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Coronapandemiens betydning globalt
I hele verden faldt både beskæftigelse og bidrag til BNP i turismeindustrien voldsomt mellem 2019 og 2020. I Europa blev 
turismeindustriens bidrag til BNP halveret, mens tiltag for at beskytte ansatte mindskede faldet i beskæftigelsen 
sammenlignet med resten af verden

Kilde: TTTO

2019: 45,2 mio.

2020: 33,4 mio.

2019: 2.482 mia. USD
2020: 1.429 mia. USD 42%

26%

2019: 38,5 mio.

2020: 34,9 mio.

2019: 2.191 mia. USD
2020: 1.065 mia. USD 51%

9%

2019: 24,7 mio.

2020: 17,5 mio.

2019: 169,0 mia. USD
2020: 86,0 mia. USD 49%

29%

2019: 185,1 mio.

2020: 151,0 mio.

2019: 3.061 mia. USD
2020: 1.417 mia. USD 54%

18%

Amerika

Europa

Afrika

Asien og Stillehavet

Figurforklaring: Antallet af ansatte i turismeindustrien opgøres i henholdsvis 2019 og 2020 samt ændringen procent. Tilsvarende opgøres BNP-bidraget fra turismeindustrien og ændringen heri fra 2019 til 2020.
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Ændring i internationale turistankomster
Grænselukninger og rejserestriktioner har medført store fald i turismeankomster og –indtægter i alle dele af verden, 
særligt i Asien og Stillehavsområdet, hvor den internationale turisme stort set er væk
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Kilde: WTTC
Figurforklaring: Figurernes første søjler viser den procentvise ændring i antallet af international turistankomster i forhold til samme periode foregående år,
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Pandemiens betydning i Danmark
Restriktioner og nedlukninger har også i Danmark haft store konsekvenser for turisme- og oplevelsesindustrien, der har 
oplevet markante fald i omsætningen fra både danske og udenlandske turister

Kilde: Visit Denmark

40,6 mia. kr.
total tab i turismeomsætning 2020

36,8 mia. kr.
tab i udenlandsk turismeomsætning 2020
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Estimeret turismeomsætning i mia. kr. fordelt på udenlandske markeder i 2019 og 2020
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2019 2020

Estimeret turismeomsætning i mia. kr. fordelt på kommerciel overnatningsform i 2019 og 2020

Især hotellerne har oplevet et fald fra 2019 til 2020, 

hvor feriehusene oplevede et mindre fald grundet 

stigende antal danskere der holdte sommerferie i DK

Det store fald i det udenlandske turismeforbrug havde været 

markant større, hvis tilbagegangen af tyske turister havde 

fulgt samme tilbagegang som øvrige markeder

3,8 mia. kr.
tab i dansk turismeomsætning 2020
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Konjunkturbarometre for dansk turisme
Både på omsætning og beskæftigelsen var turismebrancherne hårdere ramt end serviceerhvervene generelt. Fra midten 
af 2021 er ser konjunkturbarometeret dog mere positivt ud

Kilde: Danmarks Statistik
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Figurforklaring: Konjunkturbarometret viser virksomhedernes forventning til udviklingen i henholdsvis omsætning og beskæftigelse de kommende tre måneder. 0 indikerer uændret omsætning og beskæftigelse. 
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Danskeres forbrug før og under Corona
Data fra dankorttransaktioner og MobilePay viser, hvordan forbruget er faldet (og steget) i takt med restriktionerne i 
samfundet. Forbruget på oplevelser har over sommeren været stigende, men er endnu ikke helt tilbage på 2019-niveauet

Kilde: Danske Bank

Hotelforbrug er steget signifikant, men har endnu 
ikke nået niveauer som sommeren 2019.

Forbrug af pakkerejser er steget, men er stadig 
lavere end i 2019.

Forbrug af flyrejser ligger fortsat også under 
niveauer fra 2019.

Forbrug på restaurantbesøg er fortsat i bedring.
Forbrug på turistattraktioner og forlystelsesparker

er stigende, men fortsat under normalen. 

Forbruget på teater og koncerthaller er på vej 
tilbage, men har stadig vej til normale niveau. 

Figurforklaring: Figurerne viser den procentvise ændring i forbruget i forhold til samme tidspunkt i 2019 .F.eks. er forbruget på ‘Hotels and motels’ 90% lavere i april 2020 i forhold til april 2019.
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Drivere for vækst i turisme- og oplevelsesindustrien 
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Drivere for vækst i turismen
Fire nøglevariable er afgørende for at vurdere den fremtidige udvikling i turisme- og oplevelsesindustrien. Dertil kommer 
globale megatrends i form af særligt bæredygtighed, men også globalisering og digitalisering – og aktuelt COVID-19 

Turisme

Forbrugerholdning/-tillid
Dette er en afgørende variabel for den fremtidige 

turismeaktivitet. Særligt finansielle forhold i 
privatøkonomien og sundhedsforhold ved 

feriedestinationen udgør væsentlige komponenter i 
beslutningsprocessen

Turismekapacitet
Som konsekvens af den hårdt ramte 

turismeindustri vil der på kort og 
mellemlang sigt opstå kapacitetsproblemer 

i forhold til personale, flykapacitet og 
turismerelaterede produkter/services

Økonomi
Stabilisering af nationale samt den 

globale økonomi faciliterer 
hastigheden af en genopbyggelse af 

turismeindustrien. Særligt relevant er 
BNP, arbejdsløshed, inflation og 

valutakurser 

Regulering
Lempelse af rejserestriktioner og -anbefalinger vil 

stimulere rejseaktivitet. Tilsvarende har lokale 
restriktioner såsom krav til test, vaccine og karantæne en 

signifikant betydning for efterspørgslen af dem enkelte 
destination 

2

3

4

COVID-19 specifikke forhold

Vaccinationsraten
Resiliensen øges signifikant ved en høj 

vaccinationsrate, og mindsker derved risikoen 
for at lokale restriktioner genoptages

Smittede
Trenden i smittede per 100.000 inddrages for 

at vurdere risikoen for yderligere 
nedlukninger

1

Øvrige forhold

Bæredygtighed
De seneste år er overvejelser om 

bæredygtighed i stigende grad begyndt at 
have betydning for valg af rejser



11
Deloitte Economics © 2021

Forbrugerholdning og forbrugertillid
Forbrugertilliden har nærmet sig niveauet før COVID-19, og globalt ses der en stigning i planlagte rejser sammenlignet 
med samme tid sidste år. Bæredygtighed, tryghed og hygiejne synes afgørende for fremtidens turister

føler sig i øjeblikket trygge 
ved at flyve i forhold til 22%

i april 2020 

36%

er i øjeblikket komfortable 
ved at bo på et hotel i 

forhold til 24% i april 2020
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31%

42%
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Kilde: OECD

Kilde: Deloitte Consumer tracker
Kilde: Deloitte Consumer tracker
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Overvejelser om planlagte rejser de næste tre måneder

Forbrugertillidsindekset (CCI)

Danmark

OECD - Total

Euro-området

Sverige

Tysklandaf tyskerne forventer,  at 
bæredygtighed vil påvirke 

deres rejsevalg fremadrettet
40%

Kilde: Visit Denmark, Wonderful Copenhagen

Faktorer som tryghed, sundhedsforhold 
og hygiejne kan blive væsentlige for valg 

af rejsedestination og oplevelser

Figurforklaring: Forbrugertillid er forbrugernes forventninger til deres egen fremtidige økonomiske situation

Figurforklaring: Viser andelen af de adspurgte personer som har overvejet at planlægge en rejse af den viste kategori
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29%
Af alle landegrænser var fortsat lukkede i 

sommeren 2021

Regulering
Lempelse af rejserestriktioner og -anbefalinger vil stimulere rejseaktivitet. Restriktioner og langsom virushåndtering ses 
fortsat som de mest betydningsfulde faktorer for genopretningen af international turisme

79%

68%

38% 37%
31%

20%

4%

Langsom 
virushåndtering

Rejserestriktioner Økonomisk miljø Manglende 
koordineret 

indsats 
mellem lande

Lav forbrugertillid AndetLangsom 
genoptagelse 

af flyruter

Kilde: UNWTO

Rejserestriktioner ses som den mest betydningsfulde faktor for 
genopretningen af international turisme

Indeks over coronarestriktioner viser lempelser i stort set alle lande

Kilde: Our World in Data

April 2020
September 2021

295 mio. kr.
Blev der i sommeren 2021 afsat til en kickstart af 

turismeerhvervet i Danmark 

65%
Af europæiske lande har politiske initiativer til 

genstart af turismeindustrien

Figurforklaring: Viser graden af restriktioner fra 0-100 baseret på en helhedsvurdering foretaget af Our World in Data.

Figurforklaring: Andele beregnet på baggrund af survey blandt repræsentanter for den globale turistindustri.
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Økonomi
Stabilisering af nationale samt den globale økonomi faciliterer hastigheden af en genopbyggelse af turismeindustrien. 
Efter et fald i forbindelse med den globale nedlukning, er der igen positive forventninger til økonomien 

…var arbejdsløsheden i EU-landene i 
juli 2021. Det er en forbedring 

sammenlignet med 8% i juli 2020
7%...

…teg nettoledigheden i Danmark 
med i februar-maj 202050%
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Kilder: OECD
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…er internationale 
turistankomster faldet med 

som følge af Covid-19
85%

…måneder gik der før 
international turistankomster var 

i vækst efter 2008 finanskrisen 
10

Figurforklaring: Forventet udvikling  i inflationsjusteret BNP

Figurforklaring: Viser virksomhedernes tillid til deres fremtidige økonomiske situation (international version af konjunkturbarometeret)

Kilder: Eurostat, Danmarks Statistik

Kilder: UNWTO
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Turismekapacitet
Som konsekvens af den hårdt ramte turistindustri vil der på kort og mellemlang sigt opstå kapacitetsproblemer i forhold til 
personale, flykapacitet og turisme relaterede services. Særligt hotel- og restaurationsbranchen er hårdt ramt

…jobs i turismeindustrien i 
2020, sammenlignet med 

334m før Corona

272m

…faldt turismeindustriens 
globale BNP bidrag med fra 

2019 til 2020
49%

59%
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Andelen af virksomheder i turismeindustrien, der mangler 
arbejdskraft, er over 60%
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Kilde: UNWTO
Figurforklaring:  Procentvis fordeling af jobs i turismeindustrien der er gået tabt som følge af Covid-19 per geografi
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Fremtidsscenarier
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Scenarie 1: Økonomisk vækst og boom i rejseaktivitet
Ophobet forbrug under nedlukningen, høj forbrugertillid og økonomisk vækst medfører stigning i turismeomsætningen 
sammenlignet med 2019 tal

Forbrugerholdning/-tillid

Regulering

Turismekapacitet

Økonomi

Bæredygtighed

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Generelt forventer 70 pct. af de 
rejsende at bruge de samme penge 
eller flere på rejser i 2021 end før 
pandemien

Kilde: Finans.dk

• Behov for kommercielle strategier for at 
kunne tiltrække de udenlandske turister –
også til længere rejser

• Fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet til at 
kunne håndtere en øget turisme
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Scenarie 2: Stabil vækst mod en turisme som før Corona
I takt med vender den stigende forbrugertillid, stabil vækst i økonomien og lempelser af restriktioner, bevæger 
turismeindustrien sig tilbage til forhold som før virus – dog med øget opmærksomhed på sundhedsforhold

Forbrugerholdning/-tillid

Regulering

Turismekapacitet

Økonomi

Bæredygtighed

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Det bliver en del af det nye rejsemønster, 
uanset hvor og hvordan vi rejser, at vi har en 
tjekliste, som primært går ud på, om det føles 
sikkert, sundt og ansvarligt at tage af sted.

Kilde: Marianne Levinsen, forskningschef ved Center for 
Fremtidsforskning, gengivet fra Nordea Invest

• Højere forbrugertillid og lavere regulering 
giver vækst i turismen – dog med øget fokus 
på hygiejne og tryghed

• Fokus på både længere ture til mindre 
befolkede områder og ture til større byer
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Scenarie 3: Langsom vækst og turisme i nærområder
Begrænsede muligheder under Corona samt overvejelser om bæredygtighed, kan medføre, at fremtidens turisme er mere 
lokalorienteret

Forbrugerholdning/-tillid

Regulering

Turismekapacitet

Økonomi

Bæredygtighed

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

Lav Høj

For det private rejsemarked kan vi se, 
at Corona booster de hjemlige rejser, 
så det vil være der, man skal investere 
og satse på udvikling

Kilde: Marianne Levinsen, forskningschef ved Center for 
Fremtidsforskning, gengivet fra Nordea Invest

• Lavere økonomisk vækst og forbrugertillid 
giver mere forsigtige forbrugere

• Fokus på lokale turister og turister fra 
nabolande samt bæredygtige rejser og 
oplevelser, hvor tryghed vægtes højt
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Strategiske overvejelser
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Nøglespørgsmål

Er parametre som bæredygtighed og tryghed 
en del af jeres strategiske fokus?

Har I en passende balance mellem de 
indenlandske og udenlandske målgrupper?

Kan fleksibiliteten og agiliteten i jeres 
forretningsmodeller styrkes? Fx i relation til 
kapacitet? Data?
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Majbritt Skov
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Head of Deloitte Economics
+45 30 93 54 71
maskov@deloitte.dk
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