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Så får du ut mest av semesterkassan  
 
Dags att planera semestern? Grubblar du över familjens ekonomi? Emma Persson som 
är privatekonom på Länsförsäkringar ger tips som kanske gör din semester lite billigare i 
sommar. 
 
– Det är vanligt att omkostnaderna far i väg när semestersinnet tar överhanden. Så var noga 
med att planera utgifterna ordentligt. Mycket kan du göra, både innan du åker iväg och väl på 
plats på semesterorten. Planera i god tid, försök behålla ditt rationella och ekonomiska sinne så 
gott det går och sätt ett tak för utgifterna på semestern, säger Emma Persson, privatekonom på 
Länsförsäkringar. 
 
Här är några fler råd för en ekonomisk semester: 
 
Ta inga dyra lån för att ha råd med semestern 
Din semester ska vara avkopplande och härlig och inte skapa panik i höst när den ska betalas 
tillbaka. Lån skall helst tas för saker som har ett bestående värde och inte semesterresor.  
 
Använd inte kreditkortet för mycket 
Det är lätt att spendera för mycket om man slipper tänka på kostnaden här och nu. Men 
räkningen kommer – och ofta med skyhög ränta om du inte kan betala allt på en gång.  
  
Försök undvika växlings- och bankomatavgifter i andra länder 
Att ta ut pengar i bankomat kostar olika beroende på var du är och vilket bankkort du använder. 
Kolla upp i förväg vilka kostnader som är förknippade med det.  
 
Bestäm din budget innan du åker i väg 
Gör en resekassa och håll dig till den så blir det inte lika jobbigt efter semestern. 
 
Hyr ut bostaden hemma medan ni är borta 
Sverige lockar turister från nästan hela världen. Om du hyr ut din bostad får du ha 
hyresinkomster upp till 40 000 kronor utan att betala skatt. 
 
Betala räkningarna i förväg  
Lägg in dina räkningar för betalning så slipper du oroa dig för att de inte ska bli betalda i tid. 
 
Jämför priser på resesajter och se om det är billigare att boka biljett och hotell för sig 
Ta inte första bästa utan se om det finns billigare alternativ. Kanske är det mer ekonomiskt att 
sy ihop familjens egen paketresa än att åka charter?  
 
Res när andra inte gör det - boka din semester utanför säsong  
Boka in en resa före eller efter högsäsongen. Mellan midsommar och skolstarten är priserna 
skyhöga och stränderna proppfulla. 
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Vänta inte för länge med att boka 
Sista minuten eller boka tidigt-rabatt gör mycket. Den bästa starten på resan är att hitta en billig 
variant – då kan ni lägga pengarna på saker ni gör på plats i stället. 
 
Packa smart 
Utnyttja att ni har gratis handbagage och dela på incheckat bagage. Tänk smart när ni packar. 
Vissa saker kan ni säkert dela på.  
 
Res från mindre flygplatser 
Det är ofta billigare att resa från en mindre flygplats än en större. Glöm inte att räkna in 
transfern i priset. 
 
Se om det är billigare att mellanlanda 
Att mellanlanda sparar ofta flera tusenlappar. Om familjen inte har problem med lite väntan är 
det ett bra sätt att hålla budgeten nere. 
 
Bo på lägenhetshotell 
Då kan ni laga er egen mat så att ni inte behöver äta ute varje kväll. 
 
Boka All Inclusive så ingår all mat och dryck 
Åker ni med ett gäng hungriga tonåringar är det här ett prisvärt alternativ. 
 
Åk till mindre populära orter 
Det finns mängder med platser som inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet. Lägg mer tid 
på research, kolla runt och försök hitta platser som inte alla kan peka ut på kartan. 
 
Glöm inte försäkringen  
Se till att ha tillräckligt egendomsskydd genom hemförsäkring, via bankkort eller extra 
försäkring. Lägg värdehandlingar i bankfack och var rädd om bankkortet. 
 
Servicekort 
Ta med servicekortet på utlandsresan som du får tillsammans med försäkringsbrevet för din 
hemförsäkring. På det kortet finns information om vart du kan vända dig ifall du behöver akut 
hjälp på plats. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du behöver ett nytt. 
 
Beställ EU-kort om du reser inom Europa  
Beställ ditt europeiska sjukförsäkringskort från Försäkringskassan om du ska resa till ett 
EU/EES-land. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i dessa länder.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30 
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08 – 588 418 50 
 
Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: 
https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/ 
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Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar 
 


