En tredjedel af danskerne vil holde mindre ferie i udlandet i de kommende år
For den danske overnatningsbranche er coronakrisen to forskellige fortællinger, hvor campingpladserne
har klaret sig godt, mens hotellerne lider. Fælles for dem begge er dog, at antallet af danske gæster er
øget i forbindelse med coronakrisen, da danskerne har holdt ferie under hjemlige himmelstrøg. Vi har
derfor spurgt danskerne, om de forventer at holde mere eller mindre ferie i udlandet i de kommende 1-2
år, og her kan vi konstatere, at en tredjedel har planer om at holde mindre ferie i udlandet.
De seneste 12 måneder har hotellerne tabt 50% af overnatningerne sammenlignet med de foregående 12
måneder. For vandrerhjem og feriecentre udgør det tabte henholdsvis 50% og 25%, mens der omvendt er
fremgang på godt 6% for campingpladserne. Fælles for hele branchen er, at andelen af danske
overnatninger er øget i forbindelse med coronakrisen. I årene op til krisen var ca. 60% af overnatningerne
på hotellerne danske gæster, mens andelen for danske gæsters overnatninger på feriecentre,
campingpladser og vandrerhjem var henholdsvis 75%, 80% og 45%. De tal er efter krisens ankomst vendt på
hovedet, så danske gæster i dag udgør 85% på hoteller, 90% på feriecentre, 90% på campingpladser og 80%
på vandrerhjem.
I en frisk spørgeundersøgelse foretaget af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank har vi netop spurgt
danskerne om, de forventer at rejse mere eller mindre på ferie i udlandet i de kommende par år. Her svarer
en tredjedel af danskerne, at de vil holde væsentlig mindre eller lidt mindre ferie i udlandet i de kommende
1-2 år, mens blot 7% svarer, at de vil holde mere ferie i udlandet. Vi har spurgt danskerne om det samme
ved to tidligere lejligheder i juni sidste år og februar i år, hvor danskerne i det store hele svarede det
samme.
Det vidner om, at rigtig mange danskere planlægger at holde sommerferie herhjemme i den kommende tid,
og at danskerne derfor ikke forsvinder i hobetal til destinationer udenfor landets grænser. Det er godt nyt
for den danske overnatningsbranche, som er mere afhængig af de danske gæster end før krisen.
Inden vi får armene for højt op over hovedet, så er der også malurt i bægeret. For som tallene viser, så har
der stort set ikke været udenlandske gæster på ferie i Danmark i det forgangne år, og det er især hotellerne
og vandrerhjemmene, som mangler de udenlandske gæster. Her vil restriktionsniveauet for indrejse i
Danmark være afgørende for, om en del af de udenlandske gæster vender tilbage denne sommer.
Figur. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vil du holde mere eller mindre ferie i udlandet som
følge af coronakrisen over de kommende 1-2 år?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelserne er gennemført af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank.
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Om spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelserne er gennemført af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Besvarelserne er indsamlet i
perioden 28. maj – 4. juni 2021, 15. – 23. februar 2021 og 2. – 9. juni 2020. Undersøgelserne er gennemført
som en webbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CAWI-system. I undersøgelserne er henholdsvis
1.017, 1.113 og 1.006 blevet spurgt og er repræsentativ for den danske befolkning over 18 år.
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