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Forord
Grundet coronakrisen holdt mange danskere ferie i Danmark 
i 2020. Set i lyset af de gradvise åbninger af grænserne mod 
udenlandske destinationer er det fortsat afgørende at 
stimulere danskernes lyst til en ferie i hjemlandet, så 2021 
også kan byde velkommen til mange danske turister. 

Danskere, der holder ferie i Danmark, gavner både 
turisterhvervet og den danske økonomi. Dertil kommer, at 
danskerne elsker at holde ferie i Danmark, og at mange i 
2020 blev mindet om, hvor dejligt Danmark er som 
feriedestination.

De følgende konklusioner og anbefalinger skal ses i den 
kontekst.

© Daniel Villadsen
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Baggrund og 
formål 
Formålet med analysen er at opnå en forståelse for de 
faktorer, som influerer på danskernes overvejelser om 
at holde ferie i 2021 under Covid-19. I analysen er fokus 
på både drivere og barrierer i forhold til danskernes 
ferieafholdelse i Danmark.

Undervejs i analysen vil der blive sammenlignet med 
data om danskernes ferieadfærd og –vaner i Danmark 
fra en tilsvarende analyse gennemført i april 2020.

Data er indsamlet fra d. 13. april til den 8. maj 2021 i 
samarbejde med Epinion. Dataindsamlingen er 
således foregået i en periode med gradvise 
grænseåbninger.

s. 4
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Hovedkonklusioner
og anbefalinger

© Niclas Jessen
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Hovedkonklusioner

s. 6

Flere danskerne vil holde ferie i Danmark i 2021
Knap to tredjedele (64 pct.) af danskerne planlægger/overvejer på 
nuværende tidspunkt at holde ferie i Danmark i 2021. Da det tilsvarende 
spørgsmål blev stillet i 2020, lå andelen signifikant lavere (59 pct.). Selv om 
coronasituationen ændrer sig og åbner op for udlandsrejser, vil størstedelen 
af danskerne fastholde planerne om ferieafholdelse i hjemlandet i 2021.

Den perfekte ferie i Danmark i 2021
Danskerne er blev bedt om at sætte ord på den perfekte ferie i Danmark i 
2021. Der er udbredt enighed om, at ferien skal byde på både fred og ro, 
samvær og aktiviteter med familie og venner, natur- og madoplevelser. 

Danmark er en tryg feriedestination
Over halvdelen (54 pct.) af danskerne overvejer eller planlægger en ferie i 
Danmark i stedet for udlandet pga. Covid-19-pandemien. Flest (45 pct.) 
begrunder deres overvejelser med, at de er mest trygge ved en ferie i 
Danmark. Signifikant færre end sidste år begrunder valget af Danmark med 
manglende muligheder for at rejse til udlandet. Dermed fremstår Danmark 
som feriedestination som et positivt og ikke et tvunget tilvalg.

Hotellerne vinder frem som overnatningsform
Danskerne vil især overnatte i lejet sommerhus på ferien i Danmark. 
Andelen, der vil leje et sommerhus, er uændret i forhold til sidste år. 
Andelen, der vil overnatte i eget eller lånt sommerhus, falder signifikant fra 
2020 til 2021. Hotel som overnatningsform overvejes af signifikant flere 
danskere i år end sidste år. 

Danskerne er mindre afventende ift. booking af overnatninger
Godt en tredjedel af danskerne har allerede booket ferieovernatningerne i 
Danmark. Andelen er steget signifikant sammenlignet med sidste år på 
samme tidspunkt.

Danskerne overvejer andre steder og overnatningsformer i Danmark
Med coronasituationen in mente overvejer hver femte dansker at besøge et 
andet sted i Danmark end normalt, og en tilsvarende andel overvejer en 
anden overnatningsform. 

Flere vil på storbyferie i Danmark
Hver fjerde dansker vil på både kyst-/naturferie og storbyferie i Danmark i 
2021. Andelen, der vil afholde en kyst-/naturferie, er uændret i forhold til 2020, 
mens andelen, der vil på storbyferie, er steget signifikant. 

Der skal være god plads og ikke alt for mange mennesker
Selv om flere vil på en storbyferie, har Covid-19-situatuinen gjort, at to 
tredjedele foretrækker en kyst-/naturferie. Danskerne er på udkig efter 
ferieområder med god plads og få mennesker, og mange vil helst undgå 
større byer pga. smittefare.

Danmark kan levere på kravene til en ferie
Når danskerne skal på ferie, prioriterer de navnlig forhold som ren og pæn 
destination, tryghed og gode hygiejneforhold. Danskerne mener, at Danmark 
i høj grad lever op til disse krav.
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Byg videre på Danmarks position som en tryg og sikker destination
Selv om Covid-19-situationen i dag forekommer mindre skræmmende og 
begrænsende end for et år siden, er tryghed stadig i højsæde, når danskerne skal 
på ferie. Andre analyser1 viser, at danskerne i høj grad opfatter deres hjemland 
som trygt. Her er således noget, som destinationer og overnatningssteder kan 
udnytte ved at kommunikere, at de tager hånd om coronasituationen på en 
ansvarlig måde.

Fokusér på de mange forskellige oplevelsestilbud
For mange danskere er ferie i Danmark et positivt tilvalg, mens andre er ærgerlige 
over, at der igen i år er udfordringer og begrænsninger i forhold til at rejse til 
udlandet. Netop i år er det derfor særligt vigtigt at kommunikere det varierede 
oplevelsestilbud til danskerne. Danmark byder på både store og små og kendte og 
mindre kendte oplevelser. Danmark kan levere, når det gælder nye oplevelser. Giv 
danskerne (endnu) en uforglemmelig ferie, som ikke behøver at ligne ferien i 
Danmark sidste år. 

1. Indsigter fra VisitDenmarks markedsmonitor. Minirapport findes her: 
https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/analyser/danskernes-rejselyst-og-planer.

Kommunikér ferie i hele Danmark – både kyst- og storbyferie
Analysen viser, at danskerne i stigende grad er begyndt også at medtænke 
storbyferier. Det giver oplagte muligheder for at kommunikere de oplevelser, som 
de store og mellemstore danske byer byder på. Aktørerne skal tilbyde gode 
oplevelser i trygge rammer. Kommunikationen kan understøtte den satsning, som 
de større byer længe har haft i forhold til at få turisterne spredt ud i byen og sikre 
bedre sammenhæng mellem by og land på ferien.

VisitDenmarks anbefalinger

s. 7
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Ferie i Danmark i 2020 
og planer for 2021

© Robin Skjoldborg
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Syv ud af 10 danskere har været på ferie i Danmark 
inden for de seneste 3 år
44 pct. har både være i Danmark og udlandet

I alt 85 pct. af danskerne har været på ferie med overnatning i 
Danmark eller udlandet inden for de seneste tre år, mens 15 pct. 
ikke har været på ferie de seneste år.

Blandt dem, der både har været på ferie i Danmark og udlandet 
inden for de seneste tre år, er højindkomsthusstandene 
overrepræsenterede. Blandt dem, der kun har afholdt ferie i 
udlandet i samme periode, er lavindkomsthusstandene og de unge 
mellem 18 og 29 år overrepræsenterede.

Figur til venstre: Base: alle respondenter. N: 2021=3945
Figur til højre: Base: alle der har været på ferie i med overnatning i de seneste 3 år. N: 2020=2000, 2021=3945
Spm.: Har du været på ferie i Danmark eller udlandet med overnatning i de seneste 3 år? 

s. 9

25%

15%

44%

15%

I Danmark I udlandet Både Danmark og
udlandet

Har ikke været på
ferie de seneste 3 år

Har du været på ferie i Danmark eller udlandet 
med overnatning i de seneste 3 år (2021)?

22%

29%

27%

17%

52%

51%

2019

2020

Fordeling på danske og udland blandt dem, 
der har holdt ferie de seneste 3 år

I Danmark

I udlandet

Både/og

Markant flere har holdt ferie i Danmark

Blandt dem, der udelukkende har været på ferie i Danmark de 
seneste tre år, er de 30-39-årige overrepræsenterede. Det 
tilsvarende gælder børnefamilierne.

Blandt dem, der har været på ferie de seneste 3 år, er andelen, der 
udelukkende var i udlandet i 2020, markant lavere end i 2019, mens 
andelen, der kun holdt ferie i Danmark, er steget tilsvarende.
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Danskere på ferie i Danmark i 2020 besøgte især 
Aarhusregionen og Destination Fyn
62 pct. af danskerne holdt ferie i Danmark i sommeren 2020

Seks ud af 10 danskere holdt ferie i Danmark i sommeren 2020.

Hver femte holdt en eller flere ferier i Aarhusregionen og/eller 
Destination Fyn.

Ses på hele året 2020 foretog danskerne 3,1 mio. overnatninger i 
Aarhusregionen og 2,8 mio. overnatninger i Destination Fyn. Det 
svarer til henholdsvis 11 pct. og 10 pct. af samtlige danske 
overnatninger i 2020.

N=2754.
Spm.: Hvilke(n) destination(er) besøgte du på en eller flere ferier i Danmark i sommeren 2020?
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Hvilke(n) destination(er) besøgte du på en eller 
flere ferier i Danmark i 2020?
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Flere vil holde ferie – også i Danmark - sammenlignet 
med sidste år
Andelen, der udelukkende vil holde ferie i Danmark, 
er uændret sammenlignet med sidste år

64 pct. af danskerne har planer om eller overvejer at holde ferie i 
Danmark i 2021. Da det tilsvarende spørgsmål blev stillet til 
danskerne på samme tidspunkt sidste år, lå andelen signifikant 
lavere (59 pct.).

44 pct. har udelukkende planer/overvejelser om ferie i Danmark, 
mens 20 pct. både har planer/overvejer Danmark og udland.

Sammenlignes med den tilsvarende undersøgelse i 2020, er der 
nogle interessante ændringer i besvarelserne:

• signifikant færre i år svarer, at de ikke har planer om ferieafholdelse

• signifikant flere har planer om ferie i både Danmark og udland

Samlet set betyder det, at andelen, der vil holde ferie i Danmark i år, 
er signifikant højere end sidste år. Det tilsvarende gælder andelen, 
der vil holde ferie i udlandet.

Base: Danskere, som har været på ferie i Danmark inden for de seneste 3 år. N: 2020=2000, 2021=3350
Spm.: Har du, på nuværende tidspunkt planer eller overvejelser om at holde ferie i <indeværende år>? Med ferie menes både kortere og længere ferieophold med overnatninger.
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Den perfekte sommerferie skal byde på 
ro og afslapning samt sol, mad og samvær
Naturoplevelser er i høj kurs

Når danskerne skal beskrive 
den perfekte sommerferie i 
Danmark i 2021, nævner de, at 
ferien skal byde på både ro, 
afslapning, natur, sol og strand, 
men også på oplevelser og 
samvær med familie og 
venner.

N=2142
Spm.: Hvordan ser den perfekte sommerferie i Danmark ud for dig i år? Beskriv rejsen med stikord eller sætninger (fx de følelser du får, når du rejser, de stemninger du oplever osv.).

s. 12

Hvordan ser den perfekte sommerferie i 
Danmark ud for dig i år?
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Ferien skal byde på hygge, ro og variation

Udvalgte citater om den perfekte sommerferie i Danmark

”1 dag i skov, 1 dag ved kyst , 1 dag i byliv, 1 dag kultur”

”Dagene er lange og uden planlægning. Vi gør det, vi 
har lyst til og er udendørs de fleste timer i døgnet. Det 
enkle liv!”

”Ferie med barnebarn med oplevelser, som hun ikke 
ellers ville få. Kultur og historie - formidlet mellem 
generationer”

”Ned i tempo, gode kulturelle oplevelser, samvær, hygge”

”14 dage i lejet sommerhus : læse bøger , gå ture i naturen , tage på 
kunstmuseer og -gallerier

”Barnelatter, spil. samtaler, gåture, hygge, museer, bade, slappe af, 
nærvær”

”Natur- og kulturoplevelser i trygge og sikre omgivelser. Kombination 
af ro- og livsnydelse. Korte afstande uanset, hvor man tager hen” 

”En afbalanceret ferie med både aktivitet og 
afslapning. Der skal opleves noget, men også være 
tid til afslapning ”

”Cykelture langs vandet, gåture i sand, bade, museer, 
være i sommerhus sammen med venner og familie”

”Samvær med familie og venner - sol og varme - grin og 
latter - lækker mad og drikke - adgang til inden- og 
udendørsaktiviteter”

s. 13

”Hygge med familie og venner. God mad og oplevelser. 
Se og opleve nyt”

”Sommerferien er årets begivenhed og en oplagt mulighed for 
at opleve Danmarks natur, skove, strande og have og besøge 
de mange små byer, som har så meget spændende og SMUKT 
at byde på!”

N=2142
Spm.: Hvordan ser den perfekte sommerferie i Danmark ud for dig i år? Beskriv rejsen med stikord eller sætninger (fx de følelser du får, når du rejser, de stemninger du oplever osv.).
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Især ferie i juli er populært 

Danskerne vil holde ferie i juli

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

Generelt er juli danskernes foretrukne feriemåned. I 2020 fandt hele 31 
pct. af danskernes overnatninger1 i Danmark sted i netop juli.

Ses på årstiderne, overvejer/planlægger flest (80 pct.) danskere, som vil 
holde ferie i Danmark, at holde ferie til sommer.

Signifikant flere danskere overvejer en ferie i foråret 2021 
sammenlignet med sidste år.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142.
Spm.: Angiv venligst i hvilke måneder du planlægger/overvejer at holde ferie i Danmark? Spørgsmålet er multipelt,
1. Kilde: Danmarks Statistiks overnatningstal for overnatninger på kommercielle overnatningsformer.

s. 14

2020 2021

Forår 24 pct. 28 pct.
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Periode for ferieafholdelse i Danmark
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Danskerne vil både rejse som par/vennepar uden 
børn og familier med børn

Fire ud af 10 danskerne rejser som henholdsvis par og 
børnefamilier

Blandt børnefamilierne vil hovedparten rejse som forældre med børn. 
Flere vil rejse i større familiegrupper i 2021 end i 2020. Tilsvarende vil 
flere rejse sammen med deres venner. 

Knap hver tiende rejser alene. Andelen er uændret sammenlignet med 
2020.

N: 2020=1183, 2021=2142
Spm.: Hvilken af følgende beskriver bedst den gruppe, du planlægger/overvejer at holde ferie med? 
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Andel
2020

Andel
2021

Børne-
familier

Forældre m. børn 67 pct. 54 pct.

Forældre, børn, 
børnebørn 17 pct. 28 pct.

Flere familier 9 pct. 11 pct.

Bedsteforældre 
& børnebørn 7 pct. 7 pct.

Par/
vennepar

Par (2 personer) 77 pct. 70 pct.

Venner 18 pct. 25 pct.

Flere par 5 pct. 5 pct.

Alene
8%

Familier m. børn
36%

Par/vennepar
43%

Del af større 
selskab

5%

Andet
8%

Rejsegruppe 2021



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.

Tyskland og Spanien er på danskernes radar
Flest danskerne planlægger/overvejer ferie til Tyskland og 
Spanien

Især Spanien og Tyskland er destinationer, som danskerne 
overvejer/planlægger at rejse til i forbindelse med en udlandsferie i 2021.

Tyskland og Spanien udgjorde også top 2 sidste år, men med signifikant 
mindre andele.

s. 16
Base: Danskere, som vil holde ferie i udlandet i 2020. N: 2020=667, 2021: 1203. 
Spm.: . Hvilke af følgende udenlandske destinationer planlægger/overvejer du at besøge i 2020/2021?
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Over halvdelen af danskerne har 
ændret ferieplaner pga. Covid-19
Igen i år overvejer/planlægger mange danskere en ferie i 
Danmark pga. Covid-19-situationen

I alt 54 pct. af danskerne overvejer eller planlægger i højere eller 
meget højere grad en ferie i Danmark i stedet for udlandet grundet 
coronasituationen. Det er samme niveau som i fjor.

Knap hver fjerde (23 pct.) tilkendegiver, at Covid-19 i meget højere 
grad har fået dem til at overveje eller planlægge en ferie i Danmark 
i stedet for udlandet. Andelen er faldet signifikant ift. sidste år, hvor 
den lå på 31 pct.

Godt hver tiende (11 pct.) siger, at corona i meget lavere eller lavere 
grad har fået dem til at planlægge eller overveje en ferie i Danmark 
frem for udlandet. Det er samme niveau som i 2020.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142. 
Spm.: I hvilken grad har coronavirus/Covid-19 fået dig til at planlægge/overveje at holde ferie i Danmark i stedet for udlandet?
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Færre danskerne vælger Danmark, 
fordi de ikke tror på muligheden for en udlandsferie

Tryghed er vigtigt for danskernes valg af ferie i Danmark

Det er navnlig tryghed forbundet med at holde ferie i Danmark, som har 
fået danskerne til i højere grad at overveje eller planlægge en ferie i 
Danmark.

Også manglende tro på mulighederne for en ferie i udlandet spiller en 
rolle for mange (40 pct.) danskere. Andelen er faldet signifikant 
sammenlignet med den tilsvarende måling i 2020, hvor den lå på 71 pct.

Et ønske om at støtte den danske økonomi ved at holde ferie i hjemlandet 
nævnes af en tredjedel (33 pct.) af de danskere, der vil holde ferie i 
Danmark i 2021. I 2020 lå den tilsvarende andel signifikant højere (41 pct.).

Det er navnlig de 40-49-årige og aldersgruppen på 60 år eller derover, der 
pointerer, at de er mest trygge ved en ferie i Danmark. Samtidig vil 
sidstnævnte aldersgruppe gerne støtte dansk økonomi ved at vælge en 
ferie i Danmark.

Aldersgruppen mellem 18 og 39 år er overrepræsenterede blandt dem, der 
svarer, at det er billigere med en ferie i Danmark, og at de er usikre på, om 
de er velkomne i udlandet

s. 18
Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2021: N: 2020=666, 2021=1142.

Spm.: Hvorfor har coronavirus/Covid-19 fået dig til, at overveje/planlægge at holde ferie i Danmark i højere grad end normalt?
Anm.: * ny svarmulighed i 2021-undersøgelsen.
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46%

1%

7%

18%

18%

21%

23%

29%

29%

33%

37%

40%

44%

Ikke meget ferie tilbage - vil ikke bruge
lang tid på transport

Billigere at holde ferie i Danmark

Bekymret for, at attraktioner,
seværdigheder o.lign. ikke har åbent*

Har været nødt til at aflyse ferie(r) i
udlandet pga. udbrud med Covid-19

Har måtte udskyde ferie(r) i udlandet pga.
udbrud med Covid-19

For usikkert, om man kan få pengene retur
ved aflysning

Usikkert, om man er velkommen i udlandet

Bekymret for, at der er restriktioner ved
besøg på attraktioner, mm.*

Vil støtte dansk økonomi med ferie i
Danmark

Bekymret for at skulle i karantæne ved
ferie til udlandet*

Tror ikke, at det vil være muligt/tilladt at
holde ferie i udlandet

Mest  tryg ved ferie i Danmark

Hvorfor har Covid-19 fået dig til at overveje Danmark 
i højere grad end normalt?

2021

2020
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Tryghed og ren destination er afgørende for 
danskernes ferievalg, og Danmark kan levere
Også gode hygiejneforhold prioriteres højt af mange – og 
her kan Danmark også levere

Flest (69 pct.) af danskerne fremhæver ‘ren og pæn destination’ 
som vigtigt ved valg feriedestination, og 67 pct. peger på ‘trygt 
rejsemål’. 

På samtlige rejsemotiver – undtaget ‘fornuftigt prisniveau’ - kan 
Danmark i høj grad levere.

Særligt på motiverne ‘børnevenligt område’, ‘nem adgang til 
strand og kyst’ og ‘destination jeg ikke har besøgt før’ overstiger 
andelen, der mener, at Danmark kan efterleve kravene, andelen, 
der fremhæver motivet som vigtigt ved valg af feriedestination.

I forhold til rejsemotivet ‘fornuftigt prisniveau’ overstiger 
andelen, der finder rejsemotivet vigtigt, andelen, der mener, at 
Danmark kan efterleve på parameteret.

På et enkelt parameter er der ligevægt mellem de to andele. 
Det gælder ‘ren og pæn destination’, som er et vigtigt 
rejsemotiv for flest danskerne, når de vælger feriedestination.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2021: N=2142. 
* Vurdér venligst på en skala fra 1-7 vigtigheden af disse for dig ved valg af feriedestination. Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=slet ikke vigtigt og 7=meget vigtigt.
**I hvilken grad mener du at Danmark som feriedestination er i stand til at opfylde nedenstående? Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=i meget lav grad og 7=i meget høj grad.

s. 19

-1

9

6

-17

11

21

27

10

13

13

16

15

15

27

22

21

30

Diff. i
pct.point

Vigtigt ved valg 
af feriedestination*

Danmarks evne til
at opfylde kravene**

20%

23%

29%

36%

41%

41%

43%

43%

45%

48%

50%

52%

54%

59%

63%

67%

69%

Børnevenligt område

Shopping

Miljøvenlig destination

Destination jeg ikke har besøgt før

Bredt udvalg af udflugtsmål i nærheden

Bredt udvalg af kultur og seværdigheder

Begrænset antal mennesker

Mulighed for unikke oplevelser

Madoplevelser og spise ude

God lokal atmosfære og byliv

Nem adgang til strand/kyst

Nem adgang til skov og natur

Fred og ro

Fornuftigt prisniveau

Gode hygiejneforhold

Trygt rejsemål

Ren og pæn destination

50%

44%

51%

63%

56%

56%

59%

56%

58%

58%

77%

73%

65%

42%

69%

76%

68%
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Opsparet behov for 
kultur, shopping og spise ude
Ren destination, trygt rejsemål og gode hygiejneforhold udgør 
fortsat top 3

Knap syv ud af 10 af danskerne fremhæver ‘ren og pæn destination’ 
og ‘trygt rejsemål’ som vigtigt ved valg af feriedestination.

På fem faktorer er andelen, der finder dem vigtige ved valg af 
feriedestination, steget signifikant fra 2020 til 2021. Det gælder 
‘madoplevelser og spise ude’, ‘mulighed for unikke oplevelser’, ‘bredt 
udvalg af kultur og seværdigheder’, ‘bredt udvalg af udflugtsmål i 
nærheden’ og ‘shopping’. De fem faktorer afspejler, at mange 
butikker, attraktioner og spisesteder gennem en længere periode 
har været lukket og har resulteret i et opsparet og uindfriet behov 
for netop disse oplevelser.

På en enkelt faktor er vigtigheden faldet signifikant fra 2020 til 2021. 
Det gælder ‘nem adgang til strand og kyst’. 

Respondenterne har haft mulighed for at anføre andre parametre, 
som de finder vigtige ved valg af feriedestination. Her nævnes 
blandt andet acceptabel køreafstand, god og behagelig service, 
gode overnatningsmuligheder og gode muligheder for at cykle og 
vandre

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142. 
Spm.: Vurdér venligst på en skala fra 1-7 vigtigheden af disse for dig ved valg af feriedestination. Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=slet ikke vigtigt og 7=meget vigtigt.s. 20

Vigtigt ved valg af feriedestination
(andel, der har svaret 6 eller 7 på en skala fra 1-7, 

hvor 1=slet ikke og 7=meget vigtigt)

22%

18%

31%

33%

34%

35%

42%

38%

40%

46%

54%

51%

54%

58%

65%

69%

67%

20%

23%

29%

36%

41%

41%

43%

43%

45%

48%

50%

52%

54%

59%

63%

67%

69%

Børnevenligt område

Shopping

Miljøvenlig destination

Destination jeg ikke har besøgt før

Bredt udvalg af udflugtsmål i nærheden

Bredt udvalg af kultur og seværdigheder

Færre mennesker

Mulighed for unikke oplevelser

Madoplevelser og spise ude

God lokal atmosfære og byliv

Nem adgang til strand/kyst

Nem adgang til skov og natur

Fred og ro

Fornuftigt prisniveau

Gode hygiejneforhold

Trygt rejsemål

Ren og pæn destination

2021

2020

2

-2

-2

1

0

1
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2

5

5

1

6

7

3

-2

5

-2
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Begrænset antal mennesker
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38%

35%

47%

49%

50%

47%

47%

52%

48%

53%

50%

65%

65%

62%

71%

74%

72%

42%

44%

50%

51%

56%

56%

56%

58%

58%

59%

63%

65%

68%

69%

73%

76%

77%

Fornuftigt prisniveau

Shopping

Børnevenligt område

Miljøvenlig destination

Mulighed for unikke oplevelser

Bredt udvalg af kultur og seværdigheder

Bredt udvalg af udflugtsmål i nærheden

God lokal atmosfære og byliv

Madoplevelser og spise ude

Begrænset antal mennesker

Destination jeg ikke har besøgt før

Fred og ro

Ren og pæn destination

Gode hygiejneforhold

Nem adgang til skov og natur

Trygt rejsemål

Nem adgang til strand/kyst

2021

2020

Danmark lever i udtalt grad op til 
en række krav til en ferie
Navnlig tryghed på ferien og nem adgang til natur scorer højt

På samtlige 17 parametre vurderer den samme andel eller flere 
danskere i 2021 end i 2020, at Danmark er i stand til at efterleve en 
række forhold på en ferie.

Navnlig på parameteret ‘destination jeg ikke har besøgt før’, er 
andelen steget fra 2020 til 2021. Det kan hænge sammen med den 
øgede markedsføring af Danmark over for danskerne. Her er der 
fokus på at åbne danskernes øjne op for mulighederne, variationen 
og udbuddet af oplevelser i hjemlandet.

Respondenterne har haft mulighed for at anføre andre parametre, 
hvor de mener, at Danmark lever op til deres krav til en 
feriedestination. Her nævnes blandt andet korte distancer og kort 
rejsetid, mulighed for aktiv ferie, sommerhusferie til billige penge og 
gode offentlige transportmuligheder.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142.
Spm.: I hvilken grad mener du at Danmark som feriedestination er i stand til at opfylde nedenstående? Figuren omfatter andelen, der har svaret 6 eller 7, hvor 1=i meget lav grad og 7=i meget høj grad.s. 21

Danmarks evne som feriedestination
til at efterleve en række forhold

(andel, der har svaret 6 eller 7 på en skala fra 1-7, 
hvor 1=i meget lav grad og 7=i meget høj grad)
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0
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6

9

9

6

2

3

9

4

Diff. i
pct.point
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Covid-19’s betydning for 
valg af overnatningsform

© Michael Fiukowski & Sarah Mouritz
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Flere efterspørger hotellerne

Knap hver anden vil bo i lejet sommerhus

Danskerne forventer i særlig udstrækning at benytte sommerhus 
på ferien i Danmark. 46 pct. vil benytte lejet sommerhus, og 21 pct. 
vil overnatte i eget eller lånt sommerhus.

Lejet sommerhus fylder i overnatningsstatistikken for 2020. I 2020 
stod sommerhusene for 31 pct. af danskernes overnatninger i 
Danmark.

Andelen, der overvejer/planlægger at overnatte på hotel, er udtalt 
og steget signifikant sammenlignet med den tilsvarende 
undersøgelse i 2020.

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

I de lejede sommerhuse er de 40-59-årige overrepræsenterede, og 
blandt dem, der vil benytte hotel, er det aldersgruppen på 60 år 
eller derover, der er overrepræsenteret. 

N: 2020=1183, 2021=2000.
Spm.: Hvilken form for overnatning planlægger/overvejer du at benytte under din ferie (er) i Danmark? (multipelt)

s. 23

3%

2%

4%

8%

5%

12%

11%

18%

18%

25%

34%

45%

1%

3%

3%

5%

6%

14%

14%

17%

20%

21%

42%

46%

Ved ikke

Lystbådehavn

Andet

Egen bopæl

Vandrerhjem

Feriecenter

Airbnb/anden privat
udlejning

Campingplads

Overnatning hos
venner/familie

Eget/lånt sommerhus

Hotel

Lejet sommerhus

Hvilken form for overnatning planlægger/overvejer du at 
benytte under din(e) ferie(r) i Danmark?

2021

2020
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En stor del af danskerne har booket overnatningerne til 
deres ferie i Danmark

Godt hver tredje dansker har allerede booket ferieovernatninger

Tre ud af 10 (31 pct.) danskere forholder sig afventende ift. udviklingen i Covid-
19-situationen. Det er især aldersgruppen på 60 år eller derover, der afventer. 
Godt en tredjedel (36 pct.) af danskerne har allerede booket ferieovernatninger.

Flest danskere, som planlægger eller overvejer sommerhus som 
indkvarteringsform, har booket overnatninger. Flest, som vil overnatte på hotel 
eller vandrerhjem, forholder sig afventende. 

Tal for feriehusbookningerne fra Danmarks Statistik viser, at der ultimo marts er 
kommet gang i danskernes booking af feriehuse. De foreløbige tal viser 142 pct. 
flere feriehusbookinger i juli/ august og 107 pct. flere bookinger for hele året 
sammenlignet med sidste år.

s. 24 Base: Danskere, som vil benytte betalt indkvartering på ferien i Danmark (airbnb/anden privat indkvartering, campingplads, lejet sommerhus, hotel, feriecenter, lystbådehavn eller vandrerhjem). N: 2020=955, 2021=1866. 
Spm.: .Nu følger nogle udsagn om booking af betalte overnatninger i Danmark. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din situation. Ét svar muligt.

2021 Airbnb
(N=294)

Camping
(N=370)

Lejet
sommerhus

(N=971)

Hotel
(N=912)

Ferie-
center
(N=291)

Vandrer-
hjem
(N=127)

Afventer 34 pct. 33 pct. 28 pct. 40 pct. 34 pct. 45 pct.
Har booket 28 pct. 26 pct. 42 pct. 25 pct. 26 pct. 13 pct.
Ikke valgt 
destination 16 pct. 18 pct. 15 pct. 17 pct. 23 pct. 18 pct.

Leder 12 pct. 7 pct. 8 pct. 9 pct. 9 pct. 12 pct.

7%

10%

50%

27%

9%

15%

31%

36%

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

booket/lukket

Leder efter et sted, men har ikke
besluttet destinationen endnu

Venter med at booke og afventer
coronasituationen

Har allerede booket
ferieovernatninger

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

bedst på din situation?

2021

2020



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.

Hver femte dansker overvejer en anden 
overnatningsform end normalt

Hver femte dansker planlægger/overvejer en anden 
overnatningsform end normalt

Blandt de danskere, der vil benytte sig af betalt indkvartering på ferien i 
Danmark i 2021, overvejer eller planlægger godt syv ud af 10 (72 pct.) ikke 
andre overnatningsformer, end de plejer.

Dem, der vil benytte feriecenter, airbnb/anden privat indkvartering eller 
vandrerhjem, er i særlig grad blevet påvirket af Covid-19-situationen ift. 
valg af overnatningsform.

s. 25 Base: Danskere, som vil benytte betalt indkvartering på ferien i Danmark (airbnb/anden privat indkvartering, campingplads, lejet sommerhus, hotel, feriecenter, lystbådehavn eller vandrerhjem). N: 2020=955, 2021=1866. 
Spm.: . Sammenlignet med normalt - har situationen med Corona/Covid-19 påvirket dit valg af overnatningsform i forhold til dine typiske rejseadfærd i Danmark? Ét svar muligt.

2021 Airbnb
(N=294)

Camping
(N=370)

Lejet
sommerhus

(N=971)

Hotel
(N=912)

Ferie-
center
(N=291)

Vandrer-
hjem
(N=127)

Ja 28 pct. 23 pct. 24 pct. 22 pct. 30 pct. 27 pct.

Nej 67 pct. 71 pct. 69 pct. 73 pct. 63 pct. 65 pct.

Ved ikke 5 pct. 6 pct. 6 pct. 5 pct. 7 pct. 8 pct.

69%

22%

9%

72%

22%

6%

Nej, jeg
planlægger/overvejer at

benytte de samme
overnatningsformer,
som jeg typisk ville

benytte

Ja, jeg
planlægger/overvejer

en anden
overnatningsform, end
jeg typisk ville benytte

Ved ikke

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

typiske rejseadfærd i Danmark?

2020 2021



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.

Hygiejnefokus og manglende muligheder for 
udlandsrejser ændrer valg af overnatningsform

Manglende mulighed for udlandsferie er årsag til overvejelser om 
alternative overnatningsformer i Danmark

Blandt de danskere, der overvejer/planlægger at benytte andre 
overnatningsformer end normalt, angiver 31 pct., at ændringerne skyldes 
rejserestriktioner, og at de normalt holder ferie i udlandet

29 pct. af dem, der overvejer andre overnatningsformer, end de plejer, har 
øget fokus på hygiejnen.

Udvalgte citater:

s. 26 Base: Danskere, som overvejer/planlægger en anden overnatningsform, end de plejer (N=1136)
Spm.: Du har nævnt at coronavirus/Covid-19 har fået dig til at overveje/planlægge en anden overnatningsform i Danmark end du plejer. Uddyb venligst dine overvejelser/begrundelser for ændringen.

”Foretrækker teltpladser og shelters i naturen”

”Ønsker ikke at tage chancen med en udlandsferie i år”

”Vil ikke risikere at en udenlandsrejse spoleres af coronasituationen”

8%

9%

11%

13%

14%

20%

20%

21%

23%

29%

31%

Mine rejseplaner er aflyst

Bliver hjemme i eget sommerhus

Bliver hjemme

Nogle er i risikogruppen

Bliver hjemme og holder ferie hos
familien

Der er rejseforbud

Mere fokus på sikkerhedens på
overnatningsformen

Mere fokus på rengøring

Overvejer sommerhus

Mere fokus på hygiejne

Er normalt i udlandet

Hvorfor har corona fået dig på andre tanker 
ift. valg af overnatningsform i Danmark?

”Jeg har tidligere boet på fx campingpladser og på vandrerhjem, hvor 
man er tæt på andre mennesker. Det er jeg ikke interesseret i pga. 
smittefare”
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Færre danskere stiller andre krav til 
overnatningsstederne, end de normalt vil gøre
Danskerne vil have garanti for afbestilling

I lyset af Covid-19-pandemien ønsker flere end syv ud af 10 (72 pct.) 
danske turister en garanti for, at de kan afbestille deres bookede 
overnatninger. Andelen er uændret i forhold til sidste år.

På overnatningsstedet ønsker 70 pct. ikke at dele faciliteter (fx bad, 
opvask, fællesrum, mm.) med andre. Andelen er faldet signifikant i 
forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2020, hvor andelen lå på 
77 pct.

Der er vigtigt for knap to tredjedele (64 pct.) af danskerne, at 
overnatningsstedet tydeligt informerer om, hvad de gør for at 
mindske smitterisiko ved Covid-19. Også for dette parameter er 
andelen faldet signifikant i forhold til 2020, men ligger dog fortsat 
på et højt niveau.

I alt 59 pct. af danskerne er enige i, at de ikke stiller andre krav eller 
har andre forventninger til overnatningsstedet, end de plejer. I 2020 
lå den tilsvarende andel signifikant lavere (46 pct.).

s. 27 Base: Danskere, som overvejer/planlægger ferie i Danmark. N: 2020=266, 2021=1183) 
Spm.:Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om valg af overnatningsform i lyset af Corona/Covid-19 situationen

46%

48%

62%

71%

77%

72%

59%

38%

51%

64%

70%

72%

Ikke andre krav eller forventninger til
overnatningsstedet, end jeg plejer

Overnatningsstedet skal helst ligge i et område
med få andre besøgende

Vil helst undgå at overnatte på steder med for
mange andre

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

Covid-19

Overnatningsstedet skal ikke dele fælles
faciliteter med andre besøgende (fx bad, opvask,

fællesrum mm.)

Vigtigt med garanti for afbestilling

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om valg af 
overnatningsform i lyset af corona/COVID-19 situationen

2021

2020
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Flere danskere planlægger en kortferie i Danmark

Hver fjerde danskere vil afholde både kortere og længere 
ferier i Danmark

Hver anden dansker vil på en kort ferie i Danmark. Andelen er 
steget signifikant sammenlignet med undersøgelsen i 2020 og 
hænger godt sammen med, at flere igen efterspørger storbyferier 
(s. 32).

69 pct. af danskerne har forventninger om at tage på en ferie med 
fire eller flere overnatninger i Danmark. Andelen er den samme 
som i 2020.

Knap hver fjerde (24 pct.) vil både tage på en kort og en lang ferie i 
Danmark i 2021.

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

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

s. 28 Base: Danskere, som overvejer/planlægger ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142. 
Spm.:Hvad er dine forventninger til længden af din ferie (er) i Danmark i år? Ét svar muligt.

21%

46%

26%

6%

26%

45%

24%

4%

Kort  ferie (1-3
overnatninger)

Lang ferie (4 eller
flere

overnatninger)

Både kort og lang
ferie

Ved ikke

Hvad er dine forventninger til længden af din 
ferie(er) i Danmark?

2020 2021
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s. 29

Coronasituationens betydning for 
planerne om ferie i Danmark
For at få indblik i coronasituationens påvirkning af danskernes 
ferieafholdelse i Danmark i sommeren 2021 er opstillet tre forskellige 
‘smittescenarier’.

Respondenterne er inddelt i tre ens grupper, og hver gruppe er 
blevet bedt om at forholde sig til et scenarie ift. spørgsmålet: Ud fra 
dette scenarie, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? ”Jeg vil 
fastholde min planlagte ferie i Danmark/jeg vil overveje en ferie i 
Danmark i sommeren 2021”? Spørgemetoden gør det muligt at 
afdække, hvordan forskellige niveauer af smitte og restriktioner kan 
forventes at påvirke danskernes rejseaktivitet i Danmark i 2021.

© Daniel Overbeck

Scenarie 1: Fuld genåbning:
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation hvor covid-19 har fortrukket sig og 
restriktionerne ophæves. Fx er nu muligt at rejse udenlands igen, 
forsamlingsforbuddet og krav om mundbind er ophævet. 

Scenarie 2: Delvis genåbning:
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation, hvor covid-19 er ved at fortrække sig, 
men der fortsat er nogle restriktioner. Fx er der kun delvist åbent for 
udlandsrejser i Europa, forsamlingsforbuddet er lempet, men stadig i kraft, og 
på overfyldte steder såsom attraktioner, er der stadig krav om mundbind. 

Scenarie 3: Fortsat nedlukning: 
Forestil dig, at vi i 2021 står i en situation, hvor covid-19 pandemien fortsætter i 
2021 og restriktioner fortsætter. Fx er der fortsat store restriktioner på 
udlandsrejse og forsamlingsforbuddet og mundbinds-krav fastholdes. 
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Planerne om ferieafholdelse i Danmark ligger fast 
uafhængig af udviklingen i coronasituationen
Flere end syv ud af 10 danskere vil fastholde ferieplanerne 
for sommeren 2021 uanfægtet Covid-19-situationen

Uafhængig af, om coronasituationen betyder fuld genåbning, 
delvis genåbning eller fortsat nedlukning, påtænker hovedparten 
af danskerne at fastholde deres planlagte/overvejede ferie i 
Danmark i sommeren 2021.

s. 30

72%

16%

9% 2%

78%

14% 5% 4%

75%

16%

6% 4%

Enig Hverken/eller Uenig Ved ikke

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
Jeg vil fastholde min planlagte ferie i Danmark/jeg 

vil overveje en ferie i Danmark i sommeren 2021

Fuld genåbning Delvis genåbnine Fortsat nedlukning

Anm.: En tredjedel af respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til hvert scenarie.
Totale antal respondenter: 2021: N= 2142.
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Covid-19’s betydning for 
valg af destination

© Daniel Villadsen
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Flere vil på både kyst-/naturferie og storbyferie i 
Danmark
Danskerne vil især på kyst-/naturferie

Godt hver fjerde (26 pct.) dansker planlægger både at tage på en 
kyst-/naturferie og en storbyferie i Danmark. Det er signifikant flere 
end sidste år, hvor andelen lå på 20 pct.

85 pct. planlægger en kyst-/naturferie, og 37 pct. vil på en 
storbyferie. Andelen, der har planer om en kyst-/naturferie, er 
uændret sammenlignet med 2020, mens andelen, der vil på 
storbyferie, er steget signifikant.

Blandt dem, der planlægger en storbyferie i Danmark, er de 18-39-
årige overrepræsenterede. Blandt dem, der planlægger en kyst-
/naturferie, er dem på 50 år eller derover overrepræsenterede.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142. 
Spm.: Hvilken type af ferie overvejer/planlægger du at tage på i Danmark?
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8%

66%

20%

6%
11%

59%

26%

4%

Storbyferie Kyst-/naturferie Både/og Ved ikke

Hvilken type ferie overvejer/planlægger du at 
tage på i Danmark?

2020 2021



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.

Hver femte foretrækker ikke 
en ferietype fremfor den anden

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

Forrige slide viste, at 59 pct. udelukkende overvejer/planlægger en 
kyst-/naturferie i Danmark. 

Når de danske turister bliver bedt om at medtænke Covid-19-
pandemien, stiger andelen, der foretrækker en kyst-/naturferie, til 
67 pct. Det er signifikant under niveauet i 2020.

En femtedel (20 pct.) foretrækker ikke det ene frem for det andet. 
Niveauet er steget signifikant sammenlignet med sidste år.

De 30-39-årige er overrepræsenterede blandt dem, der - i lyset af 
den nuværende situation - foretrækker en storbyferie, mens 
aldersgruppen på 60 år eller derover i større udstrækning end 
gennemsnittet foretrækker den danske kyst/natur.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark. N: 2020=1183, 2021=2142. 
Spm.: Set i lyset af den nuværende situation, hvilken type af ferie i Danmark vil du så foretrække?

s. 33

7%

72%

17% 4%
10%

67%

20%
3%

Storbyferie Kyst-/naturferie Foretrækker
ikke det ene
fremfor det

andet

Ved ikke

Set i lyset af den nuværende situation, 
hvilken type af ferie i Danmark vil du så 

foretrække?

2020 2021
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Danskerne vil opsøge områder med god plads
og få mennesker

Base: Danskere, som vil afholde ferie i Danmark i 2021. N. 2020=1183, 2021=2142.
Spm.: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din sommerferie i år?

s. 34

Knap fire ud af 10 vil undgå større byer pga. smittefare

I forbindelse med sommerferien i år vil knap seks ud af 10 (56 pct.) 
danskere opsøge områder med god plads og få mennesker. 

9%

3%

20%

7%

32%

32%

24%

38%

14%

18%

2%

2%

Vil undgå større byer
pga. smittefare

Vil opsøge områder med
god plads og få

mennesker

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din sommerferie i år?

Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Ved ikke

Knap fire ud af 10 vil undgå større byer pga. smittefare

Knap fire ud af 10 (38 pct.) vil undgå større byer pga. smittefare.
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Afslapning, natur, plads og færre mennesker får 
danskerne til at foretrække kyst- og naturferie

Base: Danskere, som foretrækker kyst-/naturferie frem for storbyferie: N=1189
Spm.: Hvorfor foretrækker du kyst- & naturferie frem for storbyferie?

Danskerne vil minimere risikoen for smitte

Mange danskere nævner ‘afslapning’ som en årsag til, at de 
foretrækker en kyst-/naturferie fremfor en storbyferie. Flere 
påpeger, at storbyerne kan være stressende og larmende.

”Det giver mere albuerum og frihed, hvilket er at foretrække i 
disse corona-tider”

” Holdt ferie i Kbh. sidste år. Det var også planen i år , 
men da der ikke må være publikum til de ting, vi 
gerne vil opleve, har Kbh. ingen interesse”

”Forventer mindre trængsel og bedre mulighed for at 
trække sig, hvis trængsel opstår. Mindre risiko for smitte”

”Ønsker ikke at blive smittet af visse grupper af 
mennesker, der ikke respekterer Covid-19-reglerne, 
men bare forsamler sig og ikke tager hensyn”

”Da det er meget mere hyggeligt og mere sikkert ift. 
Covid-19”

”Det, der er fedt i storbyer, er ikke fedt med corona-
restriktioner”

”Der er ikke så mange mennesker, og man er ikke på 
samme måde afhængig af, om spisesteder og andre 
attraktioner er åbne”

”Der er mere plads. Forhåbentlig ikke så mange 
mennesker som i storbyen”

”Masser af plads, lav smitte og grønt. Havde nok også 
- uden corona - valgt kystferie, måske bare ikke i 
Danmark”

Ikke overraskende spiller risikoen for smitte også ind på danskernes 
valg af kyst-/naturferie fremfor storbyferie. Forhold som afstand, 
frisk luft og færre mennesker nævnes af mange.

”Vil helst undgå overfyldte steder/ attraktioner. Det er 
irriterende at skulle have mundbind på. Det undgås ved 
at være i naturen i stedet”

s. 35
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s. 36

Danskerne prioriterer den friske luft samt fred og ro

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

Kystferie foretrækkes både pga. af natur og ro

Base: Danskere, som foretrækker kyst-/naturferie frem for storbyferie: N=1189
Spm.: Hvorfor foretrækker du kyst- & naturferie frem for storbyferie?

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

Base: Danskere, som foretrækker storbyferie frem for kyst-/naturferie: N=146
Spm.: Hvorfor foretrækker du storbyferie frem for kyst- & naturferie?

Danskerne vil opleve kultur og spise ude

Mange danskere nævner bylivet helt generelt, og flere fremhæver 
ønske om at shoppe, spise ude og opleve kultur.

”Savner liv …..”

”Det er svært at besøge museer og seværdigheder på 
stranden eller i skoven”

”Der sker mest, og livet skal gå videre”

”Dyrker ikke sol og friluftsliv - hellere 
underholdning og gode muligheder for at spise 
ude . Ønsker ikke overrendte steder med en masse 
børn”

” Jeg vil i byen og se mennesker”

”Jeg kan generelt godt lide at holde ferie i storbyer: 
gå og opleve og være spontan ift., hvad jeg vil se”

”Bor i lille landsby med 550 beboere - det skal være 
noget helt andet at være på ferie. Elsker restauranter, 
musik og hyggelige gågader. Og så elsker vi at tage 
hjem igen :)”

En del fremhæver desuden, at de danske byer ikke er så store 
endda, så man både kan opleve kyst og storby på en storbyferie.

”Trænger bare til at se andre mennesker, også selvom 
det måske bare er at sidde på en udendørsbeværtning 
og se folk gå forbi. Synes vi har været nok på skovtur det 
sidste år”

s. 37
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Danskerne opsøger storbyen for at få 
kulturoplevelser og shoppe

s. 38

Samtidig efterspørges oplevelser – herunder madoplevelser

Storbyen tiltaler danskerne pga. byens udbud af kulturoplevelser 
herunder seværdigheder og restauranter. 

Base: Danskere, som foretrækker storbyferie frem for kyst-/naturferie: N=146
Spm.: Hvorfor foretrækker du storbyferie frem for kyst- & naturferie?

Også mulighederne for at shoppe nævnes af mange som tiltalende 
ved storbyerne i Danmark.
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Destinationerne fastholder eller øger antallet af 
danske turister

Danskerne planlægger at besøge flere destinationer

I gennemsnit har danskerne planer om at besøge to forskellige 
destinationer på en ferie.

Flest vil til Destination Vesterhavet på ferie. I 2020 var denne 
destination også en velbesøgt destination blandt danskerne med 
2,5 mio. overnatningerne, svarende til 9 pct. af alle danske 
overnatninger i Danmark.

De danskere, der planlægger en ferie i Destination Vesterhavet, 
kommer især fra Region Syddanmark, mens dem, der planlægger 
et besøg i Destination NordVestkysten, navnlig kommer fra Region 
Nord- og Midtjylland.

Sammenlignes ferieplanerne for 2021 med danskernes faktiske 
ferieafholdelse i de forskellige destinationer i 2020, er mønstret 
stort set uændret. Dog er der en signifikant stigning i andelen, der 
vil holde ferie i Destination Vesterhavet, Destination 
NordVestkysten og Destination Bornholm. 

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark1: N=2142. 
Spm.: 1. Hvor overvejer/planlægger du at tage på ferie i Danmark i 2021? 2. Hvilke(n) destination(er) besøgte du på en eller flere ferier i Danmark i 2020?
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VisitFjordlandet

VisitHerning

Destination Kystlandet

Destination Himmerland

Destination SydkystDanmark

Destination Trekantområdet

VisitNordsjælland

Destination Vadehavskysten

Destination Limfjorden

VisitLolland-Falster

Destination Sjælland

Destination Bornholm

Destination Nord

Destination Sønderjylland

Wonderful Copenhagen

Aarhusregionen

Destination Fyn

Destination NordVestkysten

Destination Vesterhavet

Ferieplaner 2021 og ferieafholdelse 2020

Ferieplaner 2021

Ferie i 2020
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Tre ud af 10 på besøg i Destination Lolland-Falster vil 
også til Destination Fyn

Destination Fyn er på radaren hos turister, der 
besøger en række destinationer i Østdanmark

Navnlig Destination Fyn medtænkes som feriemål blandt de 
besøgende i en række destinationer på Sjælland. Også 
mange (21 pct.) af de besøgende i Destination Bornholm 
påtænker at tage på ferie i Destination Fyn i 2021.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2021: N=2142. 
Spm.: Hvor overvejer/planlægger du at tage på ferie i Danmark?

s. 40

Destinationer i 
Østdanmark WoCo Fyn Lolland-

Falster
Born-
holm

Nord-
sjælland

Sjæl-
land

SydKyst-
Danmark

N 311 394 175 250 118 169 114

WoCo 100% 17% 20% 12% 17% 22% 18%

Fyn 21% 100% 31% 21% 26% 20% 24%

Lolland-Falster 11% 14% 100% 11% 20% 12% 22%

Bornholm 10% 13% 16% 100% 20% 12% 14%

Nordsjælland 7% 8% 15% 10% 100% 14% 12%

Sjælland 12% 9% 12% 8% 19% 100% 14%

SydkystDanmark 7% 7% 14% 7% 11% 9% 100%

Vesterhavet 22% 19% 19% 19% 21% 14% 22%

NordVestkysten 16% 22% 21% 17% 22% 12% 23%

Aarhusregionen 20% 21% 19% 18% 19% 18% 16%

Sønderjylland 11% 22% 17% 17% 16% 14% 21%

Trekantområdet 6% 8% 8% 7% 10% 11% 14%

Nord 15% 14% 17% 10% 14% 16% 14%

Vadehavskysten 6% 10% 10% 7% 9% 6% 17%

Kystlandet 4% 7% 10% 4% 9% 5% 9%

Himmerland 6% 9% 11% 7% 9% 8% 10%

Limfjorden 6% 8% 9% 7% 10% 11% 16%

Fjordlandet 2% 3% 6% 2% 9% 5% 8%

Herning 4% 4% 6% 3% 4% 3% 9%
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Dem, der vil besøge Destination Vadehavskysten, 
vil også til Destination Vesterhavet
Danskerne på besøg vest for 
Storebælt planlægger at besøge 
flere jyske destinationer

Halvdelen af de danske turister, der 
besøger Destination Vadehavskysten, 
overvejer/planlægger også at besøge 
Destination Vesterhavet.

Destination Fyn er med i 
ferieplanerne for 2021 blandt 31 pct. af 
de besøgende i Destination 
Himmerland, og 28 pct. af de 
besøgende i henholdsvis Destination 
Sønderjylland og Destination 
Trekantsområdet.

Base: Danskere, som vil holde ferie i Danmark i 2021: N=2142. 
Spm.: Hvor overvejer/planlægger du at tage på ferie i Danmark? Destination Kystlandet, VisitFjordlandet og VisitHerning fremgår ikke som kolonner i tabellen grundet spinkelt datagrundlag.
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Destinationer i
Vestdanmark

Vester-
havet

NordVest-
kysten

Aarhus-
regionen

Sønder-
jylland

Trekants-
området Nord Vadehavs-

kysten
Himmer-
land

Lim-
fjorden

N 435 419 377 315 116 271 165 112 175

Vesterhavet 100% 30% 19% 29% 25% 20% 46% 22% 24%

NordVestkysten 29% 100% 18% 23% 21% 28% 33% 27% 26%

Aarhusregionen 17% 16% 100% 21% 29% 20% 23% 24% 20%

Sønderjylland 20% 17% 16% 100% 21% 16% 33% 22% 16%

Trekantområdet 7% 6% 9% 8% 100% 6% 10% 17% 10%

Nord 12% 18% 14% 15% 14% 100% 19% 21% 14%

Vadehavskysten 18% 13% 10% 18% 14% 11% 100% 18% 13%

Himmerland 6% 7% 7% 8% 16% 9% 12% 100% 19%

Limfjorden 10% 11% 9% 9% 15% 9% 13% 29% 100%

Fyn 17% 21% 22% 28% 28% 21% 23% 31% 19%

WoCo 16% 13% 17% 12% 16% 18% 12% 16% 12%

Lolland-Falster 8% 9% 9% 10% 12% 11% 10% 17% 9%

Bornholm 11% 11% 12% 14% 14% 9% 11% 15% 10%

Nordsjælland 6% 7% 6% 7% 11% 6% 7% 10% 7%

Sjælland 6% 5% 8% 8% 16% 10% 7% 13% 11%

SydkystDanmark 6% 6% 5% 8% 14% 6% 12% 11% 11%

Kystlandet 4% 4% 8% 5% 16% 5% 8% 16% 10%

Fjordlandet 3% 4% 4% 3% 10% 3% 5% 10% 7%

Herning 5% 3% 4% 5% 9% 4% 5% 9% 8%
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To ud af tre vil besøge de samme destinationer, 
som de plejer

Base: Danskere, som planlægger/overvejer en ferie i Danmark.. N: 2020==1183, 2021=2142.
Spm.: Q12: Sammenlignet med normalt har situationen med coronavirus/Covid-19 påvirket dit valg/overvejelser om feriedestination i Danmark?

s. 42

Godt hver fjerde vil besøge andre destinationer end normalt

Covid-19 har betydning for en række danskeres adfærd ift. valg af 
feriedestination i Danmark. 

Godt hver fjerde (27 pct.) planlægger/overvejer at besøge andre 
destinationer i Danmark end normalt.

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

Tre ud af 10 (30 pct.) af de danskere, der planlægger/overvejer at 
besøge andre destinationer end normalt, har allerede booket 
ferieovernatningerne mod 39 pct. af dem, der planlægger/overvejer 
at besøge de samme steder som normalt. 

Knap hver femte (17 pct.) af dem, der overvejer/planlægger at 
besøge andre destinationer end normalt, leder efter et 
overnatningssted, men har svært ved at finde et. Det tilsvarende 
gælder 6 pct. af de danskere, som vil besøge de samme 
destinationer som normalt.

62%

29%

9%

66%

27%

6%

Nej, planlægger/overvejer
de samme danske
destinationer, som

normalt

Ja, planlægger/overvejer
andre danske

destinationer end normalt

Ved ikke

Sammenlignet med normalt har situationen med 
corona/COVID-19 påvirket dit valg af/overvejelser om 

feriedestination i Danmark? 

2020 2021
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Danskerne påvirkes af restriktioner 
ift. udlandsrejser

Base: Danskere, som overvejer/planlægger at besøge en anden destination i Danmark: N=562.. 
Spm.: Du har nævnt at Corona har fået dig til at overveje/planlægge en anden destination i Danmark end du plejer. Uddyb venligst dine overvejelser/begrundelser for ændringen.

s. 43
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Bliver hjemme

Mine rejseplaner er aflyst

Bliver hjemme i eget sommerhus

Bliver hjemme og holder ferie m. familien

Nogle er i risikogruppen

Der er rejseforbud

Mere fokus på sikker overnatningsform

Mere fokus på rengøring

Holder mig fra turistmål og storbyer

Overvejer sommerhus

Mere fokus på hygiejne

Ønsker mere natur og plads

Ønsker at besøge nye steder i Danmark

Mindske smitterisiko

Er normalt i udlandet

Begrundelser for at besøge andre destinationer 
end normalt

Smitterisiko, mere plads og fokus på hygiejne påvirker 
danskernes valg af feriedestination

Flest (33 pct.) begrunder deres overvejelser om andre destinationer 
med, at de normalt tager på ferie i udlandet.

Samtidig siger mange (28 pct.), at de opsøger andre destinationer, 
end de plejer, for at mindske smitterisikoen. Stort set lige så mange 
(26 pct.) anfører, at de ønsker at besøge nye steder i Danmark.

Danskere på 60 år eller derover er overrepræsenterede blandt dem, 
der begrunder overvejelserne om valg af anden destination med et 
ønske om at mindske smitterisikoen.

Aldersgruppen mellem 18 og 39 år er overrepræsenterede blandt 
dem, der overvejer en sommerhusferie.

Navnlig de 50-59 årige anfører, at de ønsker mere natur og plads 
omkring sig.
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Metode
og

statistisk usikkerhed
(c) Tine Uffelmann
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Metode

Dataindsamling
Dataindsamlingen til 2021-undersøgelsen er foretaget fra d. 13. 
april til d. 8. maj 2021 af Epinion.

I alt er der gennemført 2.142 webinterview med danskere i 
målgruppen 18+ med national repræsentativ sampling på køn 
og alder.

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

s. 45

Foto: Kim Hansen

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

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

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

Stikprøvestørrelsen og spørgsmålsformuleringerne er noteret nederst 
på alle sider. 

Eksempel: 27,3 pct. af de danskere, der vil holde en eller flere ferier i 
Danmark i 2021, planlægger/overvejer andre danske destinationer end 
de normalt ville benytte. Stikprøven består af 2142 danskere. Den 
statistiske usikkerhed på de 27,3 pct. er +/- 1,9 procentpoint.
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