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Abstract

In the southern part of Sweden there is relatively good access to the service of low-cost airlines. 

The same thing doest not apply for the northern parts of Sweden and especially for the Sundsvall 

region. The purpose of this thesis is to examine if and if so, what groups of people living in the 

Sundsvall region shows the typical characteristics of a low-cost customer. To examine this 

purpose 250 questionnaires have been handed out in the Sundsvall region. We found that there 

were four types of groups showing similarities with the characteristic of a typical low-cost 

customer.



Sammandrag

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall vilka grupper av de boende i 

Sundsvallsregionen som uppvisar flygpreferenser liknande den typiska lågkostnadsresenären. 

För att undersöka detta har en kvantitativ metod använts. En enkätstudie har genomförts där 

250 enkäter delades ut i Sundsvallsregionen baserat på ett kvoturval. Respondenternas 

flygresandepreferenser har sedan jämförts med de preferenser som den typiske 

lågkostnadsresenären har. Likheter med den typiska lågkostnadsresenären påträffades i fyra 

av dessa kvoturvalsgrupper. 
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1. Inledning

Flygbranschen har under de senaste åren varit med om stora förändringar. En nedgång i 

branschen har lett till flera stora konkurser, samtidigt har de traditionella flygbolagen 

(benämns fullservicebolag) fått nya konkurrenter i form av lågkostnadsflygbolag (benämns 

lågkostnadsbolag) som har både ökat sin försäljning och tagit marknadsandelar 

(www.elfaa.com). Lågkostnadsbolagen är flygbolag med en affärsmodell som skiljer sig från 

fullservicebolagen på faktorer rörande t ex service, tillgänglighet och pris (Williams 2001). 

Lågkostnadsbolagen har skalat ner sin produkt så att det enda som ingår i grundpriset är 

flygresan och de tjänster som behövs för att möjliggöra flygresan (t ex incheckning och 

säkerhetskontroll) (ibid.). Önskar resenären mer service så får den köpa till denna utöver 

biljettpriset (ibid.). 

Eftersom lågkostnadsbolagen särskiljer sig från fullservicebolagen i faktorer rörande service, 

tillgänglighet och pris så måste en resenär som är villig att göra sina flygresor med 

lågkostnadsflyg ha preferenser vid flygresande som stämmer överens med 

lågkostnadsbolagens affärsmodell. En lågkostnadsresenär måste avstå faktorer rörande 

bekvämlighet, tillgänglighet och service i utbyte mot ett lägre pris (ibid.). 

I Sverige finns det idag tillgång till lågkostnadsflyg på ett flertal platser dock är 

tillgängligheten bättre i de södra delarna av Sverige än i de norra. Ser vi exempelvis till 

Sundsvallsregionen(Sundsvalls, Härnösands och Timrå kommun) som har ett 

befolkningsantal på ca 135 000 invånare (www.scb.se) så är tillgängligheten begränsad. Det 

kan jämföras med Växjöregionen (Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryd kommun) som har 

ett befolkningsantal på ca 115 000 innevånare (ibid.) där Ryanair bedriver flygtrafik 

(www.ryanair.com). Gotland (Gotlands kommun) med en befolkning på ca 58 000 invånare 

(www.scb.se) har även en högre tillgänglighet på lågkostnadsflyg i jämförelse med 

Sundsvallsregionen (www.gotlandsflyg.se).   
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1.1 Problem

Det finns idag en begränsad tillgång till lågkostnadsflyg i Sundsvallsregionen medan det i 

andra liknande regioner sett till befolkningsmängd finns en större tillgång. Beror det på att de 

boende i Sundsvallsregionen inte har flygpreferenser som överensstämmer med den produkt 

som lågkostnadsflyget levererar?

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall vilka grupper av de boende i 

Sundsvallsregionen som uppvisar flygpreferenser liknande den typiska lågkostnadsresenären. 
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2. Teori

2.1 Efterfrågan på flygresor

Det finns faktorer som påverkar efterfrågan på alla flygmarknader och faktorer som påverkar 

efterfrågan på en speciell rutt. Faktorer som påverkar efterfrågan på alla flyglinjer är grad av 

disponibel personlig inkomst, pris på flygresan, tid flygresan tar, näringsverksamhet på orten, 

storlek på populationen och dess befolkningstillväxt. Faktorer som påverkar speciella 

flygrutter är turistattraktioner, jämförbara priser, vilken näringsverksamhet som finns på 

orten. Faktorerna som är viktigast är personlig inkomst och pris på flygresan (Doganis 2002). 

Det finns två motiv varför flyget utnyttjas som färdmedel, dessa är för affärs- och 

privatresande. Dessa resande har olika resmönster. Affärsresenärer reser ofta och stannar en 

kort tid på sina destinationer, ofta en till två dagar. Privatresenärer reser en till två gånger om 

året och stannar då oftare en längre tid på sin destination. Detta innebär att affärsresenärer 

utgör en mindre andel av totalt antal resenärer men har ändå har en stor andel av det totala 

flygresandet (ibid.). Den personliga eller hushållets inkomst har stor påverkan på efterfrågan 

av privatresor eftersom dessa resor betalas av personen själv och inte av företaget som är 

fallet vid affärsresande (ibid.) Hur stor del affärsresande som finns på en rutt påverkas mycket 

av vilket slags näringsliv som flygplatsens upptagningsområde har. Affärssektorer som 

uppvisar stort resande är industrisektorn vid nyetableringar av produktion och bank/finans 

sektorn (ibid.). 

2.1.1 Pris och inkomst  

Privatresenärer och affärsresenärer uppvisar olika känslighet för priset på en flygresa (ibid.) 

Affärsresenärer är ofta mindre priskänsliga än privatresenärer eftersom det är andra faktorer 

än just pris som påverkar deras val av resande. Dessa faktorer är restid, turtäthet och 

bekvämlighet detta eftersom de inte betalar sina resor själv. Privatresenärer däremot betalar 

sina resor med egna tillgångar och är därför mer priskänsliga. Kortare flygningar har uppvisat 

en större känslighet för prishöjningar (ibid.). 
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2.2 Lågkostnadsflyg

Lågkostnadsbolagens affärsmodell härstammar från amerikanska Southwest Airlines 

(Alamdari, Fagan 2005). Southwest Airlines var det första lågkostnadsbolaget i världen och 

står som modell för dagens europeiska lågkostnadsbolag. Modellen har varit under utveckling 

och olika lågkostnadsbolag använder olika varianter av modellen men det finns en grund av 

komponenter som lågkostnadsflyg är uppbyggt med. Dessa komponenter ställer krav på olika 

aktörer såsom flygbolag och flygplats. 

2.2.1 Affärsmodell

Lågkostnadsbolagen använder en affärsmodell som i jämförelse med fullsevicebolagen 

försöker minimera kostnader för att kunna erbjuda billiga flygbiljetter (Doganis 2001). Men 

lågkostnadsbolagen försöker även öka intäkter från andra källor än biljettpriset som att t ex ta 

betalt för extra service (ibid.) 

Lågkostnadsbolagen erbjuder endast envägsresor från en destination till en annan, önskar 

resenären sedan byta flygplan och resa vidare får dem boka en envägsresa till och dessa är 

inte möjliga att boka på samma biljett (Williams 2001, O´Connel, Williams 2005). 

Lågprisbolagen skiljer sig också från fullservicebolagen i det faktum att de inte har några 

peak tider för avgångar dvs. att många flygplan till olika destinationer avgår vid samma tid 

(O´Connel, Williams 2005). Antal avgångar per dag är färre hos lågkostnadsbolagen i 

jämförelse med fullservicebolagen (ibid.). En anledning är att lågkostnadsbolagens 

affärsmodell kräver en högre kabinfaktor, dvs. procentuellt sålda flygstolar på en specifik 

flygning, i jämförelse med fullservicebolagen (ibid.). Vidare så ingår endast den service som 

behövs för att möjliggöra flygresan som t ex säkerhetskontroller och incheckning (Williams 

2001). Resenären får sedan valet att köpa mer service som t ex mat och dryck på flygresan om 

så önskas (ibid.). När mat och dryck inte ingår i priset på flygresan så minskar dess 

efterfrågan och därmed minskas behovet av förvaringsutrymme i flygplanet som istället kan 

utnyttjas till att sätta in större antal stolar i flygplanet. Detta skapar möjligheter till ökade 

intäkter per flygresa (Doganis 2001). Att sälja service och andra tjänster är en viktig 

inkomstkälla för lågkostnadsbolagen eftersom de säljer sina flygresor till ett lågt pris i 

jämförelse med fullservicebolagen (Williams 2001, O´Connel, Williams 2005). 

Lågkostnadsbolagen tillhandahåller endast en klassificering av sin produkt/biljett. Endast 

ekonomiklass finns att boka och inte affärsklass som fullservicebolagen tillhandahåller. Även 
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detta skapar möjlighet till att öka antalet säten i flygplanen pga. att affärsklassen i flygplanet 

har större utrymme mellan stolarna (Doganis 2001). Vidare tillhandahåller inte 

lågkostnadsbolagen förbokade platser utan resenären får ta en ledig plats i flygplanet 

(Williams 2001, O´Connel, Williams 2005). Lågkostnadsbolagen använder sig i hög grad av 

outsourcing av tjänster runtom sin kärnverksamhet flygresor (ibid.). Med outsourcing menas 

att lågkostnadsbolagen hyr in kapacitet när de behöver den av andra partnerföretag. Tanken 

med detta är att endast köpa den kapacitet som behövs för tillfället. Detta ger även en bra 

möjlighet att kunna växa fort förutsatt att partnerföretaget har ledig kapacitet att hyra ut. 

Lågkostnadsbolagen har vanligtvis egen personal som tar hand om kärnprodukten flygresan, 

men hyr in övriga tjänster som t ex incheckning, bagagehantering och catering (Doganis 

2001). 

Pris

Lågkostnadsbolagen använder en enkel prisstruktur som styrs av efterfrågan. Vanligtvis så 

säljs de billigaste biljetterna först. Desto närmare en avgång biljetten bokas så ökar priset 

(Barbot 2006). Det är vanligen en förbestämd kvot på den specifika rutten som säljs till ett 

visst pris men det kan skilja på olika avgångar beroende på efterfrågan (ibid.) Anledningen till 

att sälja de billigaste biljetterna först är att tidigt säkra kunder till en flygning samt att ju 

närmare en avgång desto mer är kunden beredd att betala för sin biljett eftersom alternativen 

till substitut är mindre än om resenären bokar tidigt (Doganis 2001). Lågkostnadsbolagen är 

som tidigare nämnt väldigt prisfokuserade och det är deras största konkurrensfördel (Barbot 

2006). Därför är ett lågt pris i jämförelse med fullservicebolag en viktig del i deras 

affärsmodell. I priset så ingår endast flygresan och de möjliggörande tjänsterna (Williams 

2001). 

Flygplatsen

Lågkostnadsbolagen flyger primärt till sekundärflygplatser (O´Connel, Williams 2005). 

Sekundärflygplaster är mindre flygplatser som fungerar som substitut till de större 

primärflygplatserna i en region. Dessa flygplatser är ofta lokaliserade längre ifrån huvud 

destinationen dvs. den närmaste större staden flygplatsen primärt transporterar resenärer till i 

jämförelse med primärflygplatsen (Gariga 2004) samt ägs av privata intressenter (Barbot 

2006). Det finns en rad olika anledningar för lågkostnadsbolagen att använda 

sekundärflygplatser såsom bättre tillgång till ”slot tider” (ledig kapacitet) (ibid.). Detta ger 

möjligheter för lågprisbolagen att kunna maximera utnyttjandet av sina flygplan (ibid.). Det är 
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lägre avgifter på dessa flygplatser samt bättre infrastruktur som tillåter snabbare vändningar. 

Med bättre infrastruktur menas att det är mindre fysiska avstånd att åka på flygplatsen, snabb 

bagagehantering, snabb incheckning etc. (Williams 2001). En vanlig grundregel är att planen 

skall kunna vända på 25minuter (Barbot 2006). Vändningarna är en viktig punkt i 

affärsmodellen. Snabba vändningar leder till ökat utnyttjande av flygplanen och personalen 

vilket innebär mindre kostsam tid på marken vid flygplatserna (Williams 2001). Ökad 

utnyttjande av flygplanen medför mindre fasta kostnader per passagerare och flygning (ibid.). 

För att klara av dessa snabba vändningar av flygplanen krävs att alla passagerare kan gå 

ombord på flygplanet så snabbt som möjligt. För att detta skall vara möjligt så stänger 

incheckningen till flighten tidigare än fullservicebolagen stänger sin incheckning för att alla 

passagerare skall vara redo att gå ombord på flygplanet så fort möjlighet för ombordstigning 

ges (O´Connel, Williams 2005). Tjänsterna som erbjuds på flygplatsen är viktiga eftersom 

lågkostnadsbolagen har en hög grad av outsourcing på kringtjänster till själva flygningen och 

då är det viktigt att dessa finns att köpa på flygplatsen (ibid.).  Lågkostnadsbolagen använder 

sig ibland av etableringsstöd för att starta en linje till en flygplats. De vill dela den osäkerhet 

en nyetablering innebär mellan flygbolaget och flygplatsen. Det kan gälla lägre 

landningsavgifter och en lägre kostnad för hantering av bagage (Barbot 2006). 

Försäljning

Lågkostandsbolagen använder sig inte av några mellanhänder utan säljer sina biljetter direkt 

till slutkund (O´Connel, Williams 2005). Det är Internet som är den huvudsakliga 

försäljningskanalen. Resandet sker utan fysisk biljett och därmed sparar man in på kostnaden 

för att trycka och hantera fysiska pappersbiljetter (ibid.). Som tidigare nämnts så får 

lågprisbolagen intäkter från kringtjänster till sin kärnprodukt. Dessa intäkter kan också 

komma från bokningar av t ex hyrbilar och hotell. Dessa tjänster är knutna till 

lågkostnadsbolagets hemsida men det är andra företag som levererar dem. En provision 

utfaller för försäljningen som går via lågkostnadsbolagens hemsidor (ibid.). 

Lågkostnadsbolagen saluför endast envägsresor och vill en resenär boka boende med så får 

resenären självpaketera sin resa. Men självpaketering menas att den får boka flygresor för sig 

och boende för sig (Garriga 2004).
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2.3 Den typiska lågkostnadsresenären

Nedan följer en presentation av den typiska lågkostnadsresenären som är en sammanfattning 

av teorin. Den typiska lågkostnadsresenären är en ytterlighet som är anpassad till 

lågkostnadsflygets affärsmodell. 

Faktorer som är vikiga för en lågkostnadsresenär är lågt pris, möjlighet till bokning via 

Internet samt möjlighet till självpaketering av resa (Garriga 2004). Lågkostnadsresenären 

anser att faktorer rörande service och tillgänglighet inte är viktiga om priset på flygresan är 

lågt. Vidare så kan den typiska lågkostnadsresenären tänka sig att självpaketera sin resa, alltså 

boka flygresa för sig och boende för sig.
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3. Metod

3.1 Metodiskt angreppssätt

I denna uppsats har en kvantitativ studie genomförts. En enkätundersökning angående 

flygpreferenser har genomförts för att undersöka om och i sådana fall vilka grupper i 

Sundsvallsregionen som uppvisar flygpreferenser liknande den typiska lågkostnadsresenären. 

Då gruppen som ska undersökas är stor är en kvantitativ studie att föredra (Holme, Solvang 

1997). 

3.2 Datainsamling

3.2.1 Primärdata

Uppsatsen baseras på primärdata i form av en enkätundersökning utförd i Sundsvallsregionen.

Primärdata har även samlats in i form av en intervju för att få korrekt bakgrundsinformation 

om Sundsvall/Härnösand Airport. 

Enkätundersökning

Enkätundersökningen genomfördes med ett kvoturval baserat på ålder. Ett kvoturval är när en 

grupp definieras efter enkla förutbestämda preferenser. I enkätundersökningen användes fem 

kvotgrupper baserade på ålder. Valet av kvotgrupperna baseras på att det är en faktor som är 

lätt att dela in respondenterna i efter utseendet samt att det är en neutral faktor för spridning. 

Ett alternativ till kvoturval hade kunnat vara sannolikhetsurval, men det bedömdes att vara för 

tidskrävande för denna uppsats. Enkätundersökningen genomfördes i 250st exemplar, 50st i 

varje kvotgrupp på olika platser i Sundsvallsregionen exempelvis universitet, gymnasieskola, 

mataffär, tågstation, arbetsplatser och stadshuset. Det kan inte garanteras att urvalet är 

representativt för hela Sundsvallsregionens befolkning eftersom ett kvoturval har använts

(ibid.). Däremot kan undersökningen visa på tendenser som kan vara värda att följa upp med 

en större undersökning i framtiden. Enkäten var uppdelad i fyra delar, en för att positionera 

respondenten, en för att ta fram respondentens tidigare erfarenhet av lågkostnadsflyg, en för

att underslå respondenternas preferenser rörande flygresande samt en del för att se vad 

respondenterna uppvisade för preferenser angående kringfaktorer beträffande lågkostnadsflyg. 

Nedan följer en tabell av vad enkätens frågor berör:
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Fråga Syfte med fråga Typ av fråga

1 - 4 Positionering av Respondent Ja, Nej

5 Positionering av Respondent Flerval

7 Erfarenhet Ja, Nej

8 Erfarenhet Text, Följdfråga

9 Erfarenhet Ja, Nej

10 Flygpreferenser (Teoriavsnitt 2.2) Tolv flervalsfrågor, 

individuellt viktade alternativ

11 - 12 Kringtjänster (Teoriavsnitt 2.2) Flerval

Tabell 1: Enkätuppbyggnad

I enkäten har eftersträvats att frågorna ska vara tydligt formulerade och seriöst skrivna annars 

uppstår en risk att respondenterna inte vill ta sig tid att besvara enkäten på ett seriöst sätt

(ibid.). Vidare eftersträvades ett relativt litet antal frågor, blir antal frågor för stort ökar risken 

för bortfall av respondenter samt att risken för oseriöst skrivna svar ökar (ibid.). Det 

eftersträvades även att ställa icke ledande frågor då det kan styra respondentens svar (ibid.). 

Olika typer av svarsstrukturer användes i enkäten då vissa strukturer passar bättre till vissa 

typer av frågor beroende vad man eftersträvar att få svar på (ibid.). Flervalsfrågor med 

individuellt viktade alternativ användes på fråga tio. Anledningen till detta är att om 

respondenten skall rangordna faktorerna skulle det blivit för många alternativ för 

respondenten att hantera och detta kan leda till en minskad reliabilitet (ibid.). När en fråga

med individuellt viktade alternativ används kan det utläsas vad som är mer än något annat och 

hur mycket mer det är vilket innebär att det är möjligt att analysera hur långt det är mellan 

svaren på skalan. (ibid.)

Intervju

En intervju har genomförts med Sven-Olov Lund som arbetar hos på Sundsvall/Härnösand 

Airport. Syftet med intervjun var att få information rörande flygplatsen och dess kapacitet. 

Lund har titeln ekonomiassistent men arbetar även med stöttande uppgifter till 

flygplatsledningen, personalhantering, marknadsfrågor etc. Frågorna var öppna och vi ställde 

även följdfrågor om något var otydligt i vår mening för att minimera feltolkningar (ibid.).
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3.2.2 Sekundärdata

Diverse sekundärkällor har använts i denna uppsats med tyngdpunkt hos Doganis (2001, 

2002.) Doganis är flygkonsult och gästprofessor på College of Aeronautics, Cranfield 

University i England. Artiklar från Transport Reviews, Journal of Transport Geography och 

Journal of Air Transport Management har även använts i uppsatsens teoriavsnitt. För 

fullständig referenslista se kapitel sju.

3.3 Bortfall

Enkätundersökningen delades ut i 250 exemplar men efter genomgång av svaren så visade det 

sig att elva stycken av enkäterna inte gick att använda i undersökningen pga. att 

respondenterna antingen upphört att svara på frågor eller att frågorna där respondenten skall 

positioneras inte var korrekt ifyllda. Enkäterna kontrollerades inte direkt när de blev 

inlämnade eftersom respondenterna lämnade uppgifter som kan anses känsliga t ex 

årsinkomst. Bortfall uppstår ofta vid enkätundersökningar (Holme, Solvang 1997). Dock så är 

ett bortfall på mindre än 5 % ett mycket litet bortfall vilket är positivt och ökar reliabiliteten

(ibid.). 

3.4 Reliabilitet och validitet

Hög reliabilitet innebär att olika undersökningar av samma fenomen ger lika eller liknande 

resultat (ibid.). För att genomföra studien har ett kvoturval baserat på ålder använts. Om 

enkätstudien skulle genomföras igen kan det med samma kvoturval träffa på respondenter 

med andra preferenser rörande sitt flygresande men de tendenser som uppstår i denna 

undersökning kan vara desamma. Detta scenario skulle inte vara helt orimligt. Validitet är ett 

mått på att det man har för aviskt att mäta verkligen mäts (ibid.). I enkätundersökningen finns 

det risk för att det som ämnas mäta inte överensstämmer med respondenternas tolkning av 

frågan och därmed svarar på frågan som den uppfattat den. För att minimera denna risk

testades frågorna innan enkätundersökningen genomfördes och därefter gjordes ändringar. I 

huvudsak var det problem med formuleringen av frågor samt svarsstrukturer som ändrades. 
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3.5 Borttagande av fråga

Vid kontroll av svaren på enkäterna upptäcktes ett problem med fråga nummer sex. Frågan 

lyder: I vilken rangordning påverkar dessa faktorer ditt utrikesresande med flyg? 

Svarsalternativet: Intresse av att resa, kunde tolkas av respondenten som att intresset var den 

största anledningen till att resa men att det samtidigt kunde vara det som påverkade att 

respondenten inte har något intresse av att resa. Således kunde detta svarsalternativ tolkas 

olika av respondenter vilket innebar att denna fråga valdes att flyttas ut från uppsatsen. (Se 

appendix 1)

3.6 Forskningsetiska aspekter

Enkäten valdes att genomföras med anonymitet. För att positionera respondenterna ställdes 

frågor om årsinkomst samt ålder. Denna typ av frågor kan uppfattas som känsliga av 

respondenten, för att skapa förtroende och inte äventyra respondenternas anonymitet valdes 

att alltid lägga de ifyllda enkäterna med svarssidan nedåt vid emottagande. Efter insamlandet 

av enkäterna sammanställdes resultatet från alla enkäter samtidigt för ytterligare säkra 

respondenternas anonymitet. 

3.7 Dataanalys

Enkätsvaren avkodades och överfördes till en databas. Medelvärde beräknades på 

respondenternas svar angående flygpreferenser. Respondenternas flygpreferenser presenteras i 

empirin uppdelat i grupper baserat på faktorerna i enkäten som positionerade respondenterna. 

Positioneringsfaktorn kön uppvisade inga olikheter och kommer icke att presenteras. 

Presentationen sker i fallande rangordning baserad på medelvärde. Svaren angående 

flygpreferenser hade en svarsskala från ett till sex, där 1=Oviktig och 6=Väldigt viktig. 

Mittpunkten 3,5 på skalan betraktas som neutral. 
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4. Bakgrund

4.1 Sundsvallsregionen

De tre närliggande kommunerna vid Sundsvall/Härnösand Airport är Sundsvalls, Timrå och 

Härnösands kommun. Dessa tre kommuner har sammanlagt 137 466 innevånare fördelat på 

94 516 i Sundsvalls kommun, 17 870 i Timrå kommun och 25 080 i Härnösands kommun. 

(www.scb.se) Näringslivet i Sundsvalls kommun är fokuserat till cellulosa/fiberteknologi, 

telekom/IT och bank/försäkring. Timrå kommun har huvudnäringen i logistik och 

verkstadsföretag och i Härnösands kommun är de stora näringssektorerna callcenter, lärande 

och arkiv. (www.investeraisundsvall.se) 

4.2 Sundsvall/Härnösand Airport

Sundsvall/Härnösand Airport är belägen i Timrå kommun 21 km norr om Sundsvall centrum. 

Flygplatsen invigdes 1944 och ägs av statliga LFV. År 2006 hade flygplatsen 337 735 

resenärer fördelat på 325 250 inrikes och 12 485 utrikes (www.luftfartsstyrelsen.se). Ca 75 % 

av dessa är affärsresenärer (Lund). Idag bedrivs reguljärtrafik på linjerna Stockholm/Arlanda, 

Stockholm/Bromma, Karlstad, Luleå och Göteborg. En ny reguljärlinje startas till Helsingfors 

i januari 2008. De flygbolag som bedriver verksamhet på flygplatsen är Scandinavian Airlines

(Arlanda), Sundsvallsflyg (Bromma), Direktflyg (Karlstad och Luleå) och Skyways

(Göteborg och Helsingfors). Charter förekommer även under större delen av året som t ex till 

Gran Canaria och Turkiet (www.lfv.se). Sedan 1990 har flygplatsen minskat passagerarantalet 

med 40 %. Främsta anledningen tros vara pga. snabbtågen (X2000) som går mellan Sundsvall 

och Stockholm som dessutom har en station på Stockholm/Arlanda Airport

(www.dagbladet.se).

Flygplatsen har kapacitet för 800 000 passagerare på årsbasis vilket innebär att det finns 

mycket ledig kapacitet för att ta emot fler passagerare (Lund). Rullbanans längd är 1800 meter 

vid landning och 1950 vid start. Det innebär att rullbanan är tillräckligt lång för att bedriva 

flygtrafik inom Europa med den storlek av flygplan som vanligtvis används vid sådan trafik. 
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5. Empiri

Svaren från fråga nummer tio i enkäten, rörande respondenternas preferenser vid flygresande 

presenteras nedan. Grupperna presenteras kategoriserat efter de variabler vi i enkäten valt för 

att positionera respondenterna (ålder, årsinkomst, resvana samt sysselsättning). Även 

flygpreferenserna(fråga 10 i enkäten) presenteras statistik rörande hur respondenterna i den 

specifika gruppen har besvarat frågor rörande erfarenhet samt kringtjänsterna till 

lågkostnadsflyg (”Självpaketering” fråga 12, ”Bokning” fråga 11, ”Erfarenhet” fråga 7 samt 

”Åka i framtiden?” fråga 9). Denna statistik anges i procent och svarar på hur respondenterna 

i den specifika gruppen har besvarat frågorna.

5.1 Åldersgrupper

5.1.1 0-20år

I denna grupp inkom svar från 48st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; lågt 

pris 5,62, möjlighet att boka via Internet 4,67, möjlighet till incheckning via Internet 4,67, 

möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,66, antal avgångar per dag 3,01, 

möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 2,68, stort 

benutrymme till sätet framför i flygplanet 2,67, möjlighet att boka via resebyrå 2,66, kort 

transporttid till/från ankomstflygplatsen 2,34, möjlighet att checka in nära avgång (mindre än 

1h) 2,34, servering på flygplanet inkluderat i priset 2,34 samt kort transporttid till/från 

avreseflygplats 2,33. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 83,3% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

16,7% inte kunde tänka sig det. 79,3% föredrog att boka sin resa via Internet, 14,3% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 6,1 % föredrog att boka via telefon. 47,9% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 85,4% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.1.2 21-35år

I denna grupp inkom svar från 48st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

lågt pris 5,07, möjlighet att boka via Internet 5,00, antal avgångstider per dag 3,97, Möjlighet 

att boka via resebyrå 3,87, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,73, möjlighet till 
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incheckning via Internet 3,53, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,40, möjlighet att få 

reserverad sittplats på flygplanet 3,33, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 

1h) 3,07, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 2,77, kort transporttid till/från 

avreseflygplatsen 2,74 samt möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på 

samma biljett 2,74. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 85,4% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

14,6% inte kunde tänka sig det. 72,9% föredrog att boka sin resa via Internet, 20,8% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 6,3 % föredrog att boka via telefon. 54,2% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 93,8% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.1.3 36-50år

Svar inkom från 50st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; lågt pris 4,37, 

möjlighet att boka via Internet 4,37, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 4,11, 

möjlighet att boka via resebyrå 4,05, möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, 

på samma biljett 4,05, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,90, antal 

avgångstider per dag 3,53, kort transporttid till/från avreseflygplatsen 3,42, kort transporttid 

till/från ankomstflygplatsen 3,37, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,32, möjlighet 

till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,26 samt möjlighet till incheckning via Internet

3,11.

I denna respondentgrupp kunde 84,2% tänka sig att självpaketera sin resa medan 15,8% inte 

kunde tänka sig det. 57,9% föredrog att boka sin resa via Internet, 31,6% föredrog att boka i 

en fysisk butik samt 10,5% föredrog att boka via telefon. 46% av respondenterna har 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och 98,1% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.1.4 51-65år

I denna grupp inkom svar från 47st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; lågt 

pris 4,28, möjlighet att boka via Internet, 4,13, servering på flygplanet inkluderat i priset

4,00, möjlighet att boka via resebyrå 3,69, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet

3,66, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 3,50, kort transporttid till/från 

avreseflygplatsen 3,50, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,47, möjlighet att 
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boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 3,47 samt möjlighet att boka 

vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 3,47. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 87,2% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

12,8% inte kunde tänka sig det. 61,7% föredrog att boka sin resa via Internet, 36,2% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 2,1% föredrog att boka via telefon. 57,4% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 78,7% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.1.5 65år+

I denna grupp inkom svar från 46st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

antal avgångstider per dag 4,82, möjlighet att boka via Internet 4,44, möjlighet att boka via 

Internet 4,41, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 4,22, lågt pris 4,02, 

möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 4,02, möjlighet att 

boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 4,00, servering på flygplanet 

inkluderat i priset 3,80, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 3,78, kort transporttid 

till/från avreseflygplatsen 3,58, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 2,80, möjlighet 

att boka via resebyrå 2,76 samt möjlighet till incheckning via Internet 2,59.

Av respondenterna i denna grupp kunde 66,3% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

33,6% inte kunde tänka sig det. 39,1% föredrog att boka sin resa via Internet, 60,9% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 78,3% av respondenterna har 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och 96,7% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.2 Årsinkomstgrupper

5.2.1 0-119 999 SEK 

I denna grupp inkom svar från 67st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; 

möjlighet att boka via Internet 5,08, lågt pris 5,04, antal avgångstider per dag 4,04, möjlighet 

till incheckning via Internet 3,84, möjlighet att boka via resebyrå 3,76, stort benutrymme till 

sätet framför i flygplanet 3,41, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,40, 

servering på flygplanet inkluderat i priset 3,00, kort transporttid till/från avreseflygplatsen

2,60, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 2,56, kort transporttid till/från 
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ankomstflygplatsen 2,52 samt möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på 

samma biljett 2,52. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 92,5% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

7,5% inte kunde tänka sig det. 83,6% föredrog att boka sin resa via Internet, 11,9% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 4,5% föredrog att boka via telefon. 47,8% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 91% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.2.2 120 000-249 999 SEK

I denna grupp inkom svar från 61st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

lågt pris 5,00, antal avgångstider per dag 4,17, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen

3,87, möjlighet att boka via Internet 3,87, möjlighet att boka via resebyrå 3,83, kort 

transporttid till/från avreseflygplatsen 3,78, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,78, 

möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 3,74, möjlighet att 

få reserverad sittplats på flygplanet 3,73, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,60, 

möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,43 samt möjlighet till incheckning 

via Internet 2,56.

I denna grupp kunde 82% tänka sig att självpaketera sin resa medan 18% inte kunde tänka sig 

det. 47,5% föredrog att boka sin resa via Internet, 39,3% föredrog att boka i en fysisk butik 

samt 13,3% föredrog att boka via telefon. 34,3% av respondenterna har erfarenhet av 

lågkostnadsflyg och 91,8% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.2.3 250 000-499 999 SEK

I denna grupp inkom svar från 99st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; 

möjlighet att boka via Internet 4,54, lågt pris 4,14, servering på flygplanet inkluderat i priset

3,92, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,81, möjlighet att boka via resebyrå

3,73, möjlighet att boka via resebyrå 3,73, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet

3,65, möjlighet till incheckning via Internet 3,57, möjlighet att boka vidareflygningar, vid 

mellanlandning, på samma biljett 3,46, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 

1h) 3,46, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 3,16, kort transporttid till/från 

avreseflygplatsen 3,14 samt antal avgångstider per dag 2,68.
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Av respondenterna i denna grupp kunde 83,8% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

16,7% inte kunde tänka sig det. 64,6% föredrog att boka sin resa via Internet, 35,4% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 64,6% av respondenterna har 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och 81,8% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.2.4 500 000+ SEK

I denna grupp inkom svar från 12st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 4,50, möjlighet att 

få reserverad sittplats på flygplanet 4,49, möjlighet att boka via Internet 4,23, kort 

transporttid till/från avreseflygplatsen 4,03, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen

4,01, antal avgångstider per dag 3,75, lågt pris 3,75, stort benutrymme till sätet framför i 

flygplanet 3,51, möjlighet att boka via resebyrå 3,26, möjlighet till att checka in nära avgång 

(mindre än 1h) 3,25, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,00 samt möjlighet till 

incheckning via Internet 2,49.

Av respondenterna i denna grupp kunde 100% tänka sig att självpaketera sin resa medan 0% 

inte kunde tänka sig det. 50% föredrog att boka sin resa via Internet, 25% föredrog att boka i 

en fysisk butik samt 25% föredrog att boka via telefon. 75% av respondenterna har erfarenhet 

av lågkostnadsflyg och 100% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.3 Sysselsättningsgrupper

5.3.1 Arbetslös

I denna grupp inkom svar från 3st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

möjlighet att boka via Internet 5,67, lågt pris 5,67, antal avgångstider per dag 5,00, möjlighet 

till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 5,00, kort transporttid till/från 

ankomstflygplatsen 4,33, kort transporttid till/från avreseflygplatsen 4,33, möjlighet till 

incheckning via Internet 2,33, servering på flygplanet inkluderat i priset 2,33, möjlighet att få 

reserverad sittplats på flygplanet 1,67, möjlighet att boka via resebyrå 1,67, möjlighet att 

boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 1,33 samt stort benutrymme till 

sätet framför i flygplanet 1,00.
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Av respondenterna i denna grupp kunde 100% tänka sig att självpaketera sin resa medan 0% 

inte kunde tänka sig det. 100% föredrog att boka sin resa via Internet, 0% föredrog att boka i 

en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 100% av respondenterna har erfarenhet 

av lågkostnadsflyg och 100% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.3.2 Egna företagare

I denna grupp inkom svar från 11st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; 

möjlighet att boka via Internet 5,02, antal avgångstider per dag 4,82, servering på flygplanet 

inkluderat i priset 4,75, möjlighet att boka via resebyrå 4,56, lågt pris 4,04, möjlighet att få 

reserverad sittplats på flygplanet 3,98, möjlighet till incheckning via Internet 3,79, kort 

transporttid till/från avreseflygplatsen 3,22, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet

3,14, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 2,53, kort transporttid till/från 

ankomstflygplatsen 2,24 samt möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på 

samma biljett 2,13.

Av respondenterna i denna grupp kunde 100% tänka sig att självpaketera sin resa medan 0% 

inte kunde tänka sig det. 100% föredrog att boka sin resa via Internet, 0% föredrog att boka i 

en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 90,9% av respondenterna har erfarenhet 

av lågkostnadsflyg och 100% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.3.3 Pensionär

I denna grupp inkom svar från 40st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

möjlighet att boka via Internet 4,67, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 4,67, 

antal avgångstider per dag 4,50, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 4,16, servering 

på flygplanet inkluderat i priset 4,16, kort transporttid till/från avreseflygplatsen 4,00, lågt 

pris 4,00, möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 4,00, 

möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,67, stort benutrymme till sätet 

framför i flygplanet 3,33, möjlighet till incheckning via Internet 3,17 samt möjlighet att boka 

via resebyrå 3,00.
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Av respondenterna i denna grupp kunde 72,5% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

25,5% inte kunde tänka sig det. 50% föredrog att boka sin resa via Internet, 50% föredrog att 

boka i en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 82,5% av respondenterna har 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och 90% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.3.4 Student

I denna grupp inkom svar från 53st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

lågt pris 5,04, möjlighet att boka via Internet 4,84, antal avgångstider per dag 3,98, möjlighet 

att boka via resebyrå 3,76, möjlighet till incheckning via Internet 3,60, stort benutrymme till 

sätet framför i flygplanet 3,56, möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,32, 

servering på flygplanet inkluderat i priset 2,92, möjlighet till att checka in nära avgång 

(mindre än 1h) 2,68, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 2,56, kort transporttid 

till/från avreseflygplatsen 2,52 samt möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, 

på samma biljett 2,48. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 92,5% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

7,5% inte kunde tänka sig det. 71,7% föredrog att boka sin resa via Internet, 18,9% föredrog 

att boka i en fysisk butik samt 9,4% föredrog att boka via telefon. 45,3% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 92,5% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.3.5 Yrkesarbetande

I denna grupp inkom svar från 132st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; lågt 

pris 4,49, möjlighet att boka via Internet 4,26, möjlighet att boka via resebyrå 3,78, stort 

benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,78, möjlighet att boka vidareflygningar, vid 

mellanlandning, på samma biljett 3,75, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,75, 

möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,64, kort transporttid till/från 

ankomstflygplatsen 3,45, kort transporttid till/från avreseflygplatsen 3,42, möjlighet till att 

checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,40, möjlighet till incheckning via Internet 3,17 samt 

antal avgångstider per dag 3,02.

Av respondenterna i denna grupp kunde 83,3% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

16,7% inte kunde tänka sig det. 60,6% föredrog att boka sin resa via Internet, 35,6% föredrog 
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att boka i en fysisk butik samt 3,8% föredrog att boka via telefon. 48,5% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 87,1% kan tänka sig att nyttja det i framtiden. 

5.4 Resvanegrupper

5.4.1 1ggr/år eller mindre

I denna grupp inkom svar från 107st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; lågt 

pris 4,45, möjlighet att boka via Internet 4,32, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet

3,63, antal avgångstider per dag 3,45, möjlighet att boka vidareflygningar, vid 

mellanlandning, på samma biljett 3,37, servering på flygplanet inkluderat i priset 3,30, 

möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,27, möjlighet till incheckning via Internet

3,25, möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,17, kort transporttid till/från 

avreseflygplatsen 3,10, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 3,05 samt möjlighet att 

boka via resebyrå 2,24.

 I denna grupp kunde 74,8% tänka sig att självpaketera sin resa medan 25,2% inte kunde 

tänka sig det. 49,5% föredrog att boka sin resa via Internet, 43% föredrog att boka i en fysisk 

butik samt 7,5% föredrog att boka via telefon. 37,5% av respondenterna har erfarenhet av 

lågkostnadsflyg och 89,7% kan tänka sig att nyttja det i framtiden

5.4.2 2-5ggr/år

I denna grupp inkom svar från 113st respondenter. Faktorerna rangordnades enligt följande; 

lågt pris 4,66, möjlighet att boka via Internet 4,64, möjlighet att boka via resebyrå 3,85, 

möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet 3,85, servering på flygplanet inkluderat i 

priset 3,61, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet 3,59, antal avgångstider per dag

3,52, möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 3,26, 

möjlighet till incheckning via Internet 3,19, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 3,14, 

kort transporttid till/från avreseflygplatsen 3,09 samt möjlighet till att checka in nära avgång 

(mindre än 1h) 3,09.

Av respondenterna i denna grupp kunde 94,7% tänka sig att självpaketera sin resa medan 

5,3% inte kunde tänka sig det. 76,1% föredrog att boka sin resa via Internet, 19,5% föredrog 
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att boka i en fysisk butik samt 4,4% föredrog att boka via telefon. 66,4% av respondenterna 

har erfarenhet av lågkostnadsflyg och 90,3% kan tänka sig att nyttja det i framtiden

5.4.3 6ggr/år eller mer

I denna grupp inkom svar från 29st respondenter. Faktorerna rangordnades som följer; 

servering på flygplanet inkluderat i priset 5,00, möjlighet till incheckning via Internet 4,71, 

möjlighet att boka via Internet 4,57, kort transporttid till/från ankomstflygplatsen 4,42, 

möjlighet att boka via resebyrå 4,42, kort transporttid till/från avreseflygplatsen 4,28, 

möjlighet till att checka in nära avgång (mindre än 1h) 3,85, lågt pris 3,71, antal 

avgångstider per dag 3,57 samt möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på 

samma biljett 3,28. 

Av respondenterna i denna grupp kunde 100% tänka sig att självpaketera sin resa medan 0% 

inte kunde tänka sig det. 86,2% föredrog att boka sin resa via Internet, 13,8% föredrog att 

boka i en fysisk butik samt 0% föredrog att boka via telefon. 58,6% av respondenterna har 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och 86,2% kan tänka sig att nyttja det i framtiden.



22

6. Analys

6.1 Åldergrupper

6.1.1 0-20år
Denna grupp rangordnar faktorn lågt pris som viktigaste vid flygresande med ett medelvärde 

på 5,62 som är ett utstående medelvärde sett till de andra faktorerna. Denna faktor ligger i 

linje med lågkostnadsbolagens affärsmodell som har fokus på ett lågt pris, lägre än 

fullservicebolagen (Doganis 2001). Direktförsäljning till kund är en annan viktig del i 

lågkostnadsbolagens affärsmodell (Williams 2001). Även på denna faktor visar 

respondenternas tydliga likheter då möjlighet att boka via Internet rangordnas som näst mest 

viktiga faktor samt att 79,3% föredrar att boka sin resa via Internet. Lågkostnadsbolagen säljer 

endast envägsresor (Garriga 2004) och i denna grupp anses det inte som viktigt med möjlighet

att boka vidareflygning, vid mellanlandning, på samma biljett vilket påvisar tydliga likheter. 

Vidare i rangordningen så är möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet en faktor som 

har ett högre medelvärde än mittpunkten 3,5. Detta påvisar olikheter med den typiska 

lågkostnadsresenären då lågkostnadsbolagen inte erbjuder reserverade sittplatser (Williams 

2001). Denna faktor rangordnas lägre än de faktorer som är typiska för en lågkostnadsresenär, 

marginellt över mittpunkten och detta påvisar att den är viktig men inte i förhållande till de 

andra faktorerna. Under mittpunkten finner vi faktorer rörande tillgänglighet (antal 

avgångstider per dag, kort transporttid till/från ankomstflygplats, kort transporttid till/från 

avreseflygplats, möjlighet att checka in nära avgång (mindre än 1h) samt service (servering 

på flygplanet inkluderat i priset, stort benutrymme till sätet framför i flygplanet). Dessa är 

faktorer som inte erbjuds av lågkostnadsbolagen och att de rangordnas lägst och med låga 

medelvärden tyder på att denna grupp respondenter uppvisar likheter gällande flygpreferenser 

med den typiska lågkostnadsresenären. I sin helhet påvisar denna grupp tydliga likheter med 

en typisk lågkostnadsresenär.

6.1.2 21-35år
Denna grupp rangordnar även den lågt pris som den viktigaste faktorn med ett medelvärde på 

5,07. Detta påvisar likheter med lågkostnadsbolagens affärsmodell där fokus ligger på lågt 

pris. Gruppen är även positivt inställda till att boka via Internet, 79,3% föredrar detta 

bokningsalternativ. Faktorn möjlighet att boka via Internet rangordnas som näst viktigaste 

faktorn med ett högt medelvärde. I lågkostnadsbolagens affärsmodell är direktförsäljning till 
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kund en viktig faktor och därmed påvisar denna grupp tydliga likheter med den typiska 

lågkostnadsresenären rörande Internet bokning. Merparten i gruppen kan tänka sig att 

självpaketera sin resa vilket är en i linje med lågkostnadsbolagens affärsmodell där det endast 

erbjuds envägsresor. Faktorn antal avgångstider per dag rangordnas som tredje viktigaste

med ett medelvärde över mittpunkten. Detta är något som inte erbjuds att lågkostnadsbolagen 

(O´Connel, Williams 2005). Under mittpunkten rangordnas sedan faktorer rörande

tillgänglighet (exkluderat antal avgångstider per dag) och service vilket är faktorer som 

lågkostnadsbolagen inte erbjuder. I sin helhet påvisar denna grupp tydliga likheter med den 

typiska lågkostnadsresenären, merparten föredrar att boka via Internet och kan tänka sig att 

självpaketera samtidigt som service och tillgänglighetsfaktorer inte anses vara av någon större 

vikt. 

6.1.3 36-50år
Denna grupp rangordnar lågt pris som den viktigaste faktorn dock med ett lägre medelvärde 

än de två tidigare åldersgrupperna. Det påvisar priskänslighet och åskådliggör likheter med 

den typiska lågkostnadsresenären. Även möjlighet att boka via Internet får samma 

medelvärde men 42,1% föredrar inte att boka via Internet vilket är något motsägande. I 

lågkostnadsbolagens affärsmodell är direktförsäljning till kund en viktig faktor och gruppen 

uppvisar i detta avseende låg likhet med den typiska lågkostnadsresenären. Faktorn stort 

benutrymme till sätet framför i flygplanet är rangordnad som tredje viktigaste faktorn med ett 

medelvärde på 4,11. Även möjlighet att få reserverad sittplats på flygplanet och möjlighet att 

boka vidareflygning, vid mellanlandning, på samma biljett rangordnas högt med ett 

medelvärde över mittpunkten. Dessa faktorer är sådana som den typiska lågkostnadsresenären 

ej anser viktiga då det i lågkostnadsbolagens affärsmodell har skalats bort. I sin helhet påvisar 

denna grupp låg likhet med den typiska lågkostnadsresenären då gruppen anser att service och 

tillgänglighet är viktiga faktorer vilket inte är förenligt med lågkostnadsflygets affärsmodell.

6.1.4 51-65år
Likaledes respondentgruppen mellan 51-65 år värderar lågt pris som den mest viktiga faktorn 

med ett medelvärde på 4,28 vilket påvisar likheter med en typisk lågkostnadsresenär som är 

priskänslig. Som näst mest viktig faktor rangordnas möjlighet att boka via Internet och 61,7% 

föredrar att boka via Internet. Detta påvisar likheter med den typiska lågkostnadsresenären i 

avseendet möjlighet att boka via Internet men mindre i vilken bokningskanal gruppen 
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föredrar. I affärsmodellen för lågkostnadsflyg är direktförsäljning en viktig faktor. 

Nästföljande faktor i rangordningen kommer servering inkluderat i priset vilket enligt 

affärsmodellen för lågkostnadsflyg har skalats bort och därmed påvisar denna grupp 

respondenter olikheter rörande denna faktor. 87,2% kan tänka sig att paketera resan själv 

vilket uppvisar tydlig likhet med den typiska lågkostnadsresenären eftersom lågkostnadsflyg 

endast erbjuder envägsresor och inte paketresor. Både möjlighet att få reserverad sittplats och 

möjlighet att boka via resebyrå uppvisar ett medelvärde över mittpunkten och är därmed 

faktorer som respondentgruppen anser vara viktiga vid val av flygbolag. Detta påvisar olikhet 

med den typiska lågkostnadsresenären då dessa faktorer inte förenliga med lågkostnadsflyg. I 

sin helhet visar gruppen inga större likheter med en typisk lågkostnadsresenär. Vissa 

servicefaktorer anses som viktiga av gruppen och detta är inte förenligt med lågkostnadsflyg 

dock så visar den priskänslighet och Internetvänlighet.

6.1.5 65år+
Denna grupp anser att antal avgångar per dag är den viktigaste faktorn med ett medelvärde

på 4,82. Detta påvisar tydliga olikheter med den typiska lågkostnadsresenären då detta inte 

erbjuds av lågkostnadsflygets affärsmodell. Möjlighet att boka via Internet rangordnas som 

näst mest viktiga faktor samtidigt som 39,1% föredrar att boka via Internet vilket är något 

motstridigt. Direktförsäljning till kund är en faktor i lågkostnadsflygets affärsmodell och 

denna grupp uppvisar viss likhet med detta då de anser att faktorn är viktig men uppvisar även 

en olikhet i avseende att merparten föredrar andra bokningsalternativ än Internet. Möjlighet 

att checka in nära avgång samt att antal avgångstider per dag ses som viktiga faktorer. Det 

påvisar olikheter med den typiska lågkostnadsresenären då dessa faktorer inte är förenliga 

med lågkostnadsflyg och dess affärsmodell. 66,4% kan tänka sig att självpaketera sin och det 

visar även det på olikheter med den typiska lågkostnadsresenären. Lågt pris rangordnas som 

den femte viktigaste faktorn i denna grupp med ett medelvärde över mittpunkten vilket 

påvisar att det är en viktig faktor men inte i förhållande till vissa tillgänglighetsfaktorer. I sin 

helhet visar denna grupp en svag överensstämmelse med den typiska lågkostnadsresenären.
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6.2 Årsinkomstgrupper

6.2.1 0-119 999SEK
Två faktorer utskiljde sig från övriga faktorer i denna grupp. Dessa faktorer är möjlighet att 

boka via Internet och lågt pris. Detta påvisar en tydlig likhet med en typisk 

lågkostnadsresenär. Som nummer tre kom i rangordningen kom antal avgångstider per dag

som fick ett medelvärde på 4,04. Detta påvisar att denna faktor är viktig men 

lågkostnadsbolagen erbjuder färre avgångar än fullservicebolagen vilket gör att likheten 

mellan gruppen och den typiska lågkostnadsresenären blir något mindre. Övriga medelvärden 

och dess rangordning uppvisar stor likhet med en lågkostnadsresenär. Faktorer rörande 

service och tillgänglighet anses inte som viktiga. I denna grupp kunde 92,5% tänka sig att 

självpaketera och 82,6% att föredrar att boka via Internet vilket gör att denna grupp 

sammantaget uppvisar stor likhet med en typisk lågkostnadsresenär med undantag på faktorn 

rörande antal avgångstider per dag.

6.2.2 120 000-249 999SEK
Viktigaste faktor för denna grupp är lågt pris. Denna visar på likhet med den typiska 

lågkostnadsresenären som är prismedveten. Näst viktigaste faktor är antal avgångstider per 

dag som inte är förenlig med lågkostnadsflygets affärsmodell och uppvisar därmed olikheter 

mellan gruppen och den typiska lågkostnadsresenären. Möjlighet att boka via Internet anses 

inte mycket viktigt av denna grupp dock viktigare än möjlighet att boka via resebyrå. 

Merparten föredrar inte att boka sin resa via Internet utan använder i större utsträckning andra 

bokningskanaler. Detta påvisar olikheter med lågkostnadsbolagens affärsmodell där 

direktförsäljning till kund är en viktig del. Överlag anser denna grupp att de flesta faktorer är 

viktiga och hamnar över mittpunkten. Detta påvisar tydliga olikheter med den typiska 

lågkostnadsresenären som anser att faktorer rörande service och tillgänglighet är av mindre 

vikt. I sin helhet visar denna grupp små likheter den typiska lågkostnadsresenären.

6.2.3 250 000-499 999SEK
Denna grupp anser att flertalet av faktorerna är viktiga med medelvärden över mittpunkten. 

Tillgänglighetsfaktorerna är de faktorer som hamnar under mittpunkten och det påvisar 

likheter med den typiska lågkostnadsresenären. Gruppen visar även på priskänslighet då lågt 

pris rangordnas högt som en typisk lågkostnadsresenär. Dock så anser gruppen att 

servicefaktorerna är viktiga och detta är inget som lågkostnadsflygets affärsmodell erbjuder 
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och därmed är likheterna mycket små rörande dessa faktorer. 64,8% föredrar att boka via 

Internet vilket betyder att en stor del av denna grupp skulle falla bort som potentiella 

lågprisresenärer i och med att direktförsäljning till kund är en del av affärsmodellen för 

lågkostnadsflyg, dock så anser gruppen att möjlighet att boka via Internet är en viktig faktor. 

På frågan om självpaketering visas stora likheter med en typisk lågkostnadsresenär då 83,8% 

kan tänka sig att paketera själv. Gruppen uppvisar likhet med den typiske 

lågkostnadsresenären i faktorer som rör pris och självpaketering men värderar servicefaktorer 

för högt för att uppnå någon större likhet totalt sett.

6.2.4 500 000SEK+ 
Denna grupp innehåller tolv respondenter. Gruppen uppvisar ingen hög grad av priskänslighet 

då faktorn lågt pris rangordnas som nummer sju i den fallande ordningen dock på ett 

medelvärde över mittpunkten. Faktorer rörande tillgänglighet anses vara viktiga och det 

påvisar olikheter med den typiska lågkostnadsresenären då dessa faktorer inte erbjuda av 

lågkostnadsbolagen. Alla i gruppen kan tänka sig att självpaketera resor och hälften föredrar 

att boka sin flygresa via Internet. Möjlighet att boka via Internet anses som en viktig faktor. I 

detta avseende påvisas likheter rörande självpaketering och till viss del internetbokning med 

den typiska lågkostnadsresenären. Men när endast hälften av respondenterna föredrar att boka 

via Internet samt att de inte anser att lågt pris är väldigt viktigt så påvisas även olikheter. I sin 

helhet påvisar denna grupp en låg likhet med den typiska lågkostnadsresenären.

6.3 Sysselsättningsgrupper

6.3.1 Arbetslös
I denna grupp finns endast tre respondenter. Möjlighet att boka via Internet och lågt pris är 

utstående faktorer åt det positiva hållet i denna grupp vilket påvisar likheter med den typiska 

lågkostnadsresenären. I rangordningen hamnar sedan faktorerna rörande tid vilket inte är 

förenligt med lågkostnadsflyg då dessa inte finns att tillgå hos lågkostnadsbolagen. I sin 

helhet så visar gruppen vissa likheter med en lågkostnadsresenär, förutom att dem anser att 

antal avgångstider är den näst viktigaste faktorn. Många av de faktorer som en typisk 

lågkostnadsresenär inte bör anse vara viktiga får höga värden över mittpunkten vilket gör dem 

viktiga men de rangordnas under de faktorer som en typisk lågkostnadsresenär bör anse vara 
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viktiga. Betrakta dock att det endast är tre respondenter i gruppen vilket gör att vad en 

respondent anser har mycket stor påverkan på det sammanlagda resultatet. 

6.3.2 Egen företagare
Respondenterna i denna grupp uppvisar överlag höga värden på de flesta faktorer vilket 

påvisar olikheter med den typiska lågkostnadsresenären som inte anser att faktorer rörande 

service och tillgänglighet är av någon större vikt i förhållande till priset. En typisk 

lågkostnadsresenär bör inte anse att antal avgångstider per dag är en viktig faktor men denna 

grupp rangordnar den som näst viktigast med ett värde på 4,82 vilket påvisar olikheter med en 

typisk lågkostnadsresenär. Vidare så anses servering på flygplanet inkluderat i priset vara en 

viktig faktor vilket inte är i enlighet med den typiska lågkostnadsresenären. 100% kan dock 

tänka sig att självpaketera sin resa samt föredrar att boka via Internet. Vilket är i enlighet med 

den typiska lågkostnadsresenären. Lågt pris rangordnas som faktor nummer fem i den 

fallande rangordningen med ett medelvärde på 4,04. Detta påvisar att det är en viktig faktor 

för denna grupp men inte lika viktig som de som rangordnas över. En lågkostnadsresenär bör 

vara priskänslig eftersom lågkostnadsbolagens affärsmodell har fokus på låga priser. I sin 

helhet påvisar denna grupp inga större likheter med den typiska lågkostnadsresenären. 

Gruppen tenderar att värdera vissa service- och tillgänglighetsfaktorer för högt samtidigt som 

ett lågt pris värderas ner.  

6.3.3 Pensionär
Gruppen med pensionärer rangordnar lågt pris som sjätte faktorn i fallande ordning med ett 

medelvärde på 4,00. Detta visar att det är en viktig faktor för gruppen men att andra faktorer 

är viktigare. Båda faktorerna rörande transporttid till flygplatserna värderas högt av denna 

grupp vilket innebär att tillgängligheten är viktig och detta är något som lågkostnadsflyget 

inte fokuserar på. Att gruppen värderar dessa faktorer högt påvisar olikheter med den typiska 

lågkostnadsresenären. Gruppen anser att möjlighet att boka via Internet är den viktigaste 

faktorn vilket påvisar likheter med en typisk lågkostnadsresenär emellertid så föredrar 50% av 

gruppen att boka via fysisk butik. Självpaketering som är något en typisk lågkostnadsresenär 

är beredd att genomföra och det är något som 72,5% av denna grupp kan tänka sig att göra. I 

sin helhet påvisar denna grupp ingen större likhet med en typisk lågkostnadsresenär. Gruppen 

värderar flertalet av de faktorer rörande tillgänglighet och service högt vilket påvisar olikheter 

med den typiska lågkostnadsresenären. 
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6.3.4 Yrkesarbetande
Respondenterna i denna grupp har rangordnat lågt pris som mest viktigt och har givit 

tidsfaktorerna ett lågt medelvärde. Möjlighet att boka via Internet och Möjlighet att boka via 

resebyrå har rangordnats som andra respektive tredje viktigaste faktor och detta stämmer 

överens med att 60,6% föredrar att boka via Internet och 35,6 föredrar att boka via en fysisk 

resebyrå. Tiden är oviktig för denna grupp och priset är viktigt men samtidigt så får flera 

servicefaktorer ett värde över mittpunkten vilket tyder på att dessa också är faktorer som 

anses påverka vid val av flygbolag. Denna grupps preferenser stämmer överens med teorin 

om lågkostnadsresenären på faktorer som lågt pris och mest önskade bokningskanal men 

servicefaktorernas medelvärden tyder på att dessa är av vikt vilket innebär att likheten 

minskar. Något som ytterligare minskar att andelen som föredrar att boka via Internet är drygt 

60% och detta är lågkostnadsbolagens bokningskanal. 

6.3.5 Student
Denna grupp uppvisar många likheter med en lågkostnadsresenär. Lågt pris rangordnas som 

viktigast med möjlighet att boka via Internet som efterföljande. Medelvärdesmässigt så 

utskiljer sig dessa medelvärden från övriga faktorer och detta ger en likhet med de teoretiska 

aspekterna för en lågkostnadsresenär. Den faktor som inte riktigt överensstämmer är antal 

avgångstider per dag vilket anses som viktigt av denna grupp och med tanke på 

tillgänglighetsaspekten så erbjuds inte detta av lågkostnadsbolagen. Om dessa medelvärden 

analyseras ihop med att 71,7% föredrar att boka via Internet och att 92,5% kan tänka sig att 

självpaketera så visar denna grupp upp stora likheter med en lågkostnadsresenär trots att antal 

avgångstider per dag är en viktig faktor. Gruppen får anses som Internetvänlig och 

prisfokuserad vilket ger en stor överensstämmelse med lågkostnadsresenären.    

6.4 Resvanegrupper

6.4.1 1ggr/år eller mindre 
Två av faktorerna för denna grupp är utstående med höga medelvärden, lågt pris och 

möjlighet att boka via Internet. Detta uppvisar likheter med den typiska lågkostnadsresenären 

då den anser att dessa faktorer är viktiga. Marginellt över mittpunkten värderades stort 

benutrymme till sätet framför medan övriga faktorer som en typisk lågkostnadsresenär inte 
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bör anse vara viktiga hamnade under mittpunkten. 49,5% föredrar att boka via Internet medan 

43% föredrog fysisk butik. Lågkostnadsbolagen säljer sina biljetter direkt till kund och 

därmed påvisar denna grupp inte tydliga likheter med en typisk lågkostnadsresenär i avseende 

bokning av biljett vilket är en viktig faktor rörande lågkostnadsflyg. Möjlighet att boka via 

Internet rangordnades högt vilket visar på icke konsekventa svar. Respondenterna i gruppen 

uppvisar en låg erfarenhet av lågkostnadsflyg och det kan vara ett tecken på deras låga 

resvana. Självpaketering kan ¾ av gruppen tänka sig och det är något som krävs för att 

utnyttja lågkostnadsflygets lägre pris om t ex boende önskas på resan. Denna grupp visar 

likhet på faktorn lågt pris och att den inte anser att faktorer rörande tillgänglighet och service 

är nämnvärt viktiga men skiljer sig från den typiska lågkostnadsresenären när majoriteten inte 

föredrar att boka via Internet samt att ¼ inte kan tänka sig att självpaketera sin resa. 

6.4.2 2-5 ggr/år 
Även i denna grupp visade två faktorer utstående värden åt det positiva hållet, lågt pris och 

möjlighet att boka via Internet som sig bör för en typisk lågkostnadsresenär. Dock så anses 

möjlighet att boka via resebyrå som en viktig faktor men till rangordningen sett av mindre 

vikt än möjlighet att boka via Internet. Vi kan även se att över ¾ av gruppen föredrar att boka 

sin resa via Internet vilket är tillbörligt för en lågkostnadsresenär. Över mittpunkten hamnar 

även service faktorerna. Detta tyder på att dessa faktorer värderas som viktiga av gruppen. En 

lågkostnadsresenär bör inte anse att dessa faktorer är viktiga eftersom de inte finns att tillgå 

hos lågkostnadsbolagen. 66,4% har tidigare erfarenhet av lågkostnadsflyg och merparten kan 

tänka sig att åka med lågkostnadsflyg i framtiden. Att majoriteten har erfarenhet av att resa 

med lågkostnadsflyg och dessa har uppgett att de kan tänka sig nyttja den i framtiden vilket 

tyder på att de har en positiv upplevelse av lågkostnadsflyget. Denna grupp uppvisar vissa 

likheter med en typisk lågkostnadsresenär men anser att servicefaktorerna är viktiga varpå 

likheten kraftigt minskas.

6.4.3 6ggr/år eller mer 
Alla faktorer utom möjlighet att boka vidareflygningar, vid mellanlandning, på samma biljett 

visar ett medelvärde över mittpunkten och bedöms alltså som mer viktiga än oviktiga. Detta 

tyder på olikheter med den typiska lågkostnadsresenären som anser att faktorer rörande 

service och tillgänglighet är av mindre vikt. Vidare syns att lågt pris som är grunden i 

lågkostnadsflygets affärsmodell rangordnas som tionde viktigaste faktor. Självpaketering kan 
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alla tänka sig samt merparten föredrar att boka resan via Internet. Merparten har även 

erfarenhet av lågkostnadsflyg och kan tänka sig nyttja det i framtiden. Denna grupp påvisar 

inga stora likheter med lågkostnadsresenären i sin helhet då den värdesätter faktorer rörande 

service och tillgänglighet högt samtidigt som lågt pris inte är lika vikigt.  
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7. Slutsats

Syftet med denna uppsats var att undersöka om och i sådana fall vilka grupper av de boende i 

Sundsvallsregionen som uppvisar flygpreferenser liknande den typiska lågkostnadsresenären.

I Sundsvallsregionen påträffades grupper som påvisade tydliga likheter med den typiska 

lågkostnadsresenären. Dessa grupper är till antalet fyra stycken och dessa grupper är 

åldersgrupperna 0-20 år och 21-35 år. Av årsinkomstgrupperna var det gruppen 0-

199 999SEK som uppvisade stora likheter och av sysselsättningsgrupperna var det gruppen 

studenter som uppvisade likheter med den typiska lågkostnadsresenären. 
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Appendix 2

Intervju, Sven-Olof Lund, LFV, Sundsvall/Härnösand Airport

Tjänst på flygplatsen, arbetsuppgifter?

Vilken kapacitet har flygplatsen? (landningsbana, lediga slottider, storlek på flygplan och 

passagerare)

Hur många passagerare hade flygplatsen 2006? (andel affärs/privatresenärer)
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