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Opsummerende konklusioner

• 32% af danskerne forventer at have færre attraktionsbesøg end normalt i løbet af de 

kommende måneder og/eller sommeren. Det samme gælder 42% af børnefamilierne.

• Den vigtigste årsag til at ville besøge færre attraktioner end normalt, er besværet i at 

skulle testes inden besøget. 39% af dem, der forventer at besøge færre attraktioner 

end normalt, forklarer det (helt eller delvist) med testkravet.

• 21% af danskerne vil først besøge attraktioner igen, når det ikke længere er et krav at 

skulle fremvise coronapas.

• 65% af danskerne synes generelt, det er en god idé, at der er indført testkrav i 

forbindelse med attraktionsbesøg.

• For 28% af danskerne vil det være mere attraktivt at besøge en attraktion, hvis der er 

mulighed for at blive lyntestet ved indgangen til attraktionen.

Om datagrundlaget

Data er indsamlet af Epinion i 

forbindelse med Epinions rejseanalyse 

Sådan Rejser Danskerne.

Besvarelserne er indsamlet blandt et 

repræsentativt udsnit af danskerne via 

webpanel i perioden 21. april – 28. april 

2021.

Efter dataindsamlingen er data blevet 

renset for useriøse besvarelser og 

efterfølgende vejet, så 

sammensætningen matcher 

befolkningssammensætningen mht. om 

man har hjemmeboende børn under 18 

år, køn, alder og region. 



I alt 32% af danskerne forventer at have færre attraktionsbesøg end normalt i løbet af 
de kommende måneder og sommeren – det samme gælder 42% af børnefamilierne

Flere eller færre attraktionsbesøg
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Kilde: Epinions Sådan Rejser Danskerne, April 2021. Total: (n=1.002), Børnefamilier: (n=178), Ingen børn: (n=824). Børnefamilier er defineret som personer med mindst et hjemmeboende barn under 18 år.
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Ved ikke

Besøger aldrig attraktioner

Færre

Lige så mange som normalt

Flere

Forventer du, at du vil have flere eller færre besøg på danske attraktioner (f.eks. museer, zoologiske haver, akvarier og forlystelsesparker) i løbet af de næste 

måneder / sommeren sammenlignet med, hvad du normalt ville have, hvis der ikke var Corona? 

De næste måneder (april, maj, juni) Sommeren (juli, august) Samlet



Den vigtigste årsag til at ville besøge færre attraktioner end normalt, er besværet i at 
skulle testes inden besøget

Årsag til færre attraktionsbesøg
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Kilde: Epinions Sådan Rejser Danskerne, April 2021. Total: (n=310). Fordelingerne i denne figur afrapporteres ikke for børnefamilier pga. lavt datagrundlag.

Bemærk at det i dette spørgsmål var muligt at angive flere svar, og at fordelingerne derfor summerer til mere end 100%.

Note 1: Se forrige side.

Hvorfor forventer du, at du vil have færre besøg end normalt? Vælg gerne flere svar.

Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, der forventer at have færre attraktionsbesøg i enten de kommende måneder eller sommeren
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39% af de 32%1, der forventer at besøge færre 

attraktioner end normalt, forklarer det med 

besværet i at skulle testes. Det svarer til, at i alt 

13% af danskerne forventer at have færre 

attraktionsbesøg end normalt – helt eller delvist 

– pga. kravet om at skulle testes inden besøget.

Det er for besværligt at 
skulle testes inden 

besøget

Jeg vil hellere vente, til 
jeg er blevet vaccineret

Jeg ønsker ikke at 
besøge attraktioner, så 

længe der (nogle steder) 
er krav om at bære 

mundbind

Der er for stor 
smitterisiko ved at 

besøge en attraktion

Jeg forventer, jeg vil få 
en dårligere 

besøgsoplevelse pga. 
f.eks. restriktioner

Andet Ved ikke



21% af danskerne vil først besøge attraktioner igen, når det ikke længere er et krav at 
skulle fremvise coronapas, og 25% først, når de er blevet vaccinerede

Hvornår vil man besøge attraktioner igen?
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* (dvs. enten vaccination, negativ test eller overstået smitte)

Kilde: Epinions Sådan Rejser Danskerne, April 2021. Total: (n=991), Børnefamilier: (n=175), Ingen børn: (n=816). Børnefamilier er defineret som personer med mindst et hjemmeboende barn under 18 år.
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Hvornår kunne du bedst forestille dig at besøge en attraktion (f.eks. en forlystelsespark, zoo, akvarium eller museum) igen?

Har allerede besøgt 
en attraktion i 

marts/april

Jeg er klar allerede 
nu

Når det ikke længere 
er et krav at skulle 

fremvise coronapas*

Når jeg (og evt. 
familie) er blevet 

vaccinerede

Når der ikke længere 
er nogen risiko for 

smitte

Andet Jeg besøger aldrig 
attraktioner

Ved ikke



65% af danskerne synes generelt, det er en god idé, at der er indført testkrav i 
forbindelse med attraktionsbesøg

Generel holdning til testkravet
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Kilde: Epinions Sådan Rejser Danskerne, April 2021. Total: (n=1.002), Børnefamilier: (n=178), Ingen børn: (n=824). Børnefamilier er defineret som personer med mindst et hjemmeboende barn under 18 år.
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Ved ikke

Rigtig dårlig idé

Overvejende dårlig idé

Hverken/eller

Overvejende god idé

Rigtig god idé

Overvejende god eller rigtig god idé

Det er et krav, at man skal vise coronapas (dvs. enten vaccination, negativ test eller overstået smitte inden for de seneste 6 måneder), hvis man vil besøge 

en attraktion i den kommende tid. Hvad synes du om det krav?



For 28% af danskerne vil det være mere attraktivt at besøge en attraktion, hvis der er 
mulighed for at blive lyntestet ved indgangen til attraktionen

Holdning til mulighed for test ved indgangen
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Kilde: Epinions Sådan Rejser Danskerne, April 2021. Total: (n=1.002), Børnefamilier: (n=178), Ingen børn: (n=824). Børnefamilier er defineret som personer med mindst et hjemmeboende barn under 18 år.
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Ved ikke

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

I høj eller meget høj grad

I hvilken grad vil det gøre det mere attraktivt for dig at besøge en attraktion, hvis der var mulighed for at blive lyntestet umiddelbart inden besøget – f.eks. 

ved indgangen til attraktionen? 
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