Danskerne skruer op for rejselysten med corona i baggrunden
Flere danskere har under coronakrisen afholdt ferie under hjemlige himmelstrøg end normalt. Den trend
ser dog ud til at være forbi, da markant færre danskere forventer at holde mindre ferie i udlandet end
tidligere. Arbejdernes Landsbank har gennem de seneste år, i samarbejde med Voxmeter, spurgt
danskerne om deres rejsevaner, og der er senest sket en gevaldig ændring.
Undersøgelsen viser, at blot 16% af danskerne nu forventer at holde mindre ferie i udlandet som følge af
coronakrisen de kommende par år. Lidt mere end halvdelen af danskerne svarer, at det er uændret, mens
14% svarer, at de vil holde mere ferie i udlandet.
For præcist et år siden svarede mere end hver tredje dansker, at de forventede at holde mindre ferie i
udlandet de kommende par år som følge af coronakrisen. Og for to år siden var det næsten 40% mod nu
16%. Der er altså sket et markant skifte i danskerens rejseforventninger. Det indikerer med andre ord ret
kraftigt, at en stigende andel af danskerne igen gerne vil udenlands.
Vi har set gennem coronakrisen, at danskerne i stor grad har taget de hjemlige feriemuligheder til sig.
Antallet af danske overnatninger i alt fra feriehuse, campingpladser og hoteller har ligget på et markant
højere niveau end før krisen, og det har hjulpet den samlede overnatningsbranche, hvor der har været
færre udenlandske gæster. Men det er nu en overstået tid.
I takt med at corona er rykket i baggrunden, er billedet begyndt at vende. I de danske feriehuse er der
booket 53% færre uger af danske gæster til sommer (juli og august) end sidste år. Det samme gør sig
gældende, hvis vi ser på bookingerne til den resterende del af året, hvor de danske bookinger er gået
tilbage med 47%. Omvendt er der tydelige tegn på, at også de udenlandske gæster igen i stigende grad ser
udenlands, herunder også mod Danmark. De udenlandske bookinger er gået frem med 36% til sommer i
forhold til for et år siden. Og set over den resterende del af året, er der tale om en stigning på 30%.
Undersøgelsen bakkes således op af, at danskerne skruer ned for hjemmeferien og igen booker ferie
nogenlunde på niveau med tiden før krisen.
Vi forventer, at tendensen med færre danskere og flere udenlandske gæster fortsat kommer til at præge
overnatningsbranchen i den kommende tid. Med corona rykket i baggrunden er det lettere for danskere at
rejse ud, og færre vil derfor booke ferie herhjemme, mens de udenlandske gæster vender tilbage.
Se figur på næste side.
Om spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Besvarelserne er indsamlet i
perioden 4. – 10. juni 2022. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse ved brug af
Voxmeters CAWI-system. I undersøgelsen er 1.003 blevet spurgt og er repræsentativ for den danske
befolkning over 18 år.
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Vil du holde mere eller mindre ferie i udlandet som følge af coronakrisen over de kommende 1-2 år?
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Anm.: 14% har svaret, at de slet ikke holder ferie i udlandet, mens 4% har svaret ved ikke.
Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Voxmeter.

Redaktion: Privatøkonom Brian Friis Helmer, telefon 38 48 45 55, mail: BF@al-bank.dk. Analysen er 22. juni 2022.
Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller
opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. eller som investeringsrådgivning. Materialet er alene udarbejdet på basis
af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar
for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom
informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller
opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af de
værdipapirer, som er omtalt.
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