægger især at tage på kyst-/naturferie

Både ift. ferie i Danmark og udlandet er det især kyst- og naturferie, som 
danskerne efterspørger. 
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Danmark Udland

Spg.: Hvilke type ferie overvejer du? Hvis du overvejer/planlægger at besøge samme land flere gange, bedes du svare ud fra dit førstkommende ophold i landet. Du kan markere flere svar per land
Base: Overvejer/planlægger ferie . N: Hjemland= 417, Udland=402.
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Hver fjerde har fået større lyst til 
at rejse til udlandet sammenlignet 
med for et år siden
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Andelen med lyst til en udlandsrejse ligger stabilt

Knap tre ud af 10 danskere har i marts større lyst til en udlandsrejse end 
sidste år på samme tidspunkt. 

En tilsvarende andel har fået mindre lyst til at rejse til udlandet.

Der er balance mellem andelen, der har fået henholdsvis større og mindre 
lyst til at rejse til udlandet.
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Spg.: Hvordan vurderer du din generelle lyst til at holde ferie i udlandet, sammenlignet med samme tid sidste år? Min rejselyst er…
N: 1.005

Større Mindre

Januar 28 pct. 29 pct.

Februar 30 pct. 30 pct.

Marts 27 pct. 29 pct.
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Danskerne oplever i særlig grad sit 
hjemland som sikkert
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Flere end hver anden dansker vurderer Danmark til at være et sikkert 
rejseland

Blandt de udenlandske destinationer, som danskerne også er blevet bedt 
om at vurdere, anser flest (27 pct.) Norge som et sikkert rejseland. 

Sverige ligger tredjesidst på listen og på niveau med Spanien. 

For alle udenlandske destinationer gælder, at andelen, der vurderer 
landet til at være et sikkert rejseland, er lavere end andelen, der vurderer 
landet som usikkert.

Spg.: Hvor sikkert eller usikkert et rejseland vurderer du følgende lande til at være for tiden? Du bedes svare ud fra din umiddelbare opfattelse også selv du ikke har besøgt landene
N: 1.005

10%

12%

12%

13%

14%

20%

23%

27%

55%

15%

18%

17%

21%

22%

25%

22%

23%

24%

61%

54%

56%

40%

40%

40%

26%

34%

13%

14%

16%

15%

27%

24%

15%

28%

17%

8%

Storbritannien

Spanien

Sverige

Irland

Holland

Tyskland

Finland

Norge

Danmark

Sikre rejselande

Sikkert Hverken/eller Usikkert Ved ikke



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.

Metode og 
statistisk 
usikkerhed
23-03-2021
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Kortlægning af 
nuværende 
kompetencer

▪ Formål: Sikre at hele afdelingen har kendskab 
til den samlede kompetenceprofil 

▪ Tilgang: En blanding af diskussion i plenum 
samt øvelser 
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Metode og statistisk usikkerhed

Dataindsamling er foretaget som webinterview blandt et repræsentativt udsnit 
af den danske befolkning over 18 år. 

Indsamling og kvalitetssikring af data er gennemført af analyseinstituttet 
YouGov. Dataindsamlingen til den seneste Markedsmonitor er foretaget i uge 10 i 
2021. 

I alt er der indsamlet 1.005 webinterview. Data er vægtet, så resultaterne afspejler 
befolkningernes sammensætning på køn, alder og geografi. 

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

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. 

Eksempel på statistisk usikkerhed:
26,5 pct. af den danske befolkning har fået mere lyst til udlandsrejser. Stikprøven 
består af 1.005 danskere. Den statistiske usikkerhed på de 26,5 pct. er +/- 2,7 
procentpoint.
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter
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Videncenter 
om turismen i Danmark

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter


