
 

Så mycket spenderar svensken på Valborg 

En ny undersökning från BIGBANK visar att svenskens valborgsfirande är långt ifrån något 

storfirande. Endast 22 procent av svenskarna spenderar mer än 500 kronor på kvällens firande.  

Jämfört med nyårsafton där 7 av 10 svenskar spenderar mer än 500 kronor på firandet är valborg en 

riktig snålfest. En undersökning gjord i april 2013 visar att 78 procent av svenskarna planerar att 

spendera mindre än fem hundra kronor på kvällens firande.  

- Nyårsafton omges av mycket glitter och glamour medan många förknippar valborg med att 

stå och frysa på någon festplats med en korv i handen, säger Vilma Kesküla vice VD på 

BIGBANK Sverige. 

- Många av de aktiviteter som vi vanligtvis gör på valborg är också gratis, som att gå till brasan 

och lyssna på körer.  

Undersökningen visar att det är få personer som spenderar några större summor på högtiden. Endast 

8 procent av de svarande är beredd att gå över tusenkronorsgränsen ikväll.  

- Det är troligt att det finns regionala skillnader i hur mycket kraft vi lägger på valborgsfirandet, 

säger Vilma Kesküla. 

- Den som varit i Uppsala eller Lund på valborg vet att det kan vara ett minst sagt intensivt 

firande.  

Hur mycket spenderar du på Valborgsfirande? 

Upp till 499 kr  78% 

500-999 kr  14% 

1000-1499 kr  4% 

1500-2000 kr  2% 

Över 2000 kr  2% 

 

Undersökningarna genomfördes av BIGBANK Sverige under april månad 2013 och besvarades av 

totalt 1046 svenskar. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Wendt Nyquist, Marknadsansvarig, BIGBANK Sverige 

Tel: 070 921 09 72, ulrika.wendtnyquist@bigbank.se  

 

Om BIGBANK 

BIGBANK AS är en estländsk bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för 

privatpersoner. BIGBANK AS grundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Finland, Sverige, 

Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i 

Tyskland, Österrike och Nederländerna. För mer information besök: www.bigbank.se 
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