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Sportlovet 2013 
Ungefär var femte hushåll har en resa eller andra 
aktiviter planerade på sportlovet i år. De flesta av 
de hushåll som tänker hitta på något består av två 
personer, och de flesta lägger max 3 000 kronor 
på aktiviteterna eller resan. I genomsnitt spenderar 
vi dock cirka 7 000 kronor.  

Bland de som har närmast till snö och skidbackar 
är andelen med sportlovsplaner högst. Det är med 
andra ord de som bor i norra Sverige som är mest 
aktiva. Det kan bero på att de varken behöver resa 
långt eller sova över för att komma ut i skidspåren.  

I södra och västra Sverige är det betydligt färre 
som har något planerat. Här är andelen med resor 
och sportlovsaktiviteter i kalendern bara 13 
procent, jämfört med 27 procent i Övre Norrland.  

Vi får konstatera att det är ganska få hushåll som 
har sportlovsplaner. Kanske beror det på att 
konjunkturen är svag och arbetslösheten hög. 
Många håller i plånboken. 

De som har valt att åka utomlands kan glädja sig 
åt att de får mer för pengarna år 2013 än de fått de 
sista 20 åren eftersom kronan är så stark. Det kan 
de tacka Riksbankens motvilja till att sänka räntan 
mer och den svaga konjunkturen i Europa för.  

Några tips för den som ångrar sig och trots allt vill 
iväg på skidsemester är att leta efter billiga sista 
minuten-biljetter, att åka till små orter i billiga 
länder som Rumänien, Tjeckien eller Bulgarien där 
boende och liftkort kostar mindre och att laga 
middag hemma i lägenheten eller stugan istället 
för att gå ut. 

Maria Landeborn 
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De flesta spenderar max 3000 kronor, men vissa lägger 
betydligt mer  

44 procent spenderar mindre än 3 000 kronor på sina 
sportlovsaktiviteter. Den summan räcker till dagsutflykter 
eller möjligen till ett liftkort några dagar för den som bor i 
närheten av skidbacken och inte behöver åka långt eller 
övernatta. 

Det finns dock de som lägger betydande pengar på 
sportlovsveckan och de större beloppen räcker för att 
komma iväg lite längre.  

Jämförelsesajten Pricerunner gjorde en undersökning* av 
priserna för en skidsemester under vecka 9 förra året. För 
20 000 kronor och uppåt kan en familj med två vuxna och 
två barn åka iväg, men man får anpassa målet efter 
budgeten.  

 2 procent spenderar mer än 40 000 kr, och det är 
nästan uteslutande de i åldern 23-35 år. Det 
räcker enligt undersökningen till en skidsemester i 
dyrare länder som Schweiz, Italien och Frankrike.  

 3 procent lägger 30-40 000 kr. Det räcker till en 
skidsemester i svenska Sälen eller Åre, alternativt 
i några mindre orter i Tyskland, Slovenien eller 
Bulgarien.  

 3 procent lägger 20-30 000 kr på sportlovsveckan. 
Det räcker till en skidsemester i Tjeckien för 
familjen.   

*Undersökningen inkluderar flyg, transfer från flygplats, 
boende i familjerum med halvpension, liftkort, skidhyra för 
tvåvuxna och två barn, lunch i backen och öl på afterski (för 
de vuxna alltså).   

Är man bara två som åker kommer man förstås längre med 
samma belopp.  

 

  

Hur mycket kommer ditt hushåll totalt att spendera på resor och 
andra aktiviteter under sportlovet? 
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I genomsnitt spenderar vi 7 000 kronor på sportlovet  

Även om de flesta lägger mindre än 3 000 kronor på att 
förgylla sportlovsveckan, så spenderar vi i genomsnitt strax 
över 7 000 kronor på sportlovsaktiviter. Det skiljer ganska 
mycket mellan olika regioner. Observera att urvalet på 
regional nivå är begränsat och att de regionala skillnaderna 
ska tolkas med viss försiktighet.  

 

Regionala skillnader 

Totalt i Sverige är det 18 procent av hushållen som har 
planer för sportlovsveckan. Vanligast är det att de mellan 
15 och 22 år hittar på något speciellt, det vill de som 
fortfarande pluggar och har en ledig sportlovsvecka. Där är 
andelen hela 35 procent.  

I Övre Norrland är det också förhållandevis många som gör 
något av sportlovet. 27 procent har något inplanerat och det 
är högst i landet. Samtidigt är den genomsnittliga pengen 
man spenderar knappt 5 200 kronor vilket är lägst i landet. 
Det kan möjligen tyda på att det är relativt enkelt att hitta på 
något i närheten av där man bor eftersom det finns gott om 
snö, backar och skidspår.  

Mest pengar lägger de som bor i Norra Mellansverige på 
sportlovsaktiviteterna. Här är snittet nästan 9 800 kronor 
och det är högst i landet. 

I storstadsregionerna kring Malmö och Göteborg, det vill 
säga i Syd- och Västsverige, är andelen som gör något på 
sportlovet lägst med 14 respektive 12 procent. Här 
spenderar man också i genomsnitt mindre pengar på sina 
aktiviteter. Allra minst spenderar man i 
Västsverige/Göteborg, där snittet är strax över 5 400 
kronor.  

Huvudstaden Stockholm placerar sig på riksgenomsnittet 
med en andel på 21 procent som har planer och en 
genomsnittlig spendering på knappt 7 500 kronor.  

  

Så mycket spenderar vi i genomsnitt på sportlovet 

Så mycket kommer hushållen i olika regioner att spendera i 

genomsnitt på sportlovsaktiviteter  

Snart är det sportlov. Planerar ditt hushåll någon resa eller andra 
sportlovsaktiviteter? Orange stapel är JA.  
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Hushåll med två eller tre personer är flitigast 
sportlovsfirare 

Bland de som ska göra något på sportlovet är det vanligast 
att vara två eller tre i hushållet. Det är också en relativt hög 
andel ensamhushåll som hittar på aktiviteter.  

I hushåll med fyra personer eller fler är det mer ovanligt att 
ha planerat resor eller andra aktiviteter. Dels beror det på 
att det finns färre hushåll som består av fyra personer eller 
fler, men det blir dessutom dyrare ju fler man är och därför 
kanske de med fler familjemedlemmar väljer att inte göra 
något särskilt.   

 

Sparpengar och lönen räcker oftast för att betala 

I och med att de flesta inte spenderar mer än några 
tusenlappar på sportlovet räcker lönen till för mer än hälften 
(56 procent). Framför allt är det den förvärvsarbetande 
gruppen mellan 36 och 55 år som kan betala med lönen (64 
%). 

I genomsnitt 30 procent tar av sina sparpengar. Det är allra 
vanligast i gruppen mellan 23-35 år, där andelen är 40 
procent. 

En liten andel på fem procent tar fram kreditkortet när det är 
dags att betala.  

 

 

  

Lön och sparpengar betalar sportlovet, och de flesta gör något två 
och två 
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Undersökningen har genomförts under perioden 14-20 
februari 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av 
CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank.  
1038 personer har svarat på enkäten. Personerna är i 
åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett representativt 
urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.  

Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta 
geografiska regioner. 

 

Undersökningens uppläggning och metod 
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