DRYGT 1,6 MILJARDER I UTLÄNDSK VALUTA I
SVENSKARNAS BYRÅLÅDOR
Nästan fyra av fem svenskar har utländsk valuta liggandes hemma. Det sammanlagda
värdet uppskattas vara drygt 1,6 miljarder kronor. För var fjärde handlar det om mer än
500 kronor. Det visar en ny undersökning från FOREX Bank.
77 procent av svenskarna har utländsk valuta liggandes hemma. Drygt var fjärde (26 procent) har över
500 kronor i utländsk valuta. Det visar en undersökning från FOREX Bank med drygt 3 000 svenskar.
– Det är en enorm summa pengar i utländsk valuta som sammantaget finns i svenskarnas byrålådor.
Då den svenska kronan är fortsatt svag i förhållande till flera vanliga resevalutor bör man passa på att
växla tillbaka utländska sedlar så fort som möjligt. Försök även göra dig av med småmynt under
utlandsvistelsen, de är ofta svåra att växla tillbaka, säger Mattias Varén, Reseekonom på FOREX Bank.
Äldre personer sparar mer utländsk valuta än yngre. I åldrarna 56-79 år har 28 procent mer än 500
kronor i utländsk valuta liggandes hemma, vilket kan jämföras med 21 procent bland de i åldrarna 1534 år och endast 17 procent bland de i åldrarna 35-55 år.
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Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under 2017. Totalt intervjuades 3 067 personer i ålder 15-79 år.
Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos
webbpanel. Frågan om svenskarnas drömresemål baseras på öppna svar. Uträkningen bygger på att det, enligt SCB, fanns 7 727
265 svenskar i åldrarna 15-79 år den 21 februari 2017.
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av
andra banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över
110 centralt belägna platser över hela Norden och på internet www.forex.se och telefon: 0771-222221.

