
Mindre pengar i  
semesterkassan 

  

 Semesterkassan urholkas i år av att kronan har försvagats mot en lång rad 
valutor. Det blir dyrare att växla till sig valutor som euro, norska kronor och 
brasilianska real. 

Det är semestertider men för svenskar som har tänkt sig att semestra i euroländer 
som Spanien, Frankrike och Tyskland eller i Danmark och Norge blir det dyrare att 
växla till sig resevaluta, skriver TT. 
 
Mot euron har kronan hittills i år försvagats med cirka 4 procent. Den norska kronan 
har blivit 5,5 procent dyrare och den danska drygt 4 procent dyrare. 
 
Vid årsskiftet fick du till exempel drygt 90 norska kronor för 100 svenska på Forex. I 
dag får du bara 85 norska kronor. 
 
Kronan har försvagats mot flertalet av de valutor som Forex handlar med. Den 
brasilianska realen har blivit cirka 12 procent dyrare och den indiska rupien 11 
procent. Värst är den isländska kronan som har stärkts med över 14 procent. 
 
På tisdagen publicerade SCB inflationssiffror för maj månad som var oväntat låga. 
Det fick kronan att försvagas ytterligare. 
 
Medan andra centralbanker skramlar med räntevapnet tar Riksbanken det lite 
lugnare. Det får placerare att undvika kronan eller sälja av kronor och söka upp mer 
högavkastande valutor, till exempel den norska kronan. Norges Bank är i färd med att 
höja räntan ganska ordentligt. 
 
Aktörerna på kronmarknaden tror att kronan kommer att förbli relativt svag den 
närmaste tiden eftersom Riksbanken inte anses ha något behov av snabba 
räntehöjningar. Det visar en enkät som Nordea gjort. 
 
Mot slutet av sommaren, när semesterperioden är över för många, tror dock Nordea 
att kronan återhämtar sig något. 
 
Trista besked för semesterfirare alltså. 
 
- Jag brukar säga att det bästa rådet är att stanna hemma och hoppas på vädret, 
säger Robert Bergqvist på SEB till TT. 

 

Svenskarna skulle ha röstat nej till euron om det hade varit folkomröstning i maj 2007. Det 

visar en ny undersökning från Statistiska centralbyrån. 

54 procent av de tillfrågade svenskarna skulle ha röstat nej, en ökning med två 

procentenheter jämfört med november 2006. 33 procent hade röstat ja och 13 procent "vet ej". 

Undersökningen genomfördes med riksomfattande, slumpvis utvalda telefonintervjuer. 


