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Forbrugerpanelet om rejserettigheder 

Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre 

år - flertallet inden for det seneste år – og i mere end ni ud af ti (95%) tilfælde var der tale om 

enkeltstående flyrejser og/eller pakkerejser hvori flyrejse indgik.  

 

Det er fortsat kun knap hver tredje respondent (31%), der angiver at have læst alle 

rejsebetingelserne igennem, mens godt hver femte (21%) intet af læste dem. 

Knap hver femte respondent (19%) har været udsat for en flyforsinkelse inden for de seneste 

3 år, hver tiende (12%) har oplevet en flyaflysning, mens kun få har oplevet en 

boardingafvisning inden for samme periode – hvilket er helt uændret i forhold til, da 

Forbrugerrådet senest undersøgte sagen. 

 

I forhold til at blive oplyst om deres rettigheder i forbindelse med en af de tre hændelser, er 

dette mest udbredt ved aflysninger, hvor mere end hver anden (59%) bliver oplyst herom, 

mens det i tilfælde af forsinkelse eller boardingafvisning er mindre end hver anden (40%). 

Alligevel oplevede mere end hver anden (57%), som har været udsat for en forsinkelse, 

aflysning eller at blive afvist ved boarding, at selskabet gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe 

dem i situationen.  

 

To ud af tre respondenter med rejseerfaring i udlandet, er ikke bekendt med, at de i tilfælde 

af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en aflysning kan være berettiget til 

kompensation på mellem 1.500 - 4.200 kr., eller at de i tilfælde af en boardingafvisning eller 

en aflysning af flyafgang har valget mellem at få billetten refunderet eller en ombookning af 

rejsen, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab.  

Hele tre ud af fire (77%) er ikke bekendt med, at flyselskaberne skal tilbyde at refundere 

billetten eller en ombookning i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer), mens svagt færre 

(73%) er bekendt med, at man kan få kompensation fra et dansk rejsebureau, hvor man har 

købt en pakkerejse, hvis man er blevet mere end 6 timer forsinket.  

Blandt de respondenter, som har oplevet en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning 

inden for de seneste tre år, har omkring hver femte (≈20%) klaget, og en tilsvarende andel 

har overvejet at klage. Mere end halvdelen af de udlandsrejsende respondenter, angiver 

dog, at de ikke vidste, at en eventuel klage over en rejse skal ske med det samme 

kritikpunktet opstår, og gentages indtil kritikpunktet er udbedret, hvis klagen skal behandles 

af pakkerejseankenævnet efter hjemkomst.  

 

Undersøgelsen er gennemført i uge 10 - 13 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 1.029 

danske forbrugere i aldrene 18 – 80 år. Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, 

således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i forhold til denne målgruppe. 
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Figur 1 - ALLE 

Hvornår købte du din seneste private udlandsrejse?  

Både flyrejser (kun flybillet) og pakkerejser (flybillet og indkvartering købt samtidig) til 

udlandet indgår 

 
 

Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre 

år, og flertallet heraf har senest gjort det inden for det seneste år. For 13% af 

respondenterne er det mere end 4 år siden, de senest købte en privat udlandsrejse, mens 

6% aldrig har købt en privat rejse til udlandet. 

 

Næsten ni ud af ti (88%) respondenter bosat i Hovedstadsområdet har rejst inden for de 

seneste tre år, mens det blandt de øvrige respondenter er knap tre ud af fire (74%). Alder har 

til gengæld ikke nogen betydning for, om man har rejst inden for de seneste tre år eller ej. 

 

 

 

 

De nyligt rejsende har næsten lige stor erfaring med køb af enkeltstående flyrejser, dvs. 

uden tilhørende indkvartering, og køb af pakkerejser med både fly og indkvartering inden for 

de seneste tre år. Som figur 2 på næste side viser, angiver i omegnen af 60%, at de har købt 

enten den ene eller begge typer rejser. 
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Figur 2 – HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Hvilken type(r) udlandsrejse(r) har du købt inden for de seneste 3 år?  

 

 

En nærmere gennemgang af respondenternes svar viser, at langt de fleste som her købt en 

udlandsrejse inden for de seneste tre år, har købt en eller flere rejser med fly, idet mere end 

ni ud af ti (95%) har angivet at have købt enkeltstående flyrejser og/eller pakkerejser hvori 

flyrejse indgik.  

 

 

Det mest brugte blandt respondenterne, når de bestiller rejser, er at gøre det direkte hos 
leverandøren, f.eks. direkte hos flyselskabet eller indkvarteringsstedet, jf. figur 3 på næste 
side. 
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Figur 3 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 
Hvor bestilte du din seneste rejse til udlandet? 

 
 

Godt hver tredje (34%) har benyttet et rejsebureau via internettet, mens knap hver tiende 

(9%) tog personlig kontakt til et rejsebureau i forbindelse med bestillingen. Knap hver fjerde 

(24%) har benyttet en internetbaseret rejseformidler, f.eks. Travellink, Hotels.com, el.lign. 

 
Figur 4 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE VIA INTERNET DE SENESTE TRE ÅR 
Oplevede du, at prisen på det bestilte ændrede sig væsentligt (mere end 5%) i løbet af 
bestillingsprocessen på internettet? 

 
 

Samlet set har næsten ni ud af ti (87%) erfaring med at købe udlandsrejse via internettet, og 

heraf har godt hver femte (22%) oplevet, at prisen har ændrede sig væsentligt i løbet af 

bestillingsprocessen, f.eks. ved at der blev tillagt skatter og gebyrer, ekstra tillæg for bagage 

udover håndbagage, etc. Det er samme andel som for et år siden, hvor Forbrugerrådet 

senest undersøgte dette. 
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Heller ikke andelen af rejsende, som læser rejsebetingelserne igennem har ændret sig i 

løbet af det seneste år. 

 

Figur 5 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR  
Læste du rejsebetingelserne igennem, da du bestilte din seneste rejse? 

 

Knap hver tredje respondent (31%) angiver at have læst alle rejsebetingelserne igennem, da 

de bestilte deres seneste rejse, og yderligere 43% angiver, at de læste nogen af 

betingelserne igennem.   

 

Godt hver femte (21%) læste dog ikke rejsebetingelserne igennem, og det er især de yngre 

respondenter, der afstår herfra. Mens det blot er hver tiende (10%) i alderen 66-80 år, som 

intet læser af rejsebetingelserne, er det blandt respondenter under 30 år knap hver tredje 

(30%), som ikke læser dem.  

 

Typisk fravælges læsningen fordi respondenterne mener at have en god fornemmelse for 

hvad der står eller fordi materialet var for omfattende, jf. figur 6 på næste side. 
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Figur 6 – HVIS IKKE LÆST REJSEBETINGELSER IGENNEM  

Hvorfor læste du ikke rejsebetingelserne?  

 
 
Årsagerne til den manglende gennemlæsning af betingelserne er stort set uændret fra 
seneste rundspørge, og det er således fortsat hver fjerde (25%), som ikke mente, at det 
havde den store betydning, mens hver femte (21%) ikke fandt det interessant.  

Under andre årsager er primært nævnt, at man tidligere har rejst med den pågældende 
arrangør / selskab, og derfor ikke følte grund til at (gen)læse betingelserne. 
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Figur 7 - HVIS LÆST ALLE ELLER NOGEN AF REJSEBETINGELSER IGENNEM 
Hvordan blev rejsebetingelserne præsenteret for dig? 

 
 

De fleste respondenter, som har læst alt eller dele af rejsebetingelserne i forbindelse med 

deres seneste køb at udlandsrejse, læste dem på rejseleverandørens/-formidlerens 

hjemmeside, mens knap hver fjerde fik dem fremsendt (via post eller e-mail).  

Som figur 7 ovenfor viser, er der en tendens til, at færre får betingelserne fremsendt, men i 

stedet finder dem på billet og/eller på rejseleverandør/-formidlers hjemmeside. 

 

Uanset hvor betingelserne blev fundet/læst, er det dog vedvarende kun godt hver fjerde, der 

satte sig grundigt ind i alle betingelserne. 

 



   

APRIL 2011  FORBRUGERPANELET 

8 
 

Figur 8 - HVIS LÆST ALLE ELLER NOGEN AF REJSEBETINGELSER IGENNEM 
Var du opmærksom på, om der var særlige betingelser/vilkår knyttet til din billet/rejse?  

 

De fleste satte sig dog nogenlunde ind i betingelserne, mens ”kun” omkring hver sjette (17%) 

ikke læste dem grundigt, og derfor ikke bed mærke i, om der var særlige vilkår knyttet til 

billet/rejse. 

 

Figur 9 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en flyforsinkelse på 

mere end 3 timer? 

Her tænkes udelukkende på forsinkelse af flyafgang, ikke en evt. aflysning 

 

Knap hver femte respondent (19%) har været udsat for en flyforsinkelse inden for de seneste 

3 år, hvilket er en uændret andel i forhold til det oplevede, da Forbrugerrådet senest 

undersøgte sagen. 
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Figur 10 - HVIS OPLEVET FORSINKELSE MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Fik du dine rettigheder i forbindelse med forsinkelsen oplyst? 

 

Mere end halvdelen (58%) af de respondenter, som har oplevet en forsinkelse inden for de 

seneste 3 år, faktisk 4 år, hvis man regner tilkendegivelserne fra 2010 med, angiver at de 

ikke fik deres rettigheder oplyst i forbindelse med forsinkelsen. Godt hver tiende (12%) fik 

udleveret skriftligt materiale herom, stort set i alle tilfælde fra flyselskabet, mens godt hver 

fjerde (28%) blev orienteret mundtligt om deres rettigheder i forbindelse med forsinkelsen, 

også stort set udelukkende af flyselskabet.  

Flertallet af forsinkelserne er på mindre end 8 timer, jf. figur 11 på næste side. 
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Figur 11 - HVIS OPLEVET FORSINKELSE MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Hvor lang tid måtte du vente før flyet kom af sted? 

 

Lige over hver tredje oplevede en forsinkelse på under 4 timer, og yderligere lige under hver 

tredje, en forsinkelse på 4-8 timer.  

Hver tiende (11%) var dog forsinket mere end et døgn.  

I forhold til at få oplyst rettigheder i forbindelse med forsinkelsen gælder, at jo kortere 

forsinkelse, des mindre orienteres der om rettighederne.  

Op mod to ud af tre (63%), som var forsinket i mindre end 4 timer, fik ikke deres rettigheder 

oplyst, mens det blandt dem, som oplevede en forsinkelse på mere end 24 timer, var godt 

hver tredje (35%), som ikke blev oplyst om deres ret. Tendensen var den samme i foråret 

2010. 
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Figur 12 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en flyaflysning? 

 
 

Godt hver tiende respondent (12%) har inden for de seneste tre år oplevet, at et fly de skulle 

med, blev aflyst.  

 

 

 

 

Informeringen om rettigheder i forbindelse med en aflysning, er svagt mere udbredt end i 

tilfælde af en forsinkelse, men som figur 12 på næste side viser, er det stadig, som i 2010, 

40%, som ikke blev oplyst om deres rettigheder i forbindelse med aflysningen. 
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Figur 12 - HVIS OPLEVET AFLYSNING AF FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Fik du dine rettigheder i forbindelse med aflysningen oplyst? 

 
 

Knap hver femte (18%), som oplevede en aflysning, fik udleveret skriftligt materiale om sine 

rettigheder i forbindelse med aflysningen, overvejende fra flyselskabet, mens yderligere 41% 

blev oplyst mundtligt herom – typisk også fra deres flyselskab. 

 

Figur 13 - HVIS OPLEVET AFLYSNING AF FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Hvor lang tid måtte du vente før du kunne genoptage din rejse? 

 
 

Hver tredje berørte (33%) af en flyaflysning, måtte vente mindre end 12 timer, før de kunne 

fortsætte, mens yderligere hver fjerde (25%) måtte vente op mod et døgn. 

Knap hver tiende (9%) ventede 1-2 døgn, og yderligere en fjerdedel (25%) ventede mere end 

to døgn, før de kunne fortsætte deres rejse. 
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Figur 14 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en afvisning ved 
boarding?  
En boardingafvisning er en afvisning ved gaten, som f.eks. kan ske hvis flyet viser sig at 
være overbooket 

 
 

Som det var tilfældet i foråret 2010, da Forbrugerrådet seneste undersøgte emnet, har kun få 

oplevet at blive afvist i forbindelse med en boarding inden for de seneste tre år. 

Godt halvdelen blev ikke orienteret om deres rettigheder i forbindelsen med 

boardingafvisningen, mens dem der gjorde, alle blev orienteret mundtligt herom. 

Flertallet, som oplevede en boardingafvisning i løbet af de seneste tre år, kom af sted inden 

for 4 timer, mens enkelte måtte vente op til et døgn.  
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Figur 15 – HVIS OPLEVET FORSINKELSE, -AFLYSNING ELLER BOARDINGAFVISNING 

Var det din oplevelse, at selskabet gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe dig i 

forbindelse med forsinkelsen/aflysningen/afvisningen? 

 

Mere end hver anden (57%), som har oplevet enten en flyforsinkelse på mere end tre timer, 

en flyaflysning eller at blive afvist ved boarding (samlet set 26% af dem, som har rejst 

udenlands inden for de seneste tre år), angiver, at de oplevede, at selskabet gjorde alt hvad 

de kunne for at hjælpe dem i situationen.  

Knap hver tredje (28%) mener ikke, at det pågældende flyselskab gjorde alt hvad de kunne 

for at hjælpe.  

Da de oplevede aflysninger/forsinkelser/afvisninger er fordelt på en bred række flyselskaber, 

som dermed betyder at der kun er et begrænset antal oplevelser på de respektive selskaber, 

er det ikke muligt at finde en signifikant forskel på respondenternes oplevelse af 

flyselskabernes indsats i forbindelse med forsinkelse/aflysning/afvisning, hvorfor et selskab 

ikke kan anses for bedre end andre på baggrund af data fra denne undersøgelse.  
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Figur 16 – HVIS OPLEVET FORSINKELSE ELLER FLYAFLYSNING 

Hvad fik du tilbudt af selskabet i forbindelse med forsinkelsen / aflysningen / 

afvisningen?  

Du kan markere flere svar 

Uanset 

hvor 

længe

Under

4 timer

Ml.

 4-24 

timer

Mere

end

24 timer

Uanset 

længe af 

ophold

Under

12 timer

Ml.

12-48

timer

Mere

end

48 timer

Penge/voucher til måltider og 

forfriskninger
38% 25% 48% 31% 23% 27% 29% 9%

Overnatning på selskabets 

regning
23% 5% 31% 44% 30% 30% 35% 22%

Ombookning af rejsen til et 

andet af selskabets fly
16% 13% 18% 19% 33% 37% 48% 9%

Transport til og fra et 

eventuelt overnatningssted
13% 4% 18% 25% 17% 10% 29% 9%

Pengene retur for rejsen / 

billetten
7% 5% 4% 31% 23% 10% 19% 43%

Ombookning af rejsen til et 

andet selskabs fly
7% 9% 5% 6% 12% 17% 13% 4%

Erstatningsbeløb for din 

ulejlighed
4% 4% - 19% 2% - 6% -

Returflyvning til dit afrejse-

sted uden omkostning
2% 2% 3% - 7% 3% 13% 4%

Adgang til telefonopkald, mail 

mv. på selskabets regning
2% 2% 3% - 4% - 6% 4%

Andet 12% 11% 13% 13% 8% 7% - 22%

Fik intet tilbudt af selskabet 27% 45% 17% 13% 11% 13% 6% 13%

Forsinkelse Aflysning

Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da respontenterne har kunne angive flere typer kompensationer.

Kilde: Forbrugerrådet
 

Mest udbredt er det, at passagerer, som oplever en forsinkelse eller aflysning af deres fly, får 

tilbudt måltider og forfriskninger og/eller overnatning på selskabets regning, eller, hvis der er 

tale om en aflysning, at blive ombooket til et andet fly. 

Jo længere tid opholdet som følge af forsinkelsen eller aflysning varer, des mere udbredt er 

det, at de berørte tilbydes pengene retur for rejsen. Knap hver tredje (31%), der som følge af 

forsinkelse blev opholdt i mere end 24 timer, fik dette tilbudt, mens det er op mod hver anden 

(43%), der som følge af en flyaflysning blev opholdt mere end 48 timer, der fik samme tilbudt. 

Mere end hver fjerde (27%), som har oplevet en forsinkelse, fik dog intet tilbudt af selskabet, 

også selvom forsinkelsen varede mere end 4 timer. Blandt respondenter, som har oplevet en 

aflysning, har godt hver tiende (11%) oplevet samme. 
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Der er i løbet af det seneste år sket et generelt fald i andelen som oplevede, at det 

respektive selskab behandlede dem meget dårligt i forbindelse med forsinkelsen/aflysningen 

og boardingafvisningen. For et år siden angav mere end hver femte (22%), at de oplevede 

selskabets behandling af dem som meget dårligt, mens det ved nuværende undersøgelse er 

mindre end hver tiende (7%).  

 

Figur 17 – HVIS OPLEVET FORSINKELSE, AFLYSNING ELLER BOARDINGAFVISNING 

Hvordan behandlede flyselskabet dig generelt i forbindelse med 

forsinkelsen/aflysningen/afvisninger? 

 

Samtidig er der dog også sket et fald i den andel som oplevede selskabets behandling for 

meget fin, idet det nu er godt hver tiende (13%) mod godt hver femte (22%) sidste år.  

Samlet set oplever betydelig flere en god frem for dårlig behandling fra selskaberne, når de 

har været udsat for en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning. 

Da de oplevede aflysninger/forsinkelser/afvisninger er fordelt på en bred række flyselskaber, 

som dermed betyder at der kun er et begrænset antal oplevelser på de respektive selskaber, 

er det ikke muligt at finde en signifikant forskel på respondenternes oplevelse af 

flyselskabernes indsats i forbindelse med forsinkelse/aflysning/afvisning, hvorfor et selskab 

ikke kan anses for bedre end andre på baggrund af data fra denne undersøgelse.  
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Figur 18 – ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET 

Vidste du, at du i tilfælde af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en 

aflysning af flyafgang kan være berettiget til kompensation på mellem 1.500 - 4.200 kr., 

når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab?  

En flyvning fra Danmark med et hvilket som helst luftfartsselskab vil være omfattet. En 

flyvning fra Tyrkiet til København med et EU-luftfartsselskab vil også være omfattet. Derimod 

vil en flyvning fra Tyrkiet til København med et tyrkisk luftfartsselskab ikke være omfattet.        

 
 

Kendskabet til at man i tilfælde af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en 

aflysning af flyafgang kan være berettiget til kompensation på mellem 1.500 - 4.200 kr., når 

rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, er uændret i forhold 

til foråret 2010, hvor Forbrugerrådet spurgte om kendskabet hertil;  

To ud af tre (64%) er ikke bekendt hermed, mens godt hver tredje (36%) dog er. 

Jo længere tid siden det er, at respondenten foretog sit seneste køb af rejse til udlandet, des 

mindre er kendskabet til rettighederne på området. Blandt respondenter, som har rejst inden 

for det seneste år, er det således knap 40%, der angiver at kende reglen, mens det blandt 

respondenter, som købte deres seneste rejse for mere end 10 år siden, er hver fjerde (25%), 

der kender til reglen. 

 

Kendskabet til, at et flyselskab i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer) skal tilbyde valget 

mellem at få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når rejsen går fra et EU-land 

eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, er endnu mindre kendt, jf. næste side. 
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Figur 19 – ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET 

Vidste du, at et flyselskab i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer) skal tilbyde dig 

at få billetten refunderet, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-

luftfartsselskab? 

 
 

Kun knap hver fjerde (23%) er bekendt med, at flyselskaberne skal tilbyde at få billetten 

refunderet eller en ombookning af rejsen i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer), mens 

altså mere end tre ud af fire (77%) ikke kender hertil. 

 

Kendskabet til at man også kan få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når 

man er udsat for en aflysning eller en boardingafvisning, er noget større, idet godt hver tredje 

er bekendt med retten i disse situationer, jf. figur 20 herunder. 

 

Figur 20 – ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET 

Vidste du, at et flyselskab i tilfælde af en boardingafvisning eller en aflysning af 

flyafgang skal tilbyde dig valget mellem at få billetten refunderet eller en ombookning 

af rejsen, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab? 

 

Som ved kendskabet til muligheden for at få økonomisk kompensation, jf. ovenfor, er der 

også i disse tilfælde en sammenhæng mellem hvornår respondenten købte sin seneste 

udlandsrejse, og kendskabet til rettigheden, idet kendskabet er størst blandt dem, som 

relativt nyligt har købt en rejse til udlandet. 
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Figur 21 - ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET 

Vidste du, at du i tilfælde af minimum 6 timers forsinkelse vil være berettiget til 

kompensation fra et dansk rejsebureau, hvis du har købt en pakkerejse, dvs. købt 

transport og ophold samtidig? 

 
 

Godt hver fjerde, som har købt en rejse til udlandet, er bekendt med, at de kan få 

kompensation fra et dansk rejsebureau, hvis de har købt en pakkerejse, og er blevet mere 

end 6 timer forsinket.  

Kendskabet er større blandt dem, som har købt pakkerejser inden for de seneste tre år, hvor 

mere end hver fjerde (27%) er bekendt med reglen, mens det blandt respondenter, som ikke 

har købt en pakkerejse de seneste tre år, er knap hver femte (19%), der kender til reglen. 
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Figur 22 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Har du inden for de seneste 3 år klaget, eller overvejet at klage, over en rejse eller dele 

af en rejse? 

 
 

Hver tiende respondent (9%), som har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre 

år, har klaget over rejsen, mens yderligere 7% har overvejet at klage. Det er en uændret 

andel i forhold til foråret 2010, hvor Forbrugerrådet senest spurgte herom. 

 

Godt fire ud af fem (83%) har ikke klaget over en rejse inden for de seneste tre år, og som 

tabel 1 herunder viser, er det især respondenter, som ikke har oplevet en forsinkelse, 

aflysning eller boardingafvisning, som afstår fra at klage. 

 

Tabel 1 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Har du inden for de seneste 3 år klaget, eller overvejet at klage, over en rejse eller dele 

af en rejse? x Oplevet forsinkelse, aflysning og/eller boardingafvisning? 

2011 2010

I alt

Oplevet 

forsinkelse

Oplevet 

aflysning

Oplevet 

boarding-

afvisning

Ingen 

problemer de 

seneste tre år I alt

Ja, jeg har

klaget
9% 17% 22% 10% 6% 21%

Ja, jeg har

overvejet at klage
7% 11% 16% 20% 5% 43%

Nej 83% 69% 58% 70% 88% 36%

Ved ikke /

husker ikke
1% 3% 3% - 1% 16%

Kilde: Forbrugerrådet  

Respondenter, som har oplevet en flyaflysning, er typisk dem, som oftest klager over hele 

eller dele af deres rejse. 
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Figur 22 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR 

Er du bekendt med, at en eventuel klage over noget på en rejse skal rettes til 

rejsebureauet med det samme kritikpunktet opstår, og gentages indtil det er udbedret, 

da du ellers mister retten til at få din klage behandlet af pakkerejseankenævnet efter 

din hjemkomst? 

 

Mere end halvdelen af respondenterne, som har købt en privat udlandsrejse inden for de 

seneste tre år, angiver at de ikke vidste, at en eventuel klage over en rejse skal ske med det 

samme kritikpunktet opstår, og gentages indtil kritikpunktet er udbedret, hvis klagen skal 

behandles af pakkerejseankenævnet efter hjemkomst.  

38% angiver, at de godt er klar over dette krav, og kendskabet er uændret i forhold til foråret 

2010, hvor Forbrugerrådet senest spurgte herom. 

Blandt de respondenter som har klaget, er der et større kendskab til at en eventuel klage 

over en rejse skal rettes til rejsebureauet med det samme kritikpunktet opstår, end tilfældet 

er blandt respondenter, som blot overvejet at klage, eller ikke har klaget.  

Således kendte over halvdelen af respondenterne (55%), som har erfaring med at klage, til 

reglerne, mod kun godt hver tredje (38%) af dem, der kun har overvejet at klage, eller ikke 

har klaget, der kendte til reglerne. 

  

 

 

 


