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Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget 

blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18+ år. 

Dataindsamlingen er foretaget i marts 2018, og i alt 1.797 danskere har deltaget i 

undersøgelsen. Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af 

danske og udenlandske feriedestinationer. 

Det er tredje gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på det danske 

marked. Første gang var i 2016.

I analysen er ”en ferie” defineret som en ferierejse med minimum én overnatning og 

kan bestå af betalt eller privat indkvartering. 

Indsamling og afrapportering af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion på 

vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.
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De fleste danskere elsker at rejse på ferie – også i Danmark
Tre ud af fire danskere var på mindst én ferie med overnatning sidste år, og heriblandt valgte 62% af 

danskerne at holde ferien hjemme i Danmark. Hele 53% af danskerne holdt mere end én ferie i Danmark i 

2017. Dette gør Danmark til den absolut mest populære feriedestination i den danske befolkning. 

De primære årsager til, at danskerne vælger at holde ferie i Danmark er for at besøge venner eller familie 

samt opleve den danske natur og kystlivet. De største barrierer for at vælge Danmark som feriemål i 2017 

var et ønske om at opleve en anden kultur og natur end den danske og særligt det ustadige danske vejr. 

Dette har ikke ændret sig det store fra de forgangne år, men den regnfulde sommer i 2017 kommer til 

udtryk i, at lidt flere angiver vejret som årsag sammenlignet med de forrige år.

Danskerne holder også ferie i udlandet
En stor andel valgte også at feriere i udlandet sidste år. Som tidligere var de populære feriedestinationer i 

udlandet navnlig Tyskland og Spanien. 

Hovedresultater - Danskernes ferie i 2017
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3 ud af 4
danskere var på mindst én ferie med 
overnatning i 2017

62%
af danskerne holdt ferie i Danmark i 2017



Danmark som feriemål er populær igen i år
Danskernes forventede feriemål minder i store træk om deres tidligere ferieadfærd. 34% forventer at holde ferie i 
Danmark de næste 12 måneder, hvilket svarer til 1,98 mio. danske turister. Danmark forventes hermed at blive det 
mest populære feriemål i 2018. Det er særligt i Nord- og Vestjylland, at danskerne forventer at holde ferie. Andelen af 
danskere, der ender med at holde ferie i Danmark, vil alt andet lige være højere, da mange beslutter sig kort tid før 
afrejse. Analysen viser også, at danskernes faktiske adfærd overstiger den forventede adfærd markant, når det kommer 
til at holde ferie i Danmark. 

Andre attraktive feriedestinationer blandt danskerne i de kommende 12 måneder er Tyskland, Spanien og Italien. 

Rejseforventningerne til disse destinationer ligger på niveau med sidste år. 

Stor interesse for dansk kyst- og naturferie
63% af danskere forventer at tage på en kyst- eller naturferie med eller uden børn i løbet af de næste 12 måneder. For 

begge ferietyper er Danmark særligt populær som feriedestination. 3 ud af 10 danskere forventer også at tage på en 

storbyferie.

74% af de danskere, der forventer at tage på ferie, overvejer kun én ferietype de næste 12 måneder. Uanset 

destination har danskerne som regel kun en eller ganske få destinationer i tankerne, når de overvejer ferie. Blandt de 

danskere der overvejer ferie i Danmark de kommende 12 måneder, har mange af disse også Tyskland og/eller Spanien i 

tankerne.  

Flest forventer at holde sommerferie
Sommeren er den periode, hvor flest danskere forventer at tage på ferie. Dette både i Danmark og udlandet. Andre 

perioder af året byder dog også på rejseaktivitet blandt danskerne. 

Hovedresultater - Danskernes ferieplaner
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63%
af danskerne forventer at tage på kyst- og 
naturferie i de kommende 12 måneder  

34%
af danskerne forventer at holde ferie i 
Danmark i de næste 12 måneder



Hovedresultater - de danske målgrupper

Børnefamilier
Har børn i husstanden under 18 år

Par uden hjemmeboende børn
Har enten ingen børn eller har børn, 
der er flyttet hjemmefra

Forventer at tage en kyst- og naturferie i Danmark eller 
udlandet  løbet af de næste 12 mdr.

Af dem, der var på ferie, 
var på ferie i Danmark i 
2017

Top 5
Derfor holdt de ferie i Danmark

 Besøge venner/familie
 Dansk natur
 Låne sommerhus
 Børnevenligt land
 Dansk kultur

Børnefamilier, N = 369. Par uden hjemmeboende børn, N = 717. 

Var på minimum to ferier med overnatning i Danmark eller 
udlandet i 2017

Af dem, der var på ferie, 
var på ferie i udlandet i 
2017

Forventer at tage på 
ferie i Danmark i 
2018

Forventer at tage 
på ferie i udlandet i 
2018

Top 5
Derfor holdt de ferie i Danmark

 Dansk natur
 Besøge venner/familie
 Dansk kyst
 Attraktive tilbud
 Dansk kultur

56% 35% 

72% 63% 

78% 

53% 

Forventer at tage en kyst- og naturferie i Danmark eller 
udlandet  løbet af de næste 12 mdr.

Af dem, der var på ferie, 
var på ferie i Danmark i 
2017

Var på minimum to ferier med overnatning i Danmark eller 
udlandet i 2017

Af dem, der var på ferie, 
var på ferie i udlandet i 
2017

Forventer at tage på 
ferie i Danmark i 
2018

Forventer at tage 
på ferie i udlandet i 
2018

67% 39% 

84% 76% 

66% 

67% 
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Ferieadfærd i 2017
Antal ferier og feriemål



Tre ud af fire danskere har været af sted på mindst én ferie 

med overnatning i Danmark eller udlandet i 2017. 

Danskerne har i 2017 i gennemsnit foretaget 2,67 ferier. 

Stigning fra 2,10 i 2016 skyldes alene en ny 

opgørelsesmetode. Det gennemsnitlige antal rejser er 

således uændret i forhold til sidste år. 

En femtedel af danskerne har ikke været på ferie med 

overnatning i det forgangne år. 

Antal ferier i 2017

N= 1.797. NB: spørgsmålsformuleringen for årets undersøgelse er præciseret, således at der også spørges til ferier i eget sommerhus. 

Hvor mange ferier med overnatning har du foretaget i 2017?

Størstedelen af danskerne har været på ferie med 
overnatning

Danskerne foretog i 2017 

2,67 ferier med

overnatninger

22%

18%

19%

13%

8%

16%

4%

0

1

2

3

4

5 eller flere

Ved ikke
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Godt seks ud af ti danskere, som var på ferie med overnatning i 

2017, holdt en eller flere ferier i Danmark. Dette er en signifikant 

fremgang ift. sidste år, hvor 56% holdt ferien i Danmark. Hele 53% 

holdt to eller flere ferier herhjemme. 

De næstmest besøgte lande - med en markant lavere andel - er 

Tyskland (23%) og Spanien (18%). De nordiske lande trak også. 

10% tog til Sverige, mens lidt færre besøgte Norge (7%). 

Ser man bort fra Danmark, som har haft en positiv udvikling, er 

andelen af danskere, der har været på ferie på de øvrige  

feriedestinationer, enten på niveau med rejseadfærden i 2016 eller 

en smule under.

Destinationer i 2017

Danmark er danskernes absolut mest populære rejsemål 

N = 1.797. 

62%

23%

18%

11%

11%

10%

10%

8%

7%

6%

Danmark

Tyskland

Spanien

Italien

Frankrig

Sverige

Grækenland inkl.
øer

Storbritannien

Norge

Østrig

Hvilke af følgende lande besøgte du på din(e) ferie(r) med overnatning?

47%
39%

14%

1 gang 2-4 gange 5 gange eller flere
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”Der blev holdt 
sejlerferie i 
Danmark”

”Har flere år været 
på Bornholm pga. 

øens natur”

30% af danskerne holdt ferie i Danmark for at besøge venner eller 

familie. 27% ville opleve naturen, mens en femtedel ville opleve den 

danske kyst. 

For blot 8% var det tilfældigt, at ferien blev holdt i Danmark.

Andre årsager under ‘Andet’, er bl.a., at man gerne vil se andre dele af 

Danmark end der, hvor man bor, eller at man sejler rundt og oplever 

flere kyststrækninger i samme ferieperiode.

N= 822 * Nyt parameter i dette års måling 

Årsager til ferie i Danmark i 2017

Besøg hos familie eller venner og den danske natur er de 
hyppigste årsager til at vælge Danmark som feriedestination

Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst, hvorfor du har holdt ferie i Danmark i 2017?

30%

27%

20%

17%

17%

16%

12%

11%

9%

8%

7%

6%

14%

Jeg besøgte venner eller familie

Jeg vil gerne opleve naturen i Danmark

Jeg vil gerne til den danske kyst i min ferie

Jeg vil gerne opleve den danske kultur i min ferie

Jeg/vi har et sommerhus, som vi normalt holder ferie i

Et attraktivt tilbud (prisfasttilbud som fx spotdeal)

Jeg/vi havde mulighed for at låne et sommerhus af
familie/venner

Jeg foretrækker at holde ferie i Danmark

Økonomiske årsager havde afgørende betydning for, at ferien
blev holdt i Danmark

Det var tilfældigt, at jeg holdte ferie i Danmark*

En ferie i Danmark er børnevenlig

Jeg holder ferie i Danmark, da jeg føler mig mere tryg
herhjemme end i udlandet

Andet

”Overnatning i 
autocamper langs 
den danske kyst”
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”De oplevelser, vi søger, 
er mere kulturelle 

anlagt som fx 
Vikingsmuseet i Norge”

”Vinterferier 
hvor det er 

varmt”

”Jeg vil stå på ski, 
og det kan du 

ikke i Danmark”

39% af de danskere, som holdt ferie i andre lande end Danmark i 2017, 

angiver vejret som årsag. 

Knap hver tredje fravalgte Danmark for at opleve en anden kultur end 

den danske. Yderligere fremhæver hver femte dansker, at de besøgte 

familie eller venner i udlandet. For 13% var det tilfældigt, at ferien ikke 

blev holdt i Danmark. 

Yderligere årsager under ‘Andet’ er bl.a., at man søger elementer (fx 

skiferie, bjerge, byer), som ikke findes i Danmark, eller at man vil udvide 

sin kulturelle horisont.

Barrierer for ferie i Danmark i 2017 

Bedre vejr og en anden kultur lokker danskerne 
udenlands

N= 495 * Nyt parameter i dette års måling. 

Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst, hvorfor du ikke har holdt ferie i Danmark i 2017?

39%

32%

22%

21%

20%

15%

15%

13%

6%

6%

3%

3%

3%

22%

Vejret i Danmark er for ustadigt – der er fx ingen sol- eller 
varmegaranti om sommeren

Jeg vil gerne opleve en anden kultur i mine ferier

Jeg vil gerne opleve en anden natur, end den der er i
Danmark

Jeg foretrækker at holde ferie andre steder end Danmark

Jeg har besøgt venner eller familie i udlandet*

Det minder for meget om hverdagen at holde ferie i
Danmark

Jeg vil gerne opleve nye smagsoplever i mine ferier, og
som jeg ikke kan få i Danmark

Det var tilfældigt, at jeg ikke holdt ferie i Danmark*

Jeg har endnu ikke set et attraktivt tilbud på en ferie i
Danmark

Jeg har set og oplevet, hvad der er at se og opleve i
Danmark

En ferie i Danmark er mest for børnefamilier

Jeg ved ikke rigtig, hvad der er at se i Danmark

En ferie i Danmark er mest for ældre mennesker

Andet
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Danmarks potentiale 2018
Forventede feriemål



Forventede feriemål

2018 (n=1797); 2017 (n= 1518); 2016 (n=1513)

34% af danskerne forventer at holde ferie i Danmark de kommende 12 

måneder. Dette svarer til godt 1,98 mio. danske turister.

Danskernes forventede feriedestinationer i 2018 ligner ferieadfærden i 

de to foregående år. Igen er Tyskland, Spanien, Italien og Sverige 

favoritter ift. afholdelse af ferie i udlandet. 

I 2017 forventede 32% af danskerne at feriere i Danmark de 

kommende 12 måneder. 62% endte dog med at holde ferien hjemme i 

Danmark samme år. Den faktiske ferieadfærd i Danmark er således 

markant højere end den forventede. Denne forskel kan bl.a. skyldes, at 

mange først beslutter, hvor de vil tage hen på ferie relativ kort tid før 

afrejsetidspunkt. Dertil er det også meget nemt at planlægge en ferie i 

Danmark.  

Som tidligere år forventer 15% ikke at tage på ferie med overnatning 

de kommende 12 måneder.

Danmark er fortsat den mest populære feriedestination i år

Hvilke(t) land(e) forventer du at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10:

34%

16%

15%

11%

9%

7%

8%

9%

6%

5%

32%

19%

18%

13%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

35%

21%

18%

13%

12%

10%

11%

8%

7%

7%

Danmark

Tyskland

Spanien

Italien

Sverige

Storbritannien

Frankrig

Grækenland inkl. øer

Norge

USA

2018 2017 2016
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Danmark

56%

UK

41%

Andel af danskere, der holdt ferie i landet i 2017, og som 
overvejer at gøre det igen i 2018.

Ferie i samme land to år i træk

N = 1.797. 

Frankrig

38%

USA

36%

Italien

44%
Grækenland 

og øer

38%

Norge

46%

Sverige

46%

Tyskland

47%

Figuren til venstre viser, hvor stor en andel danskere som 

regner med at holde ferie i samme land to år i træk.

Mange danskere er ikke blot loyale over for Danmark som 

feriemål men også over for en række udenlandske 

feriedestinationer. 

Ses der bort fra Spanien, er loyaliteten højest i de lande, der 

geografisk set ligger tæt på Danmark. 

Over halvdelen af de danskere der ferierede i 
Danmark i 2017, forventer også at afholde ferie i 
hjemlandet i de kommende 12 måneder

Spanien

49%



Nordjylland 

26%

Østjylland

15%Vestjylland 

23%

Sydjylland

16%

Fyn

14%
Bornholm

15%

Nordsjælland

8%

Vest og 
Sydsjælland

13%

Østsjælland

1%

København og 
omegn

17%

Forventede feriemål i Danmark i 2018

26% af danskerne overvejer at feriere i Nordjylland, og 23% 

overvejer Vestjylland.

Færrest overvejer at holde ferie på Sjælland uden for København 

og omegn. I særdeleshed i Nord- og Østsjælland forventer relativt 

få at holde ferie.

Igen i år er Nordjylland og Vestjylland de mest populære 
feriedestinationer i Danmark

N= 614, Respondenter, der forventer at holde ferie i Danmark de kommende 12 måneder



Danskere med bopæl i Østdanmark (øst for Storebælt) er 

tilbøjelige til at ville feriere både tæt på hjemmeadressen – fx 

Bornholm og Vest- og Sydsjælland – og i den anden ende af 

landet i Vestjylland og Nordjylland. 

Danskere bosat i Vestdanmark (vest for Storebælt) overvejer i 

højere grad at holde ferien tættere på bopælen, når der ses bort 

fra København. 

Forventede feriemål i Danmark opdelt på bopæl

N= 605, Respondenter, der forventer at holde ferie i Danmark de kommende 12 måneder.

Hvor i Danmark overvejer du/I at holde ferie inden for de næste 12 måneder? 

Vest
Øst

Danskere i øst er mere mobile, hvad angår feriemål i 
Danmark

23%

6%

13%

1%

5%

15%

17%

13%

25%

29%

9%

11%

18%

1%

23%

14%

14%

17%

19%

22%

København by og omegn

Nordsjælland

Bornholm

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Fyn

Sydjylland

Østjylland

Vestjylland

Nordjylland

Bor i Vestdanmark Bor i Østdanmark
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Potentialet for 

forretningsområder 
Forventede ferietyper



På tværs af målingerne ses en stigende interesse for kyst-

og naturferie med eller uden børn. 63% forventer at tage 

på en sådan ferie i løbet af de næste 12 måneder, hvilket 

især gør sig gældende for børnefamilierne. 

Knap tre ud af ti forventer at tage på en storbyferie med 

eller uden børn. Der er en tendens til fald i andelen af 

danskere, der forventer at tage på storbyferie i 2018 

sammenlignet med tidligere målinger. 

Det er særligt børnefamilierne, som er blevet mindre 

interesserede i at tage på storbyferie.

16% af danskerne forventer ikke at tage på nogen af de 

angivne ferietyper. Denne andel er en smule lavere end de 

to sidste målinger. 

Forventede ferietyper de kommende 12 måneder

Kyst- og naturferier er et hit blandt danskerne

2018 (n=1533); 2017 (n=1377); 2016 (n=1513)

2016 2017 2018

Kyst- og naturferie 
(med eller uden børn)

54% 58% 63%

Heraf målgrupper:

- Par u. hjemmeboende børn 59% 62% 66%

- Børnefamilier 68% 74% 78%

2016 2017 2018

Storbyferie
(med eller uden børn)

36% 33% 29%

Heraf målgrupper:

- Par u. hjemmeboende børn 36% 32% 30%

- Børnefamilier 39% 37% 25%
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Tre ud af fire danskere overvejer kun én ferietype de næste 12 måneder. 

32% overvejer kun at tage på en kyst- og naturferie uden børn, mens 

25% kun vil tage på en kyst- og naturferie sammen med familien. 17% 

overvejer kun en storbyferie. Der er tale om samme mønster som i 

2017.

Alt i alt forventer 27% af den danske befolkning i løbet af de kommende 

12 måneder tage på forskellige typer af ferier – fx en parferie ved kysten 

på et tidspunkt og en storbyferie på et andet tidspunkt i løbet af året.

Prioritering af forventede ferietyper de kommende 12 måneder

Danskere, der forventer at tage på ferie, har i høj grad en 
bestemt ferietype i tankerne

N= 1.166

Hvilke(n) af de følgende typer af ferie forventer du at tage på i de kommende 12 
måneder? 

32%

25%

17%

10%

7%

6%

4%

Kun kyst- og naturferie (rejse uden børn)

Kun kyst- og naturferie (rejse med børn)

Kun Storbyferie

Storbyferie og kyst- og naturferie (rejse uden
børn)

Storbyferie og kyst- og naturferie (rejse med
børn)

Kyst- og naturferie (rejse med børn) og kyst-
og naturferie (rejse uden børn)

Kyst- og naturferie (rejse med børn) og kyst-
og naturferie (rejse uden børn) og Storbyferie
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36%

23%

16%

15%

15%

11%

10%

8%

7%

5%

Danmark

Spanien

Tyskland

Grækenland inkl. øer

Italien

Frankrig

Sverige

Norge

Storbritannien

Portugal

1,97 destinationer 

overvejes i gennemsnit

Hvilke(t) land(e) vil du overveje at besøge på en kyst- og naturferie uden børn i de 
kommende 12 måneder? Top 10:

Kyst- og naturdestinationer til ferier uden børn

39% af den danske befolkning vil på kyst- og naturferie uden børn  

i de kommende 12 måneder. Af dem overvejer 36% Danmark 

som feriemål. Dette svarer til ca. 820.000 danske turister. 

Lande, som også overvejes til denne ferietype, er Spanien og i 

mindre grad Tyskland, Italien samt Grækenland. 

De største konkurrenter til Danmark på denne ferietype er 

Spanien og Tyskland. Blandt dem, som overvejer Danmark, er der 

nemlig 23%, som også overvejer Spanien og 23%, som overvejer 

Tyskland. Ferievalget kan således komme til at stå mellem 

Danmark og disse destinationer, eller man prioriterer fx at holde 

én ferie sydpå og én ferie i Danmark. 

Danmark er den mest populære destination til kyst- og 

naturferier uden børn

N= 600, Listen består af i alt 29 feriedestinationer19



43%

17%

15%

12%

11%

8%

7%

6%

4%

4%

Danmark

Spanien

Italien

Grækenland inkl. øer

Tyskland

Sverige

Frankrig

Tyrkiet

USA

Norge

Kyst- og naturdestinationer til ferier med børn

31% af den danske befolkning overvejer at tage på en kyst- og 

naturferie som familie med børn i de næste 12 måneder. Af dem 

overvejer hele 43% Danmark som feriemål. Det er samme niveau 

som sidste år og svarer til ca. 780.000 danske turister. 

Lande som Spanien og Italien overvejes også til denne ferietype 

blandt danskerne, men i signifikant lavere grad. 

Tyskland er den største konkurrent til Danmark. Blandt dem, som 

overvejer Danmark som feriedestination, har 16% også Tyskland 

med i overvejelserne, mens 12% har Spanien med i 

overvejelserne.

Danmark er det suverænt mest populære feriemål til 

familieferier

N= 481, Listen består af i alt 29 feriedestinationer

1,62 destinationer 

overvejes i gennemsnit

Hvilket land eller land(e) vil du overveje at besøge på en familieferie med børn ved kysten 
eller inde i landet, uden for større byer, i de kommende 12 måneder?

2220



27%

23%

22%

17%

17%

17%

15%

14%

13%

11%

London

København

Berlin

Rom

Barcelona

Paris

Amsterdam

Hamborg

New York

Aarhus

Storbydestinationer til storbyferier med eller uden børn

N= 438, Listen består af i alt 22 storbyer

29% af den danske befolkning overvejer en storbyferie med eller 

uden børn de kommende 12 måneder. Heriblandt overvejer 23% 

København som feriedestination. Dette svarer til ca. 370.000 

danske turister. 

London er forsat danskernes favorit. Dernæst følger København 

og Berlin. Der er en tendens til en stigning i andelen, der 

overvejer København i 2018 sammenlignet med sidste års 

måling, mens andelen, der overvejer Berlin og London, er 

uændret. 

Igen i år er Københavns største konkurrenter London og Berlin, 

som overvejes af henholdsvis 39% og 38% af dem, der også 

overvejer ferie i København. Ferievalget kan således komme til at 

stå mellem København og disse andre storbyer.

Mange byer er i spil, når danskerne overvejer, hvor 

storbyferien skal gå hen

2,52 destinationer 

overvejes i gennemsnit

Hvilke(n) by(er) vil du overveje at besøge på en storbyferie med eller uden børn i de 
kommende 12 måneder? Top 10:
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8%8%

19%

9%
8%

9%

5%

7%

12%

34%

17%

3%
7%

12%

JuleferieEfterårsferieSommerferieFerie i foråret*PinseferiePåskeferieVinterferie

Ferie i Danmark Ferie i udlandetTil højre fremgår andelen af danskere, der angiver, at de med stor 

sandsynlighed (8-10 på en skala fra 0-10) vil på ferie i Danmark eller 

udlandet i den pågældende ferieperiode inden for  det kommende år.

Ikke overraskende er sommerferien den periode, hvor flest danskere 

forventer at tage på ferie. 34% overvejer ferie i udlandet, mens 19% 

overvejer at holde sommerferien hjemme i Danmark. Danskerne 

forventer også at holde ferie i andre perioder hen over året. 

I pinsen, påsken og julen er der lidt større interesse for ferie Danmark, 

mens danskerne i højere grad forventer at holde de andre ferier i 

udlandet. 

Det skal her bemærkes, at danskernes faktiske ferieadfærd i Danmark 

er markant større end den forventede (jf. side 11). 

Flest forventer af holde sommerferie i det kommende år

Danskernes ferieplaner de kommende 12 måneder 

N= 1797 *udover påske og pinse

For hver af nedenstående ferier bedes du angive, hvor sandsynligt det er, at du inden for 
de kommende 12 måneder vil afholde ferie i Danmark/udlandet. 
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Kendskab og attraktivitet 
Danmark og andre feriemål



Danskernes overnatninger i konkurrentlande 2017

Finland
112.000 

Sverige
1.154.000

Helsinki
41%

Stockholm
11%

Oslo
12%

Norge 
731.000

Berlin 
20% 

Tyskland
3.285.000

London
31%

Storbritannien
3.689.000

Dublin
46%

Irland
369.000

Danmark
25.833.000

København
13%

Amsterdam
30%

Holland
351.000

Danskernes overnatninger på landsplan og udvalgte storbyers andel af total 2017

Hamborg
12% 

I 2017 foretog danskerne flest overnatninger i 

Danmark, i alt 25,8 mio. Overnatningstallene 

dækker både besøg med ferie og forretning som 

formål. 

Danskerne foretager også mange overnatninger i 

Sverige, Tyskland og Storbritannien. Særligt i London 

og de tyske storbyer registreres der mange danske 

overnatninger.

Danskernes overnatninger i Nordeuropa

Kilde: Oxford Economics, TDM. Antallet af overnatninger er afrundet. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. København dækker by og omegn. 
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54%

30%

12%

49%

25%

6%

37%
34%

33%

37%

27%

32%

31%

31%

36%
41%

11%

27%

45%

15%

34%
60%

8% 8%
2%

5%
16%

4%
10%

Danmark Norge Sverige Finland Holland Tyskland Irland Storbritannien

Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget

91%

44% 49% 44%

61%

13%

32%
19%

Kendskab til Danmark og andre lande som feriedestinationer

Godt ni ud af ti danskere kender noget eller meget til 

Danmark som feriedestination. Kendskabet til vores 

nabolande ligger også relativt højt.  Den danske 

befolkning har et noget lavere kendskab til Finland og 

Irland som feriedestinationer. 

Der er mindre geografiske forskelle på danskernes 

kendskab til Sverige som feriedestination. Danskere 

bosat i Hovedstaden har et lidt højere kendskab end 

danskere, der er bosat i det øvrige Danmark. Der ses 

ingen geografiske forskelle i kendskabet til de øvrige 

lande som feriedestinationer.

Kendskabet til Danmark som feriedestination 

ligger højt 

Hvor godt eller dårligt kender du til hvert af de følgende lande som feriedestinationer?

N = 1.797.25



Spm. Hvor godt eller dårligt kender du til hvert af de følgende lande som 
feriedestinationer? (andel der svarer ”Jeg ved noget” og ”Jeg ved meget”.)

93% 91% 91%

51%
47%

44%

56% 53%
50%

14% 13% 13%

34% 33% 32%

64% 63% 61%

21% 19% 19%

51%
48%

44%

2016 2017 2018

Danmark Norge Sverige Finland

Holland Tyskland Irland Storbritannien

Udvikling i kendskab

2018 (n=1797); 2017 (n=1518); 2016 (n=1513) 

Tendens til fald i kendskab til Danmark og 

andre lande som feriedestinationer

Figuren til højre viser udviklingen i danskernes kendskab til forskellige 

lande som feriedestinationer fra 2016 til 2018. Tallene viser andele 

danskere, der ”ved noget” eller ”ved meget” om det pågældende 

land som feriedestination.

Den generelle tendens på tværs af de otte lande, der måles på,  er et 

lille fald/status quo i kendskabet til de pågældende lande som 

feriedestinationer sammenlignet med sidste år.  I forhold til 2016 er 

faldet i kendskabet signifikant for flere lande – de nordiske lande 

samt Storbritannien.

Selvom kendskabet til Danmark som feriedestination har oplevet et 

lille fald i forhold til 2016, er der stadig markant forskel på danskernes 

kendskab til Danmark som feriedestination sammenlignet med 

danskernes kendskab til de øvrige lande.
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Andel respondenter, der har svaret 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er ”slet ikke attraktiv” og 7 er 
”meget attraktiv”. 2018, N = 792. 2017, N =751. 2016, N= 844.

Udvikling i attraktivitet

Danmark er forsat det mest attraktive land til 

kyst- og naturferier

Godt halvdelen af den danske befolkning vurderer Danmark til at være en 

meget attraktiv destination for kyst- og naturferier.  

Med en markant lavere attraktivitet følger lande som Storbritannien, Norge, 

Sverige og Irland.

Sammenlignes resultaterne fra tidligere målinger, er Danmarks attraktivitet på 

niveau med 2016 efter et fald fra 2016 til 2017. Tendensen er, at alle lande 

vurderes mere attraktivt i år sammenlignet med 2017. 

Finland og Holland vurderes forsat som de mindst attraktive kyst- og 

naturdestinationer. Dette skyldes bl.a. danskernes relative lave kendskab til 

netop disse lande. 

Trods relativt lavt kendskab opnår Irland en signifikant højere attraktivitet - på 

niveau med Sverige - end Finland og Holland. 

56%

50%

55%

36%

33%33%

28%

14% 13%
15%

18% 17%

21%

26%

25%

29%
26%

31%
31% 30%

34%

2016 2017 2018

Danmark Norge Sverige Finland

Holland Tyskland Irland Storbritannien

Hvor attraktive vil du bedømme følgende lande som destination for en 
ferie ved kysten eller inde i landet, uden for større byer?
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Metode
Bag om rapporten
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Repræsentativitet og vejning
For at sikre, at den indsamlede data afspejler den 

reelle fordeling i befolkningen, er der præstratificeret 

i data ved udsendelsen af skemaet. 

Data er efterfølgende vægtet, så resultaterne 

afspejler befolkningens sammensætning på køn, alder 

og geografi. 

Potentialeberegning
Udvalgte steder i rapporten er der udregnet et potentiale i 

henhold til, hvor stor en del af den danske befolkning, der 

forventer eller finder det attraktivt at tage på en bestemt 

ferietype eller til en bestemt destination. 

Denne beregning er lavet med udgangspunkt i 

befolkningstallet i Danmark i Q1 2018 (5.781.190, 

Danmarks Statistik). Beregningerne er lavet på hele 

Danmarks befolkning, dvs. personer under 18 år indgår. 

Dette er gjort ud fra den overvejelse, at personer oftest 

rejser på ferie sammen i grupper, hvorfor børn automatisk 

indgår. 

Metoden er sammenlignelig med den tilsvarende 

beregning i VisitDenmarks internationale image-og 

potentialeanalyse. Bemærk venligst, at der er en betydelig 

usikkerhed knyttet til disse estimater, hvorfor de skal 

læses som cirka tal.

Undersøgelsens indhold
Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit 

af Danmarks befolkning i alderen 18 år og derover. 

Dataindsamlingen er gennemført via Epinions eget 

webpanel.

Dataindsamlingen er foretaget i marts 2018, hvor der 

er indsamlet i alt 1.797 interviews.

Spørgeskemaet indeholder i overvejende grad de 

samme emner som VisitDenmarks internationale 

image-og potentialeanalyse. Der spørges i begge 

målinger til ferieadfærd, Danmarks potentiale samt 

kendskab til Danmark og danske landsdele. 

Derudover er der i den danske version et særligt 

fokus på dansk kyst- og naturturisme. 

Metoden bag undersøgelsen
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Statistisk usikkerhed
Den anvendte stikprøvestørrelse er 

valgt ud fra beregninger, der sikrer et 

solidt analytiske grundlag.

Undersøgelser baseret på stikprøver er altid forbundet 

med en vis statistisk usikkerhed. Resultater baseret på få 

besvarelser er behæftet med større usikkerhed end 

resultater baseret på mange besvarelser. 

Man skal holde sig den statistiske usikkerhed for øje, når 

man sammenligner resultaterne fra denne undersøgelse 

med undersøgelsen i 2017 og 2016. En forskel mellem to 

resultater kan ligge inden for den statistiske usikkerhed, 

og et udsving på 2-3 procentpoint vil i visse tilfælde ikke 

vise en reel udvikling.

Hvor der ikke er tale om en signifikant udvikling eller 

forskel betegnes tallet som stabilt eller på niveau med 

tidligere målinger.    

Stikprøvestørrelsen er noteret nederst på alle sider. 

Eksempel på statistisk usikkerhed
34% overvejer at besøge Danmark på en ferie de kommende 12 måneder. Den statistiske 

usikkerhed er her +/-2,2 procentpoint. 11% overvejer Italien med en usikkerhed på +/-1,5. 6% 

overvejer Norge med en usikkerhed på +/-1,1. 15% overvejer Spanien med en usikkerhed på +/-

1,6. 9% overvejer Sverige med en usikkerhed på 1,3. Og 16% overvejer Tyskland med en 

usikkerhed på +/-1,7. I alle tilfælde består stikprøven af 1797 danskere.

Når man sammenligner andele mellem to år, skal man huske, at den statistiske usikkerhed er 

knyttet til begge tal. Fx overvejede 32% at holde ferie i Danmark i 2017 mod 34% i 2018. 

Forskellen er altså 2 procentpoint og tæt på den statistiske usikkerhed, som er 2,2 procentpoint, 

som er den statistiske usikkerhed knyttet til de 34%. Men den statistiske usikkerhed for de 32% er 

også +/-2,4 procentpoint. Andelen i 2018 kan altså være så lav som 34%-2,2%=31,8% og andelen i 

2017 kan være så høj som 32%+2,4%=34,4%. Usikkerheden for de to andele overlapper altså en 

del, og forskellen er derfor ikke signifikant.

Resultaternes statistiske usikkerhed
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