Svenskarna drar ner på semesterbudgeten
Juni är redan här och många av oss har redan planerat semestern. Men ekonomin sätter
käppar i hjulet för många familjer och trenden är tydlig, svenskarna semestrar billigt i
år.
Så många som 16 procent av hushållen kommer att spendera mindre pengar på årets semester
jämfört med semestern 2007. Anledningen är sämre ekonomi. Det visar en undersökning som
Nordea gjort angående svenskarnas semesterplaner 2008.
Det man ser klart och tydligt är att vi planerar att lägga mycket mindre pengar på semestern i
år jämfört med förra året. Hushållen har anpassat sig till en högre prisnivå och högre räntor.
Svenskarnas semesterbudget dras ned med 4,2 miljarder kr.
- Den finansiella osäkerheten påverkar ju faktiskt den egna plånboken och det naturligaste
sättet för många att spara pengar är att dra ner på semesterutgifterna, säger Anna Bäcklund,
privatekonom på Nordea.
Hur mycket lägger då svensken i genomsnitt ut på sin semester? Jo, 12 800 kr, vilket är en
minskning med 9 procent jämfört med förra året. Tar men dessutom hänsyn till inflationen
blir minskningen så mycket som 12 procent.
Stockholmare och andra storstadsbor planerar att spendera mer än övriga landet på
sommarsemestern och i den gruppen hamnar snittet på 14 700 kr.
Barnen är ofta är med och väljer resmål. Föräldrarna tar hänsyn till vad de vill göra på
semestern. De är oftast lediga bra mycket längre än sina föräldrar och det är vanligt att skicka
dem på sommaraktiviteter. 57 procent av de svenska hushållen med barn i åldern 7-12 år
betalar i genomsnitt 1 300 kr extra per barn under sommarlovet. Har du äldre barn, mellan 1317 år, kan du räkna med att de kostar i genomsnitt 1 800 kr extra per barn. Totalt kostar
barnen 1,5 miljarder extra under sommaren.
Höginkomsttagare planerar i större utsträckning att fira semestern utomlands medan hushåll
med mellanstor eller lägre inkomst i högre grad väljer att stanna hemmavid.
Det kostar att vara ledig och oftast är det ju så att semestern ändå tenderar att kosta mer än
vad man tänkt sig.
- Använd kreditkortet med sunt förnuft, se redan nu över din ekonomi och gör en ny plan för
ditt hushåll om det behövs. Och glöm inte att bara ta det lugnt och umgås med familj och
vänner på semestern, säger Anna Bäcklund.
Slutligen lite smått och gott från undersökningen: vi blir mer måna om miljön och 9 av 10
kvinnor anser att de själva bestämmer sommarens shoppingbudget.
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