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Sammanfattning 

Ryanair är ett av de största europeiska flygbolagen och genomsyras av en tydlig 

kostnadsmedvetenhet för att kunna erbjuda sina kunder flygresor till lägsta möjliga pris. Vi ville 

undersöka vilken inverkan detta förhållningssätt hade på kundbeteendet och huruvida kunderna 

påverkades av de valmöjligheter de har under bokningsprocessen. Vi ville även undersöka hur 

resenärerna upplevde tjänstekvaliteten hos företaget. För att undersöka detta har vi gjort en 

kvantitativ studie bland Ryanairs resenärer på Skavsta flygplats i Nyköping.  

 

Till grund för våra empiriska resultat har vi utgått från bokningssystemet och använt den som bas för 

utformningen av enkäten, för att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

I slutsatsen har vi kunnat konstatera att Ryanairs resenärer försöker att undvika extraavgifter och att 

en del kundgrupper är mer medvetna än andra och gör fler ansträngningar för att kunna resa billigt. 

Vi fann stöd för att det viktigaste var att flyget landade i tid vilket påvisar att Ryanair erbjuder sina 

kunder god tjänstekvalitet. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden till studien. Vi kommer att introducera några 

viktiga begrepp inom vårt huvudämne, och även det företag vi valt att studera, följt av 

problemformuleringen, syftet och slutligen avgränsningar. 

 

Val utgör den centrala delen i ett konsumtionssamhälle. Alla val är bra, och ju större valfrihet desto 

bättre för konsumenten (Gabriel & Lang 2006). Val är dock inte synonymt med frihet. Är man 

begränsad av ekonomiska resurser har man ett begränsat val av vad man kan konsumera.  

Mångfalden av val gör att vi kan känna oss begränsade av ångesten att välja rätt, även när det 

kommer till så enkla saker som att beställa mat på restaurang. Som Pindyck och Rubinfeld (2005) 

skriver, så kommer en konsument ändå att jämföra olika produkter då denne alltid står inför ett 

knapphetsproblem. Konsumenter tycker om att tro att de har valfrihet (Gabriel & Lang 2006). Val är 

också nära förknippat med problemlösning. Konsumenten kommer att göra val baserat på hur denne 

har tolkat problemet och hur mycket ett val väger mot ett annat (Burton & Babin 1992 i Gabriel & 

Lang 2006).  

 

Baserat på de alternativ som finns, försöker konsumenten ta ett rationellt beslut (Gabbott & Hogg 

1998). Konsumenten kommer att väga olika aspekter mot varandra innan han eller hon tar ett beslut 

om vad han eller hon ska konsumera, men den aspekten som starkast influerar och hjälper 

konsumenten att värdera en produkt är pris (Peter & Olson 1999). Pris är som sagt ett viktigt mått på 

vad värdet på en tjänst förväntas vara, enligt Grönroos (2007) och, som Peter och Olson (1999) 

menar, är det enklaste sättet att avgöra värdet på en produkt. Gabbott och Hogg (1998) menar att 

förväntningarna på en tjänst styrs av hur mycket den kostar, men det är fel att säga att ett lågt pris 

medför låga förväntningar. 

 

Tjänstekvalitet är en utvärderingsprocess där kunden jämför sin upplevelse av tjänsten mot en direkt 

eller indirekt definierad standard av dennes förväntningar av tjänsten eller jämfört med liknande 

tjänster som erbjuds av andra bolag (Gabbot & Hogg, 1998). Kvaliteten på en tjänst är kopplat till 

förväntningar och kan mätas på flera olika sätt. Kandampully et al (2001) menar att gapet mellan 

förväntning och upplevd tjänst är det som avgör huruvida en tjänst är av god kvalitet eller inte, eller 

som Grönroos (1996) menar, att kvalitet är tjänstens förmåga att leva upp till förväntningar. För att 

mäta tjänstekvalitet kan man även applicera instrumentet SERVQUAL, som sedan anpassas efter 

sammanhang. Flygbranschen har även sin egen måttstock för att mäta tjänstekvalitet: on-time 

peformance (Dresner & Xu 1995; Mazzeo 2003).  

 

1.1 Bakgrund 

Idag ställs vi konsumenter inför många val när vi ska planera en resa. Bortsett från destinationen, är 

det kriterium för en resa som vi överväger mest priset eftersom det är enklast mätbart (Peter & Olson 
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1999). Däremot tillkommer flera olika aspekter till en flygresa: Varifrån kan man flyga? Hur 

transporterar man sig dit och hur mycket kostar det? Hur mycket behöver jag ta med mig och hur 

länge ska jag vara borta? Vad ingår i de olika bolagens biljettpris? Hur vill jag bli bemött på 

flygplatsen och vilka tjänster vill jag ha tillgång till som t ex shoppingmöjligheter och 

restaurangutbud? Konsumenten ställs inför alla de här valen, och de konsekvenser som blir kan 

medföra kostnader som kunden inledningsvis inte var medveten om (Peter & Olson 1999). När man 

jämför priser på en hemsida som t ex www.skyscanner.net1 så ser man biljettpriset olika flygbolag kan 

erbjuda, och lågprisbolagen ligger ofta i topp. Det man inte ser är att priset som sedan debiteras inte 

är det som först stod på skärmen. Detta verkar dock inte avskräcka resenärerna och det går bra för 

lågprisflygbolagen. Tittar man på årsredovisningarna hos Ryanair och Norwegian det senaste året så 

ser man att båda företagen gått med vinst (www.ryanair.com; www.norwegian.se).  

 

Lågprisflygbolagen använder pris som främsta konkurrensmedel och lågprisflygets affärsmodell 

baserar sig på att kontinuerligt sänka sina kostnader genom att ”skala av” tjänster från flygresan som 

inte anses vara direkt nödvändiga, och således låta kunden betala för de kringtjänster han eller hon 

vill köpa (Doganis 2006; Döring 2009; www.ryanair.com).  Med andra ord är prissättningen för 

lågprisflyg progressiv (det kan tillkomma kostnader under bokningens gång) men även föränderlig 

(priset förändras ett flertal gånger ju närmare avresedatum man kommer och beror på utbud och 

efterfrågan) (Döring 2009; www.ryanair.com). Ett typiskt drag för de traditionella flygen är att de 

differentierar sina tjänster genom att t ex erbjuda olika biljettklasser beroende på vilken service man 

eftersöker. De arbetar inte heller från så kallade andrahands-flygplatser som lågprisbolagen ofta flyger 

från, utan stadsanknutna flygplatser, och använder sig av hub-and-spoke system istället för direktflyg, 

och kan därför erbjuda längre turer (Doganis 2006).  

 

Att resa på traditionellt vis innebär allra oftast att biljettpriset inkluderar alla tänkbara avgifter redan 

från början. Man kan välja mellan First, Business eller Economy class som alla kostar olika mycket, och 

innebar olika nivåer av service till passageraren. Det serveras oftast mat och dryck ombord, man har 

en given stolsplacering, boardingkortet får man vid incheckningen och man får ta med sig flera väskor 

(Doganis 2006). Flyget är här bara en del av konceptet ”att resa” som inkluderar upplevelser som t ex 

restaurang- eller cafébesök och shopping på flygplatsen. 

 

Ryanair är rankat som det främsta lågprisflyget i Europa, och då båda författarna ofta använt deras 

tjänster är Ryanair det företag som ska undersökas närmare i den här uppsatsen (www.ryanair.com). 

Ryanair erbjuder sina resenärer flygtransport med tillhörande, men ej i biljettpriset inkluderade, 

kringtjänster, som exempelvis incheckning av bagage och prioriterad ombordstigning. Således kan 

man som resenär undvika vissa avgifter, beroende på hur man reser. Reser man ”rätt” så kan man 

som resenär sänka sina kostnader tack vare den för lågprisflyg typiska affärsmodellen. Definitionen av 
                                                 
1Skyscanner (www.skyscanner.net) är en sida där man enkelt kan göra prisjämförelser(exklusive alla extra 
avgifter) mellan olika flygbolag 

http://www.ryanair.com/�
http://www.ryanair.com/�
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en resenär som reser ”rätt” är enligt Michael O’Leary, VD för Ryanair ”… någon med en puls och ett 

kreditkort som följer de enkla instruktionerna för att maximalt sänka våra kostnader” (www.ft.com). 

Ryanair har lyckats implementera den ovanstående affärsmodellen för lågprisflyg med framgång och 

transporterade under räkenskapsåret 2010 66,5 miljoner passagerare, varav 88% av flygen landade i 

tid, bättre än alla sina konkurrenter (www.ryanair.com). 

 

1.2 Problemformulering 

Ryanairs bokningssystem ställer kunden inför många val och är den plattform där konsumenten, 

flygresenären, möter tjänsteleverantören, Ryanair. Vi menar på att Ryanair erbjuder ett flexibelt 

tjänsteutbud eftersom kunderna får välja kringtjänster och således servicenivå själva, och ger kunden 

stor valfrihet. Varje tillval, t ex incheckning av bagage, medför dock allra oftast en extraavgift.  När vi 

själva har varit ute och rest har vi märkt att vi hoppar över vissa tillval och reser med t ex mindre 

bagage än vi planerat från början eftersom det kostar extra, och vi undrade om andra människor 

upplevde det likadant, och hur de påverkades av den valfrihet man ställs inför?  

 

Valfrihet innebär, enkelt förklarat, att vi är fria att välja det vi vill utan något yttre tvång (www.ne.se).  

Hos Ryanair är det kunden som tar initiativet till kontakt genom Ryanairs hemsida, och kunden ges 

stor valfrihet gällande köp av företagets tjänster. Valfrihet kan också innebära flexibilitet, och det är 

det som varje kund har i utformandet av Ryanairs tjänst. Flexibilitet kan även definieras som 

förmågan till anpassning. I Ryanairs fall handlar det om att kunden har möjlighet att påverka 

slutpriset och servicenivån på resan beroende på de resealternativ och tillval denne väljer att göra. 

Den valfrihet som Ryanairs bokningssystem erbjuder (eller begränsar kunden till), skapar dock 

förväntningar på tjänsten hos kunden. Enligt Grönroos (2002) skapas förväntningar i samband med 

att ett tjänsteföretag ställer ut ett löfte. När kunden bokar resa med Ryanair ställer flygbolaget ett 

löfte om att resan kommer att verkställas i enlighet med de val kunden har gjort under 

bokningsprocessen.  

 

Vi undrar därför till vilken utsträckning bokningssystemet påverkar kundernas beteende, och hur ser 

konsumenterna på sina egna behov och vilka umbäranden företar sig konsumenterna för att på ett så 

effektivt sätt som möjligt, sänka priset, men höja värdet, på sin resa? Därför har vi valt att titta på 

Ryanair och dess resenärers resvanor, samt hur de val och kostnader som man som kund ställs inför 

när man bokar sin biljett påverkar resebeteendet. 

 

Fortsättningsvis så anser vi att den valfrihet bokningsprocessen erbjuder är intressant att undersöka 

och knyta samma med konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring och tjänstekvalitet då ämnena på 

olika sätt är relaterade i ett tjänstesammanhang. Vidare ansåg vi att det här skulle vara spännande 

eftersom vi inte kunde hitta så mycket skrivet om Ryanair, framför allt inte ur konsumentteoretisk 

synpunkt. Vi anser att denna undersökning kan ge indikationer om konsumenternas uppfattning av 

http://www.ft.com/�
http://www.ryanair.com/�
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tjänstekvalitet samt bidra med praktisk nytta kring frågor om kundbeteende och valmöjligheter hos 

Ryanairs resenärer.  

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur Ryanairs resenärer påverkas av de val som Ryanair erbjuder genom 

sitt bokningssystem.  

 

För att besvara vårt syfte tar vi hjälp av tre forskningsfrågor: 

Vad värderar Ryanairs resenärer som viktigt när de reser? 

Hur påverkar de olika kostnaderna knutna till valen deras beteende? 

Är kunderna nöjda med tjänsten och Ryanairs tjänstekvalitet?  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi försökte på olika vis få kontakt med Ryanair, t ex via e-post och telefon, men även genom det 

sociala mediet Facebook för att få information om företaget och dess resenärer, men då vi inte kunnat 

nå företaget beslöt vi att anta ett kundperspektiv och själva undersöka bokningsmodellen. Vi kommer 

att avgränsa oss endast till svenska resenärer, och har utformat enkäten på svenska. För att täcka 

hela Ryanairs kundkrets så hade enkäten behövt översättas till ett antal språk, och det har vi inte 

resurser till. På grund av tidsbrist kommer vi inte att jämföra med andra lågprisflygbolag. Vi kommer 

inte heller jämföra med traditionella bolag av samma anledning. De resultat vi fått kan endast ge 

indikationer om Ryanairs svenska resenärers resvanor och är ej applicerbara på andra lågprisflyg, då 

vi ej har ett representativt urval och således ej kan generalisera våra svar.   
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2. Metod 

Undersökningar kan genomföras på flera olika sätt, och hur man går tillväga beror på vad för slags 

problem man står inför. Vårt syfte behandlar valfrihet och konsumentbeteende, och nedan kommer vi 

att förklara vilket angreppssätt vi har ansett passa för vår studie. 

 

2.1 Val av metod 

För att kunna undersöka hur valen man ställs inför i bokningssystemet påverkar konsumentbeteendet 

hos Ryanairs resenärer, har vi valt två tillvägagångssätt: att göra en fiktiv bokning och en 

enkätundersökning. Vi har valt att göra en fiktiv bokning för att visa att kunderna själva kan påverka 

priset och servicenivån efter sina resevanor. Vi har sedan utgått från de val man ställs inför i 

bokningssystemet för att utforma en enkät. En enkätundersökning är en studie i kvantitativ form som 

kan mätas eller värderas numeriskt (Olsson & Sörensen 2007). Detta skedde bland Ryanairs svenska 

resenärer, som också utgör vår målpopulation. En kvalitativ studie används om man vill skapa en 

djupare förståelse för ett specifikt ämne (Björklund & Paulsson 2003), där intervjuer ofta är 

huvudinstrumentet, medan generaliserbarheten, det vill säga förmågan att överföra svaren på hela 

målpopulationen, är lägre. Eftersom vi ville kunna göra slutgiltiga uttalanden som gällde för hela 

målpopulationen ansåg vi att det var mer adekvat att lämna ut enkäter istället för att göra intervjuer, 

därav valet av en kvantitativ metod. Om man vill kunna göra sådana slutgiltiga uttalanden ska man 

dock helst ha genomfört ett helt obundet slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2005). Som förklaras 

senare i det här kapitlet har vi inte kunnat genomföra ett OSU, men tyckte ändå att 

enkätundersökning med tanke på våra förutsättningar var mer genomförbart än intervjuer. De som 

besvarat enkäten kallas framöver för respondenter.  

 

2.2 Datainsamling 

 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är data som har samlats in endast i syfte för den aktuella studien (Björklund & Paulsson 

2003). I det här fallet har vi utformat en enkät för som sedan transkriberas i sifferform, det vill säga, 

blir till numerisk information.  

 

Begränsningar 

Ryanair har flera flygplatser i Sverige; Göteborg City Airport, Växjö Småland, Norrköping, Västerås 

samt Skavsta. På grund av tillgänglighet och den ekonomiska aspekten har endast Skavstas resenärer 

getts möjlighet att svara på enkäterna. Skavsta är Sveriges enda Ryanair-bas och har flest Ryanair-

destinationer. Ryanair flyger från många europeiska länder (www.ryanair.com) och har därför en 

kundbas som bestå av många olika nationaliteter. Det hade varit intressant att göra en undersökning 
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som gäller för hela kundbasen men vi kommer att begränsa oss endast till svenska resenärer på grund 

av resursbrist. 

 

Enkäten 

Vi har utformat en enkät inspirerad av bokningssystemets olika valmöjligheter (se bilaga 1) som är 

riktad endast till Ryanairs resenärer där frågorna ska vara pedagogiskt utformade, lättförståeliga och 

väl anknutna till den huvudsakliga frågeställningen (Andersson 1985). Därför ansåg vi att det var 

viktigt att frågorna inte var för långa, och inte heller innehöll komplicerade ord. Vi har även i vår enkät 

informerat om ämnet i en kort inledande text.  

 

Enkätformuläret inleds (fråga 1-4) med frågor som berättar om respondenten såsom kön och ålder 

och om det är ”business or pleasure” som gäller. Vi har använt en Likertskala för att mäta attityder 

(fråga 5) hos respondenterna kring en rad olika påståenden, som man kan ta avstånd från eller 

instämma i (Andersson 1985). Vi benämnde inte samtliga värden utan använde oss av en grafisk 

ordinalskala med fyra punkter utan neutral mittpunkt med ändpunkterna ”Instämmer helt”(1) och 

”Instämmer inte”(4), och lät respondenterna ringa in den siffra som bäst överensstämde med deras 

inställning beträffande varje enskilt påstående (Lekvall & Wahlbin 2001).  Utan den neutrala punkten 

tvingas respondenten att välja sida för en antingen positiv (svarsalternativen 1 och 2) eller negativ 

riktning (3 och 4). Sedan (fråga 6-15) undrade vi över resenärernas resvanor och ställde frågor kring 

avgifter och bagagehantering. Vi undrade även vilka prioriteringar man gjorde när man bokade sin 

resa samt om de varit i kontakt med Ryanairs kundservice. I fråga 16 fick respondenterna ange tre 

drag de fann karaktäristiska för Ryanair. Den frågan öppnade för att se hur kunderna uppfattade 

Ryanair. 

 

Vi har angett nästan endast så kallade bundna svar, svar där respondenten själv ej kan formulera 

svaret utan får kryssa för ett av ett flertal av forskarna formulerade svar (Andersson 1985). Fråga 16 

var den enda frågan med obundna svar. Skulle vi ha haft obundna svar i fler frågor, hade datan tagit 

längre tid att behandla i och med att spridningen av svar troligtvis varit större.  

 

Enkätkritik och diskussion 

Fråga 5 (se bilaga 1) är utformad som en rad påståenden som ska mäta resenärernas attityder. De 

ska besvara vad de tycker är det viktigaste med flygresan. För varje påstående får resenärerna 

gradera sitt svar på en Likertskala bestående av fyra punkter med extremerna ”Instämmer helt” och 

”Instämmer inte”. Problemet med frågan är att den inte tillåter oss att rangordna svaren eftersom vi 

har utformat det som att alla påståenden var ”viktigast” istället för ”viktigt”. Vi har använt oss av 

extremen ”Instämmer helt”, då man kan dra slutsatser från ett svar där en respondent angett att han 

eller hon instämmer helt i att något av alternativen var det viktigaste med resan. Med andra ord så 

har vi rangordnat svaren efter antal procent som kryssat för ”Instämmer helt”. I fråga 6 nämner vi 

flera exempel på extraavgifter. Däremot specificerade vi inte följdfrågor kring de olika extraavgifterna. 
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Således vet vi inte vilka avgifter resenärerna hade i åtanke när de svarade att de undvek extraavgifter. 

Vi inser i efterhand att det hade varit intressant att även dela upp fråga 6 i fler nivåer för att se exakt 

vilka avgifter resenärerna menade på. Svaren från fråga 6 skildrar endast den generella inställningen 

till extraavgifter. Fråga 7 behandlar alltså en dimension av fråga 6: avgifter för incheckat bagage. 

Således har fokus hamnat framför allt på extraavgifter i form av bagageincheckning, där vi ställt flera 

följdfrågor. Bagageincheckning är en i sammanhanget viktig perifer tjänst. I fråga 14 så frågade vi om 

resenärerna gör avkall på tid när man reser med Ryanair. Den här frågan har också flera dimensioner: 

1) att resenären skulle anse att flygtiderna ligger på obekväma tider på dygnet, eller 2) avstånd till 

flygplatsen. Men det kan också vara så att Ryanairs flygplats faktiskt ligger närmare resenärens 

hemort än andra flygplatser, och att resenären inte ger avkall på tid på grund av avståndet. Den här 

tvetydigheten hade kunnat avhjälpas genom att fråga varifrån resenärerna kom. Vi kommer dock 

framöver att behandla svaren som angett i det första alternativet. 

 

Bokningssystemet 

Vi har som en approximation gjort en fiktiv bokning steg för steg för att se vilka val man som kund 

ställs inför och vilka kostnader som kan tillkomma. När man enligt Olsson & Sörensen (2007) gör en 

direkt observation (dvs. man ser händelseförloppet med egna ögon) av det här slaget, är det för 

noggrannheten viktigt att exakt beskriva hur den går till.  Oavsett vad det är som ska observeras, så 

måste vi ställa oss ett antal frågor. Patel och Davidson (2003, s. 90) listar de tre viktigaste: 

Vad ska vi observera? 

Hur ska vi registrera observationerna? 

Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

Som nämns ovan, så observerar vi bokningssystemet ur kundperspektiv genom att interagera med 

bokningssystemet, och iakttog de olika val vi ställdes inför som konsumenter. En observationsstudie 

kan vara strukturerad eller ostrukturerad (Patel & Davidson 2003). En strukturerad observation kräver 

att vi känner till alla beteenden som kan tänkas ingå i observationen, så att man kan utforma ett 

observationsschema som man sedan kan använda sig av för att kryssa av det som observerats. Den 

ostrukturerade observationen används ofta för att utforska och inhämta så mycket information som 

möjligt kring ett visst problemområde. Ofta vill man registrera all information kring det man 

observerar, detta är dock ”omöjligt även för den skickligaste av observatörer” (Patel & Davidson 2003, 

s.94). Vi har  därför använt oss av en ostrukturerad observation eftersom vi har försökt kartlägga all 

information i bokningsprocessen, och alltså inte heller kände till alla beteenden i förväg. Varje klick har 

dokumenterats med en Print Screen-kopia (se bilaga 2) och i kapitel 3 finns en detaljerad beskrivning 

av de pristillägg och tillval som uppkommer. När man talar om förhållningssätt så brukar man även 

skilja på deltagande och icke-deltagande observationer, samt om observatören ska vara känd eller 

okänd inför det han eller hon observerar (Patel & Davidson 2003). I bokningsprocessen deltar vi 

genom att interagera med bokningssystemet. När man talar om känd eller okänd brukar det gälla 

observation av grupper. När man är okänd deltagande observatör kan det medföra att man inte kan 

observera allt som kan observeras, men då vår observation skedde på Internet ställdes vi inte inför 
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problem såsom exempelvis integritetskränkning, som skulle kunna uppstå i situationer där man 

observerar grupper av människor.  

 

2.2.2 Urval och inferens 

För att få ett rättvist urval av målpopulationen, dvs. Ryanairs svenska kundkrets, har vi valt att 

förlägga enkätinsamlingen på Skavsta flygplats som är den Ryanair-bas i Sverige som har flest 

destinationer (www.ryanair.com). Vi vill kunna dra slutsatser om målpopulationen utifrån ett urval. 

Inferens innebär att forskaren drar slutsatser om en målpopulation på grundval av resultaten från de 

enheter ur populationen som faktiskt undersöks (Lekvall & Wahlbin 2001). Är urvalet representativt 

för populationen blir slutsatserna riktiga, är de däremot extrema eller för en begränsad del av 

populationen, blir slutsatserna mer eller mindre felaktiga (Lekvall & Wahlbin 2001). Det här medför 

vissa inferensproblem som alltid uppstår när man inte, av olika skäl, kunnat bedriva en studie där hela 

populationen aktivt deltar. Eftersom vi har begränsat vårt urval till Skavsta flygplats är sannolikheten 

hög att vi har fått med en viss grupp av individer i vår undersökning och på så sätt gått miste om 

andra grupper i urvalet då vi inte har kunnat göra studien på samtliga flygplatser eller närvarat under 

Ryanairs alla ordinarie avgångar. Då urvalet inte är representativt bidrar det som en felkälla till 

inferensen (Lekvall & Wahlbin 2001). Våra slutsatser kan med andra ord inte sägas vara riktiga utan 

endast ge indikationer om målpopulationen.  

 

I undersökningssammanhang är ett obundet slumpmässigt urval, OSU, ett urvalsförfarande där alla 

enheter i målpopulationen har samma sannolikhet att kunna bli tillfrågade (Lekvall & Wahlbin 2001). 

Det är slumpen som bestämmer och det här ska teoretiskt ge en representativ demografisk spridning 

på de förfrågade (Dahmström 2005). Då vi inte haft tillgång till passagerarregister har vi inte kunnat 

utföra ett helt obundet slumpmässigt urval. Vi har inte heller haft tillräckliga resurser för att åka ut till 

de andra flygplatserna som Ryanair har i Sverige. I vår undersökning har vi därför gjort ett icke-

slumpmässigt urval genom att fokusera vår insamling av information enbart till Skavsta flygplats, 

varifrån majoriteten av Ryanairs svenska resenärer flyger (www.ryanair.com; www.skavsta.se). Den 

främsta typen av icke-slumpmässigt urval är bekvämlighetsurval, där man tar de personer som finns 

tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell 2005). För att täcka olika destinationer och följaktligen olika 

typer av resenärer i fråga om kön, ålder osv. har vi har valt två olika tidpunkter på olika dagar (fredag 

30/4 2010 kl. 10-16, torsdag 13/5 2010 kl. 9-15). Att ha i åtanke är att de tillfrågade var de som 

uppehöll sig längst tid i avgångshallen, antingen i kön till incheckningen eller i väntan på att få gå 

igenom säkerhetskontrollen. Det var de som stod och väntade i avgångshallen som oftast tackade ja 

till att vara med i undersökningen, vilket alltså kan det ha lett till att vi inte kommit i kontakt med de 

kunder som gått direkt från parkeringen till säkerhetskontrollen, och eventuellt fått en 

överrepresentation av passagerare som reser med incheckat bagage. 
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Urvalets storlek 

Skavsta flygplats hade under 2008 ett passagerarantal på knappt 2,5 miljoner varav drygt 2 miljoner 

flög med Ryanair (www.skavsta.se). Resultatets tillförlitlighet ökar och felmarginalerna minskar ju 

större urval som används, alltså bestäms storleken på urvalet beroende på hur stora felmarginaler 

man är beredd att acceptera (Olsson & Sörensen 2007). Urvalets storlek är däremot inte lika viktigt 

som hur man gör urvalet (Lekvall & Wahlbin 2001). Med hänsyn till tid och uppsatsens omfång, har 

100 respondenter framstått som det antal respondenter som är praktiskt genomförbart och där urvalet 

kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt, och det var det antal enkäter vi lämnade ut. Enligt 

Jacobsen (2002) är 100 respondenter det minsta antal som behövs för att generalisering ska 

föreligga. Vi har 89  respondenter till följd av övertäckningsproblematik. Mangione i Bryman och Bell 

(2005, s. 124) har kategoriserat svarsprocenten när det gäller andelen besvarade enkäter där en 

svarsprocent på över 85% är utmärkt, 70-85% är bra, 60-70 acceptabelt, 50-60% knappt godkänt 

och under 50% är oacceptabelt. Vi har således ändå en utmärkt svarsprocent. 

 

Kodning 

För att bearbeta alla svar använder vi Microsoft Office Excel som är utmärkt för att visualisera data. 

Alla respondenter har förts in i Excel med varsitt unikt nummer, för att lätt kunna identifiera en 

specifik respondents svar.  

 

Bortfall och över-/undertäckning 

Ett sätt att bilda sig en uppfattning om ett företag är att låta kunderna fylla i en enkät. Vi lämnade ut 

enkäten, som skulle fyllas i på plats, till Ryanair-resenärer på Skavsta flygplats. Om en resenär inte 

var intresserad av att delta, gav vi enkäten till en annan potentiell respondent. Inomformulärbortfall, 

det vill säga att svarsprocenten på vissa frågor blir lägre på grund av uteblivna svar, kan bero på att 

frågorna är ställda på ett sätt som gör att respondenten inte vill eller kan svara (Lekvall & Wahlbin 

2001). För att motverka sådant bortfall ska frågorna vara uppradade och utformade på ett tydligt sätt 

med otvetydiga benämningar, samt ska längden på enkäten inte vara för lång (Andersson 1985). Vi 

har ett mycket litet inomformulärbortfall, och det är olika på olika frågor, så detta påverkar inte 

nämnvärt svarsprocenten. 

 

Över- och undertäckningsproblematik uppstår oftast i samband med registerpopulation, ofta 

flerföretagsundersökningar, och övertäckning innebär att det finns respondenter med i studien som 

faktiskt inte tillhör målpopulationen (Lekvall & Wahlbin 2001). Undertäckning å andra sidan menar på 

att vi i vårt urval saknar del av målpopulationen. Då vi inte vet hur vår målpopulation ser ut, vet vi 

inte heller om vi saknar del ur vår målpopulation, och därför kan vi inte dra några slutsatser om 

eventuell undertäckning. Ett övertäckningsproblem är om vi har fått svar från exempelvis en person 

som inte är svensk Ryanair-resenär, vilket har inträffat. I början av uppsatsperioden hade vi för avsikt 

att studera Ryanairs resenärer utan att specificera nationalitet ytterligare. Men i och med att enkäten 

http://www.skavsta.se/�
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var utformad endast på svenska, så blev det givetvis svårt för utländska resenärer att fylla i den 

korrekt. Vid undersökningens tidpunkt fick de därför enkäten muntligt översatt. Vi insåg senare att vi 

inte kunde garantera att översättningen var korrekt gjord samt om tolkningen var riktig eftersom inte 

alla resenärer hade engelska som modersmål. Vid sammanställningen tog vi beslutet att avgränsa oss 

till endast svenska resenärer, så därför har vi en övertäckning på elva personer som var icke-svenska 

Ryanair-resenärer. 

 

2.2.3 Sekundärdata 

Information som vi använder i vår uppsats för att stödja vår forskning, men som inte är framtaget i 

det syftet kallas sekundärdata (Olsson & Sörensen 2007). Man kallar även sekundärdata för process- 

eller registerdata. Till detta har vi använt oss av företagets hemsida www.ryanair.com. 

 

2.4 Validitet 

Validitet är i förenklade termer ett mått på hur väl man mäter det man avser att mäta, det vill säga 

om metoden verkligen ger den information man söker (Andersson 1985).  För att säkerställa att vi 

frågar de frågor vi vill ha svar på måste vi genomgående ställa dem bredvid vårt syfte, och även så att 

vårt syfte har stöd av frågeställningarna. Frågorna har varit starkt inspirerade av de olika stegen i 

Ryanairs bokningssystem och alternativen är nära förknippade med rutiner kring flygresor.  

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått för att kunna kalla resultaten hållbara, eller även ett mått på 

metodens känslighet för slumpinflytelser (Andersson 1985). Det vill säga, om studien genomförs en 

gång till, ska resultaten vara likvärdiga med dem som man uppmätt första gången. En hög grad av 

överensstämmelse tyder på hög reliabilitet (Olsson & Sörensen 2007). För att eliminera att svaren 

skulle skilja sig avsevärt har vi således försökt täcka populationen i avseende av olika flygtider 

destinationer, kön, ålder etc. så att en liknande undersökning ska kunna utföras på Skavsta flygplats 

och ge samma resultat. Men, då vi inte vet hur målpopulationen ser ut, är det svårt att veta huruvida 

vårt urval är representativt för hela målpopulationen eller inte. Vi kände inte heller till vilka 

flygdestinationer som var aktuella under tillfället för enkätundersökningen, därför kan resenärernas 

vanor ha varierat på grund av variation i destination. Resvanorna kan också variera beroende på 

vilken veckodag resenärerna reste. Det är därför svårt att veta om man får samma resultat eller inte, 

och om man gör om undersökningen på samma sätt finns risk för att resultaten varierar, och vår 

undersökning kan alltså vara känslig för slumpens påverkan.  

 

2.6 Generaliserbarhet 

Om man betänker slutsumman av de olika delarnas betydelse för att kunna generalisera svaren, så 

blir generaliserbarheten låg. Dels för att vi har dålig kontroll över huruvida vårt urval stämmer överens 
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med målpopulationen demografiskt eftersom det är ett bekvämlighetsurval, dels för att vi kan ha 

missat en viktig grupp passagerare som tog en genväg förbi avgångshallen direkt till 

säkerhetskontrollen, och avslutningsvis för att vi besökt endast en av Ryanairs flera svenska 

flygplatser.  

 

2.7 Källkritik 

John Scott (1990) har i Bryman and Bell (2005, s. 425) föreslagit fyra bedömningskriterier för att 

avgöra kvaliteten på det dokumentet man använder sig av: 

 Autenticitet, är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung?  

 Trovärdighet, är materialet utan felaktigheter och förvrängningar?  

 Representativitet, är materialet typiskt när det gäller den kategori den tillhör, om så inte är 

fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

 Meningsfullhet, är materialet tydligt och begripligt? 

Data från Ryanairs hemsida har använts för att kartlägga bokningssystemet och dess komponenter, 

och att ta del av företagets uppgifter om antalet resenärer samt strategi. För att kontrollera en källas 

äkthet och öka trovärdigheten på studien kan man genomföra något som kallas för triangulering 

(Bryman & Bell 2005). Det förklaras som att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet 

av sociala företeelser, det vill säga man kontrollerar om det finns andra oberoende källor som skriver 

samma sak. Vi har försökt hitta andra oberoende källor, men i princip all information har härstammat 

från Ryanairs pressreleaser och/eller deras hemsida. Vi testade dock flygbranschens egna organ IATA 

för att försöka verifiera information om Ryanair, och det vi kunde använda var framförallt flygstatistik 

(www.iata.org). Då siffrorna stämde överens ökar trovärdigheten på Ryanairs egen data. Autencitet 

på informationen från Ryanair är av otvetydigt ursprung då den kommer direkt från deras företags 

officiella hemsida. Det är rimligt att anta att bolagets information skulle kunna förvrängas, men då 

Ryanair är ett börsnoterat bolag och därmed måste följa de revisionsregler som gäller, så blir 

trovärdigheten högre (www.ryanair.com). Om vi tittar på andra lågprisflygbolags hemsidor så är de 

lika Ryanairs i utformningen, således är representativiteten hög, och materialet är till stor del 

begripligt. 
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3. Empiri 

 I det här kapitlet presenteras först vår observationsstudie och en kort översikt över vad vi uppfattat 

som de vanligaste avgifterna för kringtjänster. Sedan redovisar vi resultaten från enkäten i samma 

ordning som frågorna ställts. Vid vissa resultat så tillkommer även en kommentar eller kort diskussion 

kring svaret. Se gärna bilaga 1 för att kunna följa enkätfrågorna. 

 

3.1 Bokningssystemet 

Bokningssystemet är förbindelsen mellan Ryanair och dess resenärer. För räkenskapsåret 2010  

gjordes 99%  av alla reservationer genom bolagets interaktiva webbsida (www.ryanair.com). Vi tycker 

därför att det är viktigt att direkt ge läsaren en översikt i hur en bokning på Ryanairs hemsida går till, 

och hur priset kan påverkas beroende på de val man gör under bokningens gång. Priserna sätts 

beroende på efterfrågan och förändras ju närmare avresedatumet man kommer (www.ryanair.com). 

Nedan kommer vi att presentera exakt hur det går till när man bokar en resa, steg för steg, för att 

påvisa vilka val kunden ställs inför samt vilka kostnader som successivt tillkommer. En bilaga över de 

olika stegen i bildform finns längst bak i uppsatsen (bilaga 2). Avslutande för den första delen är en 

tabell där man får en översikt av vilka avgifter som kan tillkomma när man flyger med Ryanair. 

Sammantaget har vi med de här elementen för att ge läsaren en nyanserad bild av bokningssystemet.  

 

3.1.1 Resultat av observationsstudie 

Observationerna gäller för en vuxen passagerare. 

 

Val av flygplats 

När vi loggar in på Ryanairs bokningsportal, www.ryanair.com, möts vi av en blinkande 

kampanjbanner på vår vänstersida med de senaste lägsta tillgängliga priserna. För att få fram 

information om Ryanairs befintliga flygplatser med tillhörande kampanjpriser och destinationer klickar 

vi på ”Billiga biljetter från Sverige” i bannern. Vi kommer nu att komma fram till en förteckning över 

samtliga kampanjpriser och destinationer med tillhörande flygplatser. Här har vi överblick över de 

resealternativ vi har från Ryanairs samtliga flygplatser. Vi tittar efter den flygplats som ligger närmast 

och undersöker de alternativ vi har.  

 

Val av destination 

I vårt bokningsexempel har vi valt att utgå från en resa från Stockholm Skavsta till Bryssel (Charleroi).  

I förteckningen över destinationer och flygplatser vi ser framför oss, klickar vi på Bryssel (Charleroi). 

Idag1 kan den resan bokas för 32 SEK inklusive alla skatter och avgifter under förutsättningarna att 

bokningen görs under den avsedda ”Bokningsperioden” (kampanjtiden) och ”Reseperioden” samt de 

”Tillämpliga dagar”, dagar resan kan göras.  Dessa villkor står i mitten av sidan. Nu ska vi starta 

                                                 
1 2010-05-19 

http://www.ryanair.com/�


Davidson & Dedkov  2010-12-06 
 

 18

sökningen efter flyg till det givna kampanjpriset. I bokningsfältet till vänster, finns ”Reseperioden” vald 

som standard i ”Tur och retur” för att hjälpa oss hitta de bästa priserna. Allt vi behöver göra här är att 

klicka på den röda knappen ”Sök efter flyg”.  

 

Val av önskat flyg 

Sidan vi får upp nu ger dig en överblick över avgångar till olika priser. I vårt fall ser vi att vi kan boka 

en utresa för 32 SEK inklusive alla skatter och avgifter fredagen den 4 juni. Vi markerar det datum för 

avresa som vi är intresserade av för att få alternativ för avgångstider. I fall vi inte hittar det låga priset 

vi söker kan vi leta vidare efter en senare avgång genom att klicka på ”Nästa vecka”. Vi gör samma 

sak för återresan.  Vår återresa blir söndagen den 6 juni och finns även den till 32 SEK inklusive alla 

skatter och avgifter. Nu när vi har hittat vår ut- och återresa samt valt avgångstid för båda 

resesträckorna klickar vi vidare på ”Välj och Fortsätt” som du hittar strax under ”Totalpriset”, i nuläget 

64 SEK, längre ner på sidan.   

 

Val av alternativ för flygresan 

Nu har vi kommit till den delen där mycket av vårt pris och vår servicenivå kan förändras eftersom det 

finns många tillval. Denna sida är uppdelad i sex delar: 1) Passageraruppgifter, 2) SMS-bekräftelse, 3) 

Ryanair-godkänd kabinväska, 4) Diverse utrustning, 5) Särskild assistans och 6) Villkor.  

 

Under ”Passageraruppgifter” hittar vi fält för personuppgifter. Efter ”Titel”, ”Förnamn” och 

”Efternamn” står förvalet ”0 väskor” som standard för resan. Det är gratis att ta med handbagage upp 

till 10 kg ombord. Om vi har en väska som är för stor eller väger för mycket för att rymmas i 

flygplanskabinen, kan vi istället checka in väskan vilket kostar, i denna bokning, 165 SEK för en 

flygsträcka (totalt 330 SEK tur/retur). Nästa alternativ där vi måste ta ställning är om vi vill vara bland 

de första passagerarna att gå ombord. Klickar vi ”Ja” tillkommer en totalkostnad på 88 SEK och vi 

tillåts att vara bland de första passagerarna att stiga ombord. Nästa val i denna del gäller försäkring. 

Vill vi ha en försäkring väljer vi bostadsland i listmenyn. Vill vi inte ha försäkring måste vi välja ”Ingen 

reseförsäkring önskas” i samma listmeny för att kunna gå vidare i bokningsprocessen. 

 

Försäkringen för vår tredagarsresa skulle kosta 148,4 SEK. När vi lämnar sidan kommer vi att bli 

påminda om att göra ett försäkringsalternativ. Klicka på OK för att gå vidare om vi är säkra på vårt 

val.  

 

Nästa del heter ”SMS Confirmation” och erbjuder bokningsbekräftelse genom ett SMS. Tjänsten kostar 

11 SEK. Som standard står valet på Nej och ingen avgift tillkommer.  

 

Om vi vet att vår resväska inte uppfyller Ryanairs storlekskrav kan vi köpa en Ryanair-godkänd väska 

för 790 kr genom att klicka för kryssrutan. Klicka annars ”Nej”.  
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Om vi har sportutrustning, musikinstrument, spädbarnsutrustning markerar vi detta i kryssrutan i 

denna del av bokningsprocessen. Det finns en separat prislista för detta som vi får fram genom att 

klicka på rubriken.  

 

Behöver vi särskild assistans i samband med resan ser vi till att markera detta i denna del. Ryanair 

kan bara ta emot ett begränsat antal passagerare per flygresa och därför är det viktigt att vi markerar 

kryssrutan om vi behöver sådan assistans. Om detta inte görs finns risken att passageraren inte kan 

resa. Mer om villkoren får vi genom att klicka på rubrikraden för denna del.  

 

Innan vi kan betala resan måste vi godkänna Ryanairs villkor för resan. Villkoren tar upp det praktiska 

med flygresan till exempel onlineincheckning och handbagage samt vad som gäller om vi behöver 

ändra namn på bokningen. Vi kan läsa villkoren genom att klicka på ”villkoren” och sedan markera 

kryssrutan för denna del.   

 

Vi måste göra de flesta av valen på denna sida för att gå vidare i bokningsprocessen. Systemet är 

dock byggt så att vi blir påminda om de alternativ vi har missat att göra innan vi kan gå vidare med 

betalningen.    

 

Betalningen 

Nu har vi kommit till den sista delen i bokningsprocessen. Denna sida består av fyra delar: 1) 

Kontaktuppgifter, 2) Faktureringsadress, 3) Betalning med Ryanair-checkar (presentkort) och 4) 

Betalning. Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka i kryssrutan under ”Faktureringsadress” om den är 

samma som din kontaktadress. Har vi ett presentkort fyller vi i referensnumret. Sist men inte minst 

återstår betalningen. Ryanair tillhandahåller nio olika betalningsalternativ. Endast ett av alternativen är 

för närvarande avgiftsbefriat och det är Mastercard Prepaid1. De resterande alternativen är belagda 

med en ”Administrationsavgift” på 50 SEK per flygsträcka. Välj Mastercard Prepaid om vi vill undvika 

denna kostnad. Innan du klickar på ”Köp nu”-knappen längst ner, titta igenom sammanställningen av 

vår bokning. Den finns på höger sida och summerar kontinuerligt alla kostnader för våra valalternativ. 

När vi är säkra på att vi har gjort en korrekt bokning, klickar vi på knappen för att komma till sidan för 

vårt boardingkort. Det måste vi skriva ut och ta med till flygplatsen för att komma ombord på planet, 

annars tillkommer en avgift på €402 på flygplatsen. Incheckningen sker online och kan göras 15 dagar 

fram till 4 timmar innan flygets avgång.  

                                                 
1 Mastercard Prepaid är ett betalkort som fungerar som ett påladdningsbart kontantkort (www.mastercard.com). 
Det är det enda av de betalmedel Ryanair accepterar som inte är avgiftsbelagt (www.ryanair.com).  
2 € står för euro. En euro är 9,8270 SEK Kl. 15.36 2010-05-25 http://svt.se/svttext/web/pages/230.html 
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3.1.2 Ryanair: avgifter 

Nedan är en tabell med ett urval av de olika tjänster som man kan välja till när man flyger med 

Ryanair, för att på ett enkelt sätt visa de olika priserna för dessa kringtjänster. Vi valde att ta med 

dem som är relaterade till vår enkätutformning.  All data är hämtad från Ryanairs hemsida 

www.ryanair.com1.  

   

Betalning med betal-/kreditkort  €5   

Betalning med Mastercard Prepaid  €0   

Incheckning online2    €53   

Utskrift av boardingkort på flygplatsen  €40 

Prioriterad ombordstigning  €44   

 

Handbagage    €0 – max 10kg 

    55x40x20 cm    

 

1 Incheckat bagage (15 kg)  €30 – under lågsäsong  

€40 – under högsäsong5  

  

Avgift för bagageövervikt - per kilo  €20 

Specialbagage 

 - Barnvagn6   €0   

 - Bilbarnstol    €10/kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 2010-05-19 
2 Utskrift av boardingkort hemma 
3 Ingen avgift vid specialerbjudanden 
4 Ingen avgift för ordinarie ombordstigning 
5 Juli/augusti 
6 Ingen avgift om man reser med spädbarn (upp till 2 år) 



Davidson & Dedkov  2010-12-06 
 

 21

3.2 Enkätsvar 

 
Fråga 1-4 Resenärerna 

Respondenterna bestod av 58% kvinnor och 42% män. Spridningen mellan åldersgrupperna är relativt 

jämn, förutom att gruppen 65+ var mindre än de andra (se figur 1 nedan). Fördelningen av 

resenärstyp var 92% turister, 8% affärsresenärer. Svaren på fråga 3, som behandlade resenärtyp, 

skulle kunna ge indikationer om att affärsresenärer föredrar andra bolag. Enligt vår vetskap så står 

resenärer som reser i affärer sällan för sina egna kostnader och är kanske inte på samma sätt 

intresserade av att betala så litet som möjligt, utan mer intresserade av t ex komfort. De skulle 

däremot kunna vara intresserade av att kunna resa med flera olika bolag fast få samma förmåner 

oberoende av flygbolag som är fallet när man är kund hos t ex Star Alliance, världens ledande 

flygbolagsallians (www.staralliance.com). Ryanair tillhör inte någon flygbolagsallians 

(www.ryanair.com). 98% av de svarande hade flugit med annat bolag. Nedan ser man ett diagram 

som visar fördelningen mellan män och kvinnor. Procentenheten på y-axeln visar fördelningen inom 

åldersgrupperna, och siffrorna på staplarna är det nominella antalet respondenter. 

Fördelningen av män och kvinnor
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Figur 1 Resenärerna 

Fråga 5 Attityder 

Med den här frågan ville vi att respondenterna skulle kryssa för vad det tyckte var det viktigaste med 

en flygresa, och kan med hjälp av ett stapeldiagram läsa ut attitydskillnader mellan de olika 

påståendena i enkäten. Lågprisbolag positionerar sig genom att erbjuda ett lågt pris, och därför vore 

det intressant att se om resenärerna instämde helt i att det viktigaste med resan är att den är billig. 

På nästa sida fortsätter framställandet av svarsfördelningen (se figur 2). 
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Det viktigaste med flygresan är... 
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Figur 2 Fråga 5 

 

De samlade resultaten för de sju bundna påståendena presenteras här i ett spaltdiagram. Varje spalt 

representerar procentuell andel av hela urvalet som svarat 1 för det givna påståendet. Exempel: 

Första spalten ska läsas som att 64% instämmer helt i att det viktigaste med flyget är att det landar i 

tid.  Vad vi kan avläsa är att det var en övervägande procentenhet som ansåg att det viktigaste var att 

flyget landade i tid. Ryanair säger sig vara det punktligaste flygbolaget med 88% av flygen som 

ankommer inom 15 minuter efter eller före planerad landning (www.ryanair.com). Den här spalten är 

markant högre än andraplatsen med 34% som instämde helt i att det viktigaste med resan var att den 

var billig. Vi anser att resenärerna alltså tycker att det är viktigare att flyget landar i tid än att resan är 

billig. 

 

En del av flygupplevelsen börjar redan på flygplatsen. Därför var det intressant för oss att ta reda på 

hur resenärerna förhåller sig till tax-free och restaurangutbud. Dessa tjänster erbjuds av flygplatsen 

och inte flygbolaget men kan anses som perifera tjänster till flygresan i sin helhet eftersom de kan 

konsumeras på alla flygplatser. Bara 6% svarade att tax-free var den viktigaste delen av flygresan. 

Inte heller var flygplatsens restaurangutbud den viktigaste delen på resan då 10% kryssade för det 

här alternativet som viktigast. Med de resultaten framför oss vill vi hävda att kunder som flyger med 

Ryanair inte är lika beroende av servicen ombord eller tax-free:n som att flyget landar i tid. En tanke 

kring ombordservice är att vikten av den skulle kunna variera med flygsträckans längd. 

http://www.ryanair.com/�
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Fråga 6 Extraavgifter 

Vi frågade om kunden undvek extraavgifter, och angav ett antal exempel på hur det kunde göras 

såsom att man skriver ut boardingkortet hemma istället för på flygplatsen, att man reser endast med 

handbagage eller undviker att betala flygskatt. 94% av de tillfrågade svarade att de försökte undvika 

extraavgifter.  Som vi nämner så ger bokningssystemet utrymme för att undvika extra kostnader, och 

det är intressant att se att så stor andel av respondenterna gör det. Detta kan för kunden innebära att 

de får packa lättare bagage, skriva ut boardingkortet hemma, eller använda ett Mastercard Prepaid för 

att undvika de extra kostnader som kan tillkomma. 

 

Fråga 7-9 Bagageincheckning 

En av de extra avgifterna är incheckningen av bagage som kostar €30 per väska och tur- och 

returresa. Denna kostnad är dock inte ett hinder för majoriteten av de tillfrågade. 69% svarade att de 

brukade checka in bagage när de reste med Ryanair. Det här resultatet är intressant, eftersom 

Ryanair ger möjlighet att sänka kundens kostnader genom att inte inkludera kostnaden för incheckat 

bagage i priset, och ändå är det en relativt stor procent som brukar checka in bagage. 31% svarade 

att de inte brukade checka in bagage och av dessa uppgav 43% att de inte hade något behov av 

detta. 33% angav att det var på grund av att det kostade pengar att checka in bagage, medan de 

resterande 10% inte fann att något av alternativen passande. Hälften av de tillfrågade (47%) svarade 

att de försökte att resa endast med handbagage. På frågan ”Hade du haft med incheckat bagage om 

det hade varit gratis?” var det 70,5% som gav ett jakande svar.  

 

Brukar du checka in bagage när du reser med 
Ryanair? (urval n=84)

69%

31%

Ja

Nej

 
Figur 3 Fråga 7 

 

På nästa sida visas anledningar till varför respondenterna inte brukar checka in bagage. 
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Om Nej, vänligen ange anledning

33%

14%

43%

10%

Det kostar pengar

Jag köper det jag
behöver på plats

Inget behov

Inget av alternativen

 
Figur 4 Fråga 7.1 

 

Gällande svaren på fråga 7 som illustreras i figur 3 (s.23) och 4 (s. 24) så ser man att det är fler 

kvinnor som checkar in bagage, och att behovet blir mer påtagligt i de äldre åldersgrupperna. Alla 

kvinnor i åldern 56 och uppåt checkar in bagage. Ett rimligt antagande skulle vara att kvinnor i mindre 

utsträckning får plats med allt sitt bagage i kabinväskan. Vi kan dock inte föra en vidare diskussion 

eftersom könsfördelning på fråga 8 är ganska jämn, 22 män och 18 kvinnor svarade att de reser med 

handbagage. Att det är större andel som checkar in bagage i de äldre grupperna kan möjligen bero på 

att man blir mer bekväm ju äldre man blir, och att äldre resenärer har större betalningsförmåga än 

yngre. På nästa sida finns två diagram över könsfördelning och ålder på fråga 7. Där kan man t ex se 

att det är högst andel kvinnor och män i åldern 46-55  som är minst benägna att checka in bagage. 
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Fördelningen av kvinnor som checkar och inte checkar in bagage
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Figur 5 Fråga 7 Fördelning av kvinnor över ålder 

 

Fördelning av män som checkar och inte checkar in bagage
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Figur 6 Fråga 7 Fördelning av män över ålder 
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Fråga 10-11 Slutpris 

Då Ryanairs resenärer ges stor valfrihet och möjlighet att i viss mån påverka det totala biljettpriset, så 

frågade vi om kunderna själva kände att de kunde påverka slutpriset. 65% kände att de kunde 

påverka slutpriset när de valde att flyga med Ryanair. Vi menar dock på att även om respondenterna 

känner att de kan påverka slutpriset, behöver det inte nödvändigtvis betyda att de har fått betala ett 

lågt pris. Vidare upplevde 78,5% att flygresan blev billigare med Ryanair än om de hade rest med ett 

traditionellt flygbolag. Ryanair har positionerat sig som ett lågprisbolag, så det var intressant att se att 

det faktiskt var 21,5% som upplevde att det inte blev billigare när de reste med Ryanair, trots att en 

majoritet kände att de kunde påverka slutpriset. 

 

Fråga 12-13 Service 

Vi undrade hur kunderna uppfattade servicen hos ett flygbolag utan olika biljettklasser eller 

servicenivå. Vi frågade om respondenterna kände sig prioriterade som kunder. Endast 19,5% svarade 

ja. Hos en del andra bolag, framförallt traditionella bolag, kan man vara förmånskund och således ta 

del av förmåner såsom t ex gratis förfriskningar på flyget och ha tillgång till lounge på flygplatsen, och 

antar att den typen av kund känner sig prioriterad. Då Ryanair inte har det systemet så hävdar vi att 

det är ett rimligt antagande att säga att det var väntat att få passagerare kände sig prioriterade. Man 

skulle å andra sidan rimligtvis kunna påstå att Ryanairs resenärer kan välja till en viss prioritet i form 

av Prioriterad Ombordstigning. Vi hade upprepade gånger försökt få kontakt med Ryanair och 

misslyckats, och vi undrade om fler kunder hade samma erfarenhet. Här hade 26 (29,5%) 

respondenter ringt Ryanairs kundtjänst. Av dem så hade 15 kommit fram, dvs. 58% av dem som ringt 

kundtjänsten. Av dem som hade kommit fram hade 10 respondenter, 67% av de som kommit fram, 

svarat att de var nöjda med svaret. Vi ser att en majoritet av dem som kommit fram är nöjda. 

 

Fråga 14 Avkall på tid 

Eftersom Ryanairs flygplatser ofta ligger längre utanför huvuddestinationen än 

”förstahandsflygplatser” ville vi veta om kunderna tyckte att det faktiskt tog längre tid att resa. Vår 

tanke kring den här frågan var att respondenterna eventuellt ansåg att Ryanairs flygtider var lagda på 

obekväma tider. 38% svarade att de kände att de gjorde avkall på tid, alltså framhåller vi att det inte 

finns ett övervägande stöd för att deras flygtider skulle vara sämre.  

 

Fråga 15 Förväntningar 

Då vår uppsats berör tjänstekvalitet ville vi veta om Ryanair kunde leva upp till de förväntningar 

resenärerna hade på resan. 92% av respondenterna svarade att resan levde upp till förväntningarna. 

Detta är intressant eftersom man kan spekulera i vilka förväntningar resenärerna hade på företaget 

(höga alternativt låga). Det är många saker inbakade i begreppet förväntningar, och vi kommenterar 

det ytterligare i teorin och även i analysen istället för att uttala oss här. 
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Fråga 16 Profil 

Resenärerna ombads att beskriva Ryanair med tre ord. Resultatet blev en mängd olika beskrivningar 

fördelat på fem kategorier som vi valt att presentera nedan. Det i särklass mest återkommande ordet 

var ”Billigt” följt av ”Enkelt” och ”Trångt”. För många resenärer var ”Billigt” det enda ordet de kunde 

komma på. Termen ”Enkelt” innefattar sådana benämningar som ”Smidigt”, ”Lätt” och ”Simpelt”. 

Termen ”Trångt” innefattar ”Boskapstransport” och ”Boskapsflyg”. En tanke vi har kring detta är att 

det inte har framkommit beskrivningar såsom ”Serviceinriktat”, ”Kvalitetsflyg” eller liknande ord. Detta 

skulle kunna bero på att Ryanairs resenärer inte förknippar de orden med Ryanair, då de kunderna 

faktiskt inte letar efter de egenskaperna hos Ryanair. 
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Figur 7 Fråga 16 

                 

3.2 Flera frågor – ett svar 

Vissa frågor kunde sammankopplas med andra för att se om någon grupp utmärkte sig mer än andra, 

därför har vi nedan några samband som är värda att notera. 

 

Fråga 6 & 8 & 10 Extraavgifter, handbagage och slutpris 

58 stycken respondenter känner att de kan påverka slutpriset. Av dessa svarade 53 stycken (91,5%) 

att de undviker extraavgifter. Då man kan påverka priset genom att undvika extraavgifter anser vi att 

det här sambandet är högst sannolikt. Med det svaret i hand tyckte vi även att sambandet mellan 

slutpris och handbagage var sannolikt och av de 40 respondenter som svarade att de försökte resa 

endast med handbagage svarade 28 (70%) att de kände att de kunde påverka slutpriset. 
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Fråga 6 & 11 Extraavgifter och traditionellt alternativ 

Av de 18 som svarade att de inte upplevde att resan blev billigare än med ett traditionellt bolag, 

svarade 16 (89%) stycken att de försökte undvika extraavgifter. Detta skulle rimligen kunna bero på 

att de kunder som hade försökt undvika extraavgifter ändå inte lyckades, till exempel fått betala för 

eventuell övervikt när de väl kom till flygplatsen. Det kan också bero på att bokningen gjordes på en 

tur med hög efterfrågan eller att biljetten bokades nära avgång, och att priset på biljetten med/utan 

kringtjänster blev dyr. 

 

Fråga 11 & 10 Traditionellt alternativ och slutpris 

Av de 18 som svarade att de inte upplevde att resan blev billigare än med ett traditionellt bolag, 

ansåg ändå 8 (44,5%) att de kunde påverka slutpriset. Det här skulle kunna bero på att de kunder 

som ansåg att de kunde påverka slutpriset inte nödvändigtvis fick ett billigt pris. Att kunna påverka 

slutpriset kan ju innebära att kunden känner till sina valmöjligheter, men lägger till kringtjänster som 

gör att resan inte blir billigare än hos ett traditionellt bolag. En annan anledning kan vara att kunden 

undviker kringtjänster, men att grundpriset för biljetten redan var relativt högt. 

 

Fråga 15 & 13 Förväntningar och kundtjänst 

Bland respondenterna hade endast sju stycken svarat att resan med Ryanair inte levt upp till 

förväntningarna. Av dessa sju kunder hade fyra (57%) stycken varit i kontakt med Ryanairs 

kundtjänst. Detta är en överrepresentation om man tittar på hela urvalet där endast 29,5% (26 

stycken) hade ringt kundtjänsten. Vi anser dock att det är svårt att säga att respondenterna inte 

tyckte att resan levde upp till förväntningarna på grund av att de någon gång behövt kontakta 

Ryanairs kundtjänst. 
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4. Teori 

I det här kapitlet kommer vi att presentera ett antal teorier som är väsentliga för vår studie. Vi utgår 

från konsumentbeteende och valfrihet, för att sedan röra oss vidare till värde, tjänstemarknadsföring 

och sist tjänstekvalitet.   

 

4.1 Konsumentbeteende och val 

”Konsumenter förkroppsligar en enkel modern logik – rätten att välja” (Gabriel & Lang 2006, s.1). Val 

utgör den centrala delen i ett konsumtionssamhälle. Alla val är bra, och ju större valfrihet desto bättre 

för konsumenten (Gabriel & Lang 2006). Val medför också begränsningar. Är man t ex begränsad av 

ekonomiska resurser har man ett begränsat val av vad man kan konsumera. En förutsättning för att 

kunna göra val är att man har tillgång till information. Utan information finns inte heller 

förutsättningar till att göra ett val. Mångfalden av val kan också göra att vi kan känna oss begränsade 

av ångesten att välja rätt, även när det kommer till så enkla saker som att beställa mat på restaurang. 

Konsumenter tycker om att tro att de har valfrihet (Gabriel & Lang 2006). Konsumenten kommer att 

göra val baserat på hur denne har tolkat problemet och hur mycket ett val väger mot ett annat 

(Burton & Babin 1992 i Gabriel & Lang 2006). I många böcker är det om konsumentbeteende skrivet, 

att konsumenten är problemlösare och att han eller hon jämför olika alternativ innan denne tar ett 

beslut. Ett beslut har ekonomiska konsekvenser, och ett beslut är baserat på en jämförelse av flera 

alternativ (Peter & Olson 1999). Författarna Pindyck och Rubinfeld (2005) presenterar tre 

grundläggande antaganden gällande konsumentpreferenser: 1) Att konsumenterna kan värdera och 

jämföra alla alternativ; 2) Att produkterna/tjänsterna är transitiva (om A är bättre än B, och B är 

bättre än C så måste A vara bättre än C); 3) Konsumenten anser alltid att mer är bättre än mindre, då 

hon eller han alltid står inför ett knapphetsproblem.  

 

Gabbott och Hogg (1998) delar upp konsumenterna utifrån tre olika perspektiv:  

Den kognitiva konsumenten – perspektivet om informationsbehandling. Konsumenten ställer sig 

frågan ”Vad ska jag köpa?”. Beroende på vilka alternativ som finns, görs ett rationellt och medvetet 

beslut. Bakom varje beslut ligger en lösning på ett problem och viljan om ett önskat utfall. Detta 

perspektiv är det dominerade paradigmet och utgör stommen i forskning kring marknadsföring av 

tjänster. 

 

Den lärande konsumenten – beteendeperspektivet. Konsumenten reagerar på stimulans. Varje köp 

bär med sig konsekvenser i form av belöning och straff, och konsumenten drar paralleller till dessa 

erfarenheter i sina framtida köp. Får kunden en positiv erfarenhet av köpet, så skapar kunden sig 

preferenser. 

 

Den känslomässiga konsumenten – det postmoderna perspektivet. Konsumenten förkastar all 

struktur i sitt beteende och agerar utan förklaring och förutsägelse. Konsumtionen är motiverad av 
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fantasier, njutning, symbolism. Konsumenten agerar irrationellt, och stil blir mer viktigt än nytta 

(Gabbott & Hogg 1998). 

  

Konsumentens problem kan formuleras som behovet av tillfredsställelse genom konsumtion, och är 

uppdelat i en flerstegsmodell som Gabbott & Hogg (1998) utformat. Inledningsvis väger konsumenten 

det ideala stadiet mot det stadium denne befinner sig i. Ju större skillnad mellan de två stadierna, 

desto större är behovet av tillfredsställelse genom konsumtion. 

  

Nästa steg är att avgöra vilka av de olika alternativen är som kan tillgodose behovet. Detta stadium 

kan indelas i informationssökning och utvärdering. Faktorer som negativa rekommendationer från 

omgivningen samt prisnedsättningar av liknande alternativ kan vara avgörande innan man till slut 

väljer en produkt eller tjänst annan än den man först bestämt sig för.  

  

När man äntligen har bestämt sig för det alternativ som verkar bäst leder det till ett köp. Det är 

kanske den viktigaste delen i processen vad gäller tjänstekonsumtion då kunden får uppleva leverans, 

betalningsmetod, bemötande och andra faktorer kring köpet. 

 

4.2 Konsumentens förhållande till värde 

 
4.2.1 The Pivotal Role of Price  

J. Paul Peter och Jerry C. Olson har i sin bok Consumer Behaviour and Marketing Strategy (1999) tagit 

fram en teori som heter The Pivotal1 Role of Price in Marketing Exchanges. I modellen diskuteras 

rollen av, och hur man uppskattar värde, och med det sagt att priset har en central men inte ensam 

roll när det gäller värdet på produkten. Värdet på en produkt har fler aspekter som här kan illustreras 

med en bild (Figur 8 s.31). I bilden är varje nivå, varje konsumentaspekt, hopparad med dess 

motsvarighet inom affärsverksamheten. Varje konsumentkostnadsaspekt innebär att konsumenten 

överväger en kostnad, med- eller omedvetet. Kostnaden kan vara direkt eller indirekt, och mer eller 

mindre svår att uppskatta. Observera att Affärsverksamhetskostnaderna inte kommer att förklaras 

närmare, då vi fokuserar endast på kundperspektivet.  

 

                                                 
1 Verbet pivot utvunnet ur det engelska adjektivet pivotal, som på svenska blir substantivet pivå, som är en mittpunkt (ofta kran 
eller tapp) kring vilken något kan vridas. 
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Figur 8 The Pivotal Role of Price Marketing Exchange (Peter & Olson 1999) 

 

Med den vänstra halvan av modellen i bakhuvudet ska vi gå igenom de olika delarna som berör 

konsumenten när den ställs inför ett konsumtionsval, det vill säga, de aspekter som är avgörande när 

konsumenten ska beräkna värdet på en produkt utifrån kostnadsaspekterna: pengar, tid, kognitiv 

aktivitet samt beteendeansträngning.  Tilläggas skall, att när en konsument uppoffrar en del av 

kostnadsaspekterna och ger större vikt åt en annan, uppstår det fenomen som inom 

konsumentbeteende kallas för en trade-off. Trade-offs betyder att konsument rangordnar vikten av de 

olika aspekterna och ”byter ut” vikten av en aspekt mot en annan (Peter & Olson 1999).  

 

Pengar 

Pengar är en uppskattning i monetära medel som anger marknadsvärdet, priset, på en vara. Det är 

den kostnad som är absolut enklast att mäta eftersom det matematiskt och logiskt är enkelt att 

addera och subtrahera. Priset uppfattas dock av den enskilde konsumenten som olika dyrt eller billigt, 

beroende på vem köparen är, inkomstnivå, intresse och så vidare.  

 

Tid 

Som Leclerc et al (1995) skriver så ska tid, både inlärningsperioden för en produkt liksom tiden man 

spenderar i en butik, anses vara en viktig kostnad för konsumenten. Därmed inte sagt att tid 

uteslutande ska anses vara en kostnad. Prisjämförelser och produktupplysning kan också vara ett nöje 
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för konsumenten och kan med det i åtanke snarare betrakta tidsfördrivet som en förnöjsam aktivitet 

och inte som en kostnad. 

 

Kognitiv aktivitet 

Den kognitiva aktiviteten är en viktig och ofta underskattad del av en köpprocess. Att välja mellan 

olika alternativ tillför ofta stress och beslutsångest. Det här är starkt förknippat med 

produktkännedom och produktlojalitet. Finns det alltför många val köper konsumenten det han eller 

hon känner igen. Är det enkelt för konsumenten att ta ett beslut, är den kognitiva aktiviteten låg, och 

vice versa. 

 

Beteendeansträngning 

Hur långt är en konsument beredd att gå för att få en relativt mindre monetär summa att betala för 

en produkt? IKEA är ett bra exempel där kostnaden för montering förflyttas från fabriken hem till 

konsumenten samtidigt som priset att betala blir lägre. Att integrera konsumenten i värdekedjan är ett 

allt populärare sätt för ett företag att sänka sina produktionskostnader och många konsumenter låter 

sig mer än gärna integreras i tron om att det blir billigare för dem. Värdekedjan är en samling av 

aktiviteter som alla adderar värde till produkten, från råmaterial till butik. Att integrera både bakåt och 

framåt är strategier för att minska kostnaderna och öka intäkterna (Solomon et al 2008).  

 

Värde 

De fyra ovanstående kostnadsaspekterna speglar hur konsumenten enligt Peter och Olson (1999) 

resonerar gällande kostnader. Ibland kan konsumenten reducera betydelsen av en av delarna, men 

brukar då kompensera med att betydelsen för någon av de andra delarna blir starkare. Huvudpunkten 

i vilket fall, när man diskuterar värde, är att oavsett vilka kostnadstrade-offs konsumenten gör, måste 

värdet av det som köps vara större än summan av de olika kostnaderna. Däremot, vet man att en 

konsument sällan ser över alla fyra aspekter innan han eller hon köper en produkt. Det som är lättast 

att mäta är det kvantitativa synliga, det vill säga priset, således blir det också ofta den viktigaste 

faktorn vid jämförelse mellan flera produkter (Peter & Olson 1999). 

 

4.3.2 Varför en kund inte skulle vilja betala mer för en tjänst 

Kunden har generellt friheten att välja mellan olika kärntjänster och kringtjänster. Nedan listar 

Grönroos (2002, s. 142) anledningar till vad det kan bero på om en kund inte ser ett värde i att betala 

ett högre pris på en tjänst. I analysen utesluter vi dock teorin om långsiktiga kostnadseffekter, då det 

inte tillför till vår studie. 

 Tjänsteleverantören har inte kunnat visa kunderna de fördelar de kan få av erbjudna tjänster i 

form av ökad bekvämlighet, stöd, trygghet och/eller lägre kostnader. 

 Tjänsteleverantören har inte lyckats visa kunderna att ett erbjudandes långsiktiga 

kostnadseffekter är en viktigare beslutsfaktor än priset. 
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 Tjänsteerbjudandet är inte så kundinriktat som det borde vara och erbjuder inte de fördelar 

som kunderna önskar sig. 

 En viss kund är inte intresserad av extra värdeökande tjänster utan vill bara ha kärnlösningen 

så billigt som möjligt. 

Grönroos (2002) menar att när en kund ingår i en långsiktig relation om tjänsteleverans får det olika 

kostnadseffekter. Om servicen kring den levererade tjänsten är dålig, medför det ökade kostnader för 

kunden. Det är därför vilseledande att enbart använda sig av det nominella priset som underlag för 

långsiktiga beslut. En konkurrent som erbjuder ett lägre pris på samma tjänst har antagligen också 

sämre service vilket kommer att medföra extra kostnader för kunden. Kunden kommer därför på 

längre sikt att bli tvungen köpa till tjänster om han väljer att köpa en tjänst av lägre kvalitet (Grönroos 

2002). 

 

Det pris en konsument å andra sidan är villig att betala kan bero på flera olika saker. Det spann av 

priser vi anser vara ”rätt pris” kallas internt referenspris och är vägledning för konsumenten vilket pris 

han eller hon ska och kan acceptera (Peter & Olson 1999) för en vara eller tjänst. Informationen som 

konsumenten då behandlar är t ex vad konsumenten efter egna kalkyleringar och jämförelser anser 

vara rättvist, vad varan historiskt har kostat, vad som är ett lågt eller högt marknadspris. Om det 

interna referenspriset inte stämmer överens med säljpriset sker inget marknadsutbyte.  

 

4.3 Tjänstemarknadsföring 

Marknadsföring är den aktivitet som ett företag utövar när det behöver identifiera och svara på ett 

konsumentbehov (Grönroos 2007). För att bättre förstå relationen mellan kund och företag har vi 

därför valt ett antal teorier i marknadsföring. Inom tjänstemarknadsföringen definieras 

marknadsföring ur ett relationsperspektiv: 

 

Marknadsföring är att identifiera och etablera, underhålla och förbättra, sköta om och utveckla och vid 

behov avveckla relationer med kunder och övriga intressenter så att alla inblandade parters mål. Detta 

genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande av löften (Grönroos 1996 s. 14). 

 

4.3.1 Vad är en tjänst? 

Grönroos (2002) presenterar ett antal kriterier för vad som definierar en tjänst. En tjänst är 

immateriell - den kan ses varken av säljaren eller av köparen, och den är icke-tangerbar. Den är inte 

heller en vara utan en aktivitet. Den konsumeras vid samma tillfälle som den produceras och kan inte 

lagras för att användas vid ett senare tillfälle.  

 

Inom flygindustrin representerar ett halvfyllt plan därför en förlust eftersom de tomma platserna inte 

kan fyllas i efterhand genom "lagerhållning" efter att tjänsten har konsumerats eftersom vid varje ny 

resa måste tjänsten produceras på nytt. Vad vore dock en tjänst utan kund? Grönroos (1996) menar 
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att kunden är en del av tjänsteproduktionen och att denne både producerar och konsumerar tjänster. 

Inom flygbranschen anses huvudtjänsten vara transport av människor, medan de perifera tjänsterna 

är kringliggande tjänster starkt sammankopplade med huvudtjänsten t ex ombordservice och 

bagagehantering (Gabbott & Hogg 1998).  

  

 4.3.2 Relations- och transaktionsinriktad marknadsföring 

Marknadsföringen är länken mellan produktion och konsumtion. Dess funktion är att påverka kundens 

preferenser för en vara eller tjänst (Grönroos 2002). Enligt Grönroos (2002) är syftet med 

marknadsföring att underlätta ett utbyte av värde – en produkt. Termen produkt innefattar både vara 

och tjänst. Grönroos teori kan appliceras på båda. Vår uppsats berör tjänstebranschen, därför kommer 

vi att skriva antingen tjänst eller produkt. Produkten är utbudet i sin helhet. För att ett företag ska 

lyckas krävs en strategi som bäst svarar på en kunds behov. De två dominerande tillvägagångssätten 

till kundrelationer är relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring och den främsta 

skillnaden ligger i den värdeskapande processen (Grönroos 2002).  

 

I relationsmarknadsföringen är värdeskapande någonting som tillhör kunden och inte företaget 

(Grönroos 2002). Värdet skapas i den process som uppstår mellan kund och tjänsteleverantör. Denna 

marknadsföringsinriktning ser till att skapa och stödja en process som skapar värde hos kunden och 

ser till att en långsiktig kundrelation kan upprättas.  

  

I rak motsats beskriver transaktionsperspektivet att värdeskapande ligger hos företaget och inte hos 

kunden (Grönroos 2007). Detta perspektiv är förankrat i den traditionella marknadsföringen för varor: 

de 4 P:na, vilket är en kombination av produkt, pris, plats och promotion – också känt som 

marknadsmixen. Denna typ av marknadsföring har en övervikt av kampanjer med priset som främsta 

säljmedel. Kampanjerna är inte utformade efter befintliga kunder utan vänder sig till alla kunder, 

oavsett om de har erfarenhet av tjänsten eller inte. Syftet är att underlätta utbytet av pengar och 

tjänst samtidigt som kampanjen förmedlar en profil som kan starkt relateras till tjänsten (Grönroos 

2002). Först tillverkas produkten och sen levereras den färdig för konsumtion. Denna syn utgår från 

att kunderna utgör en massmarknad av anonyma individer, där alla är potentiella kunder. 

Transaktionsmarknadsföringen utgår från att kunden inte vill köpa tjänsten och måste övertalas till att 

göra det medan man inom relationsmarknadsföringen ser kunden som en resurs som tillsammans 

med företaget ta fram lösningen på dennes problem (Grönroos 2002). Tyngdpunkten ligger på det 

omedelbara säljet och kortsiktighet i kundrelationen (Solomon et al 2008). I en alltmer globaliserad 

värld med i styrka växande konkurrens kan man långsiktigt inte ha erövring av kunder som mål med 

marknadsföringen (Grönroos 2002). 

 

Marknadsförare har många verktyg de kan använda för att marknadsföra en produkt. I centrum för 

transaktionsperspektivet ligger marknadsmixen (Grönroos 2007). Marknadsmixen är ett verktyg för att 
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tillgodose en konsuments behov. En produkt kan vara en tjänst, en vara eller en idé, något som 

erbjuds till försäljning på marknadsutbytet. Priset är det nominella värde som marknadsförare kommer 

att vilja förknippa produkten med och kan användas för att väcka uppmärksamhet hos kunden. 

Promotion är samlingstermen för alla aktiviteter som marknadsförare kommer att använda sig av för 

att informera konsumenterna om produkten. Plats är tillgängligheten av produkten till konsumenten 

på en given plats vid en given tidpunkt (Solomon et al 2008). 

 

Nästa fråga är om konsumenten vill ha en relation med ett företag och därmed ta del av det samspel 

som relationsmarknadsföring för med sig? Grönroos (2002) menar att sådant är fallet för majoriteten 

av alla kunder, däremot är inte alla kunder intresserade av att fördjupa sin relation med företaget. 

Vissa är inställda på relationer medan andra enbart på transaktionsaspekten. Kunder som är 

transaktionsinriktade i sin relation med ett företag utgår från att hitta lösningar till ett rimligt pris och 

uppskattar inte att företaget tar kontakt med dem mellan köpen. Kunder som är relationsinriktade 

delas upp i två kundgrupper: aktiva och passiva. Den aktiva gruppen söker i alla fall delvis samspel 

med företaget och kan vara både relations- och transaktionsinriktad, medan det för den passiva 

gruppen räcker att de vet att de när som helst kan ta kontakt med företaget.  

 

I mättade marknader är långsiktighet i kundrelationer i högsta grad ovärderligt då de flesta är överens 

om att det kostar mer att värva en kund än att behålla en befintlig. Tjänsteföretag i synnerhet gör 

bäst i att ha en strategisk inriktning på relationsmarknadsföring då tjänster alltid är relationsinriktade 

även om kunden inte alltid vill att relationen framhävs (Grönroos 2002).  

 

4.4 Tjänstekvalitet  

Det är oundvikligt att ta hänsyn till servicekvalitet, eller tjänstekvalitet, i ett tjänsteföretags-

sammanhang (Kandampully et al 2001). Hur uppfattar kunden företaget? Det är oerhört viktigt att 

säljaren ställer sig den här typen av frågor för att lära sig mer om konsumenten och dess beteende. 

Resultatet av att kunden är nöjd är nära relaterat till ett positivt kassaflöde, enligt en studie gjord av 

Dresner och Xu (1995). Den viktigaste faktorn för tjänstekvalitet inom flygindustrin är att flyget landar 

i tid, eller vad som kommer att kallas on-time performance1 (Dresner & Xu 1995). Mazzeo (2003) 

menar också att on-time performance är starkt förknippat med tjänstekvalitet. Enligt Mazzeo (2003) är 

den vanligaste orsaken till att flygresenärer lämnar in klagomål är nämligen att de är missnöjda på 

grund av förseningar, och det finns även en stark korrelation mellan flygförseningar och förlorade 

väskor (Dresner & Xu 1995). Då klagomål oftast beror på förseningar, blir on-time performance den 

mest lämpliga indikatorn när det gäller tjänstekvalitet. Parasuraman et al (1988) är inne på samma 

spår och förklarar tjänstekvalitet som en slags utvärdering av en produkt, till stor del likt vad man 

anser vara kundens attityd gentemot produkten. 

 

                                                 
1 Engelsk term för landning som skett inom utsatt tid (max ± 15 minuter) (Mazzeo 2003) 
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Service och Kvalitet bildar från engelskans Service Quality SERVQUAL, som är en modell framtagen 

1988 av Parasuraman et al för att kunna mäta hur konsumenten uppfattar kvaliteten på ett företags 

service. SERVQUAL cirkulerar kring fem huvudkriterier: Tangibles (tangerbara saker, såsom 

utrustning, och faciliteter), Reliability (pålitlighet, förmåga att korrekt infria den utlovade tjänsten), 

Responsiveness (mottaglighet, serviceanda och vilja att hjälpa kunden), Assurance (försäkran, 

kunskap och artighet, förmåga att förmedla trovärdighet) samt Empathy (empati, omtänksamhet och 

individuell uppmärksamhet ska ges var kund). Enligt Parasuraman et al (1988) så är det absolut 

viktigaste kriteriet pålitlighet. Inom den här ramen menar Parasuraman et al (1988) att det är 

tjänsteleverantörens förmåga att korrekt infria den utlovade tjänsten som gör den pålitlig. Den 

utlovade tjänsten kan emellertid vara ett flertal saker såsom att maten som serveras ombord ska vara 

varm, att flyget anländer till rätt destination och i rätt tid, och att bagaget kommer fram, för att 

nämna några exempel. On-time performance är alltså en del av SERVQUAL:s pålitlighetskriterie när 

man utvärderar flygbranschens tjänstekvalitet. 

 

Vid utvärdering av en tjänsteprodukt (service product) menar Gabbott & Hogg (1998) att det är viktigt 

att skilja på vad tjänsten ska leverera och hur den levereras. De två huvudsakliga komponenterna i 

utvärderingen är process (hur tjänsten ska levereras) och resultat (vad tjänsten ska uppnå). Inom 

flygindustrin innebär process moderna och säkra plan som ska ta dig från A till B. Om dessa däremot 

ankommer sent till sin slutdestination, utgör detta ett dåligt resultat. Resultatet handlar alltså om hur 

tjänsten levereras. Gabbott & Hogg (1998) menar att om tjänsten misslyckas med att leverera 

förväntat resultat, räcker det inte med en lyckad process. 

 

4.4.1 Förväntningar 

Kvaliteten på service är relativt svårmätt eftersom ämnet är ytterst subjektivt, men kan definieras som 

ett samspel mellan kundens perception (uppfattning) och kundens förväntningar. Nöjdhet kan anses 

som det mått för vilket förväntningen blir uppfylld av det som kunden percepterar (uppfattar), och 

mellanrummet mellan utlovad prestation och upplevd prestation är en indikator på tjänstekvalitet – ju 

större mellanrum, desto lägre kvalitet (Kandampully et al 2001). Det konstateras också att det är 

mycket enklare att behaga kunder som har låga förväntningar på tjänsten eller varan, än de som har 

höga.  

 

Kathawala och Elmuti (1991) i Gabbott & Hogg (1998) menar dock att kvalitet är någonting som inte 

kan mätas baserat på en industristandard och är snarare en uppfattning om vad en kund förväntar sig 

och får. Grönroos (1996) är inne på samma spår. Bästa medlet att styra kvalitet är att minska eller ta 

bort gapet mellan förväntning och upplevelse av tjänst. Termerna kvalitet och tillfredställelse är två 

sidor av samma mynt: de är distinkta men relaterade i utvärderingen av en tjänst. Kunden kan 

uppfatta att planet och servicen är dåliga men finner tillfredställelse i det låga flygpriset. 

 



Davidson & Dedkov  2010-12-06 
 

 37

Gabbott och Hogg (1998) menar även att förväntningarna på en tjänst styrs av hur mycket den 

kostar, men det är fel att säga att en billig tjänst medför låga förväntningar. Zeithaml (1991) i Gabbott 

& Hogg (1998) säger å andra sidan att det i allmänhet finns en korrelation mellan hur mycket du 

betalar och vad du förväntar dig av en fysisk produkt, men att det finns för lite empiriska bevis för att 

sambandet kan överföras på tjänster. Alltså är sambandet mellan pris och fysisk produkt är inte 

detsamma som sambandet mellan pris och tjänst. Generellt så styrs förväntningarna på kvalitet på 

tjänsten av priset i de fall då de är mycket immateriella som exempelvis konsulttjänster. Pris återstår 

dock som ett viktigt mått på vad värdet på tjänsten förväntas vara (Grönroos 2007). 
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5. Analys 
Nedan kommer vi att presentera våra teorier och koppla ihop dem med data från den empiriska 

undersökningen.  För att resonemangen ska vara lätta att följa så har vi ställt upp 

analysdiskussionerna i samma följd som teorierna i kapitel 4. 

 

5.1 Konsumentbeteende och val 

Ryanairs bokningssystem medför stor valfrihet eftersom man kan välja till kringtjänster och sen betala 

för det ökade tjänsteutbud man vill ha. Ju större valfrihet desto bättre för konsumenten, och vi anser 

att Ryanairs bokningssystem kan ses ge ökad valfrihet till konsumenten. Mångfald av val är även bra 

eftersom resenärer har olika preferenser, och alla resenärer reser inte på samma sätt. Beroende på 

behov och betalningsvilja så kan man lägga till ett antal kringtjänster hos Ryanair, som enkelt ses i 

3.1.2 sidan 20. I åldersgruppen 46-55 är det störst procent som inte checkar in bagage, och det skulle 

kunna bero på att den gruppen minst behov och/eller minst betalningsvilja. Men bokningssystemet 

kan även kallas att ge begränsad valfrihet, eftersom kunden inte själv varit med och utformat de olika 

valalternativen, samt att man kanske har behov som inte är förenliga med de alternativ som finns. När 

vi talade om begränsad valfrihet nämnde vi att den även kan vara ekonomisk. Hos Ryanair har man 

försökt motverka den begränsningen genom att marknadsföra en tjänst framförallt med sitt låga 

monetära pris. 

 

Som vi ser det kan det vara en fördel för många konsumenter att de kan separera kringtjänsterna från 

kärntjänsten då 94% svarade att de undviker att betala extraavgifter och 65% kände att de kunde 

påverka slutpriset. Det här tror vi kan bero på att det kan vara tillfredsställande för en kund att veta 

mer exakt vad han eller hon betalar för eftersom ett val inte kan göras utan information, och 

information är grundläggande för att konsumenten ska kunna göra ett faktiskt val (Gabriel & Lang 

2006). För att konsumenten ska kunna göra ett rationellt ställningstagande och få fullständig 

information måste denna alltså ha gått igenom samtliga steg i bokningsprocessen. Med andra ord så 

framhåller vi att resenärerna är medvetna om de kostnader som kan tillkomma, och att den 

information om Ryanairs avgifter som tillhandahålls hjälper dem att göra ett aktivt val gällande 

perifera tjänster. Däremot räcker det inte att vara informerad om kostnader, och i 35% av fallen 

kände kunderna att de inte kunde påverka slutpriset.  

 

Men att ha mycket information leder också till större valfrihet, och detta kan också framkalla ångest 

och ge upphov till att kunden måste anstränga sig mer för att veta vilket val som är det mest 

rationella. Kunden måste göra många avvägningar mellan den servicenivå denne vill uppnå, och den 

kostnad den kan tänka sig att betala för det. Hos Ryanair kan man i större utsträckning välja hur man 

vill resa, än med ett traditionellt bolag. Som man kan se i observationsstudien, så finns det många 

element i bokningsprocessen som kan påverka slutpriset. Bokningssystemet är utformat så att 

respondenterna måste ta en ställning till de olika alternativen för att kunna gå vidare i 
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bokningsprocessen. Det är bara genom att följa bokningssystemets olika steg som man kan komma 

fram till ett slutpris. Man kan inte välja att hoppas över steg för att komma direkt till slutpris. Valen 

man ställs inför medför i de allra flesta fall en kostnad. Antalet val man måste gå igenom i 

bokningsprocessen skulle kunna ses som ansträngande. Motsatsen till ansträngande skulle kunna vara 

ordet ”Enkelt”, som kom på andra plats när respondenterna fick chansen att beskriva Ryanair.  

 

5.1.1 Konsumenten som problemlösare 

Konsumenten är problemlösare, och problemet i det här sammanhanget är att ta sig från A till B i 

samband med en turist- eller affärsresa, i Ryanairs fall, framför allt turistresa. Vad ska genomföras och 

hur ska det genomföras? Lösningen är att hitta ett transportsätt som har så stort värde som möjligt 

för att kunden ska vilja göra ett marknadsutbyte med ett företag som kan erbjuda den efterfrågade 

tjänsten (Peter & Olson 1999). Konsumenten, i det här fallet flygresenären, ställs inför ett antal val 

och ges olika alternativ; vilken flygtjänst ger högst värde?  

 

Ryanairs resenärer har möjligheten att aktivt välja vilka kostnader de vill betala beroende på vilka 

behov de anser sig ha inför flygresan. Flygbolagets tjänster svarar på ett problem som den kognitiva 

konsumenten har, att göra ett rationellt beslut utifrån de förutsättningar man har, i det här fallet att 

billigt ta sig från punkt A till punkt B. Oavsett om löftet om en billig resa infrias eller inte när 

markandsutbytet är gjort, anger majoriteten (78,5%) av resenärerna att resan blir billigare jämfört 

med ett traditionellt alternativ. Emellertid kan extraavgifter i form av övervikt och utskrift av 

boardingkort tillkomma på flygplatsen i samband med den eventuella incheckningen. 

 

Ryanair ger genom sitt bokningssystem sina kunder verktyg för att kunna påverka sin resa. Om 

kunden följer Ryanairs regler för bokning kan han utnyttja företagets bokningssystem för att 

genomföra en billig bokning. Den lärande konsumenten kommer att ta med sig denna erfarenhet 

kommer han att ha med sig i sina framtida avvägningar av tjänsteleverantörer för flygresor. Ett 

exempel skulle kunna vara att om denne någon gång glömt att skriva ut sitt boardingkort hemma och 

fått betala den avgift som Ryanair tar för att skriva ut boardingkortet på flygplatsen. Nästa gång så 

kommer den här konsumenten antagligen att komma ihåg att skriva ut boardingkortet hemma som en 

reaktion på det som skett tidigare. Som Gabbott och Hogg (1998) förklarar så är det goda 

erfarenheter som gör att kunden får en preferens för ett företag, så en person som återvänder trots 

missad utskrift kan det innebära att denne var nöjd med kärntjänst och/eller resterande perifera 

tjänster.  

 

5.2 Konsumentens förhållande till värde 

Om vi sätter ihop alla aspekter ur The Pivotal Role of Price in Marketing Exchange (Peter & Olson 

1999), så gör Ryanairresenären en trade-off mellan Beteendeansträngning och Pengar för att kundens 

krav på värde ska möta företagets krav på vinst och att det slutligen leder till ett marknadsutbyte. 
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Konsumentens interna referenspris förändras med tiden, men det gör även Ryanairs säljpris, så ett 

marknadsutbyte blir möjligt när dessa två möts.  

 

65% av Ryanair-resenärerna känner att de kan influera slutpriset, och 94% försöker undvika 

extraavgifter. Kostnadsaspekten gällande perifera tjänster är viktig, just för att den ger konsumenten 

möjligheten att välja vilket pris och värde resan ska ha. Beteendeansträngningen spelar ju även in och 

blir en del av konsumenten som problemlösare. Ryanairs passagerare löser problemet att ta sig från A 

till B, och de gör det genom att själva delta i bokningsprocessen genom att t ex skriva ut eget 

boardingkort och aktivt undvika extraavgifter. I bokningsprocessen ställs kunderna inför valet om de 

ska checka in bagage eller ej. Att kunna påverka så att priset blir så lågt som möjligt är det som 

binder Pengar och Beteendeansträngning i den här modellen; att spara pengar genom att välja bort 

kostsamma alternativ är förenligt med att ta desto större del i skapandet av sin flygresa. 

 

70% av dem som försöker resa endast med handbagage svarade att de kände att de kan påverka 

slutpriset. Kunderna gör således en ansträngning styrda av bokningsprocessen och känner att de kan 

påverka slutpriset när de väljer bort på den perifera tjänsten ”bagageincheckning”. Av de 18 som 

svarade att de inte upplevde att resan blev billigare än med ett traditionellt bolag, svarade ändå 16 

(89%) att de försökte undvika extraavgifter. Den här upptäckten är intressant då det visar att 

resenärerna har ansträngt sig för att undvika extraavgifter, men de hade lika gärna kunnat resa på 

traditionellt vis och sluppit ansträngningen för att undvika extraavgifter.  

 

Om vi fortsätter titta på The Pivotal Role of Price in Marketing Exchange och Ryanairs resenärer ser vi 

att varken den kognitiva aktiviteten eller tidsaspekten verkar påverka särskilt mycket. Av de tillfrågade 

kände endast 38% att de gjorde avkall på tid när de reste med Ryanair. Det här kan bero på att 

Skavsta är den största av Ryanairs flygplatser i Sverige, och att resenärerna kanske ändå reser 

långväga för att komma till en av Ryanairs flygplatser. På andra plats över ord som beskriver Ryanair 

framkom det att resenärerna tycker att det är ”Enkelt” att resa med Ryanair.  Den kognitiva 

aktiviteten kan anses vara låg hos 12 respondenter som beskriver Ryanair så. Respondenten 

förknippar i första hand Ryanair med adjektivet ”Billigt”. Om vi väljer att se på saken som att ”Enkelt” 

faktiskt kom på andra plats kan vi hävda att bokningssystemet innefattar flera val, men att 

respondenterna inte uppfattar dessa som ansträngande eller ångestframkallande. 12 respondenter är 

dock en liten del (13,5%) av urvalet.   

 

Pindyck och Rubinfeld (2005) säger att konsumenterna alltid står inför ett knapphetsproblem, och kan 

de få mer för samma eller mindre pengar, så konsumerar de gärna det. Applicerar vi det på vår 

undersökning innebär det att hade det varit gratis att resa med incheckat bagage så skulle Ryanairs 

resenärer ha checkat in mer bagage. I vår enkätundersökning hade 70,5% av respondenterna checkat 

in bagage om det hade varit gratis. 43% av dem som inte checkade in bagage angav att de inte hade 

behov av det, och det var den mest vanliga anledningen. Om konsumentteori säger att vi alltid vill ha 
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mer samtidigt som en stor del av respondenterna som inte checkar in bagage säger sig inte ha behov, 

kan detta indikera att resenärerna faktiskt är påverkade av bokningssystemet.  

 

Det är enklast för konsumenten att avgöra en flygtjänsts värde med hjälp av priset på biljetten, då det 

värdet mäts i monetära termer, något som kan kvantifieras (Peter & Olson 1999). Alltså är det mest 

troligt att resenären kommer att leta efter en tjänst till ett billigt pris. Detta säger dock inte att priset 

är lika med värdet på resen, som Gabbott och Hogg (1998) säger, ett lågt pris behöver inte betyda ett 

lågt värde. Ryanair är ett lågprisflygbolag som lockar kunder framförallt med sina billiga biljettpriser.  I 

vår undersökning fann vi att 74% av resenärerna förknippar Ryanair med just ordet ”Billigt”. Den 

progressiva prissättningen kan alltså, om man inte följer de enkla instruktionerna i bokningsprocessen 

för att sänka sina kostnader, leda till att slutpriset för resan blir dyrare. 78,5% svarade att de 

upplevde att resan blev billigare med Ryanair än med ett traditionellt bolag.  Intressant att 21,5% 

faktiskt inte tyckte det blev billigare. Detta skulle rimligen kunna bero på att de kunder som hade 

försökt undvika extraavgifter ändå inte lyckades, till exempel fått betala för eventuell övervikt när de 

väl kom till flygplatsen. En annan anledning kan vara att kunden undviker kringtjänster, men att 

grundpriset för biljetten redan var relativt högt på grund av hög efterfrågan eller att köpet gjordes 

nära avresedatum. 

 

5.2.1 Varför en kund inte skulle vilja betala mer för en tjänst 

Det finns flera anledningar till varför en flygresenär inte skulle vilja betala extra för en flygtjänst. 

Grönroos (2002) listar fyra anledningar, och den absolut viktigaste i Ryanairs fall är att företaget inte 

kunnat visa den värdeökning som en given perifer tjänst ger. Det vill säga nästan alla resenärer 

(94%) försökte undvika de perifera tjänsterna och de extra avgifterna. Relaterat till den analysen är 

att en viss typ av kunder bara vill ha kärnlösningen så billigt som möjligt (Grönroos 2002, s. 142), och 

med Ryanair har de faktiskt möjlighet att endast konsumera kärntjänsten (att ta sig från A till B).  Den 

kan även bero på att tjänsteerbjudandet inte är så kundinriktat som det borde vara och erbjuder inte 

de fördelar som kunderna önskar sig. Även om det endast var en liten del, så fanns det faktiskt 

resenärer beskrev Ryanair med mindre fördelaktiga termer såsom ”Trångt” eller ”Boskapsflyg”. 

Samtidigt så kan det vara så att kunden endast är intresserad av kärntjänsten och om denna 

motsvarar behovet betyder det inte att Ryanair har misslyckats att marknadsföra fördelarna med ett 

bredare tjänsteerbjudande.  

 

Majoriteten i vår undersökning undviker att betala extraavgifter men 69% tycker ändå att 

bagageincheckning ger det värde som motsvarar avgiften eftersom de brukar checka in bagage när de 

reser med Ryanair. I gruppen 65+ är det 100% som checkar in bagage. Kvinnorna i åldersgruppen 56 

och uppåt checkar alla in bagage, och vi kan då hävda att den gruppens interna referenspris 

överensstämmer mest med Ryanairs pris för extraincheckat bagage.  
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5.3 Tjänstemarknadsföring 

Målet med marknadsföring är att påverka hur kunden uppfattar företaget. Kunden bygger upp sina 

förväntningar utifrån dess marknadsföring. I det följande stycket kommer vi att presentera, med stöd 

ur vår empiri, vilken relation Ryanair har till sina kunder, och hur det påverkar kundens beteende. 

Principen bakom transaktionsmarknadsföringen är att nå ut till en massmarknad och erbjuda ett 

färdigt paket som ska svara på besökarens behov. Det är svårt att härleda om besökaren ”tvingas” till 

konsumtion när konsumenten har bestämt sig för att hitta en lösning på dess problem (att ta sig från 

A till B). Däremot när man väl bestämt sig att konsumera en flygresa jämför man gärna med flera 

olika alternativ för att finna det bästa som passar ens enskilda behov och preferenser.  

 

Enligt Grönroos (2002) utgör Internet ett medium där kunden först tar kontakten med företaget, inte 

tvärtom, vilket är representativt för transaktionsmarknadsföringen, och därmed Ryanair. Hemsidan 

som Ryanair använder sig av i sin marknadsföring behöver därför inte utgöras enbart av det 

transaktionella perspektivet utan också det relationella eftersom hemsidan är interaktiv. Ryanairs 

hemsida utgör därför länken mellan de två perspektiven. Å ena sidan behandlas varje besökare 

likadant och exponeras för ett opersonligt erbjudande med priset som främsta säljverktyg. Varje gång 

en besökare går in på företagets hemsida tas ingen hänsyn till om denne är en ny eller en 

återvändande kund. Å andra sidan får kunden vara med och utforma sin resa (datum, destinationer, 

perifera tjänster). Kunden tar på eget initiativ kontakt med företaget och interagerar sedan med 

hemsidan för att skapa sin resa.  Grönroos (2002 s. 46) menar att ”En relation har vuxit fram när 

kunden anser att kund och tjänsteföretag tänker på samma sätt”, vilket ryms inom 

relationsmarknadsföringen och framhäver den ömsesidighet som finns mellan kunden och företaget i 

den värdeskapande processen.  

 

Ryanair applicerar de olika komponenterna i marknadsmixen genom sin webbsida för att nå ut till 

potentiella kunder. Det främsta vapnet i marknadsmixen (de 4 P:na), se nedan, som 

marknadsavdelningen vill förmedla är priset och det gör de genom den enskilt största bannern på 

webbplatsen. Priserna sätts lågt och förankrar profilen av Ryanair som ett lågprisflygbolag. 

Erbjudandena är opersonliga, giltiga under korta perioder och visas oavsett om du är ny eller gammal 

besökare. Priset på kärntjänsten kan understiga priset på de perifera tjänsterna (som t ex i vår 

observation där biljettpriset var 32SEK, och priset för extra incheckat bagage hade varit cirka 165SEK) 

och det är rimligt att anta att priset används som intresseväckare. 

Produkt:  en flygresa. 

Pris:  så lågt som möjligt genom att kontinuerligt pressa kostnader. 

Promotion:  huvudsakligen sin webbplats. 

Plats:  flygplatser ofta i anslutning till andra städer än själva slutdestinationen. 
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Ryanair använder sig av en blandning av relations- och transaktionsmarknadsföring. Den interaktiva 

webbsidan utgör en relationsmarknadsföringskomponent där Ryanair-kunden är med och skapar sin 

egen produkt, allt i enlighet med relationsmarknadsföringens värdeskapande process, medan den 

samtidigt behandlar alla potentiella kunder lika vilket är karakteristiskt för transaktions-

marknadsföringen.  

 

5.4 Tjänstekvalitet 

Till att börja med vill vi återkomma till vad tidigare forskning anser vara tjänstekvalitet. I enlighet med 

de undersökningar som gjorts av Mazzeo (2003) samt Dresner och Xu (1995), så är den mest lämpliga 

indikatorn för att mäta tjänstekvaliteten on-time performance, att flyget landar i tid. Som vi kan se i 

våra enkätsvar håller Ryanairs kunder med, och en majoritet (64%) instämmer helt i påståendet om 

att det viktigaste med flygresan är att planet landar i tid.  

 

Ett annat sätt att mäta tjänstekvalitet är att som i SERVQUAL dela upp de olika kriterierna på 

förväntningar som man anses ska uppfyllas, för att enkelt se vad man är mer och mindre nöjd med. 

De presenteras nedan i samma ordning som i teorikapitlet. SERVQUAL:s del Tangibles handlar om hur 

konsumenten uppfattar den fysiska utrustningen och faciliteter. I fråga fem undrade vi om 

respondenternas attityd till tillgång av benutrymme och 28% instämde helt i att det var det viktigaste 

med resan. Vi frågade även om respondenterna tyckte det var viktigt med tillgång flygplatsens 

faciliteter, och det var låg procent som svarade att det viktigaste med resan var tillgången till 

restaurang (10%) eller tax-free (6%). Generellt var respondenterna alltså inte så intresserade av 

faciliteterna. Vi kan däremot anta att t ex benutrymmet hade ansetts vara viktigare på en mycket lång 

resa.  

 

Som Parasuraman et al (1988) skriver är Reliability förmågan att korrekt infria den utlovade tjänsten, 

så menar man ju också att förväntningarna på de tjänster som utlovas uppfylls, och att detta då gör 

Ryanair pålitligt, och påpekar igen att detta är det viktigaste måttet för tjänstekvalitet. I fråga 15, 

förväntningar på flygtjänsten, så svarade 92% nämligen att den levde upp till förväntningarna. I fråga 

13, som gällde Ryanairs kundtjänst, kan man koppla svaren till SERVQUAL:s Responsiveness, dvs. 

mottaglighet och vilja att hjälpa kunden. Det var endast 26 stycken (29,5%) som hade ringt 

kundtjänsten, av dem var 10 stycken (38% av de som ringt) nöjda med svaret när de kommit fram, 

fem stycken var inte nöjda. 11 av dem 26 som ringt (42%) hade inte ens kommit fram till 

kundtjänsten. Vi noterade även att det var en överrepresentation av kunder som ansåg att resan inte 

levt upp till förväntningarna, som hade ringt Ryanairs kundtjänst. Vi kan därför se att det finns en 

koppling mellan kundtjänsten, Responsiveness, och förväntningar. För att öka sin Responsiveness ser 

vi att Ryanair skulle kunna se till att fler kom fram till kundtjänsten.  
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Assurance, försäkran, kunskap och artighet och förmågan att förmedla trovärdighet är svår att 

utvärdera eftersom kunderna inte träffar Ryanairs personal förrän de sitter på flyget. Detta på grund 

av att vi inte heller ställde någon specifik fråga kring bemötande, och attitydmätningen kring servicen 

ombord är inte tillräckligt specifik för att kunna göra några antaganden. I frågan om respondenten 

kände sig prioriterad som kund ansåg vi att svaren kunde kopplas till Empathy inom SERVQUAL, 

eftersom Parasuraman et al (1988) definierar Empathy som att ”individuell uppmärksamhet ska ges 

var kund”. Det var dock endast 19,5% av respondenterna som svarade att de kände sig prioriterade 

som kunder, och det verkar således inte som att individuell uppmärksamhet ges var kund (utan 

snarare en av fem kunder). Då Ryanair inte erbjuder några kundförmåner så är det rimligt att anta att 

de inte har för avsikt att få kunderna att känna sig speciellt prioriterade, men kunder kan köpa till 

prioriterad ombordstigning vilket kan förstärka känslan av individuell uppmärksamhet. Även om 

SERVQUAL inte ursprungligen är utformad för flygbranschen så tycker vi att vår utvärdering de olika 

komponenterna i modellen ger indikationer om att Ryanair faktiskt erbjuder hög tjänstekvalitet.  

 

Vid utvärderingen av Ryanairs tjänst så kommer konsumenten att jämföra process med resultat 

(Gabbott & Hogg 1998). I Ryanairs fall utgör flygbolagets goda on-time performance ett underlag för 

att flygbolaget lyckas leverera ett gott resultat. I 88% av fallen ankommer flygen i tid. Så länge inget 

oväntat händer ombord som kan störa kundes upplevelse av tjänsten och planet landar i avsedd 

destination, kommer tjänsten även att levereras med en lyckad process. Om fallet är att Ryanair 

landar på en annan destination än den avsedda (resultat) så räcker det inte med en god process (ex 

bekväm flygtur) för att kunden ska bli nöjd. 

 

5.4.1 Förväntningar 

Kvalitet kan jämställas med de förväntningar man har på tjänsten och till vilken grad de 

förväntningarna upplevs. Har resan levt upp till kundens förväntningar, vilket den har i 92% av 

enkätsvaren, kan kunden känna sig tillfredställd med kvaliteten på resan.  

 

Kandampully et al (2001) tar i sin bok upp mellanrummet mellan utlovad och uppfattad prestation 

som en indikator på tjänstekvalitet. Med den logiken innebär det att tjänstekvaliteten hos Ryanair i 

sanning är hög, i och med att en stor majoritet av respondenterna svarade att resan levde upp till 

deras förväntningar. Syftet med denna fråga var att ta reda om det fanns ett gap mellan den 

förväntade och upplevda tjänsten. Inom de ramarna har Ryanair till synes lyckats med att uppfylla det 

löfte de utställt i och med att hela 92% svarade att flygresan med Ryanair levde upp till 

förväntningarna. Gapet mellan de stadier konsumenterna befinner sig i före köp och efter köp, är med 

andra ord inte särskilt stort.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie av 

Ryanairs bokningssystem och konsumentbeteende, och avslutningsvis tack vare våra forskningsfrågor, 

besvara syftet med uppsatsen.  

 

6.1 Slutsats 

Kunden gör de val som bäst svarar på hans problem, att ta sig från punkt A till B till ett så billigt pris 

som möjligt, med eller utan kringtjänster. Valmöjligheterna i bokningsprocessen, som är typiska för 

lågprisflyg, gör att resenärerna aktivt kan undvika extraavgifter, vilket de också gör. För att kunna 

göra ett rationellt beslut så måste kunden vara informerad om de val som bokningssystemet 

presenterar. Vi anser, då vi antar att kunderna är välinformerade, att anledningen till att de avböjer 

perifera tjänster, är sammankopplat med att de vill minska sina kostnader.  

 

Ryanairresenären gör en trade-off mellan Beteendeansträngning och Pengar för att få så högt värde 

på sin resa som möjligt. Priset är den viktigaste aspekten när man ska avgöra värdet på en tjänst. 

Ryanair följer en tydlig lågprisprofil som motsvarar kunders krav på hur en flygresa ska levereras: i tid 

och billigt. De äldre grupperna är mer benägna att checka in bagage eftersom deras interna 

referenspris stämmer bättre överens med Ryanairs priser på kringtjänster än hos de yngre.  

 

Kunderna känner sig delaktiga i köpprocessen och känner att de kan påverka sitt köp. Ryanairkunden 

är med och skapar sin egen produkt under bokningens gång, allt i enlighet med 

relationsmarknadsföringens värdeskapande process. Det här är väldigt intressant då Ryanairs 

tillvägagångssätt annars är typiskt för transaktionsmarknadsföring.  

 

Ryanairs resenärer tycker att det är viktigt att flyget landar i tid. Detta stämmer med tidigare 

forskning av Mazzeo (2003) och Dresner och Xu (1995) om vikten av on-time performance inom 

flygbranschen. On-time performance är den mest lämpliga indikatorn för att mäta tjänstekvalitet, och 

Ryanair erbjuder god tjänstekvalitet. Ryanair lovar inte mer än de infriar. De är ett flygbolag vars 

varumärke matchar kundens förväntningar väl, eftersom gapet mellan förväntad och erbjuden service 

är litet. Vår studie har också visat att Ryanairs resenärer uppfattar Ryanair som billigt och att tjänsten 

lever upp till förväntningarna.  

 

Hur har då de val som Ryanair erbjuder genom sitt bokningssystem påverkat resenärerna? 

Bokningssystemet erbjuder många val, och det är bra, men är inte nödvändigtvis ansträngande. Vi har 

visat att Ryanairs resenärer till viss del känner att de kan påverka slutpriset, och att de aktivt brukar 

välja bort extraavgifter fastän de hellre skulle resa med incheckat bagage om det hade varit gratis. 

Detta hävdar vi påvisar att resenärerna gör extra ansträngningar som de hade kunnat undvika med 

ett traditionellt bolag. Ryanair har lyckats kombinera punktligheten i sina flygningar med en profil om 
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billiga resor som konsumenten själv bokar genom den interaktiva webbtjänsten – en vinnande 

kombination. 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit väldigt intressant att ta fram kontrasterna mellan de traditionella flygbolagen och 

Ryanair och se om konsumenterna faktiskt själva ser att de är påverkade och reser annorlunda 

beroende på vad företaget har för bokningssystem. Ämnet är väldigt spännande och högst aktuellt 

med tanke på den konkurrensutsatta flygbranschen. Sen hade en mer djupgående 

attitydundersökning varit intressant som besvarar mer noggrant varför kunder väljer Ryanair och hur 

mycket priset skulle behöva höjas, eller hur mycket ansträngning som skulle kunna begäras av kunden 

för att de skulle gå över till ett annat bolag. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten 

Bilaga 2 – Bokningsprocessen i bild 



Bäste resenär! 

Vi är två studenter från Internationella Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet och just nu skriver vi vår
C-uppsats om Ryanair och konsumentbeteende. Vi skulle uppskatta om Du skulle vilja ta Dig tid att fylla i vår
enkät. Är det någonting som är oklart, fråga oss! Tack på förhand, Catrin och Dimitri!

Ringa in dina svar!

1 Kön

Man Kvinna

2 Ålder

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

3 Resenärstyp

Turist Affärsresenär

4 Har Du flugit med annat bolag än Ryanair innan?

Ja Nej

5 Instämmer du med följande påståenden? Ringa in ett alternativ för varje påstående.

Det viktigaste med flygresan är…

INSTÄMMER HELT INSTÄMMER INTE

…att den är billig 1 2 3 4

…att flygplatsen är nära 1 2 3 4

…servicen ombord (bemötande, 1 2 3 4
tillgång till mat och dryck ombord)

…att flyget landar i tid 1 2 3 4

…tax-free butiken 1 2 3 4

…restaurangutbudet 1 2 3 4

...benutrymmet på planet 1 2 3 4

…annat  ______________________ 1 2 3 4

6 Försöker Du undvika extraavgifter (t ex skriver ut boardingkort innan avresa,
betalar med Mastercard Prepaid, packar högst 10 kg i handbagage, undviker att betala flygskatt)?

Ja Nej

VÄNLIGEN VÄND 



7 Brukar du checka in bagage när du reser med Ryanair?

Ja Nej

7.1 Om nej, vänligen ange anledning

Det kostar pengar Jag köper det jag Inget behov Inget av alternativen
behöver på plats

8 Försöker Du resa endast med handbagage?

Ja Nej

9 Hade Du haft med incheckat bagage om det hade varit gratis?

Ja Nej

10 Känner Du att Du kan påverka slutpriset när Du flyger med Ryanair?

Ja Nej

11 Upplever Du att flygresan blir billigare än om Du reser med ett traditionellt flygbolag (t ex SAS)?

Ja Nej

12 Känner Du Dig prioriterad som kund?

Ja Nej

13 Har Du någonsin ringt till Ryanairs kundtjänst?

Ja Nej

13.1 Om Ja, kom Du fram?

Ja Nej

13.2 Om Ja, blev Du nöjd med svaret/åtgärden?

Ja Nej

14 Känner Du att Du gör avkall på tid när Du flyger med Ryanair (pga. dåliga flygtider, 
långt belägna flygplatser etc.)?

Ja Nej

15 Har flygresan med Ryanair levt upp till dina förväntningar?

Ja Nej

16 Om Du skulle beskriva Ryanair med tre ord, vilka skulle det vara?

Tack för din medverkan!

VÄNLIGEN VÄND 
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Bilaga 2 Bokningsprocessen i bild 
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Bokningsinformation som 

uppdateras fortlöpande genom 

bokningsprocessen (visas här 

separat).  
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