SVENSKARNA DRICKSAR MER UTOMLANDS ÄN HEMMA
Svenskarna verkar vara generösare med dricksen utomlands. Nästan hälften dricksar
nämligen mer vid restaurangbesök utomlands än hemma och var tredje dricksar mer
vid taxiresor under utlandsresan. Det visar en ny Sifo-undersökning som FOREX Bank
låtit göra.
En ny Sifo-undersökning från FOREX Bank visar att svenskarna har en generös inställning till dricksande
när de befinner sig utomlands. 45 procent uppger att de under utlandsresan dricksar
restaurangpersonalen mer än vad de annars gör hemma i Sverige. 30 procent uppger även att de
dricksar mer vid taxiresor utomlands jämfört med hemma.
– Drickskulturen skiljer sig beroende på var i världen man befinner sig, men en bra tumregel är att utgå
ifrån procentsatser när du lämnar dricks. I USA lämnar man till exempel mellan 15 och 20 procent i
dricks på restaurangnotan, exklusive moms. Samma procentsats gäller även för taxiresor, säger Mattias
Varén, Reseekonom på FOREX Bank.
Mattias Varén understryker ett par saker som är värt att tänka på när man dricksar utomlands:


Att lämna för lite dricks kan ibland vara värre än att inte lämna någon alls. Undvik frestelsen att
tömma fickorna på småväxel.



Det kan vara en god idé att lämna dricks till städpersonalen i början av din hotellvistelse för att
uppmuntra dem till att göra ett bra jobb.



Håll dig uppdaterad om hur drickskulturen ser ut i landet du befinner dig i, gärna via någon
som bor där.
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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.
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: 0771-22 22 21.

