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Sammanfattning 

• I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för 

övriga julutgifter, med 12 %, jämfört med förra året. 

• Även barnfamiljerna satsa på tomten i år och ökar julklappsbudgeten med 6 %, 

men ligger stilla vad avser övriga julutgifter. 

• Kvinnor lägger något mer på julklappar medan män lägger mer på gran och mat, 

en trend som står sig genom åren. 

• I Sydsverige har man den största julklappsbudgeten, på 4 000 kronor, medan 

Västsvenskarna satsar mest på julens övriga utgifter, med 2 400 kronor. 

• Sju av tio har inte pratat om lämplig kostnad per paket. Bland de som gjort det 

ligger genomsnittet per julklapp till barn på 500 kronor och till vuxna på 340 

kronor. 

• För en barnfamilj med två vuxna och två barn kan julklappssäcken i realiteten 

kosta närmare 6 300 kronor. 
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Den totala julbudgeten ökar med 13 procent i år 

 

 

2015 

 

2014 

 

Förändring 

Julklappar 3 427 kr 

 

3 014 kr 

 

+ 14 % 

Övriga julutgifter  2 237 kr 1 996 kr + 12 % 

Totalt 5 664 kr 

 

5 010 kr 

 

+ 13 % 

Julens samlade planerade utgifter i genomsnitt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ökar julklappsbudgeten i år och tänker köpa klappar för 

3 400 kronor, i barnfamiljen lägger man 3 900 kronor 
 

Hur mycket kommer du att köpa julklappar för i år, på ett ungefär? Om du redan har köpt julklappar 

inkluderar du även dessa i summan 
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 kr 3 427  

 kr 3 378  

 kr 3 473  

 kr 2 175  

 kr 2 888  

 kr 3 966  

 kr 4 264  

 kr 3 910  

 kr 3 118  

Genomsnitt

Män

Kvinnor

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65 år

Barn i hushållet

Inga barn i hushållet

Köper inte julklappar:           6% 

Köper för max 1 000 kr:     10% 

Köper för minst 5 000 kr :  20% 



Mellersta & övre Norrland 

Julklappar                     3 418 kr 

Julutgifter                      2 247 kr 

Totalt                              5 665 kr 

Norra mellansverige 

Julklappar                        3 636  kr 

Julutgifter                        2 243  kr 

Totalt                                    5 879 kr 

Stockholm 

Julklappar                           3 580 kr 

Julutgifter                         2 011 kr 

Totalt                                     5 591 kr 

Småland & öarna 

Julklappar                        3 146  kr 

Julutgifter                         1 952 kr  

Totalt                                   5 098 kr 

Västsverige 

Julklappar                        2 985 kr 

Julutgifter                         2 443 kr 

Totalt                                5 428 kr 

Sydsverige 

Julklappar                        4 032  kr 

Julutgifter                        2 373  kr 

Totalt                               6 405   kr 

Östra mellansverige 

Julklappar                          3 259 kr 

Julutgifter                           2 327 kr 

Totalt                                    5 586 kr 

Sydsvenskarna lägger mest i julklappssäcken, medan 

västsvenskarna julpyntar och dukar upp 



 

 

 

Kvinnor lägger mer än män på julklapparna medan…. 
Hur mycket kommer du att köpa julklappar för i år, på ett ungefär?  

Om du redan har köpt julklappar inkluderar du även dessa i summan 
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10% 

18% 

28% 

7% 

19% 

9% 

9% 

11% 

16% 

29% 

11% 

21% 

8% 

3% 

1-999

1 000-1 999

2 000-3 499

3 500-4 999

5 000 eller mer

Vet ej/inget svar

Jag köper inga
julklappar

Män

Kvinnor



….männen i större utsträckning står för maten och granen 
 

Ungefär hur mycket pengar kommer du att lägga på julen utöver julklappar?  

Allt utom julklappar och resor/semestrar, till exempel mat, julpynt, kläder, aktiviteter för barnen, osv.  
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 kr 2 237  

 kr 2 366  

 kr 2 116  

 kr 1 309  

 kr 1 894  

 kr 2 471  

 kr 2 804  

 kr 2 625  

 kr 1 990  

Genomsnitt

Män

Kvinnor

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65 år

Barn i hushållet

Inga barn i hushållet



Julen genom åren – efter en dipp vänder julbudgeten uppåt 

igen, framförallt blir det mer från tomten 
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Sju av av tio har inte pratat ihop sig om vad julklappen får 

kosta 
Har ni kommit överens inom familjen och/eller med vänner hur mycket de julklappar som ni köper 

till varandra maximalt får kosta? 
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29% 

67% 

4% 

Ja Nej Vet ej



Barns julklapp kan kosta närmare 500 kronor, och något 

mer i själva barnfamiljen 
Hur mycket har ni kommit överens om att en julklapp till barn maximalt får kosta? 
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 kr 491  

 kr 588  

 kr 400  

 kr 356  

 kr 563  

 kr 449  

 kr 488  

 kr 536  

 kr 457  

Genomsnitt

Män

Kvinnor

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65år

Barn i hushållet

Inga barn i hushållet



Män lägger dubbelt så mycket som kvinnor på julklappar 

till vuxna – barnfamiljen prioriterar inte vuxenklappen 
Hur mycket har ni kommit överens om att en julklapp till vuxna maximalt får kosta? 
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 kr 339  

 kr 445  

 kr 240  

 kr 359  

 kr 491  

 kr 207  

 kr 301  

 kr 199  

 kr 445  

Genomsnitt

Män

Kvinnor

18-25 år

26-39 år

40-54 år

55-65 år

Barn i hushållet

Inga barn i hushållet



Stämmer vår planerade julbudget? 

 

Exempel utifrån de genomsnittliga beloppen: 

Barnfamilj med två vuxna och två barn 

De vuxna ger varandra två paket var   339 x 4       = 1 356 kronor 

Barnen får fem paket var                      491 x 10     = 4 910 kronor 

Summa julklappar:                                                      6 266 kronor 
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Om undersökningen 
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Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea 

Datainsamlingen gjordes 2–9 november 2015 

Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren 

viktades i fråga om ålder, kön och region 

Totalt genomfördes 1 000 intervjuer bland ett representativt urval av personer 

mellan 18 och 65 år.  


