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Rejseplaner i sommerferien 

Kun en ud af ti planlægger at rejse til udlandet i sommerferien. Det viser en rundspørge gennemført 

via FOAs medlemspanel i perioden 25. maj til 7. juni 2021. 3.681 medlemmer svarede på 

spørgsmålene. 

Resultater: 

 81 procent holder sommerferie i Danmark i år. Heraf har 36 procent svaret, at de bliver helt 

hjemme, mens 45 procent har svaret, at ferien skal holdes Danmark men ikke hjemme. Kun 9 

procent af medlemmerne har svaret, at de planlægger at holde sommerferie i udlandet i år. 10 

procent har svaret ”Ved ikke” (figur 1).  

 35 procent svarer, at de skal i sommerhus, 13 procent skal campere, 10 procent skal holde aktiv 

ferie, 8 procent har svaret ”storbyferie”, mens kun 3 procent har planlagt charterferie.  
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Figur 1. Hvad skal du især lave i sommerferien? 

 

 

Antal svar: 3.681 

 

Figur 2. Hvilken slags sommerferie skal du primært holde? 

 

 

Antal svar: 3.673 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. maj til 7. juni 2021. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske 

medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også 

andre emner end sommerferie.  

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit 

af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en 

statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet 

statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med 

minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle 

og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det 

blive kommenteret.  

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev 7.621 erhvervsaktive medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 49 e-

mailadresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således 7.572.  

3.817 medlemmer, svarende til 50 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

46 procent svarede på alle spørgsmål, mens 4 procent afgav nogle svar. 

I alt svarede 3.681 medlemmer på spørgsmål om sommerferie. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. 

Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er 

underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er 

overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 år og medlemmer i alderen 

30-39 år er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne 50-59 år og 60 år og 

deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen 40-49 

år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden 

tillidshverv er underrepræsenterede. Data er ikke vægtet. 


