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I år satsar vi ännu mer på julen  

Julen ska få kosta. Så brukar vi tänka inför varje jul men i år satsar vi mer ännu mer 
än tidigare. Det visar Nordeas årliga julundersökning. Årets julklappssäck kommer 
att innehålla klappar till ett genomsnittligt värde av cirka 3 400 kronor, vilket är 14 % 
mer än förra året.  Men vi satsar också mer på granen, maten och annat som hör 
julen till och ökar med 12 % i år och planerar att lägga cirka 2 200 konor på själva 
julmyset. Det gör att årets sammanlagda julbudget ökar med hela 13 % i år. 

- Vi ser fram emot en fin jul i år och vill inte låta oss påverkas av oron i världen, utan 
snarare tvärtom. I år är det viktigt att samlas runt traditioner som julen, säger Ingela 
Gabrielsson, Privatekonom på Nordea.  

En annan orsak är också att vi drar fördel av låg inflation och låga räntor som ger oss ett 
extra konsumtionsutrymme i år. Även barnfamiljerna ökar sin planerade julbudget och ökar 
med 6 % och handlar julklappar för närmare 4 000 kronor. Men inte alla satsar lika mycket 
på julen. En grupp planerar att inte köpa några julklappar alls (6 %), en del köper för max 1 
000 kronor (10%) medan andra köper för minst 5 000 kr ( 20%).  

- Det är oerhört viktigt att man sätter sin egen ribba för julnotan och inte bara rycks 
med och gör av med mer än planerat vilket är lätt hänt, säger Ingela Gabrielsson.  

Ingelas har ett par tips på vad man kan göra för att ha koll på kostnaderna under julen. 

• Kom gärna överens med dina nära och kära om hur mycket en julklapp ska få kosta.  

• Var ärlig med vad du vill lägga på julen. Undersökningen visar att sju av tio inte har 
pratat ihop sig om detta. Bland de som har kommit överens, tycker man att en julklapp till 
vuxna får kosta drygt 300 kronor och till barn nära 500 kronor. 

- En bra ide är att  också att ställa önskelistor mot den planerade julbudgeten och  
jämka ihop det. Önskelistor är bra att göra så länge man inte ser dom som inköpslistor!  

Julklappsutdelningen i en familj med två vuxna och två barn kan lätt landa på dryga 6 000 
kronor om vi tänker oss att de vuxna ger varandra två paket var och barnen får fem paket 
var.  

Sydsverige toppar julklappsligan, med den största julklappsbudgeten, på 4 000 kronor, men 
lägger även en del på övriga julutgifter, nära 2 400 kronor och har därmed den största 
sammanlagda julbudgeten på 6 400 kronor. I Norra Mellansverige hänger man på och 
hamnar på andra plats. Västsvenskarna satsar mest på det allmänna julmyset. 

- Grundtipset är att du handlar lugnt och håller dig till dina egna planer, och undvik att 
dras med i julstressen. Då klarar du julekonomin, säger Ingela Gabrielsson. 

 
För mer information om undersökningen kontakta Ingela Gabrielsson, Privatekonom på 
Nordea, tel 010 156 20 48, ingela.gabrielsson@nordea.com. 
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