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Om momondo 
momondo.se är en gratis och inspirationsgivande global resesöksajt som jämför priser på flyg, hotell och hyrbilar. 
Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila 
applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Booking Holdings Inc.   

 
 
momondos årliga prisstudie visar: 

Hög tid att boka sommarens flygbiljetter 
 
Sommarsemestern närmar sig och för de svenskar som söker sig utomlands i juli och augusti 
är det nu hög tid att boka resan för att hitta de mest prisvärda flygbiljetterna. Enligt den årliga 
prisstudien från hotell- och resesöksajten momondo.se kan man spara upp till 34 procent 
genom att boka 60 dagar innan avresan. 
 
Det går fortfarande att hitta billiga flygbiljetter till sommarens resor. De billigaste biljetterna 
återfinns i snitt 60 dagar innan avfärd, men nu närmar sig sommarsemestern och utbudet blir 
snabbt mindre, och priserna höjs snabbare. Genom att titta på över 100 miljoner flygpriser 
visar den årliga prisstudien från hotell- och resesöksajten momondo.se hur man kan spara i 
snitt 34 procent på sina flygbiljetter.  
 
– Jakten på den billigaste biljetten behöver inte nödvändigtvis ske så lång tid tillbaka som 
möjligt. Vår årliga reseundersökning har gång på gång visat att de billigaste biljetterna hittas 
i snitt två månader innan avfärd, vilket betyder att man fortfarande har läge att boka 
utlandssemester i juli och augusti, säger Carl Sundberg, svensk talesperson på momondo.  
 
Hur hittar man den bästa och billigaste biljetten? 
Enligt statistik från momondos årliga prisstudie så finns det några tydliga stalltips att utgå ifrån 
för att hitta de billigaste flygbiljetterna. Sök avgångar som sker från 18.00 och framåt, 
tisdagar är i snitt den billigaste dagen att resa och de allra billigaste biljetterna hittas 60 
dagar i förväg.  
 
Tips för de billigaste flygbiljetterna 2018  
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• Boka ditt flyg 60 dagar i förväg för att få de billigaste biljetterna – du kan i genomsnitt 
spara 34 procent. 

• Biljetter är ofta som dyrast på avresedagen.  
• Biljetter till kvällsflyg mellan 18 och 00 är generellt de billigaste.  
• Det är vanligtvis dyrare att flyga på morgonen och fram till klockan 15.  
• Tisdag är generellt den billigaste dagen att flyga på.  
• Lördagar är vanligtvis den dyraste veckodagen att flyga på.   

 
Mer information om de bästa tiderna att boka flyg beroende på destination finns här: 
https://www.momondo.se/inspiration/billiga-flyg/ 
 
 

Bästa tiden att boka Billigast Dyrast Procent att spara 

Dag i veckan Tisdag Lördag 11% 

Tid på dygnet Kväll Morgon 9% 

Dagar i förväg 60 0 34% 

 
Om undersökningen  
Statistiken samlades in från över 100 miljoner flygpriser på sökningar för 1 704 rutter. 
Datainsamlingen skedde den 8 augusti 2017 och gäller sökningar gjorda på momondos 
domän under perioden 6 augusti 2016 till 7 augusti 2017.  
 
Alla siffror och citat är fria att använda vid publicering. Källhänvisning med länk görs till: 
http://www.momondo.se 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
 


