
DESTINATION BORNHOLM
Undersøgelse om parathed ift. feriebookning – april-juni 2020
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BAGGRUND

Med udgangspunkt i Corona-krisens nedlukning af danskernes ferieaktivitet er 
der etableret et frekvent måleværktøj, som belyser danskernes parathed ift. at 
genbooke/booke ferie i sommerperioden 2020. 

Det centrale spørgsmål er ”hvornår begynder danskerne aktivt at søge 
inspiration til ferie og aktivt at booke ferie?”. Og i hvilken grad konverteres 
planer om udlandsrejser til besøg af danske destinationer?  

Måleværktøjet er tænkt som støtte til Destinations Bornholms beslutning om, 
hvornår og hvordan markedsføringsaktiviteter skal genstartes. Ligeledes er 
målingerne et vigtigt værktøj ift. at planlægge kapacitet, bemanding etc. 

Første måling er gennemføres i uge 16 og tjener som en nul-punktsmåling.

Herefter gennemføres 1-2 målinger alt efter de officielle udmeldinger om 
retningslinjer for genåbningen af Danmark.

Spørgeskemaet er det samme i alle målinger. I måling nr. 2 er dog tilføjet et par 
ekstra spørgsmål omkring ønskede aktiviteter og oplevelser under opholdet 
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OM UNDERSØGELSEN

Metode
Undersøgelsens deltagere er rekrutteret i et forbrugerpanel, hvor deltagerne har 
modtaget en invitation pr. e-mail med link til spørgeskema. Altså et web-baseret 
spørgeskema.

Målgruppe
Målgruppen er defineret som følger:

• Personer i alderen 20-75 år, med bopæl i Øst Danmark, der rejser - dvs. har 
været på ferie om sommeren i Danmark eller i udlandet indenfor de seneste 3 
år. 

• Repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi.

Antal deltagere
Måling 1: 508 personer har deltaget i undersøgelsen.
Måling 2: 502 personer har deltaget i undersøgelsen.
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Corona tidsforløb

Uge 11 Danmark lukkede ned
Uge 16 Måling 1
Uge 21 Måling 2
Uge 22 Forbud for udlandsrejser forlænges til 31. august



NØGLETAL OG ESTIMAT FOR DANSK MARKED SOMMEREN 2020

4

Nedenfor er vist nøgletal for danskernes ferieplaner og parathed til nye ferieplaner.

Forudsættes yderligere følgende: 

• De som ikke har aflyst eller droppet deres ferieplaner fra før Corona krisen, fastholder deres planer om at rejse til enten udlandet eller til danske destinationer
• De som har aflyst eller droppet deres ferieplaner fra før Corona krisen, samt de som ingen ferieplaner havde, agerer som anført i skemaet ovenfor (maj 

målingen) omkring nye ferieplaner  
• Blandt de som fortsat afventer situationen, vil 15% foretage en ferierejse til udlandet og 85% afholde ferie på en Dansk destination

Så betyder det, at 54% flere danskere vil afholde ferie på danske destinationer denne sommer (ift. inden Corona udbruddet). Dermed kan langt de fleste 
danske destinationer se frem til en markant stigning i antallet af besøgende denne sommer, hvis antallet af tyske besøgende nogenlunde fastholdes.       

Ferieplaner NU (uge 21)? 

Blandt de der har aflyst/ 

droppet tidligere planer Pr. uge 16 Pr. uge 21 Pr. uge xx

Bestilt 23% Har plan om ny ferie til udlandet 9% 17%

- heraf aflyst 63% Har plan om ny ferie i DK 34% 36%

Ikke bestilt 24% Ingen ferieplan 18% 25%

- heraf droppet 79% Afventer 42% 27%

Bestilt 18% Har plan om ny ferie til udlandet 2% 2%

- heraf aflyst 32% Har plan om ny ferie i DK 16% 43%

Ikke bestilt 22% Ingen ferieplan 27% 30%

- heraf droppet 34% Afventer 50% 25%

Har plan om ny ferie til udlandet 2% 6%

Har plan om ny ferie i DK 11% 2%

Ingen ferieplan 63% 63%

Afventer 23% 27%

Blandt befolkningen 20-75 år

Ferieplaner før Corona maj-juli Ferieplaner efter Corona - maj-juli

Ferieplaner FØR 

Corona?

Havde plan om 

ferie til udlandet
47%

Havde plan om 

ferie i DK
40%

Havde ikke 

ferieplan
27%



Ferieplaner FØR Corona
Hvis du tænker tilbage på tiden FØR Corona udbruddet, altså før marts 2020, havde du så planer om at tage på ferie til 
udlandet eller i Danmark?

Planer i maj-juli Planer i august-september
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Base: Alle = Personer som har været på sommerferie i DK eller udland indenfor 3 år

23%

24%

18%

22%

27%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ja, til udlandet, og havde bestilt/arrangeret

Ja, til udlandet, men havde endnu ikke
bestilt/arrangeret

Ja, i Danmark, og havde bestilt/arrangeret

Ja, i Danmark, men havde endnu ikke
bestilt/arrangeret

Nej, havde ingen planer om ferie

Ved ikke

2020 maj (502)

12%

25%

11%

14%

42%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ja, til udlandet, og havde bestilt/arrangeret

Ja, til udlandet, men havde endnu ikke
bestilt/arrangeret

Ja, i Danmark, og havde bestilt/arrangeret

Ja, i Danmark, men havde endnu ikke
bestilt/arrangeret

Nej, havde ingen planer om ferie

Ved ikke

2020 maj (502)



Havde ferieplaner FØR Corona - til udlandet

Havde ferieplaner til udlandet og havde bestilt:                 
Har du pga. Corona-udbruddet afbestilt overnatning/fly/ 
transport? 

Havde ferieplaner til udlandet men havde IKKE bestilt:                 
Har du pga. Corona droppet ferieplanerne?

6

Base: Personer som havde ferieplaner til udlandet før Corona og havde bestilt Base: Personer som havde ferieplaner til udlandet før Corona, men ikke bestilt

63%

14%

23%

0%

52%

19%

28%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej, men har overvejet

Nej

Ved ikke

2020 maj (149) 2020 april (178)

79%

10%

11%

69%

16%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ja

Nej

Ved ikke

2020 maj (189) 2020 april (200)

Fra uge 16 til uge 21 
steg afbestillingsandelen  
blandt dem der før 
Corona havde bestilt en 
udlandsferie.

Blandt dem der før 
Corona havde ferieplaner 
til udlandet (men ikke 
bestilt) steg andelen der 
har droppet ferieplanerne 
til udlandet fra uge 16 til 
uge 21.



Havde ferieplaner FØR Corona – i Danmark

Hvilken af disse typer ferieplaner i Danmark havde du for 
perioden maj-september 2020

Hvor i Danmark havde du planlagt, at ferien skulle være?
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Base: Personer som havde ferieplaner i DK før Corona Base: Personer som havde ferieplaner i DK før Corona

37%

26%

12%

1%

30%

10%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Leje af sommerhus/feriebolig

Eget/lånt sommerhus

Camping

Bådferie

Hotel/kro

Pensionat/Bed & Breakfast/Airbnb

Andet

2020 maj (245)

20%

7%

11%

11%

10%

12%

8%

16%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Sjælland

Lolland, Falster, Møn

Bornholm

Fyn

Sydjylland

Vestjylland

Østjylland

Nordjylland

Andet



Havde ferieplaner FØR Corona - i Danmark

Havde ferieplaner i Danmark og havde bestilt:                  
Har du pga. Corona-udbruddet afbestilt overnatning/fly/ 
transport? 

Havde ferieplaner i Danmark, men havde IKKE bestilt:                 
Har du pga. Corona droppet ferieplanerne?
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Base: Personer som havde ferieplaner i DK før Corona og havde bestilt Base: Personer som havde ferieplaner i DK før Corona, men ikke bestilt

32%

12%

54%

2%

30%

11%

58%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej, men har overvejet

Nej

Ved ikke

2020 maj (106) 2020 april (108)

34%

47%

18%

39%

41%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

Ved ikke

2020 maj (158) 2020 april (178)



Ferieplaner lige nu
Har du på nuværende tidspunkt planer om en ny ferie i perioden maj-september 2020, eller afventer du stadig situationen?
Blandt dem som havde planer til udlandet FØR Corona  

Planer i maj-juli Planer i august-september
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Base: Personer som havde ferieplaner til udlandet før Corona og afbestilt
eller havde ikke bestilt, men droppet planer

4%

13%

14%

22%

16%

9%

27%

1%

0%

3%

6%

6%

28%

9%

9%

42%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (107) 2020 april (109)

0%

26%

7%

19%

12%

6%

38%

0%

1%

2%

16%

3%

14%

6%

7%

51%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (93) 2020 april (101)

Fra uge 16 til uge 21 faldt 
andelen der afventer 
situationen.
Andelen der er i bevægelse 
vedr. en ny ferie steg.



Ferieplaner lige nu
Har du på nuværende tidspunkt planer om en ny ferie i perioden maj-september 2020, eller afventer du stadig situationen?
Blandt dem som havde planer i Danmark FØR Corona 

Planer i maj-juli Planer i august-september
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Base: Personer som havde ferieplaner i DK før Corona og afbestilt
eller havde ikke bestilt, men droppet planer

2%

0%

8%

35%

21%

9%

25%

0%

0%

0%

2%

1%

15%

17%

10%

50%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (42) 2020 april (55)

0%

4%

22%

32%

0%

13%

33%

0%

0%

0%

10%

2%

22%

4%

11%

53%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (25) 2020 april (33)

Fra uge 16 til uge 21 faldt 
andelen der afventer 
situationen.

Fra uge 16 til uge 21 steg 
andelen der har nye 
ferieplaner i Danmark.



Ferieplaner lige nu
Har du på nuværende tidspunkt planer om en ny ferie i perioden maj-september 2020, eller afventer du stadig situationen?
Blandt dem som IKKE havde ferieplaner FØR Corona

Planer i maj-juli Planer i august-september
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Base: Personer som ikke havde ferieplaner før Corona Base: Personer som havde ferieplaner før Corona

0%

6%

0%

2%

10%

53%

27%

0%

2%

0%

2%

5%

6%

6%

57%

23%

4%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (35) 2020 april (37)

1%

2%

0%

6%

11%

46%

24%

4%

5%

1%

10%

2%

4%

14%

37%

32%

0%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie til udlandet

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie til udlandet

Ja, har allerede bestilt/arrangeret
en ny ferie i Danmark

Ja, er i overvejelser om en ny
ferie i Danmark

Nej, har besluttet at holde ferie
hjemme hos os selv i år

Nej, holder ikke ferie i denne
periode

Afventer situationen

Andet

Ved ikke

2020 maj (78) 2020 april (80)



Rokker Corona ved ferievalg?
Med den nuværende Corona situation, hvor sandsynligt tror du så det er, at du kommer til at holde ferie i perioden maj-
september andre steder end hjemme?
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Base: Alle = Personer som har været på sommerferie i DK eller udland indenfor 3 år

19%

31%

28%

12%

10%

10%

27%

42%

13%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helt sikkert

Rimeligt sandsynligt

Kun lidt sandsynligt

Slet ikke sandsynligt

Ved ikke

2020 maj (502) 2020 april (508)

Andel der ikke tror de 
kommer til at holde 
ferie udenfor hjemmet.
Maj 40%
April 55%

Troen på at kunne holde 
ferie uden for hjemmet i 
sommeren 2020 steg i 
uge 21 ift. uge 16.
Fra 37% til 50% af 
befolkningen.



Rokker Corona ved ferievalg?
I hvilken grad tror du så, at perioden med Corona har indflydelse på, om du vælger at holde din næste ferie i Danmark eller i
udlandet?
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14%

29%

28%

22%

7%

12%

35%

24%

22%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Stor indflydelse

Nogen indflydelse

Kun lidt indflydelse

Slet ingen indflydelse

Ved ikke

2020 maj (502) 2020 april (508)

Base: Alle = Personer som har været på sommerferie i DK eller udland indenfor 3 år



Interesse for Bornholm
Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående danske destinationer?
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Total <40 40+ Børn <16 Børn 16+ Ingen

Base: Alle = Personer som har været på sommerferie i DK eller udland indenfor 3 år - 502

26%

57%

52%

80%

78%

62%

40%

29%

28%

31%

14%

15%

27%

35%

46%

15%

17%

6%

7%

11%

25%

7,5

5,8

6,1

4,6

4,7

5,6

6,5

Bornholm

Fanø

Samsø

Lolland

Falster

Møn

Skagen

1-6 7-8 9-10

7,5

5,8

6,1

4,6

4,7

5,6

6,5

6,7

5,0

5,4

4,1

4,1

5,3

6,0

7,9

6,3

6,5

4,9

5,0

5,8

6,8

7,2

5,5

5,9

4,2

4,4

5,2

6,1

8,2

6,1

6,4

4,9

5,0

5,8

6,9

7,5

5,9

6,1

4,7

4,7

5,7

6,7

Bornholm

Fanø

Samsø

Lolland

Falster

Møn

Skagen



Brug af oplevelser i Danmark ift. Corona 
Hvis du tænker på, at du holder ferie i Danmark i den kommende sommer, tror du så, at Corona-udbruddet vil ændre på din 
brug af følgende oplevelser i din ferie i forhold til før Corona?

5%

39%

28%

14%

30%

18%

37%

36%

27%

58%

57%

68%

76%

58%

74%

57%

56%

64%

36%

4%

4%

10%

12%

8%

6%

9%

9%

2,3

1,7

1,8

2,0

1,8

1,9

1,7

1,7

1,8

Naturoplevelser

Kulturelle arrangementer

Deltagelse i sportsarrangementer

Outdoor aktiviteter

Besøg på restauranter, cafeer o.l.

Besøg på museer og udstillinger

Besøg på markeder

Shoppingture

Besøg på gågader o.l.

Vil bruge mindre end før Det samme som før Vil bruge mere end før
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Base: Alle = Personer som har planer om ferie i Danmark – 136

Ekstra sp. i måling 2 (uge 20)

1 2 3

!

!

!

!

!

!

Personer der har planer 
om ferie i Danmark har 
forventning om, at 
fokusere markant mere 
på naturoplevelser og 
markant mindre på 
oplevelser med mange 
mennesker. 



Feriedestination Danmark
Hvor i Danmark planlægger du at tage hen på ferie?

25%

3%

2%

2%

7%

10%

9%

10%

8%

17%

7%

Sjælland

Lolland

Falster

Møn

Bornholm

Fyn

Sydjylland

Vestjylland

Østjylland

Nordjylland

Andet

Sjælland Lolland Falster Møn Bornholm Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Andet
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Base: Alle = Personer som har planer om ferie i Danmark – 138

Ekstra sp. i måling 2 (uge 20)



Spørgeskema
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Numerisk
Sp. A Hvad er din alder?
Noter____________

Enkeltsvar
Sp. B Hvad er dit køn?
1. Kvinde
2. Mand 
3. Andet

Numerisk
Sp. C I hvilket postnummer bor du?
Noter____________
(Hvis ikke postnumre på Sjælland og sydlige øer - AFSLUT)

Flersvar
Sp. D Er der hjemmeboende børn i husstanden?
1. Ja, under 10 år
2. Ja, 10-15 år
3. Ja, over 15 år
4. Nej

Enkeltsvar
Sp. 1 Har du været på en ferie om sommeren i Danmark eller udlandet inden for de 
sidste 3 år?
1. Ja
2. Nej (AFSLUT)
3. Husker ikke (AFSLUT)

Enkeltsvar
Sp. 1 Har du været på en ferie om sommeren i Danmark eller udlandet inden for de 
sidste 3 år?
1. Ja
2. Nej (AFSLUT)
3. Husker ikke (AFSLUT)

Batteri
Sp. 2 Den nuværende situation omkring Corona-virus har sat en stopper for 
rejseaktivitet og ferier. Både i Danmark og til udlandet.
Hvis du tænker tilbage på tiden FØR Corona udbruddet, altså før marts 2020, havde 
du så planer om at tage på ferie til udlandet eller i Danmark til sommer?
Du bedes svare om dine planer for hhv. maj-juli og august-september.

Periode (står vandret på skærmen):
1. Planer i maj-juli 2020
2. Planer i august-september 2020

Planer (står lodret på skærmen):
1. Ja, til udlandet, og havde bestilt/arrangeret
2. Ja, til udlandet, men havde endnu ikke bestilt/arrangeret
3. Ja, i Danmark, og havde bestilt/arrangeret
4. Ja, i Danmark, men havde endnu ikke bestilt/arrangeret
5. Nej, havde ingen planer om ferie
6. Ved ikke
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Om ferie i udlandet

Hvis havde ferieplaner til udlandet og havde bestilt – sp. 2=1 for enten maj-juli eller 
august-september eller begge perioder
Enkeltsvar
Sp. 3 Har du pga. Corona-udbruddet afbestilt overnatning/fly/transport o.l. i 
forbindelse med den ferie, som du havde planlagt til udlandet?  
1. Ja
2. Nej, men har overvejet
3. Nej
4. Ved ikke

(Hvis ikke afbestilt OG ikke planer om ferie i DK - sp. 3=2,3 OG sp. 2-3,4=0 Gå til sp.12)
(Hvis ikke afbestilt OG planer om ferie i DK - sp. 3=2,3 OG sp. 2-3,4=1 Gå til sp. 6)

Hvis havde ferieplaner til udlandet, men ikke bestilt – sp. 2=2
Enkeltsvar
Sp. 4 Har du pga. Corona-udbruddet droppet den ferie til udlandet, som du havde 
planlagt?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke

Om ferie i Danmark

Hvis havde ferieplaner i Danmark – sp. 2=3,4
Enkeltsvar
Sp. 6 Hvilken af disse typer ferieplaner i Danmark havde du for perioden maj-
september 2020?
1. Leje af sommerhus/feriebolig
2. Eget/lånt sommerhus
3. Camping
4. Bådferie
5. Hotel/kro
6. Pensionat/Bed & Breakfast/Airbnb
7. Andet

Hvis havde ferieplaner i Danmark – sp. 2=3,4
Flersvar
Sp. 7 Hvor i Danmark havde du planlagt, at ferien skulle være?
1. Sjælland
2. Lolland, Falster, Møn
3. Bornholm
4. Fyn
5. Sydjylland
6. Vestjylland
7. Østjylland
8. Nordjylland
9. Andet

Hvis havde ferieplaner i Danmark og havde bestilt – sp. 2=3
Enkeltsvar
Sp. 8 Har du pga. Corona-udbruddet afbestilt overnatning/transport o.l. i forbindelse 
med den ferie, som du havde planlagt i Danmark?
1. Ja
2. Nej, men har overvejet
3. Nej
4. Ved ikke

(Hvis ikke afbestilt OG ikke planer om ferie i DK - sp. 8=2,3 Gå til sp. 12) 19



Hvis havde ferieplaner i Danmark, men ikke bestilt – sp. 2=4
Enkeltsvar
Sp. 9 Har du pga. Corona-udbruddet droppet den ferie i Danmark, som du havde 
planlagt?
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke

Hvis havde ferieplaner til udlandet OG afbestilt (sp. 2-1 OG sp. 3-1), ELLER havde 
ferieplaner til udlandet men ikke bestilt (sp. 2=2)
…ELLER….

Hvis havde ferieplaner i Danmark og afbestilt (sp. 2=3 OG sp. 8-1) ELLER havde 
ferieplaner i Danmark men ikke bestilt (sp. 2-4 OG sp. 9-1)

Enkeltsvar
Sp. 10 Pga. af Corona-udbruddet kan mange være i tvivl om deres ferieplaner. 
Har du på nuværende tidspunkt planer om en ny ferie i perioden maj-september 
2020, eller afventer du stadig situationen?
Du bedes svare om dine planer for hhv. maj-juli og august-september.

Periode (står vandret på skærmen):
1. Planer i maj-juli 2020
2. Planer i august-september 2020

Planer (står lodret på skærmen):
1. Ja, har allerede bestilt/arrangeret en ny ferie til udlandet 
2. Ja, er i overvejelser om en ny ferie til udlandet
3.
4. Ja, har allerede bestilt/arrangeret en ny ferie i Danmark
5. Ja, er i overvejelser om en ny ferie i Danmark
6.
7. Nej, har besluttet at holde ferie hjemme hos os selv i år
8. Afventer situationen
9. Andet
10. Ved ikke

Om ingen ferieplaner

Hvis havde IKKE ferieplaner – sp. 2=5
Enkeltsvar
Sp. 11 Pga. af Corona-udbruddet kan mange være i tvivl om deres ferieplaner. 
Har du på nuværende tidspunkt planer om en ferie i perioden maj-september 2020, 
eller afventer du stadig situationen? 
Du bedes svare om dine planer for hhv. maj-juli og august-september.

Periode (står vandret på skærmen):
1. Planer i maj-juli 2020
2. Planer i august-september 2020

Planer (står lodret på skærmen):
1. Ja, har allerede bestilt/arrangeret en ny ferie til udlandet 
2. Ja, er i overvejelser om en ny ferie til udlandet
3. Ja, har allerede bestilt/arrangeret en ny ferie i Danmark
4. Ja, er i overvejelser om en ny ferie i Danmark
5. Nej, har besluttet at holde ferie hjemme hos os selv i år
6. Afventer situationen
7. Andet
8. Ved ikke

Til alle 
Enkeltsvar
Sp. 12 De foregående spørgsmål handlede om dine ferieplaner.
Med den nuværende Corona situation, hvor sandsynligt tror du så det er, at du 
kommer til at holde ferie i perioden maj-september andre steder end hjemme på din 
faste bopæl i år?
1. Kun lidt sandsynligt
2. Rimeligt sandsynligt
3. Helt sikkert
4. Slet ikke sandsynligt
5. Ved ikke
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Om interesse for Bornholm 
Til alle 
Batteri
Sp. 13 Hvor attraktiv vil du vurdere hver af nedenstående danske destinationer på en 
skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest?

Destinationer
1. Bornholm 
2. Fanø
3. Samsø
4. Lolland/Falster/Møn
5. Skagen

Skala - 1 - 10

Til alle 
Batteri
Sp. 14 Hvor vigtig er muligheden for at få oplevelser indenfor følgende områder, når 
du skal vælge hvor du vil rejse hen? Du bedes svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 
slet ikke vigtigt og 10 er særdeles vigtigt. 

Områder
1. Naturoplevelser 
2. Kulturelle arrangementer (koncerter, havnefester o.l.) 
3. Aktiv ferie eller deltagelse i sportsarrangementer
4. Outdoor aktiviteter (vandreture, kano og kajak, mountain bike mv.)
5. Mad og gastronomi oplevelser
6. Kunsthåndværk
7. Museer og udstillinger
8. Arkæologi, helleristninger o.l.

Skala 1 – Slet ikke vigtigt……..10 – Særdeles vigtigt

Enkeltsvar
Sp. 15 Når Corona-udbruddet har lagt sig, og Danmark igen er åbnet op, i hvilken grad 
tror du så, at perioden med Corona har indflydelse på, om du vælger at holde din 
næste ferie i Danmark eller i udlandet?

1. Slet ingen indflydelse
2. Kun lidt indflydelse
3. Nogen indflydelse
4. Stor indflydelse
5. Ved ikke

Åbent – hvis sp. 15-3,4
Sp. 16 Hvorfor tror du, at perioden med Corona får indflydelse på om du vælger, at 
holde din næste ferie i Danmark eller i udlandet?
Noter: ______________________
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