
 

 

3 smarta spartips - spara tusenlappar på 
resan 
När du reser vill du njuta så mycket som möjligt och slippa behöva tänka på att spara pengar. Samtidigt 

bör man ha viss koll eftersom pengarna kan ta slut väldigt fort om man inte tänker sig för. 

 

Här kommer några enkla men smarta spartips som kan hjälpa, innan och under din resa - för att komma 

hem med en tyngre plånbok än vanligt!  

1. Förberedelsen sparar tid och pengar 

Innan du reser är det bra att titta på vad du vill göra för aktiviteter på resan, vilken strand du vill 

gå till, vilka utflykter du vill göra, och vad som är unikt med just den staden.  

 

Gör en priskoll på vad aktiviteterna kostar i förhand så du inte blir lurad när du kommer till en 

resebyrå som vill sälja på dig onödigt dyra utflykter.  

 

På så sätt undviker du också att hamna i dyra turistfällor när du kommer till destinationen. 

 

2. Smarta spartips som behåller lyxkänslan 

Du vill säkerligen inte behöva tänka på hur mycket själva resan kostar, men några enkla 

spartips som kan spara dig en del pengar under resan är: 

● Ät hellre mat på lokala restauranger, som ger dig en bättre smakupplevelse och oftast 

en billigare nota än traditionella västerländska restauranger du redan äter på hemma 

● Välj att betala och ta ut pengar i landets lokala valuta så undviker du bankens 

valutaväxlingsfälla. 



 

 

● Ha med dig två bankkort utifall att bankomaten skulle svälja ett, för säkerhets skull. Så 

sparar du tid och huvudvärk ifall det skulle hända!  

● Handla frukten på den lokala fruktmarknaden istället för vid turiststånden i centrum, den 

är oftast färskare och mycket billigare!  

 

Se även: 191 fler spartips här 

3. Två avgifter på ditt bankkort som du bör kolla upp   

● Valutapåslaget (som oftast brukar kosta ca 1,25% - 3%) 

● Fasta uttagsavgiften (oftast 20-50kr när du gör uttag) 

 

Mellan olika bank och kreditkort kan det skilja sig hundratals kronor bara på ett enkelt uttag ur 

bankomaten. 

 

Därför är det väldigt viktigt att du håller koll på vilka avgifter ditt kort har när befinner dig 

utomlands. 

 

 
 

Exempel på storbankernas avgifter när du är utomlands: 

Swedbank Mastercard 

● Valutapåslag: 1,5% 

● Fast uttagsavgift: 35kr 

● Kostnad för att ta ut 10 000kr: 10 185 kr  

 

Nordea Debit Visa 

● Fast uttagsavgift: 40kr 

● Valutapåslag: 1,55%  

● Kostnad för att ta ut 10 000kr: 10 195 kr 

https://financer.com/sv/spara/spartips/


 

 

 

Handelsbanken Mastercard 

● Fast uttagsavgift: 40kr 

● Valutapåslag: 1,65% 

● Kostnad för att ta ut 10 000kr: 10 205 kr 

 

Med rätt kort på resan så är du dessutom försäkrad mot onödiga utgifter som kan uppstå, 

exempelvis ifall hyrbilen skulle gå sönder, eller en olycka som sker plötsligt.  

 

Se även: Jämför och hitta rätt kreditkort här 

https://financer.com/sv/kreditkort/

