
  

Ja, vi elsker Sverige! 
 

Skal du feriere i Sverige i sommer? Da er du definitivt ikke alene. Bare husk å 
gå gjennom feriesjekklista før du drar! 
 

I Nord-Norge er vi ikke i tvil: Sverige er feriefavoritt nummer én. Det viser en fersk 
undersøkelse Respons analyse har gjennomført for SpareBank 1 Nord-Norge. 
 
– Nesten 40 prosent av de som skal til utlandet i sommer, har tenkt seg til Sverige. Det er 
tydelig at vi fra nord trives svært godt hos «Söta bror», sier Geir Håvard Hanssen, 
kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge. 
 
Folk sørpå reiser i større grad til Spania, Danmark og Hellas. 
 
– På landsbasis svarer to av ti at de skal feriere i Sverige i sommer. I nord er det altså nesten 
dobbelt som mange som tar sommeren i nabolandet i øst, sier Hanssen – som selv skal 
feriere nordpå og tilbringe minst én ferieuke i nettopp Sverige. 
 
– Nesten garantert fint vær, kombinert med kort reisevei gjør Sverige til en sikker vinner, 
konstaterer Hanssen. 
 
Husk feriesjekklista 
Selv om Sverige er nært, kjent og kjært, bør du allikevel forberede reisen godt. SpareBank 1 
Nord-Norge har laget en feriesjekkliste for alle som skal ut på tur i sommer. 
 
-  Listen passer like godt for campingferien som sydenferien. Selv på korte turer kan uhellet 
være ute. Da er det avgjørende at du har forberedt deg og familien godt, sier Hanssen. 
 
Derfor er ett av punktene på listen å sjekke at forsikringene er i orden før du reiser. 
 
- Alle bør ha en reiseforsikring, også når man «bare» skal til Sverige. Syk kan man bli hvor 
som helst i verden. Bagasje kan forsvinne, også på svenske campingplasser. Og om dere skal 
på bilferie, må du ikke glemme å sjekke bilforsikringen, sier kommunikasjonssjefen. 
 
Betal i svenske kroner 
Et annet godt råd er å betale i lokal valuta. 
 
- Når du er på reise i utlandet får du ofte spørsmål om du vil betale i norske kroner eller i 
lokal valuta. Mange har fått med seg at man alltid bør velge å betale i lokal valuta. Det vil 
alltid lønne seg. Husk at dette også gjelder når du reiser til våre naboland. Du bør betale i 
svenske kroner når du er i Sverige, og i danske kroner når du er i Danmark, sier Hanssen. 
 
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge: 
Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonssjef, 950 52 001 



Her er hele feriesjekklisten til SpareBank 1 Nord-Norge: 
 
1: Lag et feriebudsjett 
Et budsjett kan være komplisert eller enkelt. Det viktigste er at det gir forutsigbarhet og 
kontroll. Uten feriebudsjett, kan du miste kontrollen over hva ferien kommer til å koste. 
Skaff deg først oversikt over hvor mye penger du har råd til å bruke på årets ferie. Ikke glem 
at du skal ha råd til regninger, mat og annet når du kommer hjem. Mange får ikke utbetalt 
lønn den måneden de får utbetalt feriepengene. Finn så ut hvor mye reise, overnatting, mat, 
opplevelser og annet vil koste. Må du spare inn på én ting for å få råd til noe annet? 
 
2: Sjekk forsikringene 
Husk reiseforsikring, også på «korte» turer. Alle bør ha en reiseforsikring, om man skal til 
Syden, på hytta eller på turnering i Danmark. Husk at alle i reisefølget bør være forsikret.  
 
Benytter du deg av reiseforsikring på kredittkortet? Husk at det kan være krav til hvor mye 
av reisen som må være betalt med kredittkortet for at du skal være dekket. 
 
Skal du på bilferie er det viktig at bilforsikringen er i orden! Hva gjør du om du får en skade 
på bilen i utlandet? Sjekk også at du ikke overskrider den avtalte årlige kjørelengden – det 
kan straffe seg om uhellet er ute. Den avtalte kjørelengden finner du i forsikringsavtalen din. 
 
3: Ta med to kort 
Selv på en svipptur til Sverige kan du miste bankkortet ditt. Uten kort kan det bli vanskelig å 
betale for drivstoff til å komme seg hjem. Ta med to kort – ett kredittkort og ett bankkort. 
Oppbevar kortene på forskjellige steder. Mister du lommeboka, har du et kort tilgjengelig. 
 
4: Bruk regionsperre på kortene dine 
Mange har allerede kommet i gang med regionsperre på kortene sine. Med en slik sperre 
kan du hindre at kortet ditt kan brukes i de land og regioner du bestemmer. På denne måten 
kan du unngå at kortet ditt blir misbrukt etter ferieturen. Regionsperre opprettes og endres 
i nettbanken eller mobilbanken. Husk å åpne opp for de landene du skal reise til i sommer! 
 
5: Betal alltid i lokal valuta 
I utlandet får man ofte spørsmål om du vil betale i norske kroner eller lokal valuta. Du bør 
alltid velge lokal valuta. Velger du lokal valuta er det Visa og MasterCard som veksler for 
deg. De de har markedets beste vekslingskurs. Selv om banken legger på et valutapåslag på 
1,75 prosent, er det fortsatt lønnsomt å betale i lokal valuta. Velger du å betale i norske 
kroner, er det butikken som veksler for deg. De velger ofte et høyt påslag for å sikre seg mot 
valutatap. Du har krav på å velge hvilken valuta du ønsker å betale i, selv når butikken 
allerede har valgt norske kroner for deg. Dette gjelder også når du reiser i våre naboland. 
 
6: Kom i gang med mobilbanken 
Ikke tatt i bruk mobilbank ennå? Da kan ferien være en god anledning til å komme i gang. I 
mobilbanken kan du sjekke saldo, overføre mellom kontoer og betale regningene dine. Med 
BankID på mobil behøver du ikke ta med deg kodebrikken. Du kan også laste ned og lagre 
reiseforsikringsbeviset i mobilbanken. 
 


