
Så dricksar svensken på resan
-   Restaurangbesök toppar svenskarnas drickslista

De flesta svenskar ger dricks på utlandsresan, trots att många känner sig osäkra på lokala seder. Flest svenskar, 64 procent,
ger dricks vid middagar på restaurang och 42 procent skänker en slant till bagagebärare eller hotellstädare.  Det visar
resebyrån Tickets Novus-undersökning.

På många resmål är drickskulturen mer utbredd än vad vi är vana vid i Sverige. Olika seder i olika länder gör att många svenskar känner sig
osäkra på hur mycket de ska ge.

-  Att ge dricks på resan kan göra även den mest resvane lite nervös för att göra fel.  Därför är det inte konstigt att middagar på restaurang är
det tillfälle då svenskar oftast ger dricks utomlands. Många är vana att göra det i Sverige också, säger Karin Starkman Ahlstedt, PR- och
kommunikationsansvarig Ticket Privatresor.

 I länder som till exempel USA är dricksen ofta sedd som en del av servicepersonalens lön och där anses det ohyfsat att inte ge dricks. I länder
som Japan kan det däremot ses som oartigt att ge dricks.

På hotellen är det personalen som hjälper till med service som städning och bärhjälp som oftast får dricks (42 procent), medan bara 12
procent av svenskarna ger det vid utcheckning och 2 procent vid incheckning. 12 procent ger dricks till guider.  Taxi tar en tredjeplats när det
gäller vad svenskar oftast dricksar.  

Bara 14 procent av svenskarna uppger att de inte alls ger dricks, och det är fler kvinnor (15 procent) än män (12 procent) som låter bli.   

8 i topp - så dricksar vi på resan

1.      Servering vid middag                 64 procent

2.      Hotell, för service som               42 procent

städning, bärhjälp                    

3.      Taxi                                              40 procent

4.      Servering vid lunch                    26 procent

5.      Hotell vid utcheckning               12 procent

6.      Guider                                          12 procent

7.      Servering vid frukost                 8 procent

8.      Hotell, vid incheckning               2 procent

Källa: Tickets Novus-undersökning med 1117 respondenter, riksrepresentativt urval

Några tips för rätt dricksande

* Ta reda på i förväg vad olika yrkeskategorier förväntar sig i dricks.

* Reseledare eller guider på plats kan berätta vad som gäller på resmålet. 

* Skaffa en app för smartphones, som hjälper dig att räkna ut dricksen och som tipsar om vad som gäller i olika länder

 * Många gånger kan det vara värre att lämna för lite dricks än ingen alls. Det är frestande att göra sig av med småmynt på detta sätt, men i
många länder anses detta oartigt.

* Om du vill markera missnöje genom att inte ge dricks är det bäst att vara diskret.

* Ju dyrare desto mer dricks – räkna gärna fram dricks i procent.

För mer information, kontakta:

Michael Kapil, marknadschef Ticket Privatresor

E-post: michael.kapil@ticket.se Tel 072-533 13 01

Om Ticket: Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyråkedja som erbjuder resor från samtliga ledande charter- och researrangörer,
kryssningsrederier samt flygbolag och hotell. Ticket har en andel på den svenska marknaden på cirka 40 procent av de resebyråsålda
charter- och reguljärflygspaketen. Försäljningen i Sverige och Norge bedrivs från 71 butiker, telefon och online
via ticket.se och ticket.no samt via airngo.se och airngo.no. I Danmark sker försäljningen via ticket.dk och airngo.dk, i Finland
via ticket.fi och airngo.fi och i Tyskland via airngo.de. Försäljningen uppgår till ca 4,7 miljarder kronor och bolaget har ca 330 årsanställda.
Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza. 


