
 

 

   

Børsen | DK-1217 | København K | www.danskerhverv.dk  

 

KONTAKT:  SENIORANALYTIKER JAKOB KÆSTEL MADSEN PÅ JKM@DANSKERHVERV.DK ELLER PÅ TLF. +45 3374 6079 

Flere danskere tog i sommeren 2021 til udlandet på ferie sammenlignet med 
sommeren 2020, hvor coronapandemien også rasede. Danskerne har stærk 
tiltro til at vende tilbage til vante ferievaner i 2022. 45 pct. af danskerne 
forventer at holde sommerferie i udlandet i 2022, hvilket svarer til niveauet 
før coronakrisen i 2019. 

 
Coronapandemien medførte igen i 2021 store ændringer i dan-

skernes rejsevaner. I 2021 rejste 19 pct. af danskerne til udlandet 

for at holde sommerferie. Det er markant færre end før coronakri-

sen (2019), men samtidig væsentligt mere end 2020, hvor kun ti 

pct. tog til udlandet. EU-coronapasset i starten af sommeren 

2021 hjalp rejsemulighederne på vej, og vaccineudrulningen bredt 

i EU bidrog også. Danskerne forventer, at der til sommer er gode 

muligheder for at tage på sommerferie i udlandet, og samme an-

del som før coronakrisen forventer at pakke kufferten. 

 

Danskerne forventer at genoptage udlandsrejserne i 2022 

I 2019 holdt 41 pct. af danskerne en del af deres sommerferie i ud-

landet. Det svarer til omtrent 2,4 millioner danskere. I 2020 faldt 

dette tal imidlertid til 10 pct., svarende til ca. 600.000 danskere, 

hvilket i nogen grad gentog sig i 2021, hvor blot 19 pct. valgte at 

holde en del af deres sommerferie uden for Danmarks grænser. 

Det svarer til ca. 1,1 mio. danskere. 

 

Adspurgt om deres forventninger til sommerferien 2022 svarer 45 

pct. af danskerne derimod, at de forventer at holde sommerferie i 

udlandet. Danskerne forventer med andre ord at vende tilbage til 

det rejsemønster, som gjaldt i årene før coronakrisen. Ligesom sid-

ste år er der naturligvis ingen, der endnu har et sikkert overblik 

over, hvordan coronapandemien vil udvikle sig hen over vinteren 

og næste forår, men tallene indikerer, at danskerne er optimisti-

ske, når det kommer til udlandsrejser i 2022.  

 

Færre holdt ferie i Danmark 

Knap så mange danskere holdt sommerferie i Danmark i 2021 sam-

menlignet med rekordåret 2020. 73 pct. af danskerne holdt en del 

af deres sommerferie inden for landets grænser i 2021, hvilket sva-

rer til ca. 4,3 mio. danskere. Det matcher i høj grad sommeren 

2019, hvor 69 pct. af danskerne holdt ferien hjemme.  

 

Den faldende tendens smitter af på forventninger til 2022, hvor 67 

pct. af danskerne forventer at holde sommerferie i Danmark, hvil-

ket svarer til ca. 3,9 mio. danskere. Det skal ses i lyset af, at dan-

skerne er meget optimistiske omkring muligheden for at rejse 

udenlands i år.   

      

  
      

 

 

Danskerne forventer at 
genoptage udlandsrejserne i 
2022 

Andelen af danskerne, der holdt eller forventer at 

holde sommerferie i udlandet 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, aug. 2019, aug. 2020 og nov. 2021.  
Note: n (2019) = 1.010, n (2020, 2021 og 2022) = 1.000. Kategorien ”For-
ventet i 2022” dækker over de respondenter, som har svaret, at det er 
’overvejende sandsynligt’ eller 'meget sandsynligt', at de vil holde en del 
af deres sommerferie i udlandet i 2021. 
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Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, aug. 2019, aug. 2020 og nov. 2021.  
Note: n (2019) = 1.010, n (2020, 2021, 2022) = 1.000. Kategorien ”For-
ventet i 2022” dækker over de respondenter, som har svaret, at det er 
’overvejende sandsynligt’ eller 'meget sandsynligt', at de vil holde en del 
af deres sommerferie i Danmark i 2021. 
 

69%
82%

73% 67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021 Forventet i
2022


