
Hvad mener
danskerne om 
bæredygtighed og 
rejser?  

Travel Insigths

Oktober 2019



2

Faglig indsigt i turisme- og 

rejsebranchen

Rådgivere i strategisk brug

af viden

Afsættet for i dag

• ”Sådan rejser danskerne 

2019”

• ”Undersøgelse blandt 

danskerne om rejser og 

bæredygtighed”



Næsten tre fjerdedele af danskerne har foretaget en ferierejse i 2018 – langt 
størstedelen rejste på en længere ferierejse i udlandet

Rapport: “Sådan rejser danskerne 2019”

3 Spørgsmål: ”Hvor mange ferierejser har du været på i 2018?”

71%
Danskere var på en 

ferierejse i 2018

(3,3 mio. rejsende)

8,1 mio. ferierejser
(2,5 ferierejser pr. person)

27% 73%

Udlandet

82% lange ferierejser

18% korte ferierejser

Danmark

53% lange ferierejser 

47% korte ferierejser

Korte ferierejserne: 1-3 overnatninger

Lange ferierejser: Mere end 3 overnatninger



Bæredygtighed = CO2-udledning på transporten til destinationen

Associationer til ‘En bæredygtig ferie’

4 (n=542)



Gode intentioner blandt danskerne omkring bæredygtige ferier 

Forventninger om at rejse mere bæredygtigt
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45%
”Jeg vil forsøge at gøre mine 

fremtidige ferier mere 

bæredygtige”

(n=935), 



Bæredygtighed er et vigtigt valgkriterie for dem, der gerne vil gøre deres ferier 
mere bæredygtige 

Overvejelser om bæredygtighed og påvirkning på valg af destination 
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Ingen 

betydning

Afgørende 

betydning

Hvor meget CO2, 

der udledes 

gennem min rejse

At der på 

destinationen bliver 

arbejdet aktivt med 

bæredygtige 

initiativer, f.eks. 

naturbevaring eller 

sociale projekter

At jeg så så en 

kampagne eller et 

godt tilbud

At det er et sted 

med få eller ingen 

andre turister

At det er en 

populær 

feriedestination

med mange 

seværdigheder og 

aktivitetsmuligheder

At er billigt at 

holde ferie der

Vil ikke 

nødvendigvis 

rejse mere 

bæredygtigt

Vil gerne 

rejse mere 

bæredygtigt

Dem, der (måske) ikke vil rejse mere bæredygtigt: (n=524), Dem, der vil rejse mere bæredygtigt: (n=411)



Kun 3% af danskerne har fuld tillid 
til klimakompensation

Tillid til klimakompensation

7 (n=970)                                                                                                                      (n=232))

3%

17%

26%

21%

14%

20%

Helt enig Delvist
enig

Hverken
enig eller

uenig

Delvist
uenig

Helt uenig Ved ikke

"Jeg har tillid til, at de nuværende muligheder for 
at kompensere for min rejses klimaaftryk (bl.a. 

CO2-udledning) har den tilsigtede effekt"

Hvad skal der til for, at du vil 

få mere tillid til mulighederne 

for at kompensere for din 

rejses klimaaftryk?
Troværdighed 

Tillid

Dokumentation

Effekt

Forskning  

Oplysning  



Kun ca. 1/3 af danskerne føler sig velinformeret og i stand til at træffe bæredygtige 
rejsevalg 

8 (n=970)

19%12% 47% 13% 8%

”Jeg føler mig generelt 

velinformeret på området 

og i stand til at træffe 

bæredygtige rejsevalg”

”Jeg har brug for mere 

viden for at kunne 

træffe bæredygtige 

rejsevalg”

Hverken eller / 

Ved ikke



Flest synes, at rejseudbyderne og forbrugerne bærer ansvaretHvem har ansvaret for at fremtidens rejser bliver mere bæredygtige?

9 (n=970)

Rejseudbyderne: 30%

Forbrugerne: 29%

Politikerne: 19%

Ved ikke: 21%



En ny udfordring for rejseudbyderne? 

Rejseudbydernes ansvar
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52%

11%

24%
27%

12%

25%

12%

37%

"Rejsebranchen skal blive 

bedre til at tydeliggøre rejsens 

klimaaftryk 

(f.eks. CO2-udledning)" 

"Rejsebranchen har et godt 

udvalg af bæredygtige rejser" 

Helt enig / delvist enig

Hverken enig eller uenig

Delvist uenig / helt uenig 

Ved ikke ?



Empowering companies and 

institutions to improve today

and see tomorrow


