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Introduktion
Foreliggende rapport indeholder resultaterne af en 
analyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning i alderen 18 år og derover.

Dataindsamlingen er foretaget fra d. 11. til d. 31. maj 2020 
og altså under COVID-19-krisen og før meldingerne om 
gradvise grænseåbninger.

I rapporten ses både tilbage på ferieadfærden i 2019 og 
frem mod den forventede ferieadfærden i 2020 
velvidende, at rejsesituationen og rejsemulighederne var 
og er præget af utryghed og usikkerhed i forhold til 
grænseåbninger, transport til og ophold på destinationer, 
mm.

I analysen er ”en ferie” defineret som en ferierejse med 
minimum én overnatning og kan bestå af betalt eller 
privat indkvartering. 
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Datagrundlag
Analysen omfatter den danske befolkning i aldersgruppen 18 år og 
derover. Det er femte gang en sådan analyse gennemføres. 

Resultaterne i 2020 er baseret på 1502 interview. 

Analysen er opdelt i fire kapitler og afdækker:

• Ferieadfærd i 2019, herunder:
feriedestinationer, ferieformer, transportformer til og på destinationen, 
inspirationssøgning, antal ferier, rejsemotiver, overnatningsformer, etc.

• Ferieplaner for 2020 - under påvirkning af COVID-19-pandemien 
herunder:
feriedestinationer, bookingadfærd, etc. 

• Kendskab og attraktivitet, herunder kendskab til udvalgte lande i 
Nordeuropa og opfattelsen af landene som attraktive feriedestinationer.

• Bæredygtig rejseadfærd, herunder
miljøhensyn på ferien, rejsemotiver knyttet til bæredygtighed, etc.

Nogle steder i rapporten sammenlignes med resultaterne fra en 
tilsvarende måling i marts 2019. Trods den lidt forskudte timing og nogle 
marginale ændringer i spørgsmålsformuleringerne tilføjer det rapporten 
ekstra perspektiv og relevans.

Note: Metodebeskrivelse bagerst i rapporten.

Om rapporten

Foto: Christian Faber

Bæredygtighed og rejseadfærd
I afsnittet om bæredygtighed og rejseadfærd er danskerne inddelt i to 
grupper afhængig af deres forventninger til, hvordan miljøvenlige og 
bæredygtige hensyn vil påvirke deres rejsevalg (destination, transportform, 
indkvartering, forbrug, mv.) fremadrettet.

De to grupper er:

De grønne idealister: 

De forventer i høj eller meget høj grad, at miljøvenlige og bæredygtige 
hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

De grønne skeptikere: 

De forventer i mindre grad eller slet ikke, at miljøvenlige og bæredygtige 
hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Der kan være forskel på afgivelse af ‘socialt acceptable’ svar og de 
efterfølgende handlinger. Selv med dette forbehold giver data stærke 
indikationer på en række vigtige strømninger inden for turisme og 
bæredygtighed.
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Overordnede indsigter og 
konklusioner

Foto: Mette Johnsen
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Danskernes ferie i 2019
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De fleste danskere rejser, og turen går ofte til Danmark

85 pct. af danskerne var på mindst en ferie med overnatning i 2019. Knap 
halvdelen (45 pct.) af danskerne var på ferie i Danmark. Det svarer til, at 54 
pct. af dem ,der var på ferie i 2019, holdt en ferie i Danmark. 

Danmark er en feriedestination for både kortere og længere ferier. I 2019 
holdt danskerne samlet set i gennemsnit 1,4 kortferier i hjemlandet og 0,7 
længere ferier med fire eller flere overnatninger.

Når danskerne holder ferie, er det især kyst- og naturferie, der vælges

Flest danskere vælger at holde ferie i Danmark for at få slappet af og ladet 
op samt nyde den danske natur. 71 pct. af de danskere, der holdt deres 
primære ferie i Danmark i 2019, var på en ferie ved kysten eller uden for de 
større byer.

Turen går også til udlandet

Også i 2019 valgte en stor andel af danskerne en udlandsferie. 69 pct. af 
danskerne var i løbet af 2019 i udlandet på ferie. 

Ligesom tidligere var Tyskland og Spanien de mest populære rejsemål i 
udlandet. 

Bæredygtig turisme

Knap hver fjerde siger, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke 
deres valg af rejse på deres næste ferie. Andelen er steget signifikant i 
forhold til sidste år, hvor den lå på 15 pct.

Foto: Kim WyonFoto: Niclas Jessen
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Danskernes ferieplaner for 2020
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Data er indsamlet i maj 2020 før meldingen om grænseåbningerne mod 
Tyskland, Norge og Island. Danskernes rejseplaner er naturligvis påvirket af 
corona-situationen med rejserestriktioner, utryghed ift. fremtiden, mm.

Hjemlandet er - uden sammenligning - danskernes foretrukne 
rejsemål

Den forventede ferieadfærd i 2020 er noget anderledes end hidtil. Markant 
flere (60 pct. i 2020 mod 43 pct. i 2019) forventer at holde ferie i Danmark i 
2020. De 60 pct. svarer til knap 3,5 mio. danske turister. 

En femtedel af danskerne forventer ikke at holde ferie i 2020. Årsagerne er 
især manglende tryghed ved at tage på ferie pga. COVID-19-situationen og 
husstandenes nuværende økonomiske situation.

Hver femte afventer udviklingen i corona-situationen

20 pct. af danskerne venter med at booke betalte ferieovernatninger og 
afventer udviklingen i COVID-19-siuationen. 33 pct. har booket overnatning.

Tyskland og Spanien står fortsat højest på listen, men udlandet 
opsøges i langt mindre grad end sidste år

Flest danskere, der påtænker at tage en udlandsferie, vil til Tyskland eller 
Spanien. Dette var også tilfældet i fjor. Andelen, der har planer om ferie til 
de to lande, er dog markant under niveauet i 2019

Danskerne rejselyst aftager jo længere væk feriedestinationen ligger

Danskerne forventer fremadrettet at rejse mere i Danmark og landene tæt 
på, men mindre til det øvrige udland.

Foto: Oliver Bock
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De danske målgrupper
For hver anden dansker var den primære ferie i 2019 en kyst-/naturferie i enten Danmark eller udlandet1

Børnefamilier
på kyst-/naturferie m. børn under 18 år

Par
på kyst-/naturferie u. børn

overnattede i 
feriehus i 2019

af dem, der var på 
ferie, holdt den 
primære ferie i 
Danmark i 2019

var på min. to kortere 
ferier* med betalt 
overnatning i 
Danmark i 2019

af dem, der var på 
ferie, holdt deres 
primære ferie i 
udlandet i 2019

forventer at 
holde ferie i 
Danmark i 2020

forventer at 
holde ferie i 
udlandet i 2020

39% 69% 

61% 29% 

36% 

36% 

overnattede på hotel 
i 2019

af dem, der var på 
ferie, holdt den 
primære ferie i 
Danmark i 2019

af dem, der var på 
ferie, holdt deres 
primære ferie i 
udlandet i 2019

forventer at 
holde ferie i 
Danmark i 2020

forventer at 
holde ferie i 
udlandet i 2020

33% 67% 

67% 35% 

46% 
har booket
overnatningerne 
til ferien i 2020

44% 
har booket
overnatningerne 
til ferien i 2020

34% 

var på min. to 
længere ferier* med 
betalt overnatning i 
Danmark i 2019

20% var på min. to kortere 
ferier* med betalt 
overnatning i 
Danmark i 2019

33% var på min. to 
længere ferier* med 
betalt overnatning i 
Danmark i 2019

17% 

* Kortferier: 1-3 overnatninger. Længere ferie: 4 eller flere overnatninger.
Note:: 1. I årets undersøgelse har der været fokus på den primære ferie i 2019. Målgrupperne og resultaterne er derfor ikke sammenlignelige med resultaterne fra sidste år.8
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Ferieadfærd i 2019
Foto: Niclas JessenFoto: Niclas Jessen
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Ferie og besøgte feriedestinationer i 2019

Spm.: Hvilke af følgende destinationer besøgte du på en ferie i 2019 (2018)? Basen er dem, der har været på 
ferie i hhv. 2018 og 2019. 2020: N = 1270. 2019: N = 1714.10

Hvilke af følgende destinationer besøgte du på en ferie med 
overnatning i 2019 (2018)? Top 10

85 pct. af danskerne var på ferie med overnatning i 2019

I alt 85 pct. af danskerne var på ferie med minimum en betalt overnatning i 
2019. Dette inkluderer både privat og betalt indkvartering i og uden for 
Danmark.

Mere end hver anden dansker på ferie holdt ferie i Danmark

54 pct. af de danskere, der var på frie med overnatning i 2019, holdt en eller 
flere ferier med overnatning i Danmark i 2019. Det er under niveauet i 2018, 
hvor den tilsvarende andel lå på 61 pct.

Tyskland er danskernes foretrukne udlandsdestination. Godt en fjerdedel af 
danskerne var på en eller flere ferie i Tyskland i 2019. 

Niveauerne for både Tyskland og Spanien er uændrede i forhold til sidste år.

Listen over lande i top 10 svarer stort set til listen sidste år. Dog er USA nu på 
listen, mens Norge på en 11. plads er røget ud af top 10.
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62%

21%
12% 2% 3%

Ingen 1 gang 2-4 gange 5 gange eller
flere

Ved ikke

Hvor mange gange har du været på en længere 
ferie med betalt indkvartering i Danmark i 2019?

(4 overnatninger eller flere)

Knap to ud af tre danskere var på ferie med betalt indkvartering i 
Danmark i 2019

I alt 35 pct. af danskerne var ikke på hverken en kort eller længere ferie i 
Danmark i 2019.

Knap seks ud af 10 danskere var på en kort ferie i Danmark i 2019

43 pct. af danskerne var ikke på en kort ferie med 1-3 overnatninger i 
hjemlandet i 2019. Hver fjerde var på en kort ferie én gang, og en tilsvarende 
andel var på en kort ferie 2-4 gange i 2019. 

I gennemsnit var danskerne på 1,4 kortferier i Danmark i 2019.

Flere end hver tredje var på en længere ferie i Danmark i 2019

38 pct. af danskerne holdt en længere ferie med fire overnatninger eller 
flere i Danmark i 2019.

I gennemsnit holdt danskerne 0,7 længere ferie med fire overnatninger 
eller flere i Danmark i 2019.

Antal kortere og længere ferier i Danmark med betalt indkvartering

Spm.: Hvor mange gange har du været på ferie med betalt indkvartering i Danmark i løbet af 2019? N =  1502. Anm.: ‘5 
gange eller flere’ er sat til værdien ‘8’.11

0,7 
længere 

ferier i 
gns.

i 2019

43%

25% 25%

5% 2%

Ingen 1 gang 2-4 gange 5 gange eller
flere

Ved ikke

Hvor mange gange har du været på kort ferie 
med betalt indkvartering i Danmark i 2019?

(1-3 overnatninger)

1,4 
kort-

ferier i 
gns.

i 2019
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36%

26%

19%

10%

4% 4% 1%

Ingen 1 ferie 2 ferier 3 ferier 4 ferier 5 ferier
eller flere

Ved ikke

Hvor mange udlandsferier har du været på med betalt 
indkvartering i løbet af 2019?

Knap to tredjedele af danskerne var på en udlandsferie med betalt 
indkvartering i 2019

64 pct. af danskerne var på ferie med betalt indkvartering i udlandet i 
2019. 

I gennemsnit var danskerne på 1,4 udlandsferier med betalt indkvartering i 
2019.

Antal udlandsferier med betalt indkvartering

Spm.: Hvor mange udenlandske ferier med betalt indkvartering har du været på i løbet af 2019? N =  1502. 
Anm.: ‘5 gange eller flere’ er sat til værdien ‘8’.12

1,4 
ferier i 

gns.
i 2019
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Rejsemotiver (1/2)
- især afslapning og natur/strand/kyst/hav er vigtigt for danskerne

Hver anden dansker efterspørger afslapning og mulighed for at lade 
op

I forhold til de emotionelle rejsemotiver tager flest (omkring hver anden) 
dansker på ferie i såvel Danmark som udland for at slappe af og lade op. På 
andenpladsen følger rejsemotivet ‘opleve noget nyt og få ny inspiration’. 
Signifikant flere blandt de danskere, der holdt deres primære ferie  i 
udlandet i 2019, prioriterede dette rejsemotiv, end tilfældet var blandt 
dem, der holdt deres primære ferie i Danmark i 2019.

Følelsen af tryghed er vigtig

Rejsemotivet ‘et trygt rejsemål’ er vigtigt på ferier i både Danmark og 
udlandet. Både ‘et trygt rejsemål’ og ‘imødekommende befolkning’ er 
vigtigt for signifikant flere blandt dem, der rejser til udlandet, end blandt 
danskere, der afholdt deres primære ferie i Danmark i 2019

Få prioriterer grønne og bæredygtige løsninger

Nederst på listen over generelle rejsemotiver ligger ‘Miljøvenligt rejsemål’ 
og ‘Grønne og bæredygtige løsninger’. Det gælder for både danskere på 
ferie i Danmark og danskere på ferie i udlandet. Der er ikke forskel på 
vigtigheden af de to motiver afhængig af, om danskerne holdt deres 
primære ferie i hjem- eller udlandet i 2019.

Motiver ved valg af feriedestination
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Grønne og bæredygtige
løsninger

Miljøvenligt
rejsemål

Venlig og imødekommende
befolkning

Besøge familie og venner/
særlig privat begivenhed

Familie- og børnevenligt
rejsemål

Let tilgængeligt
rejsemål

Trygt
rejsemål

Lære noget nyt
og dygtiggøre mig

Få nye perspektiver
på mit liv

Opleve noget nyt
og få ny inspiration

Slappe af
og lade op

Primær ferie i Danmark

Primær ferie i udlandet

Spm.: Hvis du tænker tilbage på ferien i [primære destination], hvilke af følgende motiver var vigtige for dig, da du valgte 
destinationen? Primær ferie i Danmark: (N=373) eller udlandet (N=897).
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Rejsemotiver (2/2)
Hver fjerde dansker efterspørger at spise ude

Det at spise ude på restaurant eller cafe er et vigtigt rejsemotiv 
for danskerne. Motivet er vigtige for signifikant flere danskere på 
rejse i udlandet end for danskere, der afholdt deres primære ferie 
i Danmark i 2019.

Natur er afgørende for danskerne

Natur, strand, kyst og hav er overordnet set et af de vigtigste 
rejsemotiver. Motivet er vigtigt for signifikant flere danskere på 
ferie i Danmark end for danskere på ferie i udlandet. Også 
‘Vandring og længere gåture i naturen’ er vigtigt for mange 
danskere.

Både det lokale byliv og kunst & kultur efterspørges på 
ferien

Stort set lige mange danskere på ferie i Danmark havde ‘Lokale 
byliv og oplevelser’ og ‘Kultur, kunst og historiske 
oplevelser/seværdigheder’ som vigtige rejsemotiver på deres 
seneste ferie.

Også blandt danskere på ferie i udlandet lægger mange vægt på 
de lokale byliv og oplevelser samt kunst, kultur og historiske 
oplevelser/seværdigheder. Rejsemotiverne er vigtige for 
signifikant flere danskere på rejse i udlandet end i hjemlandet. 
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Motiver ved valg af feriedestination

Spm.: Hvis du tænker tilbage på ferien i [primære destination], hvilke af følgende motiver var vigtige for dig, da du valgte 
destinationen? Primær ferie i Danmark: (N=373) eller udlandet (N=897).
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Ferie i Danmark

Ferie i udlandet
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Ferietype i Danmark og udlandet i 2019

Kyst-/naturferier uden børn er populære ferier i både Danmark og 
udlandet

Både blandt danskere, der i 2019 holdt deres primære ferie i Danmark, og 
blandt dem, der holdt ferien i udlandet, var den hyppigste ferietype ‘Ferie 
uden børn ved kysten eller uden for de større byer.

På andenpladsen ligger ferietypen ‘Ferie med børn ved kysten eller uden 
for de større byer’ for ferier afholdt i Danmark. For udlandsferier er kyst-
/naturferier med børn lige så udbredte som storbyferier uden børn.

Særligt for ferier i udlandet har forholdsvis mange besvaret spørgsmålet 
med ‘Andet’. Dette dækker blandt over svar som backpacking, roadtrip, 
både kyst- og storbyferie og familie-/vennebesøg.

Spm.: Hvilken type ferie var din ferie i [primære destination]? Danmark: N= 373. Udland: N=897.15

Hvilken type ferie var din ferie i [primære destination] i 2019?

0%

23%

5%

19%

19%

34%

23%

53%

3%

13%

3%

10%

30%

41%

13%
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Ved ikke

Andet

Storbyferie
m. børn

Storbyferie
u. børn

Kyst-/naturferie
m. børn

Kyst-/naturferie
u. børn

Storbyferie

Kystferie

Ferie i Danmark

Ferie i udlandet
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21%

36%
12%

2%

3%

5%

20%

I Danmark

Hotel Feriehus/hytte Campingplads Autocamper

Feriecenter Ferielejlighed Andet

Overnatningsform på ferien i Danmark og udlandet

Ferieovernatningerne i Danmark foregår især i sommerhuse

Blandt de danskere, som holdt deres primære ferier i 2019 i Danmark, 
overnattede flere end hver tredje (36 pct.) i feriehus/hytte, en femtedel 
overnattede på hotel og en tilsvarende andel svarede ‘andet’. Andet 
omfatter bl.a. kroophold, Bed&Breakfast, eget hus og privat indkvartering 
(fx familie/venner).

Blandt de danskere, som holdt deres primære ferie i 2019 i udlandet, 
overnattede over halvdelen (54 pct.) på hotel. Hver tiende har svaret ‘andet’, 
som omfatter de samme svaralternativer som listet ovenfor.

Spm.: Hvordan overnattede du primært på din ferie i [primære destination]? Danmark: N = 373. Udland: N = 897.16

Hvordan overnattede du primært på din ferie?

54%

10%

6%1%

1%

12%

17%

I udlandet
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Transportform til destinationen

Spm.: Hvilket transportmiddel benyttede du primært for at komme frem til feriedestinationen? Danmark: N = 373. 
Udland: N = 897.17

Hvilket transportmiddel benyttede du primært for 
at komme frem til feriedestinationen? (Top 5)

Danskere i Danmark benytter bil til feriedestinationen, mens danskere 
på udlandsferie benytter fly

Når danskerne skal transportere sig til feriedestinationer i hjemlandet, er 
det bilen, der hyppigst benyttes. Knap otte ud af 10 (78 pct.) danskere 
benyttede i 2019 primært bil for at komme frem til deres primære 
feriedestination i Danmark.

Når det gælder udlandsferie, er det flyrejse, der dominerer. To tredjedele af 
danskerne benyttede fly til deres primære feriedestination i udlandet i 2019.
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Transportform på destinationen

Spm.: Hvilket transportmiddel benyttede du primært for at komme rundt på feriedestinationen? Danmark: N = 373. 
Udland: N = 897.

18

Hvilket transportmiddel benyttede du primært for 
at komme rundt på feriedestinationen? (Top 5)

På feriedestinationen er det især bil, der benyttes som transportform

Når danskerne er nået frem til destinationen i Danmark, er det også bilen, 
der benyttes til at komme rundt på feriedestinationen.

På udlandsferien benytter knap halvdelen (45 pct.) bil for at komme rundt, 
mens knap hver fjerde (24 pct.) bevæger sig rundt til fods.
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Online-inspirationskilder

Spm.: Hvis du tænker tilbage på den ferie, du var på i [primære destination], hvilke online-inspirationskilder havde så 
indflydelse på dit valg af destination? Danmark: N = 373. Udlandet: N = 897.19

Hvis du tænker tilbage på den ferie, du var på i [primære destination], hvilke 
online-inspirationskilder havde så indflydelse på dit valg af feriedestination?
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Generelle internetsøgninger er den største online-kilde til 
danskeres inspirationssøgning

28 pct. af danskerne søgte ikke inspiration forud for valg af 
feriedestinationen i Danmark. Det tilsvarende gælder 20 pct. af de 
danskere, der valgte en feriedestination i udlandet til deres primære 
ferie i 2019. 

Både blandt danskere, der valgte Danmark, og danskere, der valgte en 
udlandsferie, var det især generelle internetsøgninger, som havde 
indflydelse på valget af feriedestination.

En femtedel af de danskere, der tog på udlandsferie, benyttede online 
bookingportaler som inspirationskilde mod godt hver tiende (12 pct.) 
dansker, der i 2019 afholdt sin primære ferie i Danmark.

Ferie i Danmark

Ferie i udlandet
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Andre inspirationskilder

Spm.: Hvis du tænker tilbage på den ferie, du var på i [primære destination], hvilke andre inspirationskilder havde så 
indflydelse på dit valg af destination? Danmark: N = 373. Udland: N = 897.

20

Hvilke andre inspirationskilder havde indflydelse 
på dit valg af destination?

Tidligere erfaringer har stor betydning for valg af feriedestination i 
både hjem- og udland

Omkring hver femte dansker har ikke afsøgt ‘andre inspirationskilder’ 
forud for valg af feriedestination i hjem-/udland. 

Danskere på ferie i udlandet er mere tilbøjelige til at afsøge en række 
inspirationskilder i forbindelse med valg af feriedestination end 
danskere, der afholder ferie i Danmark.

Det er især tidligere erfaringer med feriedestinationen og personlige 
anbefalinger, der har betydning for danskernes valg af feriedestination 
– hvad enten det er en feriedestination i hjemlandet eller udlandet.

I top 4 ligger også ‘tidligere erfaringer med tilsvarende destinationer’ 
og ’generelle image og indtryk af destinationen’. 

Ferie i Danmark

Ferie i udlandet
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

Ferieplaner for 2020
under COVID-19-pandemien og før 

meldingerne om gradvise grænseåbninger

Foto: Stefan Asp
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Ferieplaner for 2020 

22

Hver femte hverken planlægger eller overvejer en ferie med 
overnatning i 2020

20 pct. af danskerne vil ikke holde ferie med overnatning i 2020 – hverken 
i Danmark eller udlandet.

Godt fire ud af 10 danskere vil kun holde ferie i Danmark i 2020, mens 
hver femte (17 pct.) vil holde ferie i både hjem- og udlandet.

12 pct. vil udelukkende tage en udlandsferie i 2020, mens knap hver 
tiende (8 pct.) endnu ikke har besluttet sig og besvarer spørgsmålet med 
‘ved ikke’.

Har du på nuværende tidspunkt planer eller overvejelser om at holde 
ferie med overnatning i 2020?

Vores rejsemuligheder er på nuværende tidspunkt påvirkede af coronavirus (COVID-19), men du bedes tage 
udgangspunkt i, hvordan du på nuværende tidspunkt overvejer eller planlægger at holde ferie i 2020. Har du på 
nuværende tidspunkt planer eller overvejelser om at holde ferie med overnatning i 2020? N = 1502.
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Forventede feriemål 2020

Spm.: Hvis du tænker på resten af 2020 (2019), hvilke destinationer planlægger eller overvejer du så at besøge på en ferie? 
2020: N = 1502. 2019: N = 2009.

23

Hvis du tænker på resten af 2020 (2019), hvilke destinationer 
planlægger/overvejer du at besøge på en ferie? Top 10

(flere svar mulige)

Flere danskere vil holde ferie i Danmark

Spørgsmålet blev stillet før meldingen om grænseåbningerne mod Norge, 
Tyskland og Island, så billedet kan meget vel allerede i dag være noget 
anderledes.

Ikke overraskende har corona-situationen indflydelse på danskernes 
ferieplaner. 

Markant flere end sidste år vil således holde ferie i Danmark, og markant 
færre vil afholde en ferie i udlandet.

Andelen med planer om at rejse til udlandene i top 10 er faldet markant for 
alle landenes vedkommende. 
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Fravalg af ferie med 
overnatning i 2020

24 Spm.: Hvorfor planlægger eller overvejer du ikke at tage på ferie med overnatning i 2020? N = 310.

Hvorfor planlægger eller overvejer du ikke 
at tage på ferie med overnatning i 2020?

Danskerne er utrygge i forhold til ferieafholdelse

Hver femte dansker hverken overvejer eller planlægger en ferie i 2020. 
Årsagen til fravalg af ferie er især utryghed ved at tage på ferie pga. 
COVID-19. 

For knap tre ud af 10 er den nuværende økonomiske situation også en 
vigtig faktor.

Kan hver fjerde (23 pct.), siger, at de overvejer eller planlægger en ferie i 
2021 i stedet.

14 pct. har svaret ‘andet’. Svarkategorien omfatter udsagn som: 

12%

14%

3%

8%

16%

23%

28%

31%

Ved ikke/
Ingen af disse

Andet

Ikke mere ferie tilbage/
vil ikke bruge mere ferie

Ikke tid pga. arbejde

Planlagte ferie er aflyst
pga. COVID-19

Overvejer/planlægger ferie i
2021 i stedet

Pga. min nuværende
økonomiske situation

Ikke tryg ved at tage på ferie
pga. COVID-19

”Jeg afventer situationen de næste par måneder 
inden jeg planlægger (tager ofte på spontane ferier)” 

”Hjemmeprojekter har fået høj prioritet i år!”

”Jeg tager aldrig på ferie med overnatning”

”Grænserne er lukkede, så en udlandsferie er 
ikke mulig”
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Bookingsituation

Spm.: Nu følger nogle udsagn om booking af betalte ferieovernatninger i 2020. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din situation? N = 1080.25

Hvilket af følgende udsagn passer 
bedst på din situation?

Hver femte afventer udviklingen i COVID-19-situationen

Blandt de danskere, som overvejer eller planlægger en ferie med betalt 
overnatning i 2020, forholder 20 pct. sig afventende i forhold til 
udviklingen i COVID-19-situationen. 

Hver tredje (33 pct.) er dog langt med ferieplanlægningen og
har allerede booket overnatninger.
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Spm.: Vurderer du, at coronavirus (COVID-19) fremadrettet vil få dig til at rejse mere eller mindre til/i disse lande end tidligere? N = 1502.26

Vurderer du, at COVID-19 fremadrettet vil få dig til at rejse 
mere eller mindre til disse lande end tidligere?

Flere vurderer, at de fremrettet vil rejse mere i Danmark og mindre 
udenlands

Danskerne vurderer, at COVID-19-situationen vil have betydning for deres 
rejseadfærd fremadrettet. 27 pct. siger, at de vil rejse mere i Danmark, og 
17 pct. vil rejse mere i landene tæt på Danmark.

Samtidig siger knap fire ud af 10 (38 pct.), at de vil rejse mindre i landene 
uden for Europa .
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Ændret rejseadfærd 
som følge af COVID-19

27

COVID-19 sætter fokus på hygiejne og medfører utryghed ift. 
udlandsrejser

I et åbent spørgsmål er danskerne blevet bedt om at angive de vigtigste 
ændringer, som COVID-19 vil betyde for deres rejseadfærd fremadrettet.

Smitterisikoen og afstand til andre er i fokus

Danskerne fremhæver især, at bekymringen for smitte i forbindelse med 
en rejse vil påvirke deres fremtidige rejseadfærd. Det gælder både en 
overordnet frygt for at blive smittet, usikkerhed ift. destinationernes og 
overnatningsstedernes kontrol med og forebyggelse af smitterisikoen og 
muligheden for at blive behandlet, hvis man bliver smittet på ferien. Flere 
nævner, at de afventer en vaccine ift. at genoptage normal rejseadfærd.

Øget opmærksomhed på hygiejne 
– især afspritning og håndhygiejne

Knap hver femte (16 pct.) dansker nævner hygiejne som et væsentligt 
parameter med betydning for den fremtidige rejseadfærd – herunder, at 
de er blevet mere opmærksomme på håndhygiejne og afspritning. 

Samtidig er de bekymrede for feriedestinationernes håndhævelse og 
prioritering af hygiejnen. 

Hvad er de vigtigste ændringer, som coronavirus vil betyde 
for din rejseadfærd fremadrettet? (udvalgte citater)

” At alt er sat på pause til, vi kommer ud på den anden side, med 
- forhåbentligt - en vaccine”

” Smitterisiko - ønsker ikke at være så langt væk, at det bliver 
en udfordring med hjemtransport”

Spm.: Hvad er de vigtigste ændringer, som coronavirus (COVID-19) vil betyde for din rejseadfærd fremadrettet? N = 1502. I alt 532 har afgivet et åbent svar.

”Der vil nok gå lang tid, før jeg rejser uden for Europa. Stoler på det 
danske sundhedsvæsen - min. 1 år før jeg vil udenlands”

” Skal være helt sikker på, at feriemålet er godt rustet til at 
beskytte ALLE mod coronavirus”

” Vi vil formentlig udelukkende rejse i Europa - og i de 
nærmeste år kun i Danmark, Tyskland og Norge”

” Passe på med tæt kontakt og med at røre ved ting i butikker. 
Altid have sprit med i håndtasken! Vil nok ikke spise så meget 
"ude”, men bruge køkken i feriehus/-lejlighed”
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Kendskab 
og

attraktivitet

Foto: Kim Wyon
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Spm.: Hvor godt kender du hvert af følgende lande som feriedestinationer? N = 1502.29

Kendskab til lande som feriedestinationer

Hvor godt kender du hvert af følgende lande som feriedestinationer?
Bortset fra Danmark er det især Tyskland og 
Sverige, der er kendte som feriedestinationer

Blandt danskerne kender to tredjedele meget 
eller noget til Tyskland som feriedestination. 
Også kendskabet til Sverige, Norge og 
Storbritannien er udbredt blandt danskerne.

Danskernes kendskab til Holland - og især -
Irland og Finland som feriedestinationer er noget 
mere begrænset.
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Spm.: Hvor godt kender du hvert af følgende lande som feriedestinationer? 2020 (n=1502). 2019 (n=2009); 2018 (n=1797); 2017 (n=1518); 2016 (n=1513) 30

Udvikling i kendskab til lande som feriedestinationer

Kendskab til lande som feriedestinationer
(kender: andel, der har svaret ‘ved noget’ eller ‘ved meget’)

Især Tyskland er kendt som feriedestination

Næst efter Danmark kender flest danskere til 
Tyskland som feriedestination. Niveauet for 
Tyskland har ligget højest i hele den 
betragtede periode fra 2016 til 2020.

Fra 2019 til 2020 er kendskabet til 
Storbritannien, Holland, og Irland faldet med 5 
pct.point eller mere.

Danskernes kendskab til Finland som 
feriedestination ligger lavest og har ligget 
stabilt i den betragtede periode.
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Spm.: Hvor attraktive vil du bedømme følgende lande som en destination for en ferie ved kysten eller uden for de større byer?
Du behøver ikke at have besøgt landet for at tilkendegive din holdning. N = 1502.31

Landenes attraktivitet som feriedestinationer 

Flest danskere ser – udover Danmark – Sverige og Norge som 
attraktive destinationer for en kyst-/naturferie

To tredjedele af danskerne oplever Danmark som en attraktiv 
feriedestination for en ferie ved kysten eller uden for de større byer. 

For Norges og Sveriges vedkommende gælder det tilsvarende flere 
end hver tredje dansker.

Finland er det eneste land, hvor andelen, der ikke mener, at landet er 
attraktivt ift. en kyst-/naturferie, overstiger andelen, der mener, at 
landet er attraktivt. 

Som det fremgik af forrige side, er Finland det land, som færrest 
kender som feriedestination. Mange har dermed ikke en klar holdning 
til Finlands attraktivitet som feriedestination og angiver typisk svar, 
der ligger i midten af skalaen for attraktionsspørgsmålet.

Hvor attraktiv vil du bedømme følgende lande som en destination 
for en ferie ved kysten eller uden for de større byer?

(7-punkts skala, hvor 1=slet ikke attraktiv og 7=meget attraktiv. Attraktiv=‘6’ og ‘7’. 
Ikke-attraktiv=‘1’ og ‘2’)
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Spm.: Hvor attraktive vil du bedømme følgende lande som en destination for en ferie ved kysten eller uden for de større byer? Du behøver ikke at have 
besøgt landet for at tilkendegive din holdning. 2020 (n=1502). 2019 (n=2009); 2018 (n=1797); 2017 (n=1518); 2016 (n=1513) 32

Udvikling i landenes attraktivitet som feriedestinationer 

Hvor attraktiv vil du bedømme følgende lande som en destination 
for en ferie ved kysten eller uden for de større byer?

(7-punkts skala, hvor 1=slet ikke attraktiv og 7=meget attraktiv. Figuren omfatter 
dem, der har svaret Attraktiv=‘6’ eller ‘7’)

Danmark er blevet endnu mere attraktiv 
som feriedestination

Knap to tredjedele af danskerne mener, at 
Danmark er en meget attraktiv 
feriedestination.

Storbritannien, Norge, Sverige og Irland følger 
efter med en lidt lavere attraktivitet. 

Når man sammenligner Danmarks attraktivitet 
med tidligere, er niveauet det højeste, der er 
observeret. Det kan ikke udelukkes at denne 
udvikling skyldes den nuværende COVID-19 
pandemi.

Finland og Holland vurderes igen i år som de 
mindst attraktive kyst- og naturdestinationer. 
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Bæredygtig 
rejseadfærd

Foto: Kim Wyon
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Andelen af grønne idealister og 
grønne skeptikere i 2019 og 2020

34

Andel blandt alle danskere

48%

34%

15%

24%

2019 2020

2020: N = 1502: 2019: N = 2009.

Grønne idealister

Grønne skeptikere

Flere grønne idealister i Danmark

Andelen af grønne idealister i Danmark er steget signifikant fra 15 pct. i 
2019 til 24 pct. i 2020. 

Omvendt er andelen af grønne skeptikere faldet fra 48 pct. i 2019 til 34 pct. 
i 2020.

Andelen er grønne skeptikere er dog fortsat højere end andelen af grønne 
idealister.
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Andel, der anser Danmark 
som en attraktiv feriedestination

Andel, der overvejer at rejse mindre til 
udlandet af hensyn til miljøet

Andelen, der holder ferie i Danmark, er højere 
blandt de grønne idealister 

I 2019 holdt signifikant flere blandt de grønne idealister 
ferie i Danmark, end tilfældet var blandt de grønne 
skeptikere. Det modsatte forhold gør sig gældende i 
forhold til udlandsferie, hvor flere grønne skeptikere end 
grønne idealister var afsted i 2019.

Andelen, der vil holde ferie i Danmark i 2020, er også 
signifikant højere blandt de grønne idealister end 
blandt de grønne skeptikere.

Danmark er et attraktivt rejsemål blandt de grønne 
idealister.

I den danske befolkning er der flere grønne idealister, 
der anser Danmark som en attraktiv feriedestination 
end blandt de grønne skeptikere.

Grønne idealister overvejer at rejse mindre

Der er flere grønne idealister, der overvejer at rejse 
mindre til udlandet af hensyn til miljøet, end blandt de 
grønne skeptikere.

Andel, der vil holde 
ferie I Danmark

Udvikling i udvalgte
karakteristika 2019 - 2020

67%

75%

57% 59%

2019 2020

53%

61%

6% 7%

2019 2020

48%

69%

42%

56%

2019 2020

Andel, der har 
holdt ferie i hhv. Danmark og udlandet

Grønne idealister

Grønne skeptikere

2020: N = 1502: N for idealister er 366, og N for skeptikere er 515.
2019: N = 2009: N for idealister er 304, og N for skeptikere er 960.

48%

69%
62%

66%

42%

56%

71%
75%

2018 2019 2018 2019

Danmark Udland
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• 75 pct. af idealisterne anser Danmark som en 
attraktiv feriedestination mod 65 pct. af alle danskere.

Profil: De grønne idealister 2020

* Tallene viser andelen af grønne idealister i den givne gruppe. 

Demografi

Høj

Lav

HusstandsindkomstKøn*

Alder*

Høj

Lav

Kvinder: 25 pct.
Mænd: 24 pct.

18-30 år: 30 pct.
31-50 år: 27 pct.
> 50 år  :  21 pct.

Uddannelsesniveau

De grønne idealister er især at finde blandt de yngre. 
Uddannelsesniveauet er forholdsvist højt, og 
husstandsindkomsten er middel og i den lidt lavere 
ende.

Udvalgte rejsemotiver 
(liste med i alt 24 motiver)

Knap hver fjerde (24 pct.) dansker er grøn idealist. Det svarer til omkring 1,4 mio. personer.

Attraktivitet

Attraktivitet og bæredygtighed Ferie og rejsemotiver

• 51 pct. af idealisterne holdt ferie i Danmark i 2019 mod 
45 pct. af alle danskere.

• 31 pct. Af idealisterne holdt deres primære ferie i 
Danmark i 2019 mod 24 pct. af alle danskere.

• 11 pct. af idealisterne prioriterer ‘miljøvenligt rejsemål’ 
ved valg af destination mod 5 pct. af alle danskere.

• 9 pct. af idealisterne prioriterer ‘Grønne og 
bæredygtige løsninger’ ved valg af destination. Det 
tilsvarende gælder 3 pct. af alle danskere.

• Vandring og længere gåture prioriteres højt af 30 pct. 
af idealisterne mod 20 pct. af samtlige danskere.

• Natur, strand og kyst prioriteres højt af 47 pct af 
idealisterne mod 41 pct. af alle danskerne.

Ferieafholdelse i 2019

Ferieplaner for 2020
• 53 pct. af idealisterne vil kun holde ferie i Danmark i 

2020 mod 43 pct. af alle danskere.

Miljøvenlig rejsedestination og bæredygtige 
hensyn på ferien
• 80 pct. af idealisterne opfatter Danmark som en 

miljøvenlig feriedestination mod 64 pct. af alle 
danskerne.

• Ni ud af 10 idealister føler et ansvar for at beskytte 
miljøet i det land, som de besøger.

• Syv ud af 10 overvejer at vælge mere bæredygtig og 
miljøvenlig transport til og/eller på destinationen

• Især det at undgå flyrejser og opsøge bæredygtige 
transportformer prioriteres af idealisterne ift. 
miljørigtig og bæredygtig rejseadfærd.
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Spm.: Hvis du tænker frem på din næste ferie til udlandet. I hvilken grad tror du så, at bæredygtige og miljøvenlige 
hensyn under normale omstændigheder vil påvirke dine rejsevalg fremadrettet (destination, transportform, 
indkvartering, forbrug, mv.)? N = 1502.

Hver fjerde dansker er grøn idealist

Grønne idealister: forventer i høj eller meget høj grad, at miljøvenlige 
og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige 
rejsevalg.

Grønne skeptikere: forventer i mindre grad eller slet ikke, at 
miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres 
fremtidige rejsevalg.

I Danmark er der flere grønne skeptikere (34 pct.) end grønne 
idealister (24 pct.). 

Samtidig er der relativt få (5 pct.), der i høj grad tror, at 
bæredygtige og miljøvenlige hensyn til påvirke deres rejsevalg 
fremadrettet (destination, transportform, indkvartering, forbrug, 
mv.). 15 pct. mener slet ikke, at bæredygtige og miljøvenlige 
hensyn vil have betydning for deres rejsevalg fremadrettet.

Knap en tredjedel (32 pct.) besvarer spørgsmålet med 
‘hverken/eller’, mens 10 pct. svarer ‘ved ikke’.

Bæredygtighed og den næste rejse

s37

Næste ferie til udlandet: I hvilken grad tror du, 
at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke dine rejsevalg?

Slet ikke
15%

I mindre grad
19%

Hverken / eller
32%

I høj grad
19%

I meget høj grad
5%

Ved ikke
10%
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Bæredygtighed og påvirkning af 
rejseadfærd fremadrettet
(blandt de grønne idealister)

s38

Spm.: Hvis du tænker på din næste ferie, hvordan forventer du at bæredygtige og miljøvenlige hensyn – under 
normale omstændigheder – vil påvirke din rejseadfærd? Spørgsmålet er stillet til de grønne idealister. I alt 181 
grønne idealister har afgivet et åbent svar. Nogle har afgivet mere end et. I alt er afgivet 225 åbne svar.

For de grønne idealister har bæredygtige og miljøvenlige hensyn 
især betydning ift. at undgå flyrejser og benytte miljøvenlig 
transport

De grønne idealister forventer fremadrettet – af hensyn til 
bæredygtighed og miljø - at undgå flyrejser og i stedet opsøge mere 
miljøvenlig transport. Konkret nævnes cykler, tog og bus som 
alternativer til fly.

Også valg af feriedestinationer tættere på Danmark, affaldssortering, 
lokale råvarer og økologi nævnes i forbindelse med bæredygtighed og 
miljøvenlige hensyn.

Også villighed til at betale en miljøskat nævnes af flere.
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13%

14%

17%

21%

28%

25%

26%

39%

55%

59%

19%

21%

23%

29%

43%

31%

42%

45%

57%

72%

Muligt at benytte miljøvenlig
transport

Bredt udvalg af økologiske
vødevarer og spisesteder

Miljøvenlig destination
sammenlignet med andre

Nemt at affaldssortere på
overnatningsstedet

Nemt at affaldssortere/komme af
med affald

Hensyn til miljø og
ressourceforbrug på…

Destination, som beskyttede
naturen

Destination, som passede på
miljøet

Tilpas mængde turister

Ren destination

Oplevelse

Vigtighed

Oplevelse og vigtighed af bæredygtighedsparametre
Det er vigtigt, at feriedestinationerne lever op til turisternes krav til 
miljøvenlighed og bæredygtighed. Dette belyses ved at se på andelen, 
der finder en række bæredygtighedsinitiativer vigtige for den primære 
ferie, og andelen, der oplever, at initiativerne er til stede på 
feriedestinationen.

De grønne idealister stiller høje krav og oplever ikke altid, at 
kravene bliver opfyldt på ferien

De grønne idealister prioriterer en lang række parametre relateret il 
bæredygtighed, når de vælger feriedestination. På de fleste parametre 
oplever de ikke, at feriedestinationerne lever op til kravene. Dette er 
særligt udtalt for parameteret ‘Muligt at benytte miljøvenlig transport’, 
hvor forskellen er på 16 pct.point.

Flere grønne idealister end grønne skeptikere lægger vægt på 
bæredygtighed på ferien

Ikke overraskende finder flere blandt de grønne idealister end blandt 
de grønne skeptikere de listede bæredygtighedsparametre vigtige på 
ferien. Samtidig er der også flere blandt de grønne idealister, der 
oplevede parametrene på ferien.
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Oplevelse og vigtighed af forskellige bæredygtighedsparametre på ferien

Grønne idealister            Grønne skeptikere

+3

+12

+17

+16

+26

+12

+17

+21

+18

+16

Diff. i pct.point
oplevelse    vigtighed

+21

+16

+35

+42

+41

+32

+37

+41

+35

+39

Danskere, der har været på ferie i 2019. N = 1067. Spm.: (1) I hvor høj grad oplevede du følgende på din seneste ferie i [primære 
feriedestination]? (2) I hvor høj grad var følgende vigtigt for dig på din seneste ferie i [primære feriedestination]?

51%

49%

58%

58%

60%

66%

68%

75%

71%

80%

35%

39%

44%

47%

55%

57%

58%

61%

69%

76%

Muligt at benytte miljøvenlig transport

Bredt udvalg af økologiske fødevarer og
spisesteder

Miljøvenlig destination sammenlignet
med andre

Nemt at affaldssortere på
overnatningsstedet

Nemt at affaldssortere/komme af med
affald

Hensyn til miljø og ressourceforbrug på
overnatningssted

Destination, som beskyttede naturen

Destination, som passede på miljøet

Tilpas mængde turister

Ren destination

Oplevelse

Vigtighed
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6%

5%

53%

11%

7%

31%

8%

5%

7%

23%

52%

69%

57%

36%

43%

58%

59%

61%

61%

64%

67%

70%

76%

85%

88%

90%

Overvejer at vælge feriedestinationer tættere på
Danmark aht. miljøet

Vigtigt med bredt udvalg af økologiske fødevarer og
spisesteder

Prisen er afgørende for de aktiviteter, jeg vælger under
rejsen

Vigtigt, at destinationen har fokus på at beskytte miljøet
(fx elbiler, cykling i stedet for at køre bil osv.)

Overvejer at rejse mindre til udlandet aht. miljøet

Vigtigt, at jeg ikke forstyrrer hverdagen for områdets
beboere

Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig
overnatningsform

Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig
transport til destinationen

Overvejer at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig
transport på destinationen

Villig til at betale en lille smule ekstra (en miljøskat), hvis
pengene bruges til miljøforbedringer

Vigtigt, at de penge, jeg bruger, gavner lokalsamfundet

Vigtigt med adgang til naturoplevelser

Føler et ansvar for at beskytte miljøet i det land, man
besøger

De grønne idealisters og skeptikeres rejseadfærd

Miljøbeskyttelse og adgang til naturoplevelser er vigtigt

Navnlig de grønne idealister føler et ansvar for at beskytte 
miljøet i det land, som de besøger.

Både blandt de grønne idealister og de grønne skeptikere 
er det vigtigt, at feriedestinationen giver adgang til 
naturoplevelser. 

Der er størst forskel på de to grupper, når det gælder 
overvejelserne om vælge en mere bæredygtig og 
miljøvenlig transport til og på destinationen samt overvejer 
at vælge mere bæredygtig og miljøvenlig 
overnatningsform.

De grønne idealister er bevidste ift. bæredygtig 
rejseadfærd

På størstedelen af udsagnene er andelen af enige blandt de 
grønne idealister signifikant højere end blandt de grønne 
skeptikere. Den eneste undtagelse er på udsagnet ‘Prisen 
er afgørende for de aktiviteter, jeg vælger under rejsen’, 
hvor der ikke er signifikant forskel på de to andelen.

Den største forskel ses på udsagnene ‘Overvejer at vælge 
mere bæredygtig og miljøvenlig transport på 
destinationen’ og ‘Overvejer at vælge mere bæredygtig og 
miljøvenlig transport til destinationen’, hvor forskellen er på 
62 pct.point.

Alle 
danskere

Diff. i 
pct.-point

+33

+19

+33

+52

+62

+62

+57

+30

+54

+48

+5

+38

+30

Grønne idealister

Grønne skeptikere

Spm.: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om din rejseadfærd generelt? N = 1502. Grønne idealister: N = 366. Grønne skeptikere: N = 515.

70%

76%

66%

44%

28%

26%

27%

44%

26%

28%

52%

19%

17%

40

Enighed i udsagn om rejseadfærd
(andel, der har svaret ‘i høj’ eller ‘i meget høj’ grad)
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Danmark og konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål

Danskerne opfatter – udover Danmark - især Norge og 
Sverige som miljøvenlige feriedestinationer

Hver anden danske opfatter Norge og Sverige som 
miljøvenlige rejsemål.

64 pct. af den danske befolkning opfatter deres eget land 
som et miljøvenligt rejsemål.

De grønne idealiser opfatter i højere grad de otte 
nordeuropæiske lande som miljøvenlige rejsemål

For seks ud af de otte lande er de grønne idealister 
signifikant mere positive i deres opfattelse af landene som 
miljøvenlige rejsemål, end tilfældet er blandt de grønne 
skeptikere. 

De eneste undtagelser er Irland og Storbritannien, hvor der 
ikke er signifikant forskel på de to gruppers opfattelser.

Diff. i
pct.point

+24

+23

+20

+16

+16

+14

+7

+8

Alle
danskere

64%

49%

48%

37%

33%

29%

16%

12%

Grønne idealister

Grønne skeptikere

N = 1502. Grønne idealister: N = 366. Grønne skeptikere: N = 515. Respondenter, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’, er medtaget i figuren.
Spm.: I hvilken grad opfatter du hvert af følgende lande som et miljøvenligt rejsemål? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din 
opfattelse.41

Opfattelsen af Danmark og landene i konkurrentfeltet 
som miljøvenlige rejsemål 

(andel, der har svaret ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’)

10%

14%

28%

29%

33%

45%

43%

56%

18%

21%

41%

46%

48%

65%

66%

80%

Storbritannien

Irland

Finland

Holland

Tyskland

Sverige

Norge

Danmark
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Danmark og de øvrige lande i konkurrentfeltet
- overordnede bæredygtighedsparametre
Danskerne forbinder især Danmark og Norge 
land med bæredygtighed

Danskerne forbinder i særlig grad hjemlandet og 
Norge med en række overordnede 
bæredygtighedsparametre, mens færrest 
forbinder Storbritannien med samtlige listede 
parametre.

Blandt de otte lande scorer danskerne Danmark 
særligt højt på parametrene ‘Grønne og 
bæredygtige løsninger’, og ‘Følelse af 
sikkerhed/tryghed’. Norge rangerer øverst på  
udsagnene ‘Tilpas mængde turister’ og ‘Ren 
destination’. 

Grønne og bære-
dygtige løsninger

Tilpas mængde
turister

Høj livskvalitet
og levevilkår

Følelse af
sikkerhed / tryghed

Imødekommende
befolkning

Ren
destination
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Danmark

Danmark

Danmark Danmark

Danmark Danmark

Norge Norge

Norge

Finland

Storbritannien

Storbritannien Storbritannien
Storbritannien

Storbritannien

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 1 2 3 4 5 6

Danmark Norge Sverige Finland Holland Tyskland Irland Storbritannien

Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende.…? N = 1502

Hvilke lande forbinder du med følgende …
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Danmark og de øvrige lande i konkurrentfeltet 
- specifikke bæredygtighedsparametre
Danmark og Norge ligger i top

Danskerne forbinder især deres eget land og Norge 
med en række specifikke bæredygtighedsparametre. 

Danmark opnår topplacering på parametrene 
‘Økologiske fødevarer og spisesteder’, ‘Gode 
muligheder for at cykle’ og ‘Gode muligheder for 
vandsport’. Norge rangerer øverst på udsagnene 
‘Gode muligheder for at vandre’ og ‘Gode muligheder 
for lystfiskeri’.

På parameteret ‘Økologiske fødevarer og spisesteder’ 
scorer danskerne Irland lavest, mens Holland scorer 
lavest på parameteret ‘Gode muligheder for at 
vandre’.

Økologiske føde-
varer og spisesteder

Gode muligheder
for at cykle

Gode muligheder
for at vandre

Gode muligheder
for lystfiskeri

Gode muligheder
for vandsport
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Hvilke lande forbinder du med følgende …

Danmark
Danmark

Danmark
Danmark

Danmark

Norge
Norge

Holland

Holland
Irland Storbritannien

Storbritannien

0%
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10%

15%

20%
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30%

35%

40%

45%

50%

0 1 2 3 4 5

Danmark Norge Sverige Finland Holland Tyskland Irland Storbritannien

Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende.…? N =  1502.
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Metode og statistisk 
usikkerhed

Foto: Niclas Jessen
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Metode og dataindsamling

45

Metode
Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning i alderen 18 år og derover. Dataindsamlingen er 
gennemført via Epinions eget webpanel.

Dataindsamlingen er foretaget fra d. 11. – 31. maj 2020, hvor der er 
indsamlet i alt 1.502 interview bandt danskerne.

Potentialeberegning
Nogle steder i rapporten er andelene i den danske befolkning 
omregnet til antal personer.

Denne beregning er lavet med udgangspunkt i befolkningstallet i 
Danmark i Q2 2020 (5.824.875 fra 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. 

Der er en betydelig usikkerhed knyttet til disse estimater, hvorfor 
de skal anvendes med forbehold.

Foto: Nicolai Perjesi
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Statistisk usikkerhed

Statistisk usikkerhed

Resultaterne i rapporten er dannet ud fra en stikprøveundersøgelse 
baseret på et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18+ 
år.

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. 

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. 
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Eksempel på statistisk usikkerhed

60,1 pct. overvejer at besøge Danmark på en ferie i 2020. Den statistiske 
usikkerhed er her +/-2,5 procentpoint. 7,6 pct. overvejer Tyskland med en 
usikkerhed på +/-1,4 pct.point. 

Når man sammenligner andele mellem to år, skal man huske, at den 
statistiske usikkerhed er knyttet til begge tal. Fx overvejede 43,1 pct. at 
holde ferie i Danmark i 2019 mod 60,1 pct. i 2020. Forskellen er altså 17,0 
pct.point. Den statistiske usikkerhed for de 43,1 pct. er +/-2,2 procentpoint. 

Andelen i 2020 kan altså være så lav som 60, pct. - 2,5 pct. =57,6 pct. og 
andelen i 2019 kan være så høj som 43,1 pct. + 2,2 pct.= 45,3 pct. 

Usikkerheden for de to andele overlapper dog ikke, så forskellen mellem 
årene er signifikant i dette tilfælde.


