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Stigende inflation og tårnhøje energipriser har gjort et indhug i mange dan-
skeres privatøkonomi. Det har fået en lang række danske husstande til at 
genoverveje sommerferien i udlandet til sommer. Det skyldes, at ferier, op-
levelser og kulturelle tilbud er nogle af de ting, som danskerne sparer på 
først, når de får færre penge til sig selv. 

 
Færre danskere regner med at holde sommerferie i udlandet 

Efter et par år, hvor danskerne i stort omfang har holdt sommer-

ferie i Danmark på grund af coronakrisen,  der i år udsigt til, at 

udlandsrejserne for alvor skulle genoptages. Ifølge en befolk-

ningsundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv, sva-

rede 45 pct. af danskerne i november 2021, at de forventede at 

holde sommerferie i udlandet i år. Det er nogenlunde på niveau 

med 2019 (inden coronakrisen) og markant højere end 2020 og 

2021, som var hårdt påvirket af coronakrisen.  

 

Det tal har dog ændret sig markant de seneste måneder. I april 

2022 forventer kun 36 pct. af danskerne i en ny befolkningsun-

dersøgelse at holde sommerferie i udlandet, se figuren øverst til 

højre. Det er et fald på 9 pct.-point siden november. Direkte ad-

spurgt svarer 7 pct. af danskerne, at de har droppet sommerferien 

i udlandet som følge af prisstigninger på olie, gas og andre for-

brugsvarer (ej vist i figur). 

 

Når danskernes rådighedsbeløb falder, vil flest spare på fe-

rier, oplevelser og kulturelle tilbud 

Stigende inflation og prisstigninger på energi har indskrænket 

mange danske familiers rådighedsbeløb. Tal fra april 2022 viser, 

at 38 pct. af danskerne har et lavere rådighedsbeløb i dag sam-

menlignet med for et år siden. Kun 20 pct. har fået et større rå-

dighedsbeløb (ej vist i figur). 

 

I forlængelse af dette har vi spurgt, hvilke varer og ydelser de vil 

bruge færre penge på, hvis deres rådighedsbeløb falder med 25 

pct. Figuren nederst til højre viser, at det særligt er ferier i udlan-

det (55 pct.), som danskerne vil spare på. Oplevelser og kulturelle 

tilbud (53 pct.) ligger også højt. Vi har ligeledes spurgt til dan-

skernes forventninger ved en mindre ændring i rådighedsbeløbet 

(en nedgang på 10 pct.). Det giver overordnet set de samme resul-

tater som scenariet med 25 pct. nedgang i rådighedsbeløbet. 

 

Der er også en lang række andre lande end Danmark, som kæm-

per med høj inflation og stigende energipriser. Det kan potentielt 

medføre, at udenlandske turister, som har planlagt at besøge 

Danmark, også genovervejer deres rejseplaner. Et fald i antallet af 

udenlandske turister i Danmark kan være giftigt for oplevelses-

sektoren (særligt i København), som stadig kæmper med efter-

dønningerne af coronakrisen. 

 
      

   
      

 

 

Danskerne genovervejer 
sommerferien i udlandet 

Hvor sandsynligt er det, at du holder sommerferie i 

udlandet i år? 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, november 2021 og april 2022. 
Note: n (november 2021) = 1.000. n (april 2022) = 1.004. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, april 2022. 
Note: n = 1.004. 
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