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Samlet pris for konfirmationen og 
nonfirmation i 2016

19.425 kr. for festen alt inklusive for 37 gæster
2.910 kr. for tøj og sko o.lign. til hovedpersonen
2.130 kr. for tøj til resten af husstanden

…………………
24.465 kr. 
+ 5.910 kr. i gave fra forældrene
…………………
30.375 kr. 

Gaven fra forældrene op med 8 
pct. siden 2013 
Nu over 2007 niveau. 
2007-niveau for forældregaven 
vil udgøre 5.770 kr. i dag

Samlet pris op med 4,3 pct. siden 2013
Efter inflation (1,9 pct.) en realstigning på 2,4 p ct.

Festbudgettet op med 5 pct. i fh. til 2013
Tøj til hovedpersonen ned med 4 pct.
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11%

30%

19%

14%

12%

15%

0-7.500 kr.

7.501-15.000 kr.

15.001-22.500 kr.

22.501-30.000 kr.

30.001 kr. eller mere

Ved ikke/Husker ikke

Hvor meget kostede selve festen ekskl. Tøj og gaver ? 
(alle udgifter til mad, drikke, lokaler, medhjælp, r estaurant, lokaleleje, underholdning, transport, ov ernattende 
gæster, fotograf bedes inkluderet)

50 pct. flere af de helt dyre 
konfirmationer

4 ud af 10 fester holdes under 15.000 kr.

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. inden for de seneste 24 måneder, 443
Source: TNS for Nordea 2016

Der har været vækst i de dyreste fester.
Andelen af ‘billige’ fester er på niveau med 2013



Hvor mange gæster deltog i festen?
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37

38

36

36

37

37

Total

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Kuvertprisen pr. gæst

I gennemnit:                                                   525 kr.
Hovedstadsområdet:                                      488 kr.
Sjælland                                                         546 kr.
Syddanmark                                                   528 kr.
Midtjylland                                                      586 kr.
Nordjylland                                                     456 kr.

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. 
inden for de seneste 24 måneder og har angivet omkostning, 376

Source: TNS for Nordea 2016



Hvor meget kostede selve festen ekskl. tøj og gaver ?
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kr. 19.425

kr. 18.550

kr. 19.650

kr. 19.010

kr. 21.665

kr. 16.875

kr. 16.605

kr. 15.425

kr. 17.550

kr. 19.710

kr. 24.115

Total

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Indtil 299.999 kr.

300.000 – 499.999 kr.

500.000 – 699.999 kr.

700.000 – 999.999 kr.

1.000.000 kr. og derover

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. 
inden for de seneste 24 måneder og har angivet omkostning, 376

Source: TNS for Nordea 2016
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kr. 2.910

kr. 3.110

kr. 2.740

kr. 2.590

kr. 2.910

kr. 2.940

kr. 3.110

kr. 3.280

kr. 2.920

kr. 2.030

kr. 2.950

kr. 2.940

kr. 3.640

Total

Dreng

pige

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Indtil 299.999 kr.

300.000 – 499.999 kr.

500.000 – 699.999 kr.

700.000 – 999.999 kr.

1.000.000 kr. og derover

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. 
inden for de seneste 24 måneder og har angivet omkostning, 394

Source: TNS for Nordea 2016

Tøjbudgettet er faldet med 60 kr. i snit for drenge  og 160 kr. i snit for piger
Drengene dyrere klædt på end pigerne

Hvor meget kostede tøj, sko o.l. til konfirmanden, nonfirmanden eller tilsvarende hovedperson? 

Tøjet til drengene lidt 
dyrere end til 
pigerne.
Jyder spenderer 
mest på tøjet.
Samme mønster som 
i 2013



Hvor meget kostede tøj, sko o.l. til resten af huss tanden? 
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kr. 2.130

kr. 1.690

kr. 1.730

kr. 2.420

kr. 2.570

kr. 1.940

Total

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

30%

18%

12%

7%

9%

25%

0-1.000 kr.

1.001-2.000 kr.

2.001-3.000 kr.

3.001-4.000 kr.

4.001 kr. eller mere

Ved ikke/Husker ikke

Næsten hver tredje husstand bruger 
under 1.000 kr. på tøj til resten af 
husstanden, når der er konfirmation 
derhjemme

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. inden for de seneste 24 måneder, 443
Source: TNS for Nordea 2016



Hvor meget kostede din/husstandens gave til konfirm anden, nonfirmanden eller tilsvarende hovedperson? 
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kr. 5.910

kr. 6.210

kr. 5.550

kr. 5.490

kr. 6.150

kr. 5.860

kr. 4.500

kr. 3.720

kr. 5.590

kr. 5.710

kr. 8.600

Total

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Indtil 299.999 kr.

300.000 – 499.999 kr.

500.000 – 699.999 kr.

700.000 – 999.999 kr.

1.000.000 kr. og derover

18%

19%

29%

7%

19%

7%

0-2.000 kr.

2.001-4.000 kr.

4.001-6.000 kr.

6.001-8.000 kr.

8.001 kr. eller mere

Ved ikke/Husker ikke

Det der afgør 
gavestørrelsen er først 
og fremmest  
husstandsindkomsten i 
langt højere grad end 
geografien.

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. inden for de seneste 24 måneder, 443
Source: TNS for Nordea 2016



Hvor mange gæster deltog i festen?
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37

38

36

36

37

37

29

34

38

37

40

Total

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Indtil 299.999 kr.

300.000 – 499.999 kr.

500.000 – 699.999 kr.

700.000 – 999.999 kr.

1.000.000 kr. og derover

Base: Har holdt fest i anledning af konfirmation, nonfirmation el. lign. 
inden for de seneste 24 måneder og har angivet antal, 433

Source: TNS for Nordea 2016

4%

34%

40%

16%

4%

1-15 gæster

16-30 gæster

31-45 gæster

46-60 gæster

61 gæster eller
flere
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Samlet pris for højindkomstfesten
24.115 kr. for festen alt inklusive for 
40 gæster

3.640 kr. for tøj og sko o.lign. til 
hovedpersonen

2.820 kr. for tøj til resten af 
husstanden
…………………
30.575 kr. 
+ 8.560 kr. i gave fra forældrene
…………………
39.135 kr. 

Samlet pris for lavindkomstfesten
16.605 kr. for festen alt inklusive for 
29 gæster

2.920 kr. for tøj og sko o.lign. til 
hovedpersonen

1.380 kr. for tøj til resten af 
husstanden
…………………
20.905 kr. 
+ 4.500 kr. i gave fra forældrene
…………………
25.405 kr. 



Om undersøgelsen
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Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup for Nordea

Dataindsamling gennemført i perioden 15 – 29 februar 2016

Undersøgelsen er gennemført via online interviews i TNS panelet

I alt er 1.107 interviews gennemført i målgruppen af voksne med børn i
alderen 13 – 17 år

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.



Har du/din hustand holdt fest i anledning af konfir mation, nonfirmation el. lign. inden for de seneste 24 måneder?
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Base: 1,107
Source: TNS for Nordea 2016

40%

60%

Ja

Nej


