
 

 

 ANALYSENOTAT 

  

Danskerne køber fyrværkeri 
for ca. 400 mio. kr. 

Resumé 

Nytåret nærmer sig, og med det følger de eneste seks dage på året, hvor det er lovligt at 
fyre fyrværkeri af. Dansk Erhverv har ud fra en befolkningsundersøgelse analyseret, hvor 
mange penge danskerne forventer at bruge på fyrværkeri i forbindelse med nytåret 2019. 
 
Analysen viser, at danskerne forventes at bruge ca. 400 mio. kr. på fyrværkeri til nytårs-
aften i åri. Det er et lille fald på 4 pct. siden sidste år, hvor tallet var 415 mio. kr.ii Ligesom 
sidste år er det lige i underkanten af hver tredje husstand i Danmark, som køber fyrvær-
keri. Dem, der køber fyrværkeri, forventer dog at bruge færre penge i år end de gjorde i 
2018. Blandt danskerne afhænger det forventede forbrug af fyrværkeri i høj grad af bl.a. 
bopæl, uddannelse og alder. 
 
Det beskedne fald i danskernes forventede køb af fyrværkeri kan skyldes den faldende 
forbrugertillid, som har ramt dansk økonomiiii. Forbrugerne er bekymrede for de økono-
miske fremtidsudsigter og af den grund kan en række danskere være tilbageholdende 
med at bruge lige så mange penge på fyrværkeri, som de tidligere har gjort. 
   

Figur 1: Nøgletal i Dansk Erhvervs fyrværkerianalyse 2019. 

 

Kilde: Dansk Erhverv. 

 

 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent.  
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30 pct. af de danske husstande forventer at købe fyrværkeri 

Danskerne holder generelt af at skyde nytåret ind med en stor raket eller et flot batteri. 
Lige i underkanten af hver tredje danske husstand køber således fyrværkeri ind til nyt-
årsaften. Andelen af danske husstande, som køber fyrværkeri, er nogenlunde uændret 
siden sidste år. 
 
Blandt dem, der køber fyrværkeri, bruger ca. halvdelen af de danske husstande under 
400 kr., mens den anden halvdel bruger mere end 400 kr. Et gennemsnitligt fyrværkeri-
køb for en dansk husstand, der køber fyrværkeri til nytårsaften, er ca. 500 kr. 
   

Figur 2: 
Hvor stort et beløb i kr. forventer du, at I bruger på fyrværkeri i år i din 
husstand? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n (2019) = 1.003iv. n (2018) = 958. Respondenterne har kunne afgive et nøjagtigt beløb i kroner. Dansk Er-

hverv har på baggrund heraf lavet ovenstående kategorier for at opsummere data. 
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Danskerne forventer at bruge færre penge end sidste år 

Danskerne forventer overordnet set at bruge lidt færre penge på fyrværkeri i år sammen-
lignet med sidste år. Langt størstedelen (88 pct.) forventer at bruge det samme beløb på 
fyrværkeri i år, men de to andre kategorier viser, at der i runde tal er tre gange så mange 
danskere, som forventer at bruge færre penge som dem, der forventer at bruge flere. Det 
underbygger konklusionen om, at danskernes samlede fyrværkerikøb formentlig falder 
en smule i år. 
   

Figur 3: 
Danskernes forventninger til, om de kommer til at bruge mere eller min-
dre på fyrværkeri i år sammenlignet med sidste år. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 972. De 31 respondenter, der har svaret ”Ved ikke” fremgår ikke af figuren. 
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Store forskelle i fyrværkerikøb blandt danskerne 

Danske husstande forventes i gennemsnit at bruge ca. 150 kr. på fyrværkeri nytårsaften.  
Det er dog langt fra alle danskere, som køber lige meget fyrværkeri. De danske mænd 
køber ikke overraskende markant mere fyrværkeri end kvinderne. Ligesom sidste år er 
det også danskere i aldersgruppen 40-49 år, som køber mest fyrværkeri. De køber om-
trent dobbelt så meget fyrværkeri som en gennemsnitlig dansk husstand. Respondenter 
i aldersgruppen 40-49 år repræsenterer ofte børnefamilier, som vi også ved fra tidligere 
undersøgelser er storforbrugere af fyrværkeriv. 
 
Derudover er det tydeligt, at fyrværkeri sælger bedre i Jylland og på Fyn end på Sjælland. 
Jyderne og fynboerne bruger ca. 40 kr. mere end sjællænderne. Der er desuden en klar 
tendens til, at danskerne køber mindre fyrværkeri jo længere uddannelse, de har. 
   

Figur 4: 
Hvor stort et beløb i kr. forventer du, at I bruger på fyrværkeri i år i din 
husstand? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2019. 

Anm: n = 1.003vi. Tallene er afrundet til nærmeste 5 kr. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 13. december 2019. 
  
Om metoden bag undersøgelsen 
Norstat har på vegne af Dansk Erhverv foretaget en repræsentativ befolkningsundersø-
gelse af danskernes forventninger til fyrværkerikøb. Norstat har spurgt 1.000 danskere, 
som afspejler den danske befolkning på variablene køn, alder og region. Den maksi-
male stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.000 respondenter +- 3,1 pct. point. 
Usikkerheden er naturligvis større i de tabeller eller figurer, som bygger på mindre end 
1.000 respondenter. 
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. 
  
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen 
på jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående fyrværkerisalg i den danske detailhandel kan ske til politisk 
konsulent Can Sarialtun på csar@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6256. 
 
 

i Estimatet for danskernes samlede fyrværkerikøb er baseret på danskernes forventninger, som de har tilkende-

givet via en befolkningsundersøgelse. Undersøgelser som denne rummer altid en vis statistisk usikkerhed, og 

det samlede salg kan sagtens ende med at afvige fra det estimat, som er angivet her. Dansk Erhverv er ikke 

bekendt med andre data, der kan beskrive det samlede salg af fyrværkeri, så denne metode vurderes at være 

den bedst mulige. Estimatet bør ses som en indikation af det samlede fyrværkerisalg i Danmark. 

ii Faldet er beskedent og kan være et resultat af tilfældig statistisk støj. Vi har dog indikationer om et faldende 

fyrværkeriforbrug i figur 2. Vurderingen er derfor, at et lille fald i danskernes køb af fyrværkeri er realistisk.  

iii Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator var helt nede på 1,4 i november 2019. Det er det laveste niveau 

siden slutningen af 2016. 

iv I forbindelse med beregningerne har vi fjernet to outliers, som havde en urealistisk høj forventning til, hvor 

mange penge de forventede at bruge på fyrværkeri i år. Ved at fjerne de to outliers får vi et samlet forbrug på 

ca. 400 mio. kr. Det er Dansk Erhvervs bedste bud på baggrund af det foreliggende data. Hvis de to outliers var 

inkluderet i datasættet, ville det samlede forbrug i stedet være ca. 440 mio. kr. De 440 mio. kr. ville samtidig 

være en stigning siden sidste år, hvilket ville tale imod den udvikling, som vi kan dokumentere i figur 3 ovenfor, 

hvor danskerne angiver, at de forventer at bruge færre penge på fyrværkeri i år. Derfor har vi valgt det lavere 

estimat på ca. 400 mio. kr. 

v https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/pressemeddelelser/fyrvarkerianalysen-

2018.pdf 

vi Antal respondenter i de forskellige kategorier nævnt fra bunden af figuren: Region Nordjylland (101), Region 

Midtjylland (227), Region Syddanmark (212), Region Sjælland (145), Region Hovedstaden (318), Sjælland (464), 

Jylland (540), Lang videregående uddannelse (89), Mellemlang videregående uddannelse (165), Kort videregå-

ende uddannelse (54), Erhvervsuddannelse (313), Gymnasial uddannelse (95), Folkeskole (285), 60+ år (320), 

50-59 år (203), 40-49 år (134), 30-39 år (174), 18-29 år (172), Kvinde (509), Mand (495) og Alle (1.003). 

Noter 
                                                             


