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La meg hjelpe deg med å finne de billigste flybillettene 

Umiddelbart virker det å kjøpe flybilletter kanskje ikke så veldig komplisert, og det er det heller ikke.  

Men det kan ofte være en utfordring å finne de beste og billigste flybillettene. 

Du kan spare veldig mange penger på å følge rådene jeg gir deg i denne boken. 

Prisene på flybilletter er blitt stadig lavere i løpet av de siste 10 årene. I takt med prisnedgangen er det 

dessverre blitt mer og mer komplisert å finne de billigste flybillettene.  

Derfor vil jeg hjelpe deg med 14 tips til hvordan du finner de beste og billigste flybillettene.  

Mange vennlige reisehilsener 

 

Ole Stouby  

Direktør 
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1. Bestill i god tid – og opprett en prisagent 

Som regel stiger prisen på flybilletter stadig mer jo nærmere man kommer avreisedatoen. Derfor lønner det 

seg IKKE å vente med å kjøpe flybillett til i siste liten. 

Omvendt lønner det seg heller ikke å kjøpe flybillett alt for tidlig.  

Vi anbefaler at du, i de fleste tilfeller, kjøper flybillett cirka to måneder før avreise. Unntaket er hvis du skal 

reise i skolenes ferier. Da anbefaler vi deg å kjøpe flybilletter 5–6 måneder før avreise eller tidligere. Start å 

søke så tidlig som mulig – og overvåk prisen med en prisagent. 

Med en prisagent finner du flyselskapenes kampanjepriser 

Av og til setter flyselskapene prisen på flybilletter ned i forbindelse med salgskampanjer, og da kan det 

være penger å spare. Hvis du allerede tidlig vet når du skal fly, anbefaler vi deg å fortløpende holde øye 

med prisene.  

Det kan du gjøre ved å opprette en flyprisagent, da kan du få en daglig e-post med oppdatert pris på 

flyreisen. Opprett gjerne flere prisagenter, så du får en bred overvåkning. Du oppretter en prisagent ved å 

foreta et flysøk her på Travelmarket, og deretter legger du inn prisagenten. 

Enkelte flybilletter kan være billigst like før avreise 

Alt det ovenstående gjelder for flybilletter med rutefly, men det gjelder ikke alltid for restplasser i 

charterselskapenes fly. 

Hvis du er sent ute og avreisedagen nærmer seg, kan det ofte lønne seg å undersøke prisene på charterfly.  

 

 

  

https://www.travelmarket.no/billige-flybilletter.cfm?utm_source=flybilletter-ebog&utm_medium=flybilletter-ebog&utm_campaign=flybilletter-ebog
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2. Søk priser fra flere forskjellige avreiselufthavner 
Noen ganger kan du spare mange penger ved å velge en annen avreiselufthavn enn den som er nærmest 

der du bor.  

Det er flere grunner til at prisene varierer mellom de ulike lufthavnene. Det kan skyldes at det er stor 

konkurranse fra en lufthavn til en destinasjon, eller at en lufthavn har en lavprisflyrute til reisemålet ditt 

som de andre lufthavnene ikke har.  

Husk å ta prisen for transport og parkering til og fra lufthavnen med i beregningen.  

 

3. Hold øye med alternative lufthavner på reisemålet 
Noen ganger kan det lønne seg å ikke fly direkte til den byen du skal feriere i. Når du flyr til en lufthavn i en 

mindre by, kan det ofte være mange penger å spare.  

 

 

Og det vil ofte være enkelt å komme fra den mindre lufthavnen til reisemålet. 

Lavprisflyselskap flyr til de mindre lufthavnene fordi det er billigere å lande der enn i de store byene – og 

derfor blir flybillettene også billigere. 

Noen gange vil den mindre lufthavnen vises automatisk når du søker etter en flybillett til en storby. Hvis du 

for eksempel søker etter en flybillett til Milano, vil det også vises flybilletter til Bergamo, som ligger rundt 

40 km nordøst for Milano.  
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4. Fly tidlig om morgenen eller sent på kvelden 

Hvis du kan fly tidlig om morgenen eller sent på kvelden, kan du ofte spare mange penger på flybilletten. 

Grunnen til dette er at flyselskapene ofte betaler mindre til lufthavnene for de mindre populære flytidene, 

og at det selvfølgelig er vanskeligere å selge disse flybillettene. 

Noen ganger trenger du bare å endre avreisetiden et par timer for å spare penger, andre ganger er det 

snakk om adskillige timer. 

Et eksempel på dette er Ryanairs fly fra London til Torp. Hvis du velger morgenflyet, kan du spare mange 

penger i forhold til kveldsflyet. Men hvis du skal på ferie, er det kanskje ikke verdt besparelsen å gå glipp av 

en hel dag i London.  

5. Reis utenom høysesongen, og spar penger 
Flybilletter er som regel dyrere i skolenes ferier og i forbindelse med populære høytider. Det skyldes at 

mange ønsker å reise i disse periodene, og derfor setter flyselskapene opp prisene.  

Hvis du kan reise utenom høysesongen eller i ukene/dagene like før eller etter, er det veldig gode 

muligheter for å spare penger på flybillett.  

Vær også oppmerksom på eventuelle spesielle arrangementer eller lokale høytider på reisemålet. Spesielle 

begivenheter kan føre til at prisene for flybilletter øker. 

I Sverige er helligdags- og ferieperiodene ikke alltid de samme som i Norge. Derfor kan du ofte spare penger 

ved å reise fra Sverige når det er høysesong i Norge. 

I Norsk Flyprisindex kan du se prisutviklingen for 10 europeiske og 10 oversjøiske reisemål siden 2009. Det 

gir deg et innblikk i når flybilletter er dyre, og når de er billige. 

 

6. Vær fleksibel i forhold til reisedagene 

Det kan ofte være penger å spare hvis du kan flytte avreise- eller hjemreisedatoen med en enkelt dag eller 

to. Det skyldes flere ting: 

1. Mange selskaper har bare 2 eller 3 ukentlige flyvninger på en rute. 

 

2. Noen dager er mindre populære å fly på enn andre. Det betyr at det for eksempel oftest er billigere 

å fly på lørdager og tirsdager, da dette er dager ikke så mange ønsker å fly på. Fredager og 

søndager er vanligvis de dyreste dagene. 

Dessuten er de veldig tidlige og veldig sene avgangene ofte billigere enn de andre, fordi etterspørselen ikke 

er så stor da.    

 

 

  

https://www.travelmarket.no/norsk-flyprisindeks.cfm?utm_source=flybilletter-ebog&utm_medium=flybilletter-ebog&utm_campaign=flybilletter-ebog
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7. Vurder to enkeltbilletter, for fleksibilitet og besparelse 
Hvis du bestiller direkte fra et flyselskap, får du bare tilgang til dette flyselskapets og eventuelle partneres 

billige flybilletter. Derfor er disse flybillettene ikke alltid de billigste og beste. 

Dette problemet løses i stor grad for deg av reisebyråer som tilbyr deg å kombinere to konkurrerende 

flyselskaper i én og samme flybillett. Ett selskap på utreisen og et annet på hjemreisen.  

 

 

Du finner både den første og andre typen flybilletter i søkeresultat her på Travelmarket. 

Det er ikke alltid reisebyråene fanger opp alle kombinasjoner. Det kan være penger å spare på å søke etter 

to enkeltbilletter – én på utreisedatoen og en på hjemreisedatoen – i stedet for å bare søke etter dem 

kombinert i én billett.  

Vær oppmerksom på at du på en reise til London eller en annen storby med ”flere lufthavner” kanskje må 

reise ut til én lufthavn og hjem igjen fra en annen. 

 

8. Søk priser som 1,2,3 eller flere personer 

På Travelmarket har vi observert at prisene noen reisebyråer oppgir er forskjellige avhengig av om man på 

Travelmarket søker etter 1, 2, 3 eller flere personer.  

Ofte kan flyprisene være dyrere hvis man er flere som reiser sammen. Det skyldes at alle personer i én 

bestilling plasseres samlet i den billigst tilgjengelige prisklassen. Hvis man er flere personer enn det er 

ledige seter i den billigste prisklassen, rykkes alle opp til den neste priskategorien.  

På den annen side har vi lagt merke til at noen flypriser for lavprisflyreiser i Europa blir billigere hvis man er 

flere som reiser sammen.  
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Vi antar at dette skyldes at grunnprisen bare inkluderer basisflybilletten og en liten håndveske – og at 

reisebyråer som setter prisen ned, forventer å tjene mer penger på tilleggsprodukter som innsjekket 

bagasje, håndbagasje, setevalg etc. når det er flere som reiser sammen. 

Prøv deg frem. 

 

9. Spar penger ved å fly med lavprisflyselskaper 

Lavprisflyselskaper som Ryanair, Vueling, Norwegian og Wizzair er noen av de billige flyselskapene man kan 

fly med hvis man skal reise i Europa. Og samme utvikling har skjedd i resten av verden, med andre 

lavprisflyselskaper. Det kan være mange penger å spare på å velge et lavprisflyselskap. 

Hvis du reiser med et lavprisfly, var regelen tidligere at vanlig håndbagasje var inkludert i prisen. Dette er nå 

strammet inn, og i dag kan du ofte bare ha med deg en liten håndveske.  

Dette gjør selskapene for at du skal betale for bagasje i tillegg, og så tjener de penger på den måten. Noen 

ganger kan prisen på bagasje og setevalg faktisk være høyere enn prisen for selve flybilletten. 

For å kunne følge med i priskonkurransen, har flere av ”de gamle” flyselskapene kopiert 

lavprisflyselskapenes metoder. Nylig har SAS og flere andre flyselskaper innført at du også hos dem kun kan 

ta med deg en liten håndveske når du kjøper de billigste flybillettene deres. 

Informasjonen over om lavprisfly gjelder uansett om du kjøper en reise direkte fra lavprisflyselskapene eller 

indirekte via et reisebyrå.  
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10. Hold øye med totalprisen på flybilletten 
For ikke så mange år siden var håndbagasje, innsjekket bagasje, setevalg og mat og drikke ombord inkludert 

i flybillettens pris. Slik er det ikke lenger. 

Noen ganger er det bare inkludert en liten håndveske (mindre enn vanlig håndbagasje) i prisen. Noen 

ganger er det inkludert håndbagasje. Og noen ganger er innsjekket bagasje og setevalg fremdeles inkludert 

i prisen. 

På Travelmarket viser vi deg den billigste flybilletten den enkelte leverandøren tilbyr. Som oftest vil prisene 

være sammenlignbare, men noen ganger kan det være forskjellige tilleggsytelser inkludert i enkelte priser. 

 

Prisene for tilleggsytelser og hvordan disse skal kjøpes, varierer fra selskap til selskap. Flere reisebyråer 

tilbyr flyreiser som er billigere hos dem enn direkte fra flyselskapene. Vær oppmerksom på at hvis du vil ha 

med deg innsjekket bagasje og ønsker setevalg, vil totalprisen ofte være dyrere.   

For eksempel oppdaget vi nylig en flybillett som var billigere å kjøpe fra et reisebyrå enn fra flyselskapet 

hvis man skulle ha med seg innsjekket bagasje, eller hvis man ønsket å velge seteplass – men ikke hvis man 

ønsket begge deler. 

Vær på vakt når du bestiller flybillett. 

11. Overvei et lojalitetsprogram 

Hvis man reiser ofte, kan det lønne seg å melde seg inn i et av flyselskapenes lojalitetsprogrammer. Det 

mest kjente i Norge er SAS Eurobonus.  

Hvis du melder deg inn i et lojalitetsprogram, tjener du poeng hver gang du flyr.  

Man tjener poeng hver gang man flyr med selskapet man er medlem hos – og også når man flyr med 

selskaper i samme flyallianse. SAS er medlem av STAR Alliance, sammen med mer enn 20 andre 

flyselskaper. 

Poengene kan brukes til å kjøpe nye flyreiser, oppgraderinger, hotellopphold, billeie og mer. Det er også 

mulig å bruke poengene til å kjøpe forbruksvarer. 
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12. Spar penger med en prissammenligningsside (reisesøkemotor) 
Hvis du søker etter flybilletter på en prissammenligningsside som Travelmarket.no, er det en stor sjanse for 

at du finner billigere flybilletter enn om du selv sjekker priser på mange forskjellige nettsteder. Det skyldes 

følgende: 

1. Vi søker (sannsynligvis) på mange flere sider enn deg 

Via søkemotorene våre søker vi på mange flere nettsteder og hos mange flere flyselskaper enn du 

antageligvis vil gjøre hvis du skulle sjekke alle nettstedene selv. Derfor vil du nesten alltid finne 

lavere priser hos oss. 

 

2. Vi får ofte frem lavere priser enn de man finner på reisebyråenes egne hjemmesider 

De mange reisebyråene vi får priser fra på Travelmarket, setter ofte prisene ned for å rangere 

øverst på søkeresultatene våre og dermed få flere bestillinger. Derfor er prisene på Travelmarket 

ofte lavere enn på reisebyråenes egne hjemmesider. 

 

3. Vi sammenligner priser fra både reisebyråer og flyselskaper 

Det er fordeler både ved å kjøpe flybilletter direkte fra flyselskapet og fra et reisebyrå. Oftest vil 

reisebyråene være billigst, for de gir en del av fortjenesten sin videre til kunden. 

Mange flyreiser er kombinasjonspriser med flere forskjellige flyselskaper. Disse finner du ikke 

direkte hos flyselskapet.  

 

4. Travelmarket har en refusjonsordning for flybilletter! 

På Travelmarket er vi så sikre på at vi finner de laveste prisene at vi har en refusjonsordning for 

flybilletter. Vi refunderer prisforskjellen hvis du senere finner den bestilte flybilletten – som du fant 

via Travelmarket.no – billigere et annet sted på internett.   

Les betingelsene for refusjonsordningen her. 

 

Ved å bruke en prissammenligningsside sparer du selvfølgelig også tid. Den tiden kan du i stedet bruke til å 

planlegge resten av turen.   

Travelmarket.dk ble i 2018 anbefalt av Forbrugerrådet TÆNK. 

 

 

  

https://www.travelmarket.no/vilkaar/?utm_source=flybilletter-ebog&utm_medium=flybilletter-ebog&utm_campaign=flybilletter-ebog
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13. Forstå forskjellen mellom online reisebyråer og 

prissammenligningssider 
I mediene skrives det ofte om online-reiseportaler, online-reisebyråer, bookingsider, flyselskaper og 

prissammenligningssider. De fleste er usikre på hva som er forskjellen på disse. 

Det er viktig at du forstår forskjellen når du skal søke etter flybilletter. 

 

Prissammenligningssider 

En prissammenligningsside er et nettsted som det du besøker når du leser denne artikkelen. En 

prissammenligningsside som Travelmarket søker etter priser fra stort sett alle online-reisebyråer og 

flyselskaper på markedet.  

Med en prissammenligningsside får du derfor den beste oversikten over alle priser på flybilletter i 

markedet.  

 

 

Det finnes både gode og dårlige prissammenligningssider.  

 

Travelmarkets flysøk i Danmark ble i 2018 anbefalt av Forbrugerrådet TÆNK. Det er en garanti for at du kan 

stole på oss. 

Prissammenligningssider kalles noen ganger for prisportaler. Prisportal er et uttrykk som brukes innenfor 

mange bransjer. En ekte prisportal for reiser selger ikke reiser, men sammenligner reisepriser fra mange 

forskjellige selskaper. 

Online Reisebyråer (også kalt bookingsider) 

Online-reisebyråer er reisebyråer som SELGER flybilletter.  

Online-reisebyråenes hjemmesider kan ligne på prissammenligningssider, men det er de ikke. 

Online-reisebyråer sammenligner IKKE priser på tvers av forskjellige nettsteder. De selger flybilletter til sine 

egne priser. Det vil si at de er en slags nettbutikker. 
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Eksempler på online-reisebyråer er: Travelstart, Travellink, Supersaver, Travelgenio og LastMinute.com.  

En prissammenligningsside som Travelmarket er annerledes. Vi sammenligner priser: 

• Hos online-reisebyråer (Travelstart, Travellink, Supersaver, Travelgenio, LastMinute.com m.fl.) 

• På flyselskapenes egne hjemmesider 

• Hos flere andre reisebyråer 

På den måten gir en prissammenligningsside som Travelmarket deg en oversikt over nesten hele markedet. 

Flyselskaper 

Flyselskaper er forholdsvis enkle å definere. Et flyselskap eier eller leier fly. Flyselskapene selger plasser på 

flyene sine direkte til forbrukerne på sine egne nettsteder, via online-reisebyråer og andre reisebyråer. 

Eksempler på flyselskaper er SAS, Ryanair, KLM, Norwegian, British Airways og Widerøe. 

 

Reiseportaler 

En reiseportal kunne også beskrives som et reisenettsted. En portal er et generisk uttrykk og betyr vanligvis 

bare et nettsted som gir tilgang til store mengder informasjon eller priser om noe. 

En reiseguide til Europa, en prissammenligningside for reiser, en bookingside eller et online-reisebyrå kan 

alle kalles reiseportaler. Det kan reiseblogger også. Kort sagt er en portal et svært generisk uttrykk. 
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14. Tre populære myter som IKKE stemmer 
Tre forskjellige myter om å finne billige flybilletter går igjen, og vi hører folk nevne dem ganske ofte. De er 

IKKE sanne, og du behøver ikke å tenke på dem når du søker etter flybilletter for reisene dine. 

Myte 1: Flyprisene stiger hvis du søker etter dem flere ganger 

En populær myte er at reisebyråene og flyselskapene hever prisen på flybilletter hvis du søker etter dem 

flere ganger på samme sted. Løsningen mange foreslår, er å bruke nettleseren i inkognito-modus eller 

slette lagrede informasjonskapsler slik at selskapene ikke kan spore deg. 

Ingen data og ingen undersøkelser har bekreftet at ovenstående er tilfellet. 

 

 

Hvis du likevel vil være helt på den sikre siden, kan du bruke en prissammenligningsside som Travelmarket. 

Vi sender ingen informasjonskapsler eller andre opplysninger om deg fra våre søk til selskapene. Dermed 

kan du være helt sikker på at du får vist den laveste pris. 

Myte 2: Det er billigst å kjøpe flybilletter på tirsdager 

En annen populær myte er at man alltid finner de billigste flybillettene på tirsdager. Det gir overhodet ingen 

mening. Priser på flybilletter endres hele tiden og påvirkes av mange forskjellige faktorer. 

Hvis du finner en god pris på en flybillett i helgen eller en annen ukedag, så slå til.  

Du kan ha flaks og finne billige flybilletter og reiser på Black Friday eller Cyber Monday, men igjen er det 

slett ikke sikkert at prisene faller på disse kampanjedagene. 

Myte 3: Hvis vi er mange som flyr sammen, kan vi forhandle ned prisen  

I mange tilfeller kan man presse prisen ned på en vare hvis man kjøper mange enheter. Dette er slett ikke 

tilfellet når det dreier seg om flybilletter – tvert om. Prisene på et fly er faste priser som styres i et stort 

internasjonalt system, og de kan ikke forhandles ned. 

Ofte vil prisene i et fly være delt inn slik at det er x antall veldig billige seter, x antall litt dyrere, og slik 

fortsetter det. Hvis dere er 10 personer som skal reise sammen, vil flyselskapet ofte plassere dere i en 

kategori hvor det er 10 ledige seter. Dermed blir flyreisen faktisk ofte dyrere.  



14 
 

Litt om Ole Stouby, som har skrevet denne guiden 
 

 

Ole Stouby er et kjent navn i den skandinaviske reiselivsbransjen, og er en av de mest brukte 

kildene når de største danske mediene søker etter innsikt i reise- og flybransjen. Ole bidrar også 

jevnlig til norske og svenske medier. 

Ole jobbet i ulike stillinger i reiselivsbransjen frem til han startet Travelmarket, som var den første 

skandinaviske forbrukerportalen og prissammenligningssiden for reiser. Det var i 1996, og Ole har 

dermed mer enn 25 års erfaring med reiselivsbransjen. 

I tillegg til å være direktør for Travelmarket, er Ole styreleder for Travelmedia Nordic A/S, som 

publiserer reisebransjemediene Standby.dk og Checkin.dk i Danmark. 

Forbrukerne i fokus i mer enn 25 år 

Helt siden Travelmarket gikk online i 1996, har målet vært å hjelpe dansker, svensker og 

nordmenn med å finne de beste og billigste reisene. Det er det fortsatt. Med ett søk kan 

forbrukerne sammenligne alle flybilletter og pakkereiser, og på den måten får man den beste 

oversikten i markedet.  

Målet med Travelmarket har aldri vært å selv selge reiser, men å henvise forbrukere til det 

reiseselskapet som best oppfyller den enkeltes krav og ønsker. 

Ofte sitert i store danske medier 

Når de største danske mediene søker etter ekspertkunnskap om reise- og flybransjen, er det ofte 

Ole Stouby som blir spurt om prisutvikling, trender i markedet osv. 

Ole har flere ganger uttalt seg til store danske medier som DR, TV2, Jyllandsposten, Berlingske, 

Ekstra Bladet, BT og Politiken. Se eksempler på Oles uttalelser her 

 

 

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

