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PÅVERKAR TILLÄGGSAVGIFTER ANTALET BOKADE BILJETTER OCH 
RESENÄRERS ATTITYD TILL FLYGBOLAGET?

Elina Aziz och Caroline Theorell

Ofrånkomliga tilläggsavgifter kritiseras i media. Syftet var att undersöka om 
tilläggsavgifter på flygbiljetter påverkar resenärers attityd till flygbolaget 
och deras prissättning oavsett  prisnivå. Ytterligare ett syfte var att undersöka 
om tilläggsavgifter leder till att färre personer bokar biljetten. En pilotstudie 
och en huvudstudie genomfördes för att uppnå syftena. Prospektteorin och 
dominansstruktureringsteorin användes för att analysera resultaten. I 
pilotstudien randomiserades 80 studenter till två grupper. En flygbiljett 
bokades fiktivt genom en enkätserie.  Enkätserierna innehöll även fem 
frågor som mätte attityden. Studien visade att  attityden var mindre positiv 
när tilläggsavgifter tillämpades. Ytterligare ett resultat var att gruppen som 
fick tilläggsavgifter bokade färre flygbiljetter. I huvudstudien utvecklades 
syftet till att  även undersöka om prisnivån på flygbiljetten på flygbiljetten 
påverkar resultatet. Tvåhundranio studenter randomiserades till fyra 
grupper. En variansanalys visade två huvudeffekter. Experimentgrupperna 
bokade färre flygbiljetter. Tilläggsavgifterna kan ha uppfattas som förluster 
och ha givit upplevelsen av en dyrare biljett. Förväntningar kan förklara 
varför prisnivån påverkar attityden.

För att erhålla en vara eller tjänst betalas ett fastställt pris, det vill säga en avgift. Till 
denna avgift kan en mängd av något tillkomma i efterhand (Nationalencyklopedin, 
2010), en tilläggsavgift. Denna avgift som inte framgår från början kan vara både 
frivillig och ofrivillig. Tilläggsavgifter tillämpas i olika branscher. Företag som 
tillhandahåller digital-tv erbjuder olika tv-kanalpaket till olika priser. Priset för paketet 
inkluderar sällan alla avgifter utan det tillkommer en kortavgift som måste betalas 
(Bredbandsbolaget, 2010; Canal Digital, 2010; Com Hem, 2010; Telia, 2010). 
Ytterligare ett exempel då tilläggsavgifter tillkommer är vid bokning av konsertbiljetter 
genom företaget Ticnet. Det tillkommer då en serviceavgift precis innan betalning, en 
tilläggsavgift som måste betalas (Ticnet, 2010). En annan bransch som också tillämpar 
tilläggsavgifter är lågprisflygbolag. Ofta är startpriset på en flygbiljett inte en bra 
indikator på vad slutpriset kommer att  landa på. Priset  på biljetten ökar i takt med 
bokningen, skatten tillkommer, bagageavgift, onlineincheckningsavgift och 
administrationsavgift, avgifter som får priset att  öka. Dessa avgifter läggs på under 
bokningsprocessen och är synliga för köparen, det är dessa avgifter som är av intresse 
för undersökningen.

Det lågprisflygbolag som anses vara bland de värsta när det kommer till tilläggsavgifter 
är Ryanair (The Mirror, 2010). Företaget började med en flygning mellan Waterford, 
Irland och London, England år 1985 och hade det året 5 000 passagerare och ett 
flygplan. Antalet passagerare har sedan dess ökat i takt med deras expansion och 2008 



hade bolaget över 58 miljoner passagerare vilket gör det till Europas största 
lågprisflygbolag (Ryanair, 2009). Siffrorna ovan tyder på att det är många som vill ta 
del av det Ryanair har att erbjuda men det är inte utan kritik (The Mirror, 2010). Ryanair 
har fått kritik i media för sina tilläggsavgifter. Deras senaste förslag till ytterligare en 
avgift var att införa avgifter för toalettbesök på flygningar som är kortare än en timme, 
vilket bland annat innefattar alla flygningar mellan England och Irland (The Irish Times, 
2010). Enligt  svenska nyhetstidningar reagerar svenska resenärer negativt på 
tilläggsavgifter som läggs på och som inte kan undvikas (Ivarsson, 2010; Johannisson, 
2009). Expressen skriver att Ryanair är överlägset värst när det kommer till 
tilläggsavgifter (Ivarsson, 2010). Vidare föreslås att obligatoriska tilläggsavgifter lika 
gärna kan ingå i grundpriset (Ivarsson, 2010). I slutet av förra året hade SAS en 
reklamkampanj om sina ”ärliga” priser. I ett pressmeddelande uppger SAS att  de inte 
lurar sina kunder med vilseledande priser (SAS, 2009). Enligt SAS är deras strategi att 
alltid vara raka och ärliga med sina priser för att  kunden aldrig ska känna sig lurad. 
Ryanair marknadsför ofta sina biljetter med låga startpriser och lägger därefter till 
valfria tilläggsavgifter men även ofrånkomliga. Det innebär att slutpriset ofta mer än 
fördubblas jämfört  med ursprungspriset  (The Mirror, 2010). Trots tilläggsavgifterna är 
Ryanairs slutliga pris på biljetten ofta lägre än hos de reguljära fullservice-flygbolagen 
(O’Connell & Williams, 2005).

En teori som kan kopplas till varför ofrånkomliga tilläggsavgifter kan upplevas vara 
irriterande är prospektteorin. Teorin förklarar människors perception av vinster och 
förluster och kan då förklara varför attityderna eventuellt skulle skilja sig åt när det 
gäller tillämpandet av tilläggsavgifter eller inte, trots att det rör sig om samma belopp i 
slutändan. Tilläggsavgifterna kan tänkas upplevas som förluster och kan då påverka 
attityden hos resenärerna. Kahneman och Tversky (1979) utvecklade prospektteorin 
utifrån sin kritik mot nyttomaximeringsteorin. Nyttomaximering innebär att givet en 
viss inkomst eller budget strävar individer efter att  konsumera på så sätt att den egna 
nyttan maximeras vilket ska ske både över tid och över olika slags konsumtion (Frank & 
Bernanke, 2007). Detta är rationellt om kombinationen av de varor och tjänster som 
konsumeras maximerar den egna totalnyttan (Frank & Bernanke, 2007). Kahneman och 
Tversky (1979) visade upprepade gånger hur människor ständigt bryter mot de 
antaganden som nyttomaximeringen bygger på och istället fattar irrationella beslut. Ett 
grundläggande kännetecken för prospektteorin är att olika värdebud är ekonomiska 
förändringar och inte slutgiltiga tillstånd. Forskarna menar att vår perception är inställd 
på att utvärdera förändringar eller skillnader snarare än att utvärdera absoluta storheter. 
När vi reagerar på något, exempelvis kyla eller värme, är det den förra och den 
nuvarande kontexten som definierar hur vi kommer att uppleva situationen. Stimulit 
kommer att uppfattas i relation till den referenspunkt som innehas. Ett objekt med en 
given temperatur kan därför upplevas som varmt eller kallt beroende på vilken 
referenspunkt man har. 

En upplevelse av ett stimulus kan tillämpas på annat än fysiska saker och därför gäller 
samma princip för sådant som hälsa och välfärd. En persons uppfattning om fattigdom 
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kan vara en annan persons uppfattning om vad rikedom är, allt  beror på deras nuvarande 
ekonomiska situation. Många sinnesupplevelser och perceptionsupplevelser delar den 
egenskap  att den psykologiska responsen har en konkav funktion för positiva 
förändringar och en konvex funktion för negativa förändringar. Kahneman och Tversky 
(1979) menar att detta även gäller för monetära skillnader, det vill säga skillnaden 
mellan att vinna 100 kronor och 200 kronor verkar vara större än skillnaden mellan att 
vinna 1 100 kronor och 1 200 kronor. Samma resonemang gäller vid förluster. Detta 
innebär att marginalvärdet för vinster och förluster avtar ju längre ut på kurvan man 
kommer. Det verkar även vara så att förargelsen som kan upplevas vid en förlust av ett 
visst belopp är större än välbehaget vid en vinst av samma belopp. Detta innebär att 
funktionen för förluster är brantare än funktionen för vinster (se figur 1). Inom 
prospektteorin ingår alltså en värdefunktion (se figur 1) som definieras av avvikelser 
från referenspunkten, att funktionen för vinster är konkav och att funktionen för 
förluster är konvex samt att lutningen för förluster är brantare än lutningen för vinster.

Figur 1. Hypotetisk värdefunktion enligt Prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979)

En möjlig förklaring till varför individer bokar flygbiljetter trots att priset ökar i takt 
med att  tilläggsavgifterna läggs till kan ges av teorin om dominansstrukturering 
(Montgomery, 1983, 1998). Teorin handlar om att  vid beslutsfattande söks det efter en 
dominansstruktur, vilket innebär att  ett alternativ dominerar över övriga alternativ. 
Dominansstrukturen uppstår eftersom informationen om ett alternativ struktureras så att 
det framstår som överlägset gentemot de övriga alternativen. Teorin förklaras med hjälp 
av en modell, dominansstruktureringsmodellen, där fyra faser ingår; för-redigering, 
finnande av ett lovande alternativ, dominanstestning av lovande alternativ och 
dominansstruktureringen. I den fjärde fasen försöker beslutsfattaren att omstrukturera 
situationen och bedömningen av alternativet för att  uppnå en dominansstruktur hos det 
lovande alternativet. Dominansstruktureringen innebär att beslutsfattaren förstärker de 
positiva sidorna hos det lovande alternativet  och de negativa sidorna hos de övriga 
alternativen. Beslutsfattaren försöker även minska betydelsen av de negativa sidorna 
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hos det lovande alternativet och på samma sätt de positiva sidorna hos de övriga 
alternativen. Om dominansstruktureringen av det lovande alternativet lyckas väljs detta 
alternativ. Om det misslyckas återvänder man till en tidigare fas i modellen.

Syftet med dominansstruktureringen är att sälja in beslutet hos sig själv. Beslutsfattaren 
vill vara övertygad om att det tänkta beslutet är rätt och förhöjer därför det lovande 
alternativet genom att  fokusera på fördelarna, vilket ger selektiv uppmärksamhet åt 
dessa (Brownstein, 2003). Fördelarna accentueras även genom visualisering, det vill 
säga att de konkret föreställs. I takt med att valet görs mer positivt  blir det svårare att 
ångra sig. Fördelarna och nackdelarna kvittas även mot varandra för att underlätta 
dominansstruktureringen, exempelvis kan två nackdelar kvittas mot en fördel.  
Dominansstruktureringen kan kopplas till då en person är i färd med att boka 
exempelvis en flygbiljett. Vid detta stadium har personen ifråga oftast redan mentalt åkt 
iväg på semestern. Man kanske föreställer sig att man ligger på stranden och solar. Detta 
gör det svårare att avbryta och inte fullfölja bokningen trots att nya yttre omständigheter 
dyker upp, exempelvis att priset ökar.

I en studie av O’Connell och Williams (2005) undersöktes ett par lågprisflygbolag och 
ett par reguljära fullservice-flygbolag. I undersökningen framgick det att Ryanair har 
som strategi att dela ut gratisbiljetter till sina resenärer. Det finns ett flertal exempel då 
Ryanair har delat ut hundratusentals gratisbiljetter för att  fira olika milstolpar och de har 
inga planer på att  sluta med detta. Under 2003 gav företaget bort 20 procent av sina 
flygbiljetter kostnadsfritt vilket  har lett till att passagerare förväntar sig billiga biljetter 
från bolaget. Detta är en del av Ryanairs strategi, att forma passagerares uppfattning om 
flygbolaget. Bolaget vill att passagerare ska förvänta sig låga priser på flygbiljetterna. 
Strategin ledde till att 65 procent av deltagarna som flugit  med ett  lågprisflygbolag i 
O’Connell och Williams (2005) studie inte tittade efter alternativa flygbiljetter. 
Forskarna drar därför slutsatsen att lågprisbolagens strategi om att erbjuda billiga 
biljetter har satt  sina spår i resenärernas minne. Det framgick av artikeln att 
lågprisflygbolagens resenärer är priskänsliga.  Undersökningen visade att den främsta 
anledningen till varför passagerarna valt att flyga med lågprisflygbolag är det låga 
priset. Passagerarna har aktivt valt att anpassa sig efter de obekväma flygtiderna för att 
få flyga så billigt som möjligt. Denna priskänslighet innebär att om de reguljära 
fullservice-flygbolagen, i detta fall Aer Lingus, skulle sänka sina priser med tio procent 
så skulle i genomsnitt 6,1 procent av Ryanairs passagerare byta bolag. Skulle de sänka 
priserna med 20 procent skulle 19,6 procent byta och skulle de sänka sina priser med 30 
procent skulle 45,9 procent byta flygbolag. En tänkvärd aspekt som O’Connell och 
Williams (2005) nämner är att eftersom Ryanair har en ung kundkrets kan det vara 
intressant att  observera om dessa passagerare senare i livet byter till reguljära 
fullservice-flygbolag beroende på en inkomstökning.

Ryanair har strategiskt skapat förväntningar hos sina resenärer att  de ska förvänta sig 
billiga biljetter av flygbolaget (O’Connell & Williams, 2005). Detta är förväntningar 
som kan komma att påverka resenärernas attityder beroende på om det som säljs faktiskt 
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når upp till resenärernas förväntningar (Cardozo, 1965). I en studie av Cardozo (1965) 
undersöktes huruvida kunders förväntningar påverkade deras attityder beroende på om 
produkten levde upp till förväntningarna eller inte. Dessa förväntningar bygger på 
information som når kunder på olika sätt. Resultatet från studien visade att 
konsumenters förväntningar påverkade deras attityd till produkten beroende på om 
produkten levde upp till förväntningarna eller inte. Enligt Cardozo (1965) använde 
konsumenterna sina förväntningar som riktlinjer när de bedömde en produkt. Studien 
visade även att  om en produkt inte levde upp  till konsumenternas förväntningar ledde 
detta till en negativ attityd till produkten. Resultatet från denna studie stödjer resultatet 
från en tidigare studie av Spector (1956), då det visade sig att individer vars 
förväntningar inte blev uppfyllda hade en mer negativ inställning än individer vars 
förväntningar blev uppfyllda. Studien av Cardozo (1965) ledde till en studie utförd av 
Olshavsky  och Miller (1972) där förväntningars påverkan undersöktes. Studien hade en 
2 x 2 faktoriell design, där grupperna bestod av personer som hade höga och låga 
förväntningar samt olika bandspelare med hög och låg prestanda. Resultatet från 
Olshavsky  och Millers studie (1972) visade att förväntningar har en påverkan på 
konsumenternas attityder. Skillnaden mellan Olshavsky och Millers (1972) studie och 
Cardozos studie (1965) var att den tidigare undersökte hur höga och låga förväntningar 
påverkade konsumenters attityd till produkten. Alla de tre ovan nämnda studierna visade 
att  konsumenters förväntningar av en produkt eller en tjänst  har ett stort  inflytande på 
attityden beroende på om produkten eller tjänsten levde upp till förväntningarna eller 
inte.

Begreppet attityd definieras i föreliggande studie som en evaluerande reaktion till ett 
stimulus såsom en person, ett beteende, ett objekt eller ett begrepp. Denna utvärderande 
reaktion kan vara antingen positiv eller negativ (Tesser & Shaffer, 1990). Attityder styr 
till stor del vårt beteende och våra handlingar (Fazio & Roskos-Ewoldsen, 2005).

Syfte
Pilotstudiens syfte är att  undersöka om ofrånkomliga tilläggsavgifter vid bokning av 
flygbiljetter påverkar resenärers attityd till flygbolaget och deras prissättning. Studien 
syftar även till att undersöka om det finns en skillnad i antalet bokade biljetter mellan 
experimentgruppen (tilläggsavgifter) och kontrollgruppen (ej tilläggsavgifter). I 
huvudstudien utvecklas syftet  till att även undersöka om prisnivån på flygbiljetten 
påverkar resultatet.

Metod

Pilotstudie

 Undersökningsdeltagare. Urvalet av respondenter bestod av psykologistudenter 
vilka var mellan 20 och 65 år. Urvalet bestod av 63 kvinnor och 17 män. 
Respondenterna valdes ut  genom ett bekvämlighetsurval då enkäterna delades ut under 
rasten på deras föreläsning. Deltagarna fördelades slumpmässigt i en experimentgrupp 
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och en kontrollgrupp genom att en experimentenkät och en kontrollenkät blandades och 
delades ut till deltagarna.

 Material. I studien användes två enkäter, en för experimentgruppen och en för 
kontrollgruppen. Båda enkäterna inleddes med ett scenario vilket beskrev att  deltagarna 
fått  ledigt i några dagar och skulle boka flygbiljetter för att åka på en weekendresa till 
London. I presentationen poängterades även deltagarnas anonymitet  och att de när som 
helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Presentationen följdes av två enkätdelar, 
den första delen innebar att respondenterna fiktivt skulle boka en flygbiljett, tur och 
retur, till London. I enkäten som experimentgruppen besvarade startade priset lågt  men 
under bokningsförfarandet lades ofrånkomliga avgifter till, såsom skatt, 
incheckningsavgift och administrationsavgift, vilket gjorde att priset steg. I enkäten som 
kontrollgruppen besvarade startade priset  på samma nivå som det slutade på i 
experimentgruppen och inga avgifter tillkom. Den andra delen av enkätserien var exakt 
likadan i både experiment- och kontrollgruppen. Denna enkätdel bestod av fem 
attitydfrågor om bland annat priset och flygbolaget. Frågorna besvarades med en 
sjugradig skattskala som sträckte sig från ”negativ” till ”positiv” samt ”nej, definitivt 
inte” till ”ja, definitivt”, detta för att tillåta respondenterna att uttrycka sin attityd mer 
precist och bekvämt (Fabrigar, Krosnick & MacDougal, 2005). Den första delen av 
enkäten, det vill säga bokningsprocessen, fungerade som stimulus och syftade till att 
skapa en evaluerande reaktion till flygbolaget och deras prissättning. Den andra delen 
av enkätserien, attitydfrågorna, avsåg att mäta reaktionen av stimulit.  

 Procedur. Först  fick undersökningsdeltagarna en kort  muntlig introduktion om att 
en enkät skulle besvaras. De två enkätserierna blandades och delades ut i 
föreläsningssalarna till psykologistudenterna som frivilligt ville delta. Beroende på 
vilken enkät deltagarna slumpmässigt tilldelades hamnade de i någon av de två 
grupperna. Experimentgruppen bestod av 40 deltagare och kontrollgruppen av lika 
många. Utdelningen skedde under rasten vid tre olika föreläsningar under en dag. 
Deltagarna fick inte reda på syftet med studien på grund av att  det eventuellt skulle 
kunna påverka svaren på enkätserierna.

Huvudstudie

 Undersökningsdeltagare. Urvalet av respondenter bestod av studenter vilka var 
mellan 19 och 55 år. Det var 147 kvinnor och 62 män som deltog i experimentet. 
Enkäterna delades ut  under rasten på studenternas föreläsningar. Deltagarna fördelades 
slumpmässigt i två experimentgrupper respektive kontrollgrupper genom att två olika 
experimentenkäter och två olika kontrollenkäter delades ut. Som i pilotstudien 
blandades samtliga enkäter för att respondenterna slumpmässigt skulle indelas i de fyra 
grupperna.

 Material. I studien användes fyra enkäter, eftersom studien hade en 2 x 2 faktoriell 
design. Den ena faktorn var tilläggsavgifter, med och utan, och den andra faktorn var 
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prisnivån, hög och låg.  Samtliga enkäter inleddes med ett  scenario och följdes av två 
enkätdelar på samma sätt som i pilotstudien. Sista delen bestod av sex frågor varav fem 
mätte deltagarnas attityd till flygbolaget och deras prissättning. Den sjätte frågan 
fungerade som en kontrollfråga. På samma sätt  som i pilotstudien startade priset  lågt för 
deltagarna i experimentgrupperna och i kontrollgrupperna var start och slutpris 
detsamma. Skillnaderna i första enkätdelarna mellan experimentgrupperna var nivån på 
slutpriset. I experimentgrupp 1 började priset högre och landade därmed högre medan 
priset både startade och slutade lägre i experimentgrupp 2. På samma sätt skilde sig de 
första enkätdelarna åt för kontrollgrupperna. Prisnivåerna bestämdes utifrån vad olika 
weekend-flygbiljetter till London kostar med Ryanair. Efter att ha fullföljt ett tiotal 
bokningar fram till betalning på Ryanairs hemsida, bestämdes nivån på flygbiljetterna i 
experimenten. Nivån på priset valdes utifrån de flygbiljetter som låg högst i pris samt 
lägst i pris. Den andra delen av enkätserien var exakt likadan för samtliga fyra grupper 
där deltagarnas attityd mättes. Skalorna som användes var samma som i pilotstudien.

 Procedur. Först  fick undersökningsdeltagarna en kort  muntlig introduktion om att 
de skulle besvara en enkät. De fyra olika enkätserierna blandades och delades ut i 
föreläsningssalarna till studenter som frivilligt ämnade delta. Samtidigt som enkäten 
delades ut  blev deltagarna slumpmässigt indelade i två experiment- respektive 
kontrollgrupper. Experimentgrupp 1 bestod av 53 deltagare, kontrollgrupp 1 bestod av 
52 deltagare, experimentgrupp 2 bestod av 53 deltagare och kontrollgrupp  2 bestod av 
51 deltagare. Utdelningen av enkäterna skedde under rasten vid några föreläsningar vid 
Företagsekonomiska Institutionen och Psykologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Deltagarna fick inte reda på syftet med studien på grund av att det 
eventuellt skulle kunna påverka hur de skulle svara på enkätserien.

Resultat
Pilotstudie
Deltagarnas attityd till flygbolaget och prissättningen mättes med hjälp av medelvärdet 
av de fem items som mätte deras attityd, Cronbachs alfa blev .93. För att  statistiskt 
analysera resultatet utfördes hypotesprövningar av medelvärden i form av t- test. 
Hypotesprövningen av medelvärdena visade på ett  signifikant resultat (t76 = - 2.53, p  < .
014), experimentgruppens attityd till flygbolaget och prissättningen var i genomsnitt 
mindre positiv (M  = 3.94, S = 1.34) än kontrollgruppens genomsnittliga attityd (M = 
4.69, S = 1.29) vilket illustreras i figur 2. Cohens d = .57.
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Figur 2. Genomsnittlig attityd till flygbolaget och deras prissättning beroende på 
tilläggsavgifter.

Ett Chi-två-test genomfördes för att se om det fanns en signifikant skillnad mellan antal 
bokade biljetter i de två olika grupperna. Testet  visade en signifikant skillnad mellan 
antal bokade biljetter bland grupperna, χ²₁ = 12.75, p  < .001. Tabell 1 visar att 
experimentgruppen bokade i mindre utsträckning biljetten jämfört med kontrollgruppen.

Tabell 1. Antal personer i pilotstudien som bokat eller ej bokat biljetter i 
experimentgruppen (tilläggsavgifter) och kontrollgruppen (ej tilläggsavgifter). Värdena 
inom parantes är de antal som förväntas om ingen skillnad finns i benägenhet att boka 
biljetter mellan experiment- och kontrollgrupp.

Experimentgrupp Kontrollgrupp Totalt

Bokat 29 (34.5) 40 (34.5) 69 (69)

Ej bokat 11 (5.5) 0 (5.5) 11 (11)

Totalt 40 (40) 40 (40) 80 (80)

Huvudstudie
Deltagarnas attityd till flygbolaget och prissättningen mättes med hjälp av medelvärdet 
av fem items som mätte deras attityd. Cronbach’s alfa var .93. För att statistiskt 
analysera resultatet utfördes en 2 x 2 variansanalys i form av en flervägs oberoende 
ANOVA. Faktorerna i variansanalysen var tilläggsavgifter, med och utan, och prisnivå, 
hög och låg. Variansanalysen visade på två huvudeffekter (se figur 3), det fanns en 
signifikant skillnad mellan respondenternas attityd beroende på om  priset presenterades 
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med eller utan tilläggsavgifter, F₁, ₂₀₂ = 24.64, p < .001, och det fanns också en skillnad 
beroende på om priset var högt eller lågt, F₁,₂₀₂ = 12.79, p < .001. Som framgår av 
figur 3 var attityden mindre positiv till flygbolaget och prissättningen om 
tilläggsavgifter var en del av bokningsprocessen och attityden var mindre positiv vid 
den högre prisnivån. Andelen förklarad varians mättes med eta², tilläggsavgifter 
förklarade 10.18 procent av variansen och nivån på priset förklarade 5.28 procent av 
variansen mellan grupperna. Analysen visade inte på någon signifikant 
interaktionseffekt mellan de två oberoende variablerna.

Figur 3. Genomsnittlig attityd till flygbolaget och deras prissättning beroende på 
tilläggsavgifter och prisnivå.

Ett Chi-två test utfördes för att  undersöka om det fanns någon skillnad mellan antal 
bokade biljetter bland de fyra olika grupperna. Det visade sig att det fanns en signifikant 
skillnad mellan antal bokade flygbiljetter mellan de olika grupperna, χ²₃ = 37.80, p  < .
001. Tabell 2 visar att  experimentgrupperna i mindre utsträckning bokade biljetten 
jämfört med kontrollgrupperna.
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Tabell 2. Antal personer i huvudstudien som bokat eller ej bokat biljetter i 
experimentgrupperna (tilläggsavgifter) och kontrollgrupperna (ej tilläggsavgifter). 
Värdena inom parantes är de antal som förväntas om ingen skillnad finns i benägenhet 
att boka biljetter mellan experiment- och kontrollgrupperna.

Experimentgrupp 1 Kontrollgrupp 1 Experimentgrupp 2 Kontrollgrupp 2

Bokat 32 (43,6) 51 (42,8) 39 (43,6) 50 (42,0)

Ej 
bokat

21 (9,4) 1 (9,2) 14 (9,4) 1 (9,0)

Diskussion

Syftet med studierna var att  undersöka om ofrånkomliga tilläggsavgifter vid bokning av 
flygbiljetter påverkar resenärers attityd till flygbolaget och deras prissättning, oavsett 
prisnivå. Studierna syftade även till att undersöka om det  finns en skillnad i antalet 
bokade biljetter mellan experimentgruppen (tilläggsavgifter) och kontrollgruppen (ej 
tilläggsavgifter). För att  uppnå syftena genomfördes en pilotstudie samt en huvudstudie. 
Resultatet från pilotstudien visade att det fanns en signifikant skillnad i attityd mellan 
deltagarna som fick det faktiska priset  presenterat  direkt och de som istället fick ett  lågt 
startpris som sedan ökade. De deltagare som fick det faktiska priset presenterat från 
början hade en mer positiv attityd till flygbolaget och deras prissättning. Resultatet 
visade även på en signifikant skillnad i antalet bokade biljetter mellan de båda 
grupperna, experimentgruppen bokade färre biljetter än kontrollgruppen. Resultatet från 
huvudstudien gav två signifikanta huvudeffekter. Den ena huvudeffekten visade en 
signifikant skillnad i attityd beroende på om slutpriset presenterades direkt eller om 
tilläggsavgifter tillkom under bokningen. Grupperna med tilläggsavgifter hade en 
mindre positiv attityd. Den andra huvudeffekten visade att det fanns en skillnad i attityd 
beroende på vilken prisnivå biljetten hade, ett högre pris innebar en mindre positiv 
attityd hos deltagarna. Ett Chi-två-test påvisade en signifikant skillnad i antalet bokade 
biljetter mellan experimentgrupperna och kontrollgrupperna, tilläggsavgifter ledde till 
att färre deltagare fiktivt bokade flygbiljetten.

En tolkning av resultaten när det gäller tilläggsavgifterna kan vara att deltagarna kände 
sig vilseledda och lurade, eftersom de till en början presenterades ett lågt pris som 
därefter ökade. Eftersom tilläggen dessutom var ofrånkomliga kan man ha känt sig extra 
lurad då dessa avgifter måste betalas. Detta kan ha skapat en irritation över varför 
bolaget ”dolde” dessa avgifter. Det kan även tänkas att deltagarna upplevde att  de inte 
visste var priset på flygbiljetten skulle stanna vilket då kan ha givit upplevelsen av att 
inte ha någon kontroll. Eftersom avgifterna var ofrånkomliga kan de ha upplevts som 
irriterande och dessa faktorer kan ha påverkat attityden negativt. Denna negativa attityd, 
som orsakats av tilläggsavgifterna, kan i sin tur förklara de signifikant färre antalet 
bokade biljetter i grupperna med tilläggsavgifter.  En tänkbar förklaring till den mindre 
positiva attityden vid den högre prisnivån kan vara av den enkla anledningen att ett 
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lägre pris är mer positivt  än ett högre pris, ju billigare desto bättre. Eftersom deltagarna 
fick alternativet att  boka flygbiljetten med ett  lågprisflygbolag kan det tänkas att 
förväntningarna om ett lågt pris kan ha en inverkan på attityden. Om priset blir högre än 
vad man har förväntat sig kan den icke infriade förväntningen leda till besvikelse och 
därmed en mer negativ attityd.

Enligt Kahneman och Tverskys teori (1979) utvärderas förändringar snarare än absoluta 
storheter. Detta kan ha inneburit att deltagarna som fick ett lågt startpris utvärderade 
prisskillnaden vid varje tilläggsavgift. I sin tur kan detta ha lett till att  tilläggsavgifterna 
upplevdes som förluster. I grupperna som fick det faktiska priset direkt skedde bara en 
utvärdering av priset och därmed upplevdes inga förluster. Slutpriset för 
experimentgrupp 1 och kontrollgrupp 1 var detsamma och slutpriset för 
experimentgrupp 2 och kontrollgrupp 2 var detsamma, vilket innebar att de objektiva 
värdena var lika. Attityderna mellan experimentgrupperna och respektive kontrollgrupp 
skilde sig åt vilket kan tolkas som att deras subjektiva värdering av priset var olika. 
Attityderna var mindre positiva i experimentgrupperna där priset startade lägre, vilket 
kan tolkas som att deras subjektiva bedömning av priset var högre än i deras respektive 
kontrollgrupp. Eftersom deltagarna i experimentgrupperna fick ett lägre pris från början 
upplevdes biljetten som dyrare efter att alla tilläggsavgifter lagts på. Resultatet från Chi-
två-testet kan ha berott på de mindre positiva attityderna i experimentgrupperna till 
flygbolaget och deras prissättning samt den högre subjektiva värderingen av 
flygbiljetten.

Enligt O’Connell och Williams (2005) har Ryanair haft som strategi att  forma resenärers 
uppfattning om flygbolaget. Bolaget vill att resenärer ska förvänta sig billiga 
flygbiljetter. Det tyder på att flygbolagets strategi har fungerat  (O’Connell & Williams, 
2005), resenärer förväntar sig billiga flygbiljetter av Ryanair. Dessa förväntningar som 
resenärerna har kan vara en förklaring till varför det finns en skillnad i attityd beroende 
på prisnivåerna. Då Skavsta Airport är Ryanairs skandinaviska bas och är det enda 
flygbolag som flyger till London från Skavsta (Skavsta Airport, 2010) kan det tänkas att 
deltagarna förväntade sig ett lågt pris på flygbiljetten. Attityderna, beroende på prisnivå, 
skilde sig åt på så sätt att  den högre prisnivån ledde till en mindre positiv attityd. Detta 
kan tolkas som att priset på flygbiljetten blev högre än vad deltagarna hade förväntat 
sig. En möjlig tolkning av att den lägre prisnivån uppfattades mer positivt skulle kunna 
vara att den bättre mötte deltagarnas förväntningar eftersom attityden i den gruppen var 
jämförelsevis mer positiv. I en studie av Cardozo (1965) där det undersöktes hur 
kunders förväntningar kan påverka attityder fann man att kunders förväntningar 
fungerade som riktlinjer när de bedömde en produkt. Om en produkt inte levde upp till 
de förväntningar som kunden hade ledde det till en negativ attityd till produkten. 
Ytterligare stöd för dessa resultat kan hittas i Spectors (1956) studie. Den tidigare 
forskningen om förväntningar tyder på att  förväntningar har stort inflytande på attityder 
beroende på om de uppfylls eller ej. Detta skulle kunna kopplas till resultatet från 
huvudstudien, attityderna skiljer sig åt beroende på vilken prisnivå flygbiljetten har.
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Antagligen finns det  en tanke bakom Ryanairs prissättningsstrategi. De låga priserna 
som exkluderar de obligatoriska tilläggsavgifterna kan fungera som lockpriser. Trots 
den mindre positiva attityden hos experimentgrupperna slutförde ändå många av 
deltagarna bokningen och en möjlig förklaring till detta kan ges av 
dominansstruktureringen i Montgomerys (1998) teori. I vår studie är det endast 
dominansstruktureringsfasen som är tillämpbar då deltagarna inte haft någon möjlighet 
att  välja bland andra alternativa flygbolag. Teorin innebär att  beslutsfattaren ger selektiv 
uppmärksamhet åt och säljer in det lovande alternativet  hos sig själv genom att fokusera 
på fördelarna och tona ner nackdelarna. Den mest avgörande faktorn till varför resenärer 
väljer Ryanair är priset (O’Connell & Williams, 2005). Nackdelen däremot är som vårt 
resultat visar, de ofrånkomliga tilläggsavgifterna. Ytterligare nackdelar är att flygtiderna 
ofta är obekväma och att  flygplatserna ofta ligger mer avsides (O’Connell och Williams, 
2005). Montgomerys (1998) teori beskriver att beslutsfattare försöker kvitta nackdelar 
mot fördelar. Fördelen, det låga priset, kan väga tyngre än vad nackdelarna gör för dem 
som reser med Ryanair. I dominansstruktureringen accentueras också det lovande 
alternativet genom visualisering, till exempel att mentalt föreställa sig att  man är på 
semestern, vilket kan göra det svårare att avbryta bokningen. Hela beslutsprocessen 
syftar till att personen ifråga ska vara nöjd med sitt beslut efter att beslutet är fattat 
(Montgomery, 1998).

Det är förstås svårt för Ryanair att komma ifrån de avlägsna flygplatserna och de 
obekväma tiderna men flygbolaget  skulle kunna påverka kundernas attityder till 
flygbolaget till det mer positiva genom att ändra sin prissättningsstrategi. Ryanair har 
visserligen höga försäljningssiffror och många resenärer tittar inte på alternativa 
flygbiljetter eftersom de erbjuder låga priser men föreliggande studiers resultat kan 
tolkas som att försäljningen skulle kunna öka mer genom ändrad prissättningsstrategi. 
Enligt resultaten kan det vara mer fördelaktigt för Ryanair att inkludera alla 
obligatoriska avgifter redan från början. Detta skulle innebära att resenärernas attityd till 
bolaget kan bli mer positiv. Förslaget på ändrad prissättningsstrategi innebär att 
flygbolaget sätter det faktiska slutpriset direkt, det vill säga att inkludera alla 
obligatoriska avgifter, såsom skatter och avgifter, från början. Ryanair är ju trots allt 
billigare än de reguljära fullservice-flygbolagen i alla fall (O’Connell & Williams, 
2005). Ett argument för ändrad prissättningsstrategi är att de flesta deltagarna i de båda 
studierna faktiskt valde att  boka biljetten när alla avgifter var inkluderade än när de inte 
var det. Vi tror även att om attityderna är mer positiva kan det leda till en ökad 
försäljning. En ökad försäljning skulle också kunna bero på att utan tilläggsavgifterna 
skulle den subjektiva värderingen av priset på flygbiljetten uppfattas som lägre. En 
ändrad prissättningsstrategi skulle även kunna minska den negativa publicitet som 
Ryanair har fått i media. Eftersom tilläggsavgifterna inte skulle existera skulle det inte 
finnas några tilläggsavgifter att kritisera.

Reliabiliteten i studierna var höga, Cronbach's alfa var 0,93 i bägge studierna, det vill 
säga att mätinstrumentet var tillförlitligt. En svaghet hos studierna är 
bokningsprocessen. Det optimala hade varit att  datorisera bokningen för att göra den så 
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verklig som möjligt men på grund av tidsbrist användes enkätserier istället. Detta kan 
påverka tillförlitligheten i deltagarnas svar då bokningsförfarandet möjligtvis inte 
kändes verkligt. Detta kan i sin tur påverka resultatet. Om deltagarna inte upplevde att 
bokningen kändes verklig kan det ha påverkat hur de svarade. I och med att  bokningen 
även var fiktiv kan detta också ha inverkat på deltagarna. Eftersom det inte handlar om 
att boka en biljett  på riktigt kan det ha påverkat hur noga beslutet tänktes igenom och 
hur likt resonemanget är vid en riktig bokning. En fiktiv bokning kanske gjorde att 
biljetten i större utsträckning bokades eller tvärtom att den i större utsträckning inte 
bokades, beroende på om bokningen inte upplevdes som verklig. Oavsett om deltagarna 
uppmanades att boka biljetten som om det vore på riktigt är det skillnad på att fiktivt 
boka en biljett och att göra det under riktiga omständigheter. Under verkliga 
omständigheter har man dessutom möjligheten att jämföra olika flygbiljetter mot 
varandra, något respondenterna inte hade möjlighet till i dessa studier.

Då undersökningsdeltagarna kan anses vara en homogen grupp i den bemärkelsen att de 
är studenter kan generaliserbarheten till svenska befolkningen ifrågasättas. Å andra 
sidan var urvalet stort och då studenter var för författarna lättillgängliga och tiden 
begränsad valdes ändå detta urval.

I diskussionen som belyser förväntningar görs ett antagande om att 
undersökningsdeltagarna kan ha förväntat sig låga priser på flygbiljetterna. Detta 
antagande skulle kunna ha undvikits om en fråga rörande detta hade inkluderats i 
enkätserien.

Sammanfattningsvis visar studierna tillsammans att tilläggsavgifter påverkar resenärers 
attityd till flygbolaget och deras prissättning negativt oavsett prisnivå. Prisnivån hade en 
effekt på resenärernas attityder. Deltagarna i grupperna med den högre prisnivån, i 
huvudstudien, hade en signifikant mindre positiv attityd än deltagarna i grupperna med 
den lägre prisnivån. Båda studierna visade att antalet  bokade biljetter skilde sig åt 
mellan grupperna. Deltagarna som fick slutpriset direkt bokade i större utsträckning 
flygbiljetten än deltagarna i grupperna som fick ett lågt pris som sedan ökade med 
tilläggsavgifterna. Prissättningsstrategin kan ha fått resenärerna att uppfatta 
tilläggsavgifterna som förluster och kan ha givit dem upplevelsen av en dyrare biljett än 
om slutpriset presenterats från början. En förklaring till varför många ändå bokade 
flygbiljetten i experimentgrupperna kan vara att deltagarna kvittade nackdelar mot 
fördelar samt att de förhöjde och visualiserade fördelarna med att åka på resan. Om 
prissättningsstrategin ändras skulle resenärerna kunna få en mer positiv attityd till 
flygbolaget och fler flygbiljetter skulle kunna tänkas bokas.
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