
Det koster danskernes 
sommerferie 2014

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom



2

Feriebudget landet rundt: 32,7 mia.kr. til sommerfe rie

Hovedstaden
14.510 kr. i gennemsnit 
pr. husstand = 12 mia. kr.
+ 8 pct. i fh. til 2013

Sjælland
11.650 kr. i gennemsnit pr. 
husstand = 4,4 mia. kr.
- 5 pct. i fh. til 2013

Syddanmark
12.350 kr. i gennemsnit 
pr. husstand = 7 mia. kr.
- 6 pct. i fh. til 2013

Midtjylland
10.670 kr. i gennemsnit 
pr. husstand = 6,2 mia. kr.
-11 pct. i fh. til 2013

Nordjylland
11.190 kr. i gennemsnit pr. 
husstand = 3,1 mia. kr.
+ 1 pct. i fh. til 2013



3

5

4

15

13

21

28

4

7

14

14

22

26

0% 25% 50% 75% 100%

35 001 kr. eller
mere

25 001 - 35 000 kr

15 001 - 25 000 kr

10 001 - 15 000 kr

5 001 - 10 000 kr

5 000 kr eller
mindre

2014 2013

Hvor meget tror du, at din sommerferie vil koste i år, alt i alt for din husstand? Det spiller ingen rolle, hvor 
du afholder din ferie (hjemme eller andre steder). Inkludér venligst omkostninger der gælder for hele 
sommerferien. Inkludér alle omkostninger lige fra rejsen til andre udgifter som mad, fornøjelser og 
shopping. Giv dit bedste skøn.  

En dansk husstand vil i snit bruge 12.460 kr. på so mmerferien i år 1,5 
pct. mindre end i fjor

I 49 pct. af husstandene bruge under 10 000 kr. 
på sommerferien. 

9 pct. har ikke planer om at holde 
sommerferie, og 5 pct. ved endnu ikke, 
hvad ferien skal koste.

Base: 1.024
Source: TNS for Nordea 2014
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Base: andel der planlægger ferie og har angivet et 
beløb, 876

Source: TNS for Nordea 2014
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I alt

Mand
Kvinde

18-25 år
26-39 år
40-54 år
55-65 år

Hovedstaden
Sjælland

Syddanmark
Midtjylland

Nordjylland

Op til 299.999 kr.
300.000 – 499.999 kr.
500.000 – 699.999 kr.
700.000 – 999.999 kr.

1.000.000 kr. eller over

Børn i husstanden
Ikke børn i husstanden

Hvor meget tror du, at din sommerferie vil koste i år, alt i alt for din husstand? Det spiller ingen rolle, hvor du afholder din ferie (hjemme 
eller andre steder). Inkludér venligst omkostninger der gælder for hele sommerferien. Inkludér alle omkostninger lige fra rejsen til andre 
udgifter som mad, fornøjelser og shopping. Giv dit bedste skøn.  
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2014 2013 2012 2011 2010
Hovedstaden 14510 13470 13710 15900 14200
Sjælland 11650 12210 12480 13400 11500
Syddanmark 12350 13140 10940 11600 9700
Midtjylland 10670 12040 12830 14000 10700
Nordjylland 11190 11070 10240 14000 11900
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Hvor meget tror du, din sommerferie vil koste i år for din husstand alt i alt. Inkludér venligst omkos tninger, der gælder for
hele sommerferien. Inkludér alle omkostninger lige fra rejsen til andre udgifter som mad, fornøjelser og shopping. Gns. 
beløb pr. gruppe.
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Undersøgelsen viser, at i husstande 
med børn er det kun 3 pct. der ikke 
har planer om at holde sommerferie i 
år, mens det gælder for 12 pct. i 
husstande uden børn



Om undersøgelsen 
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Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup for Nordea

Dataindsamlingen foregik i perioden 15.-25. maj 2014 og blev gennemført via 
TNS Gallups onlinepanel

Data er vægtet med køn, alder og region.

I alt blev der gennemført 1.024 interviews i en repræsentativ stikprøve af 
personer i alderen 18-65 år. Der er samlet set 3,5 mio. danskere i denne 
aldersgruppe. 

Nordea har ophavsret til fremsendte undersøgelser og materialer, herunder
også tabeller og figurer. Materialet må frit gengives helt eller delvist, såfremt
Nordea angives som kilde.

Kontakt: ann.lehmann.erichsen@nordea.dk +4561558181


