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Låt mig hjälpa dig att hitta de billigaste flygbiljetterna 

Att köpa flygbiljetter verkar omedelbart inte vara det svåraste i världen och det är det inte heller.  

Att hitta de bästa och billigaste flygbiljetterna kan däremot vara en utmaning. 

Fast du kan spara mycket pengar på att följa tipsen som jag ger dig i denna bok. 

Flygpriserna har bara blivit billigare och billigare under de senaste tio åren. Tillsammans med prisfallet har 

det dessvärre blivit alltmer komplicerat att hitta de billigaste flygbiljetterna.  

Därför vill jag hjälpa dig med 13 tips på hur du kan hitta de bästa och billigaste flygbiljetterna.  

Många vänliga resehälsningar 

 

Ole Stouby  

Direktör 
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1. Boka i god tid – och skapa en prisagent 

Som regel stiger priserna på flygbiljetter alltmer i takt med att man närmar sig avresedatumet. Därför är 

det INTE värt att vänta och köpa flygbiljetter i sista minuten. 

Omvänt är det inte heller värt att köpa ditt flyg för tidigt.  

Jag rekommenderar att du i de flesta fall köper dina flygbiljetter cirka två månader före avresa. Undantaget 

är om du ska resa under ett skollov. Då rekommenderar jag att du köper dina flygbiljetter 5-6 månader före 

avresa eller till och med tidigare än det. Börja din sökning så tidigt som möjligt – och övervaka priserna med 

en prisagent. 

Med en prisagent hittar du flygbolagens kampanjpriser 

Ibland sänker flygbolag priset på flygbiljetter i samband med försäljningskampanjer och då kan det finnas 

pengar att spara. Vet du redan tidigt när du ska flyga så rekommenderar vi att du håller ett öga på priserna.  

Det kan du göra genom att skapa en prisagent. Då får du dagligen ett e-postmeddelande med aktuellt pris 

för ditt flyg. Skapa gärna mer än en prisagent för bredare övervakning. Du skapar en prisagent genom att 

först göra en flygsökning här hos Travelmarket och sedan aktiverar du prisagenten. 

Ett fåtal flygbiljetter kan vara billigast kort innan avresa 

Allt det ovanstående gäller för flygbiljetter på reguljära flygningar - fast inte alltid för överblivna platser på 

charterbolagens flygningar. 

Om du är mycket sent ute och det är nära avresedagen kan det ofta betala sig att undersöka priserna på 

charterflyg. 

 

 

  

https://www.travelmarket.se/billiga-flygbiljetter.cfm?utm_source=flygbiljetter-ebog&utm_medium=flygbiljetter-ebog&utm_campaign=flygbiljetter-ebog
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2. Sök på priser från flera olika avreseflygplatser 
Ibland kan du spara mycket pengar på att välja en annan avreseflygplats än den som ligger närmast din 

bostadsort.  

Anledningen till att priserna varierar mycket mellan olika flygplatser kan bero på många saker. Det kan vara 

för att det råder en stor konkurrens mellan bolagen på en flygplats med flygningar till samma resmål. Det 

kan också vara för att någon flygplats har en lågprisrutt till en destination och de andra flygplatserna inte 

erbjuder det. 

 

3. Håll utkik efter alternativa flygplatser på resmålet 
Ibland lönar det sig att inte flyga direkt till staden som du ska tillbringa din semester i. När du flyger till en 

flygplats i en mindre stad kan det ofta finnas mycket pengar att spara. Och det är vanligtvis enkelt att ta sig 

från den mindre flygplatsen till ditt resmål. 

 

Lågprisflygbolagen flyger ofta till de mindre flygplatserna eftersom det är billigare att landa där än i 

storstäderna – och därför är flygbiljetterna också billigare. 

Ibland kommer den mindre flygplatsen automatiskt upp när du söker efter en flygbiljett till en storstad. 

Söker du exempelvis efter flygbiljetter till Milano hittar du också flygbiljetter till Bergamo som ligger strax 

över 40 km nordost om Milano.  

 

4. Flyg tidigt på morgonen eller sent på kvällen 

Om du kan flyga tidigt på morgonen eller sent på kvällen kan du ofta spara mycket pengar på din flygbiljett. 

Orsaken är att flygbolagen vanligtvis betalar mindre till flygplatserna för sämre flygtider och sådana biljetter 

säljer inte lika bra. 

Ibland behöver du bara flytta din avresa ett par timmar för att spara pengar. Andra gånger kan det krävas 

många timmars ändring. 
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5. Res utanför högsäsong och spara pengar 
Flygbiljetter är vanligtvis dyrare under skollov och i samband med populära helgdagar. Detta beror på att 

många människor reser under sådana tidpunkter och därför höjer flygbolagen priserna.  

Om du kan resa utanför högsäsonger eller under dagarna / veckorna fram till eller efter en högsäsong finns 

det stora möjligheter att spara pengar på dina flygbiljetter.  

Var däremot uppmärksam på eventuella speciella händelser och lokala helgdagar på resmålet. Sådana kan 

också höja priset på flygbiljetter. 

I Danmark och Norge är helg- och semestertiderna inte alltid desamma som i Sverige. Därför kan man ofta 

spara pengar på att resa från de länderna när det är högsäsong i Sverige. 

I svenskt flygprisindex kan du se prisutvecklingen för 10 europeiska och 10 utomeuropeiska resmål sedan 

2009. Det ger dig en liten inblick i perioder då flygbiljetter är dyra eller billiga. 

 

6. Var flexibel med dina resdagar 

Det kan finnas mycket pengar att spara om man kan flytta sin avrese- eller hemresedag lite grann. Det 

beror på ett antal faktorer: 

1. Många flygbolag har bara 2-3 flygningar per vecka på en rutt. 

 

2. Vissa dagar är mindre populära att flyga på än andra. Det innebär vanligtvis att det är billigare att 

flyga på lördagar och tisdagar eftersom färre personer vill flyga då. Fredagar och söndagar är 

vanligtvis de dyraste dagarna. 

Dessutom är de mycket tidiga och sena avresetiderna billigare än andra eftersom efterfrågan inte är så stor 

för dem.    

  

https://www.travelmarket.se/svenskt-flygprisindex.cfm?utm_source=flygbiljetter-ebog&utm_medium=flygbiljetter-ebog&utm_campaign=flygbiljetter-ebog
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7. Välj två enkelbiljetter för flexibilitet och besparingar 
Om du bokar direkt hos ett flygbolag får du bara tillgång till flygbolagets och eventuella partners billiga 

flygbiljetter. Därför är de flygbiljetterna inte alltid billigast och bäst. 

Detta problem löses till stor del av resebyråer som erbjuder sig att kombinera två konkurrerande flygbolag 

till en enda flygbiljett. Ett företag på utresan och ett annat på hemresan.  

 

Du hittar både den första och andra typen av flygbiljetter i sökresultaten här hos Travelmarket. 

Resebyråer fångar däremot inte alltid upp alla kombinationer. Därför kan det finnas pengar att spara 

genom att söka på två enkelbiljetter – en för ditt avresedatum och en för ditt hemresedatum – istället för 

att köpa dem tillsammans i en biljett.  

Tänk däremot på att om du ska resa till London eller en annan stad med flera flygplatser så kan du behöva 

resa dit via en flygplats och hem via en annan. 

 

8. Sök på priser för 1,2,3 eller fler personer 

I våra sökningar hos Travelmarket har vi observerat att priserna från vissa resebyråer skiljer sig beroende av 

om du söker på 1, 2, 3 eller fler personer.  

Flygpriserna kan ofta bli dyrare om man är flera personer som reser tillsammans. Detta beror på att alla 

personer i en bokning placeras tillsammans i den billigaste prisklassen. Om man är flera personer som ska 

resa än det finns lediga platser i den billigaste prisklassen för så flyttas alla upp till nästa prisklass.  

Vi har däremot konstaterat att vissa flygpriser på lågprisflyg i Europa blir billigare om man är flera personer 

som reser tillsammans.  
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Vi antar att detta beror på att baspriset endast inkluderar basflygbiljetten och en liten handväska – och 

resebyråer som sänker priset förväntar sig att tjäna mer pengar på ytterligare produkter som incheckat 

bagage, handbagage, sätesval osv. när fler människor reser tillsammans. 

Prova dig fram. 

 

9. Spara pengar genom att flyga med lågprisflygbolag 

Lågprisflygbolag som Ryanair, EasyJet, Vueling och Norwegian är några av de billigaste flygbolagen man kan 

flyga med om man ska resa runt i Europa. Och samma utveckling har skett i resten av världen med andra 

företag. Det kan finnas mycket pengar att spara om du väljer ett lågprisflygbolag. 

Om du reste med ett lågprisflyg tidigare så var regeln att det endast ingick handbagage i priset. Den regeln 

har stramats till ännu mer och nu får man bara ta med sig en liten, ännu mindre resväska.  

Detta sker för de vill att du ska köpa extra bagageplats och på så sätt tjäna mer pengar på det. Ibland kan 

kostnaden för bagage och sätesval faktiskt överstiga kostnaden för flygbiljetten. 

För att hålla jämna steg med priskonkurrensen har flera av de "gamla" flygbolagen kopierat 

lågprisflygbolagens metoder. Nyligen har SAS och flera andra företag uppgett att man bara får resa med en 

liten resväska när man köper deras billigaste flygbiljetter. 

Ovanstående information om lågprisflyg gäller oavsett om du köper en resa direkt från lågprisflygbolagen 

eller indirekt via en resebyrå.  

10. Håll ett öga på det totala priset för din flygbiljett 
För många år sedan ingick handbagage, incheckat bagage, sätesval och mat /dryck alltid i priset på en 

flygbiljett. Så är det inte längre. 

Ibland ingår det endast plats för en liten väska (mindre än handbagage) i priset. Vissa gånger ingår 

handbagage. Och ibland ingår incheckat bagage och sätesval i priset. 
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Hos Travelmarket visar vi dig den billigaste flygbiljetten som erbjuds av varje leverantör. Priserna kommer 

nästan alltid att vara jämförbara med varandra. Ibland kan det däremot finnas olika tilläggstjänster 

inkluderat i priserna. 

Priserna på tilläggstjänster och hur man köper dem varierar från företag till företag. Många resebyråer 

erbjuder flygresor som är billigare än de som erbjuds av flygbolagen. Tänk däremot på att om du ska ha 

incheckat bagage och sätesval så blir det totala priset ofta dyrare.   

I ett aktuellt exempel kunde man köpa en flygbiljett billigare hos en resebyrå om man antingen ville ha 

incheckat bagage eller välja sin plats - men inte om man ville ha båda tjänsterna. 

Se upp när du bokar din flygbiljett. 

 

11. Överväg ett lojalitetsprogram 

Reser du ofta så kan det löna sig att bli medlem i ett av flygbolagens lojalitetsprogram. Ett av de mest kända 

i Skandinavien är SAS Eurobonus.  

Om du blir medlem i ett lojalitetsprogram tjänar du poäng när du flyger.  

Poängen kan vanligtvis tjänas in när man flyger med företaget man är medlem hos – fast också genom att 

man flyger med företag inom samma bolagsallians. SAS är exempelvis medlem i STAR Alliance tillsammans 

med mer än 20 andra flygbolag. 

Poängen kan användas för köp av nya flygresor, uppgraderingar, hotellvistelser, hyrbilar m.m. Det är också 

möjligt att använda poäng för inköp av konsumtionsvaror. 
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12. Spara pengar med en prisjämförelsetjänst (resesökmotor) 
Om du söker flygbiljetter på en prisjämförelsesida som Travelmarket.se finns det en god chans att du hittar 

billigare flygbiljetter än om du själv kollar priserna på många olika webbplatser. Det beror på att: 

1. Vi söker (förmodligen) på många fler sidor än dig. 

Med våra sökrobotar söker vi genom många fler webbplatser och många fler flygbolag än du kan 

göra om du tänkt kontrollera det själv. Därför hittar du nästan alltid lägre priser hos oss. 

 

2. Vi hittar ofta lägre priser än de som står på resebyråernas egna webbplatser. 

Resebyråerna som vi får priser från hos Travelmarket sänker ofta sina priser för att hamna i toppen 

av våra sökningar och därmed få flest bokningar. Därför är priset på Travelmarket lägre än det på 

deras egna webbplatser. 

 

3. Vi jämför priser från både resebyråer och flygbolag. 

Det finns fördelar både med att köpa flygbiljetter direkt från flygbolaget och från en resebyrå. 

Vanligtvis är resebyråerna billigast eftersom de tar en del av vinsten och delar den med kunden. 

Många flygresor är kombinerade priser med flera olika flygbolag. Dem får du inte direkt hos 

flygbolaget.  

 

Hos Travelmarket får du prisgaranti! 

Hos Travelmarket är vi så säkra på att vi hittar de lägsta priserna att vi erbjuder en prisgaranti. Vi 

återbetalar nämligen prisskillnaden till dig om du efter betalning hittat samma flygbiljett som du beställt via 

Travelmarket.se till ett lägre pris på annan plats på internet.  

Läs villkoren för prisgarantin här. 

 

Genom att använda en prisjämförelsesida sparar du naturligtvis också tid. Den tiden kan du istället använda 

på att planera resten av din resa. 

 

Travelmarkets flygsökmotor i Danmark rekommenderades 2018 av det danska konsumentrådet TÆNK – 

du kan lita på oss.  

Vi har samma pålitliga flygsökmotor i Sverige som vi har i Danmark     . 

 

 

13. Känn till skillnaden mellan resebyråer på nätet och 

prisjämförelsesidor 
Medierna rapporterar ofta om reseportaler på nätet, resebyråer på nätet, bokningssidor, flygbolag och 

prisjämförelsesidor. Fast det är inte många som förstår skillnaden mellan de olika orden. 

Det är viktigt att du känner till skillnaden när du söker efter flygbiljetter. 

 

Prisjämförelsesidor 

En prisjämförelsesida är en sådan som du besöker när du läser denna artikel. En prisjämförelsesida som 

Travelmarket letar upp priserna från nästan alla resebyråer på nätet och flygbolag på marknaden.  

https://www.travelmarket.se/villkor/?utm_source=flygbiljetter-ebog&utm_medium=flygbiljetter-ebog&utm_campaign=flygbiljetter-ebog
https://taenk.dk/forbrugerliv/rejser-og-ferie/flybilletter-hvem-skal-du-koebe-billetten-af?utm_source=flygbiljetter-ebog&utm_medium=flygbiljetter-ebog&utm_campaign=flygbiljetter-ebog


11 
 

Med en prisjämförelsesida får du alltså den bästa översikten över alla priser på flygbiljetter på marknaden.  

Det finns bra och dåliga prisjämförelsesidor på marknaden.  

 

Travelmarkets flygsökmotor i Danmark rekommenderades av det danska konsumentrådet TÆNK år 2018. 

Det är en garanti för att du kan lita på oss. 

Prisjämförelsesidor kallas ibland prisportaler. Prisportaler är ett begrepp som används inom många 

branscher. En riktig prisportal säljer inte resor utan jämför resor från många olika företag. 

Resebyråer på nätet (även kallade bokningssidor) 

Resebyråer på nätet är resebyråer som SÄLJER flygbiljetter.  

Webbplatser för resebyråer på nätet kan se ut som webbplatser för prisjämförelsesidor, men det är de inte. 

Resebyråer på nätet jämför INTE priser från olika webbplatser. De säljer sina flygbiljetter för egna priser. De 

är alltså en slags nätbutik. 

Exempel på resebyråer på nätet är: Travelstart, Travellink, Supersaver, Airngo och LastMinute.com.  

En prisjämförelsesida som Travelmarket är annorlunda. Vi jämför priserna: 

• Från resebyråerna på nätet (Travelstart, Travellink, Supersaver, LastMinute.com m.fl.) 

• Från flygbolagens egna webbplatser 

• Från många andra resebyråer 

På så sätt får du en överblick över nästan hela marknaden med en prisjämförelsesida som Travelmarket. 

Flygbolagen 

Flygbolagen är relativt enkla att definiera. Ett flygbolag äger eller hyr ett antal flygplan. Flygbolagen säljer 

platser på deras flygningar direkt till konsumenterna via egna webbplatser, resebyråer på nätet och andra 

resebyråer. 

Exempel på flygbolag är SAS, Ryanair, KLM, Norwegian, British Airways och EasyJet. 

 

Reseportaler 
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En reseportal skulle också bara kunna kallas en resewebbplats. En portal är ett generiskt ord och betyder 

vanligtvis bara en plats med tillgång till stora mängder information eller prisuppgifter. 

En reseguide för Europa, en prisjämförelsesida för resor, en bokningssida eller en resebyrå på nätet kan alla 

kallas reseportaler. Det kan man också göra med resebloggar. Kort sagt - en portal är ett mycket generiskt 

uttryck. 

 

14. Tre populära myter som INTE ÄR SANNA 
Tre olika myter om hur man hittar billiga flygbiljetter som hängt kvar och vi hör ganska ofta. De är INTE 

sanna och du ska inte tänka på dem när du letar efter flygbiljetter för dina resor. 

Myt 1: Flygpriserna stiger om du söker på samma resor flera gånger 

En populär myt är att resebyråer och flygbolag höjer priset på flygbiljetterna om du har gjort samma 

sökning flera gånger. Lösningen skulle vara att ställa in webbläsaren till inkognitoläge eller ta bort dina 

cookies så företaget inte kunde se vem du är. 

Inga data och inga undersökningar har visat att så är fallet. 

 

 

Om du ändå vill vara helt säker kan du använda en prisjämförelsesida som Travelmarket. Vi skickar inte 

några cookies eller annan information om dig till företagen man kan söka på och därmed kan du vara helt 

säker på att du ser det lägsta priset. 

Myt 2: Det är billigast att köpa sina flygbiljetter på tisdagar 

En annan populär myt är att man alltid hittar de billigaste flygbiljetterna på tisdagar. Det ger 

överhuvudtaget ingen mening. Priserna på flygbiljetter växlar hela tiden och påverkas av många olika 

faktorer. 

Om du hittar ett bra pris på en flygbiljett under helgen eller någon annan dag ska du slå till.  
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Du kan ha turen att hitta billiga flygbiljetter och resor på Black Friday eller Cyber Monday. Fast återigen är 

det inte alls säkert att priset blir billigare på sådana dagar. 

Myt 3: Är vi många som flyger så kan vi förhandla ner priset 

I många fall kan man pressa ner priset på en produkt om man köper större mängder. Fast det är verkligen 

inte fallet när det gäller flygbiljetter – tvärtom. Priserna på ett flyg är fasta priser som styrs av ett stort 

internationellt system och kan inte förhandlas nedåt. 

Ofta kommer priserna för ett flyg att vara uppdelat på så sätt att det finns x antal mycket billiga platser, x 

antal lite dyrare och så vidare. Är ni 10 personer som reser tillsammans kommer flygbolaget ofta att placera 

er i en kategori med 10 tillgängliga platser. Följden blir att flygresan faktiskt blir dyrare.  

 

  



14 
 

Lite om Ole Stouby som har skrivit denna guide 

 
 

Ole Stouby är ett välkänt namn inom den skandinaviska resebranschen och en av de mest använda 

källorna när de största danska medierna söker efter inblick i rese- och flygbranschen. 

Ole gör dessutom regelbundna uttalanden för norska och svenska medier. 

Ole hade olika befattningar inom resebranschen tills han startade Travelmarket som 

Skandinaviens första konsumentportal och prisjämförelsesida för resor.  

Det var 1996 så Ole har alltså mer än 25 års erfarenhet online av resebranschen. 

Förutom att vara direktör för Travelmarket är Ole ordförande för Travelmedia Nordic A/S som 

publicerar resebranschmedierna Standby.dk och Check-in.dk i Danmark. 

Med fokus på konsumenterna under mer än 25 år 

Ända sedan Travelmarket lanserades på nätet i 1996 har målet varit att hjälpa danskar, svenskar 

och norrmän att hitta de bästa och billigaste resorna. Det är det fortfarande. 

Med en enda sökning kan konsumenterna jämföra alla flygbiljetter och paketresor för att få bästa 

möjliga överblick över marknaden.  

Målet med Travelmarket har alltså aldrig varit att sälja själva resan utan istället att hänvisa 

konsumenterna till det reseföretag som uppfyller deras krav och önskemål. 

Citeras ofta i stora danska medier 

När de största danska medierna söker efter expertkunskap om rese- och flygbranschen så är det 

ofta Ole Stouby som rådfrågas om prisutvecklingar, marknadstendenser m.m. 

Ole har flera gånger uttalat sig i stora danska medier som DR, TV2, Jyllandsposten, Berlingske, 

Ekstra Bladet, BT och Politiken. Se exempel på Oles uttalanden här. 

 

 

https://www.travelmarket.dk/presse/udvalgte-presseomtaler-travelmarket.cfm?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog

