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Danskerne vil slutte året af 
med et brag 

Danskerne forventer i år at bruge ca. 450 mio. kr. på fyrværkeri. Det er 
en stigning på 13 pct. siden sidste år. Coronasituationen gør dog prog-
nosen særdeles usikker. Landsdelen med det største forbrug pr. hus-
stand er Sjælland (uden for Storkøbenhavn), Lolland og Falster, hvor 
hver husstand i gennemsnit forventer at bruge 230 kr. på fyrværkeri.    
 
Danskerne forventer at købe fyrværkeri for ca. 450 mio. kri. 
Efter et år med coronarestriktioner, stigende arbejdsløshed og delvist lukkede grænser, 
ser mange danskere frem til, at kalenderåret skifter, så vi kan forlade 2020 og hoppe ind 
i 2021 med udsigt til en coronavaccine lige rundt om hjørnet. I den forbindelse vælger 
mange danske familier også at købe fyrværkeri, så nytåret for alvor bliver markeret. 
 
I år forventer danskerne at købe fyrværkeri for ca. 450 mio. kr. Det er en stigning på 13 
pct. siden 2019, hvor danskerne forventede at købe fyrværkeri for ca. 400 mio. kr. Ande-
len af danskerne, som vil købe fyrværkeri, er uændret siden sidste år, men dem, der for-
venter at købe fyrværkeri, forventer altså at løfte forbruget markantii. 
 
Prognosen i år er dog forbundet med stor usikkerhed. For det første har danskerne svaret 
på undersøgelsen i slutningen af november og starten af december, hvor danskerne ikke 
havde kendskab til, hvilke restriktioner der ville være gældende nytårsaften. Det kan fx 
trække forbruget ned, hvis danskernes mulighed for at mødes begrænses yderligere. 
Omvendt har mange danske familier fået flere penge mellem hænderne som følge af 
udbetalingen af de indefrosne feriepenge. Det har bl.a. betydet, at omsætningen i de-
tailhandlen siden maj har ligget et godt stykke over det normaleiii. Alt i alt forventer dan-
skerne dog fyrværkeriindkøb, som ligger højere end sidste år. 
   

Figur 1: Nøgletal i Dansk Erhvervs fyrværkerianalyse 2020. 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2020 samt Danmarks Statistik, tabel FAM55N, 03-12-2020. 

Note: n = 1.001. 
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27 pct. af de danske husstande forventer at købe fyrværkeri 
Lige godt en fjerdedel af de danske husstande forventer at købe fyrværkeri til nytår. Det 
er på niveau med de seneste år, når man tager højde for den statistiske usikkerhed, se 
Figur 2. Overordnet set er fordelingen mellem de forskellige beløbsintervaller også no-
genlunde den samme som de seneste år; i 2020 forventer 11 pct. at bruge op til 400 kr. 
på fyrværkeri, 9 pct. forventer at bruge mellem 400 og 800 kr., mens 7 pct. forventer at 
bruge mere end 800 kr. 
 
Når vi alligevel ser en stigning i det samlede beløb, som danskerne forventer at handle 
fyrværkeri for, skyldes det, at flere inden for de tre intervaller forventer at bruge flere 
penge, end de normalt gør. Der er fx flere, som forventer at bruge mere end 1.000 kr. 
sammenlignet med de tidligere år (ikke vist i figur). Men der er altså ikke tale om, at 
væsentligt flere danskere vil købe fyrværkeri i år sammenlignet med de foregående år. 
   

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 2020, 2019 og 2018. 

Note: n (2020) = 1.001. n (2019) = 1.003. n (2018) = 958. Respondenterne har afgivet et nøjagtigt beløb i kroner. 

Dansk Erhverv har på baggrund heraf lavet ovenstående fire beløbsintervaller for at opsummere data. Den mak-

simale stikprøveusikkerhed i figuren er 3,0 procentpoint. 

 
Fyrværkeriet hitter særligt på Sjælland, Lolland og Falster 
En gennemsnitlig dansk husstand forventer at bruge ca. 170 kr. på fyrværkeri til nytår. 
Det dækker over en væsentlig forskel på tværs af både region og alder. Af de regionale 
forskelle er det største forbrug pr. husstand at finde i Sjælland (uden for Storkøbenhavn), 
Lolland og Falster, hvor man i gennemsnit forventer at bruge 230 kr. Det er 100 kr. mere 
end i København, hvor man i gennemsnit forventer at bruge 130 kr. 
 
Derudover er voksne danskere i alderen 40-49 år den gruppe, som forventer at bruge 
klart flest penge på fyrværkeri med et gennemsnit på 330 kr. Der er rigtig mange mødre 
og fædre til børn i skolealderen i denne gruppe, så fyrværkeriet må altså stadigvæk siges 
at være et hit blandt de danske børnefamilier på nytårsaften. 
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Figur 3: 
Hvor stort et beløb i kr. forventer du, at I bruger på fyrværkeri i år i din 
husstand? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, december 2020. 

Anm: n = 1.001iv. Tallene er afrundet til nærmeste 10 kr. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 9. december 2020. 
  
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 Frederik Bergenfelt Friis på fbfr@dansker-
hverv.dk eller på tlf. 3374 6254. 
 

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 I forbindelse med beregningerne har vi fjernet outliers. Dvs. respondenter, som har angivet en urealistisk høj 

forventning til, hvor mange penge de forventer at bruge på fyrværkeri. I denne analyse regnes respondenter 

med et forventet forbrug på fyrværkeri på over 3.000 kr. som outliers. I 2020 havde fem respondenter et for-

ventet forbrug på over 3.000 kr. I 2019 var det to respondenter. 

iii https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/handel/detailomsaetningsindeks 

iv Antal respondenter i de forskellige kategorier nævnt fra bunden af figuren: Nordjylland (90), Østjylland (151), 

Vestjylland (101), Sydjylland (96), Fyn (102), Sjælland og øerne (148), Nordsjælland (49), København og omegn 

(264), 60+ år (310), 50-59 år (189), 40-49 år (161), 30-39 år (142), 18-29 år (198), Kvinde (511), Mand (490) og 

Alle (1.001). 

Noter 
 


