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Danskerne prioriterer sikkerhed højt under ferien 
 
En spørgeskemaundersøgelse om danskernes rejsevaner viser, at danske 
turister går i retning af sikre destinationer, når ferien skal planlægges.  
 
Verden har forandret sig, og tidligere turistmagneter lider under uroligheder og deraf følgende 
forsigtighed blandt turister. En ny spørgeskemaundersøgelse om danskernes rejsevaner foretaget af 
den svenske turistorganisation Visit Värmland i samarbejde med Analyse Danmark viser, at 
tendensen også har bredt sig blandt danske rejsende. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen giver hele 79 procent af de adspurgte således udtryk for, at sikkerhed 
er et betydende parameter, når ferien skal planlægges. 59 procent svarer sågar, at sikkerhed enten 
”i høj grad” eller ”i meget høj grad” har betydning for deres valg af rejsemål.  
 
Resultatet kommer ikke bag på Kirsten Poulsen, der er direktør i trendforskningsvirksomheden 
Firstmove, som analyserer adfærd fra de såkaldte firstmovers – den trendskabende del af 
befolkningen der udøver en bestemt adfærd før de fleste andre.   
 
”Allerede for fire-fem år siden så vi en klar tendens blandt firstmovers om, at sikkerhed stod højt på 
dagsordenen, når der skulle vælges feriemål. Det er et udslag af diverse globale uroligheder, som 
betyder, at man føler sig nødsaget til at tage vare på sig selv og sin familie på en anden måde end 
tidligere og ikke kaste sig ud i noget, hvor man sætter livet på spil. Det er meget almindeligt, at 
firstmovernes adfærd er nogle år om at forplante sig til resten af befolkningen, så derfor er det 
formentlig den reaktion, vi nu ser som en generel tendens,” siger Kirsten Poulsen.  
 
Hun tilføjer, at tendensen har betydet, at danskerne de senere år har udforsket deres egne 
nærområder og dermed i større udstrækning end tidligere har holdt ferie i Danmark, Sverige og 
Norge. En tendens der ifølge Kirsten Poulsen bliver understøttet af et voksende miljøfokus og et 
deraf følgende ønske om at forurene mindst muligt ved at undgå lange bilture eller flyrejser ned 
igennem Europa.  
 
Danskernes ønske om sikre og nære feriedestinationer er også noget, der er blevet bemærket hos 
spørgeskemaundersøgelsens afsender, svenske Visit Värmland. 
 



    
 
 
     
 
”Vi oplever ofte danskere italesætte ønsket om en sikker ferie uden behov for at være nervøs på 
egne eller familiens vegne. Vores indtryk er, at både danskere, svenskere og nordmænd i højere 
grad end tidligere holder ferie i Norden frem for nødvendigvis at tage sydpå, som ellers har været 
normalen,” siger Jenny Nohrén, der er kommunikationsansvarlig hos Visit Värmland.  
 
Billedtekst: For 79 procent af danskerne er sikkerhed i fokus, når der skal vælges feriedestination. 
Derfor rejser vi oftere i de nordiske lande end tidligere. Foto: Visit Värmland.   
 
Sådan svarer danskerne i undersøgelsen på spørgsmålet ”I hvilken grad har din og din families 
sikkerhed betydning for dine valg af rejsemål”? 
 
37 procent:  I meget høj grad 
 
32 procent: I høj grad 
 
20 procent: I nogen grad 
 
6 procent:  I mindre grad 
 
3 procent: Slet ikke 
 
2 procent: Ved ikke 
 
Om undersøgelsen 
Det omtalte svar er en del af en større spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Analyse Danmark i 
samarbejde med Visit Värmland. Den omfatter i alt 1.051 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på 
baggrund af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler 
befolkningssammensætningen på disse parametre. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter således et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år.  
 
Om Värmland 
Värmland er en provins i Svealand i det centrale Sverige. Den største by er Karlstad med omkring 
85.000 indbyggere, men området består primært af overdådig natur som skov, floder og vildmark. I 
Värmland er der blandt andet mulighed for at tilbringe ferien på en tømmerflåde, tage på elgsafari 
og sejle i kano og kajak på Klarälven. Derudover er Värmland oplagt til vandreture, jagt og 
hundeslædekørsel, ligesom området har et rigt kulturliv og gode forhold til skiferier i vinterhalvåret.  
 
For yderligere oplysninger kontakt Communications Manager Jenny Nohrén på +46 705 13 74 
05 eller jenny.nohren@visitvarmland.se.  
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  
 
 
 


