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Sammandrag 

Inledning  Flygets utsläpp skall reduceras med 50 % till år 2050, – flygbranschen 

måste därför möjligöra för alternativa lösningar. Taxfreevarornas hanter-

ing är en av flera behjälpliga lösningar som kan innebära miljö- och eko-

nomiska vinster för flygbolagen Ett annat kontribut av en förändring är 

säkrare flygningar, både för kabinpersonalen och resenärerna. Uppsatsen 

forskningsfrågor är följande: Vilka orsaker bidrar till att taxfreehantering-

en inte har förändrats? Hur kan innehållet och utvecklingen av tilläggs-

tjänsten beskrivas och förstås? Hur ser konsumtionsbeteendet ut hos 

svenska flygresenärerna beträffande taxfreevaror?  

Syfte Uppsatsens syfte är att bidra med kunskap om varför taxfreehanteringen 

inte har förändrats. Mer preciserat är syftet att presentera en genomgång 

av nya forskningsresultat om taxfrees roll inom flygets framtid. Detta pa-

ras med en enkätundersökning, där huvudfrågeställningarna avser mäta re-

senärernas attityder till förändringar i nuvarande taxfreehantering. Under-

sökningen kommer även mer ingående undersöka resenärernas attityder 

till förändringar i systemet, konsumentbeteende och taxfrees klimatpåver-

kan. 

Metod: Metoden är uppdela i två faser. Första fasen är en förstudie som bygger på 

kvalitativa intervjuer med experter verksamma inom flygbranschen. Fas 

två behandlar en enkätstudie med syfte att undersöka flygresenärernas atti-

tyder till taxfreehanteringen och dess miljöpåverkan.  

Resultat:  Resultatet påvisar att majoriteten av respondenterna har en positiv inställ-

ning till förändringar av taxfreehanteringen som bidrar till enklare hanter-

ing för dem själva och som bidrar till minskade utsläpp. Mest uppseende-

väckande är att respondenterna inte är medvetna om att taxfreevarorna på-

verkar flygets utsläpp. Experterna är inte förvånade över resultat men un-

derstryker att branschens förslag på förändringar inte är tillräckligt bra för 

att förändra den lag som reglerar taxfreehandeln. En möjlig omstrukture-

ring av dagens taxfreehantering kan bli möjlig utan negativa effekter på 

resenärernas konsumtionsbeteende eller miljön. Öka generaliserbarheten 

ytterligare. En större och mer omfattande studie angående privata bran-

schers beslutsfattande arbete vid situationer där lagar måste anpassas till 

utvecklingen.  

Nyckelord:  Taxfree, tilläggstjänster, flygbranschen, flygets utsläpp, flygresenärer. 
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Abstract 

Offset The emissions from the flight industry must be reduced by 50% in the year 

2050 and therefore the industry must be open to all solutions that can con-

tribute to this. The handling of the tax free products can be changed and 

thereby become one of many useful solutions to the emission problem. 

Another result of the contribution is better safety, both for the cabin crew 

and the passengers. The thesis research questions are the following; what 

reasons contributes to why the handling of tax free hasn‟t change? How 

can the content and development of additional services be described and 

be understood? How does flight passenger‟s consumer behavior look like 

regarding tax free handling. 

Aim The thesis aim is to contribute with knowledge about why the handling of 

tax free hasn‟t changed. More specific the aim is to present a review of 

new research results concerning tax frees role in the feature of flight in-

dustry. This will be paired with a survey study whose main issue is to 

measure the attitudes of the passengers, regarding the current handling of 

tax free gods. The research will also investigate the flight passenger‟s atti-

tudes to changes in the handling, consumer behavior and the tax frees cli-

matic influence. 

Method The research method is divided in two phases. The first phase is a pre-

study that builds on qualitative interviews with experts within the flight 

industry. Phase two implies a survey study that intends to make clear the 

passengers attitudes to the tax free handling and its environmental effects. 

Result The result demonstrates that the majority of the passengers have a positive 

approach to changes in the tax free handling that contributes to more sim-

ple usage for themselves and to procedures that will reduce the emissions.  

Most astonishing is that the passengers are not aware that the tax free 

products influence the emissions. The experts are not surprised over the 

result but emphasizes that the industries motions are not sufficient enough 

to make a change in the tax free regulations. A possible restructuring in 

today‟s tax free handling can be implemented without any effects in the 

passengers consuming behavior or the environment, in a negative way. In-

crease the generalization. A larger and wider study regarding the decision 

making in private-type of business within situations where regulations 

must be suited to the development. 

Keywords:  Tax free, additional service, flight industry, the air transport's emission, 

flight passengers. 
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1. Inledning 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en ansökan från dåvarande Luftfartsverket gällande 

tillstånd att ge exportbutiker på svenska flygplatser tillstånd att sälja sina varor till an-

kommande resenärer. Ämnesvalet grundar sig i våra egna tankar om hur hanteringen av 

framförallt taxfree
1
 påverkar oss som resenärer under flygresor till fjärran länder. Men 

den riktiga blåslampan blev en artikel angående taxfreespritens långa resa. Artikeln lyf-

ter fram två centrala delar där den ena är hur lagrummet kan tillåta att detta sker och den 

andra hur klimatet påverkas av dessa varor. En uppföljning på artikeln kom ut några 

dagar senare med läsarnas åsikter i frågan. Åsikterna var blandade precis som vi männi-

skor, somliga antydde fel på alkoholpolitiken och skattesystemet, andra på slöseri med 

pengar och onödig administration. 

Taxfree och liknande tilläggstjänster har involverat hela flygbranschen från flyg-

planstillverkarna till flygets egen säkerhetskommitté som även ser taxfree som en risk 

för passagerarnas och besättningens säkerhet. Det fanns förslag och vilja att ändra han-

teringen av taxfreevaror men Swedavia som då var initiativtagaren beslutade att dra 

tillbaka förslaget då detta ansågs var otillräckligt. Men vilka intressenter drev utveck-

lingen? Varför ser denna tilläggstjänst ut som den gör? Varför har det inte skett en för-

ändring? 

Studier som sedan tidigare pressenterats inom miljövänligare konsumtion och som kan 

relateras till taxfree, indikerar att människor i allmänhet inte är särskilt väl insatta i vad 

växthusgaser är och vad de har för effekt (Stoll-Kleemann, O‟Riordan & Jaeger, 2001). 

De senaste åren har som vi alla vet, debatten kring växthusgaser och växthuseffekten 

blivit mer omfattande och definitivt mer påträngande. Resultatet av detta kan ha resulte-

rat i att fler människor fått ett ökat intresse i hur de direkta orsakssambanden ser ut mel-

lan källa och utsläpp. Kan man då vänta sig att människor i allmänhet känner till indi-

rekta kopplingar till växthusgasutsläpp? Förmodligen inte. Indirekta utsläpp härstammar 

t.ex. från matproduktion, frakt av mat och förpackning av mat. Ytterligare en tidigare 

studie visar att det heller inte är någon större skillnad på människor som är miljöengage-

rade och människor som inte är det när det gäller omfattningen av konsumtion (Connol-

ly & Prothero, 2003). Dessa grupper konsumerar ungefär lika mycket, skillnaden är att 

de gör olika val av produkter. 

1.1. Bakgrund – att effektivisera taxfreehanteringen 

Branschorganisationer världen över ser flyget som en förutsättning för att människor 

skall kunna mötas för handel och affärer. Dessutom bidrar det till arbete och utveckling 

– därför behövs de snabba och effektiva flygresorna (Svensktflyg, 2010). En av de 

                                                 
1
 Med taxfree menas varor som enligt lagen om exportbutiker (1999:445)  Dvs. varor som inte beskattats i 

Sverige, varor som har beskattats men där varorna sedan blivit befriade från skatt, gemenskapsvaror och 

varor som anges i  EG förordningen (EEG 2913/92) artikel 4.7. 
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Svenska organisationerna är Svenskt Flyg som arbetar med kommunikation mellan det 

kommersiella flyget och industrin för att skapa hållbara idéer och utveckla ny kunskap 

inför framtidens beslut. Syftet med organisationen är att stärka förtroendet för hela flyg-

industrin för att branschen kan fortleva och utvecklas i Sverige (Svensktflyg, 2010).  

Den ekonomiska krisen som sedan 2008 drabbat länder med varierande kraft har nu satt 

sina spår i flertalet flygbolag. Tunga aktörer, såsom British Airways vd Willie Walsh 

utryckte 2008 att läget inom flybranschen de närmsta åren kommer att bli ansträngt.  

Orsaken till detta går att finna i bl.a. bränslepriser och lågkonjunkturen. Han får medhåll 

från fler resebranschexperter och SAS vd Mats Jansson gällande dessa åsikter och han 

anser även att Sterlings konkurs kommer bli en väckarklocka för resterande bolag (SvD, 

2008).  

De ekonomiska förlusterna som drabbat flygbolagen är stora och slår i sin tur igenom 

varje enskilt lands statsfinanser. Minskade skatteintäkter och uppsägningar av personal 

är en del av en lång rad problem som regeringar världen över får bemöta i dagsläget. 

Effektiviseringar som kan leda till ökade marginaler har därför blivit en betydande 

aspekt i verksamma flygbolag. Ett bolag som i en högkonjunktur lever på knappa mar-

ginaler kan få problem när marknaden går åt motsatt håll.  

Ett antal politiker har därmed ifrågasatt en av många förbättringspunkter nämligen tax-

freehanteringen, dock har dessa varit få. Gunnar Hökmark (M) som är svensk EU-

parlamentariker, utgör ett av undantagen.  Hökmark som bland annat sitter i det ekono-

miska utskottet, anser att det är dags för en förändring. ”Man arbetar hårt för att pressa 

flygets utsläpp och då är det ju fullkomligt befängt att ha en belastning som är totalt 

onödig (SvD, 2008). Frågan skulle tas upp med ansvarig EU-kommissionär för tullar 

och skatter under 2008, då artikeln i SVD publicerades. Då var även EU-

parlamentarikern Jan Andersson (S) positiv till detta, och uttalar bl.a. att: ”Det skulle 

vara en stor fördel både för den enskilda resenären och miljön, om man kunde hämta 

sina varor på Arlanda i stället. Jag skulle stödja ett förslag som gör det möjligt”(SvD 

2008). 

1.2. Uppsatsens tänkta bidrag 

I en servicedriven ekonomi måste företag utveckla och förbättra sin service för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Konkurrensen på marknaden gällande service och 

utveckling är en viktig faktor som skapar kundvärde och är en stor utmaning för alla 

typer av företag, inte minst flygbranschen som präglas av mycket hård konkurrens.  

Service är också en av de viktigaste grundpelarna till en lönsam verksamhet. Men det 

krävs också att man utvecklar sina produkter för att ge värde till sina nuvarande kunder 

och för att locka nya (Edvardsson, Gustavsson, Johnsson & Sandén, 2006, s. 1) Enligt 

teorierna om Service Management innebär detta ett samarbete med kunderna för att 

skapa ett värde av användningen (Vargo & Lusch, 2004 s. 1). Begreppet värde i dessa 
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sammanhang refererar till hur ofta kunden upplever eller uppfattar dyrbarheten av en 

typ av service under, och efter användandet eller konsumtionen. Detta kan idag ses i alla 

typer av verksamheter där utvecklingen av ett koncept mer än ofta utvecklas tillsam-

mans med exciterande kundstock. I detta fall innebär värde att skapa en produkt som 

flygresenärerna ska känna inte belastar miljön mer än nödvändigt. 

För att påskynda ett lands ”gröna revolution” menar McGougall (1993) och Wasik 

(1992) att konsumenterna spelar nyckelrollen. Detta påstående stöds av uppgifter som 

visar på att mellan 30 och 40 % av utsläppsreduceringen grundar sig i de privata hushål-

lens konsumentbeteende (Grunert, 1993). Ännu viktigare visar det sig vara om konsu-

menterna har en hög grad av miljömedvetenhet och om de dessutom omsätter detta i 

någon form av miljövänlig handling, ökar detta troligtvis motivationen hos de vinstdri-

vande företagen att adoptera konceptet med miljövänlig handel i sin verksamhet. Kon-

sekvenserna blir att förhållandet mellan producent och konsument leder till ett framskri-

dande av den gröna revolutionen i hela landet (Ottman, 1992. Salzman, 1991). En bra 

startpunkt för att ta reda på hur miljöproblemets framfart och konsumtionsbeteendet ser 

ut är att undersöka miljömedvetenheten hos konsumenterna och hur detta avspeglas i 

konsumtionen. Att därmed ge empati till ekologiska frågor i en bransch eller ett land 

med hjälp av en undersökning, kan därmed bidra till att utveckla förståelsen av potentia-

len i miljövänlig marknad och utvecklingen av en bevisbaserad förståelse av flygresenä-

rernas miljömässiga etik.  

Hur kommer det sig då att varorna fortfarande transporteras över hela världen innan de 

slutligen når kunden? Inom flygbranschen ser man idag inga praktiska hinder för att 

tillstå en förändring som kan leda till att avveckla dessa varutransporter. Man ser dock 

problematiken från olika vinklar där charterbolagen å ena sidan har ett vinstintresse av 

att upprätthålla dagens system medan Swedavia med flera strävar efter miljövänligare 

flygningar. Branschen har sedan tidigare försökt få igenom förslag på förändringar i 

hanteringen, dock ser man brister i de utredningar som hittills presenterats (T. Cassel, 

personlig kommunikation, 25 mars 2010). 

Människors attityder till en rad samhällsfrågor kan i flera fall användas som beslutsun-

derlag för kommande förändringar (Sifo, 2010). De tidigare debatterna i taxfreefrågan 

har en överhängande politisk syn på problematiken och grundar sig i hur framtagen 

forskning beskriver utsläppen och klimatpåverkan, mer än flyget och taxfrees enskilda 

påverkan. I likhet med införandet av trängselskatterna i Stockholms innerstad – då en 

folkomröstning genomfördes, kan man även i Taxfreefrågan använda sig utav flygrese-

närernas attityder. Tidigare utredningar av flygbranschen har inte varit utarbetade efter 

att mäta resenärernas attityd till en förändring. Mot denna bakgrund kan en studie avse-

ende kundernas syn på taxfree utgöra underlag för en framtida förändring och därige-

nom bidra till dels en effektivisering av taxfreevarornas hantering och dels flygets på-

verkan på miljön.  

1.3. Frågeställningar 
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Frågeställningen skall besvaras genom att studera hur utvecklingen av tilläggstjänsten 

har sett ut under 90-talets slut och in på 2000-talet. Uppsatsen skall utformas efter tidi-

gare forskning på området om nyutveckling på redan integrerad service, och hur kon-

sumentbeteendet avspeglas i valet av miljövänliga produkter. Vidare vill vi tydligöra 

hur brett åsikterna om taxfrees inverkan på miljön och hanteringen i sig egentligen går 

isär bland intressenterna, dvs. branschexperter, flygresenärer och politiker. 

 

 Vilka orsaker bidrar till att taxfreehanteringen inte har förändrats? 

 Hur kan innehållet och utvecklingen av tilläggstjänster beskrivas och förstås? 

 Hur ser det generella konsumtionsbeteendet ut hos svenska flygresenärerna 

beträffande taxfreevaror? 

1.4. Syfte 

Studiens övergripande syfte är att bidra till kunskap om varför taxfreehanteringen inte 

har förändrats. Mer preciserat är syftet att presentera en genomgång av nya forsknings-

resultat om taxfrees roll inom flygets utveckling. Detta paras med en enkätundersök-

ning, där huvudfrågeställningarna avser mäta; resenärernas attityder till förändringar i 

den nuvarande taxfreehanteringen, resenärernas konsumtionsbeteende, samt resenärer-

nas kunskaper om taxfrees klimatpåverkan. 

Med begreppet attityd avser vi här en känslomässigt positiv eller negativ inställning till 

olika förhållanden. Målsättningen för studien är att få en rättvisande och tillförlitlig bild 

av resenärernas inställning till vissa förhållanden inom taxfreehanteringen. Attityderna 

är givetvis alltid subjektiva och undersökningen gör inte anspråk på att korrekt beskriva 

det faktiska förhållandet. Dock är det ändå av betydelse att känna till dem oavsett om de 

är berättigade eller inte eftersom de utövar inflytelse på de konsumerande resenärerna 

och flygbolagen likaså politikerna. 
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1.5. Avgränsning 

Området som behandlas måste avgränsas men fortfarande fokusera på det adekvata som 

undersökningen syftar till. Syftet har anpassats till en plattform med två inriktningar för 

att besvara frågeställningarna. Som uppsatsens rubrik förklarar är flyg och taxfree de två 

huvudkomponenter som plattformen är byggda utav och effektiviseringen av momentet 

med handeln av tullfria varor och dess miljöpåverkan är det slutna regelverket som bin-

der samman uppsatsen. 

Svenska tullagar och flygbolagens egna regler samt europeiska gemensamma bestäm-

melser måste uppmärksammas då sekundär data granskas och diskuteras. Förhållnings-

sättet arbetet lutar sig mot grundas på material hämtat från statliga utredningar och 

branschorganisationers yttranden gällande arbetets formulerade problem. Den teoretiska 

del som används till grundläggande diskussionsunderlag inriktas mot politiska och eko-

nomiska områden berörande EU:s regler, och flygets utsläpp.  

Vilka flygbolag som användas i studien är däremot inte avgränsad på något sätt utan 

urvalet förefaller naturligt på de bolag där information finns tillgänglig då detta anses 

vara mer relevant än bolagets namn. Flygplanstyperna är samma vart än i världen man 

befinner sig och vilka färger de än är målade i, därför baseras inte studien som ovan 

nämnt efter inriktning på företag. Självklart ses Sverige som huvudmål då fenomenet 

med taxfree är väl grundat i resebolagens charterkataloger som varje år beskådas grund-

ligt av resenärerna innan resan. Men att använda charterresor som en avgränsning ter sig 

inte lämpligt då detta fenomen även finns på reguljära flygningar utanför EU. 

En avgränsning enbart berörande taxfree kan anses trångsynt då de inte bara är dessa 

material som ökar vikten och påverkar säkerheten ombord på flygplanet, men dock in-

tressant ur perspektivet att det faktiskt är speciellt för Sverige och inte kan lösas med 

teknologiska utvecklingar. Vidare har vi valt att inte gå in på närmare detaljer om hur 

beslutsfattandet av uppkomsten till taxfree ägt rum eller hur det logistiska förfarandet 

kan fortskrida. Dock är det viktigt att motivera hur beslut skall fattas och hur denna be-

slutskedja skall utformas. 

1.6. Förförståelse 

Att en bredare förförståelse till ämnet kan resultera i en mer relevant undersökning med 

ett mer generaliserbart resultat, är svårt att opponera sig mot. Men samtidigt får man 

inte glömma att man då kan bli mer subjektiv och i alltför stor utsträckning använda 

forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefult. Även 
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vad man personligen har som förhållningssätt kan i detta fall påverka både val av ämne 

och inriktning på forskningsfrågorna (Bryman, Bell. 2005, sid 318-319).  Dock är det 

inte helt korrekt att döma ut en subjektiv syn när man vill uppfatta den sociala verklig-

het och det som händer i den då detta med andra ord är ”vardagen” och verkligheten hos 

föremålen som undersöks. Därmed kan man inte utan svårigheter komma under ytan 

och se verkligheten ur aktörernas sida om man inte redan från början försöker ta ställ-

ning till åsikter och ämnesval (Bryman, Bell. 2005, sid 312-313). 

1.7. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre block. Det första blocket (kap 1-2) beskriver bakgrunden till 

ämnet och den teori som förklarar innebörden av serviceutveckling som sätter kunder-

nas miljömedvetenhet i fokus. Det andra blocket (kap 3-6) innefattar den empiriska 

studien och metodologiska utgångspunkten. Det tredje och sista blocket (kap 7-8) består 

av tolkningar av resultatet och som diskuteras utifrån teorin. Detta block avslutas med 

en sammanfattning av uppsatsens bidrag samt diskussion om vidare forskning. 

Kapitel 2 behandlar den teoretiska ramen och som ger underlag till uppsatsens empiris-

ka och analytiska delar. Därtill tillföra kunskaper till utförandet av en korrekt undersök-

ning och placera forskningsämnet utifrån innebörden av servicemanagement och speci-

ellt tilläggstjänsterna. 

Kapitel 3 förklarar den metod som förstudien (Fas 1) bygger på för att korrekt insamla 

förkunskaper berörande debatten om taxfreehanteringen och de eventuella svårigheter 

som flygbranschen vet med sig. Fas 1 är ett kvalitativt moment med ett urval från be-

rörda parter inom flygbranschen. 

Kapitel 4 är resultatet av förstudien (Fas 1) och pressenterar branschens position och 

intervjuerna från experturvalet. 

Kapitel 5 är den andra metoddelen (Fas 2) som förklarar de centrala begreppen som 

detta kvantitativa moment kräver.  

Kapitel 6 pressenterar den kvantitativa enkätundersökningen i samma ordning som re-

spondenterna har besvarat frågorna. Diagram och frekvenstabell följs av en förklaring 

och kapitlet inleds med en sammanfattning av resultatet. 

Kapitel 7 och 8 är uppsatsens analyserande delar där empirin sammanförs med de teore-

tiska delarna och där diskussion angående resultatet samt forskningens bidrag pressente-

ras. 
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2. Teori 

2.1. Grunden till traditionellt ledningssystem 

Under 90- och i början av 20-hundra talet ökade utvecklingen av ledningssystem för att 

övervaka de växande och mer och mer komplexa aktiviteterna inom industriella bolag 

(Johnson och Kaplan, 2004). Traditionell ledningskontroll ansågs som livsviktigt för 

fungerandet av effektiva funktioner, främst därför att det gav mätbara och jämförbara 

värden. Aktiviteterna av hela firman kunde resumeras i sin helhet och ge svar på hur 

investeringen och avkastningen såg ut sammantaget, i sin tur kunde man likväl bryta ner 

helheten till perioder och specificera kostnaden för arbete och för material för olika av-

delningar och produkter. Detta har sammanfattats till: ”Management control är i första 

hand en process att motivera och inspirera folk till att utföra organisationsaktiviteter 

som ska hjälpa nå vidare till organisationens mål” (Anthony, Dearden, Bedford, 2006, 

sid. 11). 

Sammantaget kontrollerar traditionell ledning genom att övervaka kapacitet mot förut-

bestämda mål och standards. Ledningskontroll kan beskrivas i följande steg; 

1. Uppsatta mål, som mäter kapaciteten. 

2. En standard definieras. 

3. Resultat jämförs mot standard. 

4. Avvikelser analyseras. 

5. Ledningen beslutar om korrigerande åtgärder. 

6. Steg tre upprepas. 

Således blir använda resurser och uppnådda mål definierade för att tillse produkt- och 

affärsmålen. 

Ledningens kontrollsystem jämförs alltså mot uppsatt standard, som i normalfallet här-

leds från företagets mål och strategier. Standards kan bestå av mätbara variabler såsom: 

enhetskostnad av material, tidsåtgång för varje producerad enhet, och månadstidens 

kostnad för en avdelning. Standards används därefter inom olika delar av kontrollsy-

stemet såsom budgetering och kalkyler för att övervaka resultatet. Ofta fokuseras led-

ningens kontroll på avdelningar inom företaget och därmed varje ansvarig avdelnings-

chef. Kontentan blir alltså att funktionerna styrs efter avdelningschefens handlingar. 
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2.2. Ledningskontroll inom servicebranschen: Ett perspektiv i behov av 

förändring. 

Tjänstesektorn har blivit alltmer viktig i västvärldens ekonomier och bidrar ofta med 

betydligt mer än storleken den utgör. Dock är det i mycket få fall tjänsteföretagens eller 

organisationer som tas upp som exempel i litteraturen berörande området Management 

control (Lowry, 1993). Den växande delen av tjänstesektorn i utvecklade ekonomier, 

den världsomfattande avregleringen av hittills reglerade sektorer samt integrationen av 

medborgarna, har lett till att marknadsplatsen fötts på nytt. Affärstransaktioner utförs 

mer och mer och det manuella arbetet är utbytt av kunskapsarbete. Därför har det tradi-

tionella internkontrollerade arbetet blivit mindre viktigt. (Johnson, 1992). I stället har 

den främsta uppgiften för ledning styrts mot att kontrollera och finna lösningar på om-

råden som anses vara av låg standard och med en stor osäkerhet kring, och därmed in-

tensifiera kundtillväxten (Larsson och Bowen, 1989). 

Vi argumenterar i och med det att ledningskontrollen måste fokusera på processfunktio-

nerna för att synliggöra aktiviteterna och sikta in sig på kundens tillfredsställelse. Där-

med anses konsumenternas vilja eller ovilja att konsumera en viss produkt vara avgö-

rande inom denna beslutsfas. Konsumentbeteendet kommer därför avspegla en mycket 

stor del av uppsatsens resultat. 

2.3. Konsumentbeteende 

Att involvera kunderna i taxfrees serviceutveckling 

Att försöka prognostisera konsumenternas val är svårt eftersom faktorerna som använts 

i beslutsprocessen oftast är instabila i den rådande tiden där processen befinner sig. En-

ligt Steichen & Terrien (2009. s. 354) måste två typer av problem lösas för att få en till-

fredställande modell av konsumenternas beteende. Identifiera är det ena och detta av-

görs efter kriterierna som produkten har. Förstå är det andra och syftar på att klargöra 

hur kriterierna passar in i beslutsprocessen. Med experimentell ekonomi löser man det 

första problemet eftersom den hjälper till att identifiera tydligt framträdande attribut för 

den specifika produkten och så småningom sammanlänka dessa. Men eftersom det är en 

tvärgående analys av variabler ger det sällan klara bidrag i beslutsprocessen angående 

tid och omständigheter (Steichen och Terrien, 2009. s. 354). 

Serviceparadigmet har växt ur begreppet service management, detta för att service har 

fått en alltmer större betydelse inom företagsekonomi, och dess typiska särdrag är att 

service handlar om att vara intresserad av kundernas avsikt med produkten/tjänsten, där 

ett värde kan skapas. Gummesson (1994, s. 78) menar att kunden är en form av partner 

som tillhandahåller företaget med värdefull data, som kan mäta kundens nöjdhet och 

vad produkten ger för värde till kunden. Här skapar företaget en balans mellan männi-
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skan och produkten, vad kostar teknologin och vad ger produkten för intäkter? Inom 

detta paradigm menar författarna att företaget själva kan påverka sin egen framtid. 

Kundernas inblandning har därmed en mycket betydande roll i utvecklingen av nya 

framgångsrika, och förbättringar av redan implementerade, serviceområden. Specifikt 

har detta ansets vara en effektiv startmotor för den idégenererande processen för en ny 

typ av service för att skapa värde hos kunderna. Trots detta är det idag en majoritet av 

serviceföretag som inte är villiga att utsätta sig för kostnaden och risken som denna pro-

cess innebär (Edvardsson, et. al, 2006, s. 12). 

Enligt den kognitiva skolan spelar konsumenten själv en aktiv roll i sitt val av handling-

ar. Hans beslut grundas huvudsakligen på sin personliga uppfattning följt av en person-

lig tolkning av meddelanden som den omgivande miljön avger (Steichen, D. Terrien, C. 

2009, s. 355; en tolkning av Fishbein och Ajzen. 1975). Produkter betraktas alltså inte 

längre enligt ovan nämnda författare som en helhet utan som flera uppsättningar av 

nyckelfaktorer och därmed också annorlunda mellan individer, d.v.s. i enlighet med 

Lancasters slutsatser i sin artikel. (Lancaster. 1966, s 132). 

I marknadsföringslitteratur används ofta produktspecifikationer för att definiera pro-

duktegenskaper som är viktiga för köparen och som framför allt används som ett argu-

ment i försäljningsretoriken. Specifikationens termer spelar därmed en avgörande roll 

eftersom den begränsade beräkningsförmågan eller rättar sagt det som konsumenten 

uppfattar, är det som arkiveras inom oss och upplevs som ”bra” attribut. När sedan kon-

sumenterna vid en viss tidpunkt har dessa attribut i åtanke och under förutsättning att de 

slutligen nått ett beslut, hänvisar vi till dem som framträdande attribut (Steichen, D. 

Terrien, C. 2009, s 355). 

Valet av framträdande attribut beror också på de personliga egenskaperna hos konsu-

menten. Framförallt rör det hans egna upplevda nivå av ”expertis”, med andra ord till 

hans relativa tro på sin förmåga att uppskatta en viss utmärkande egenskap. Den här 

parametern kommer naturligtvis utvecklas jäms med de resultat som uppnåtts under 

tidigare inköp, - det vill säga vanor. Fethke och Jagannathan (1996), Janssen och Jager 

(2001), visar att en vana kan förklara en minimering av vissa attribut. Conlisk (2003) 

konstaterar att individer som nu hör till samma sociala klass men som ursprungligen 

kom från olika ursprung kan ha samma smak och att personer från samma sociala klass, 

utvecklar mycket olika smaker. Han konstaterar också att individer utvecklar specialise-

rade smaker under sina liv på grund av vanor. 

Det finns en generell trend hos företagen att bli mer kundorienterade och att involvera 

kunderna i större utsträckning. Dessutom påvisar undersökningar att denna strategi ger 

bättre produkter, nöjdare kunder, ökad lojalitet och större vinst (Alam, 2002, s. 102).  

I likhet med problematiken som vi finner i värdesättandet av riskhanteringsprocesser, är 

detta återkommande inom Service management. Svårigheterna framträder då ett resultat 
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skall pressenteras statistiskt eller rent utav i vinst. Inom Risk Management är det svårt 

att förutspå kostnaden för en olycka innan den inträffat, precis lika svårt är det att förut-

spå vad bra service är. Ett väl utfört riskarbete innebär att man inte ser resultatet dvs. att 

ingen kostnad uppstod till följd av en bra utförd riskbedömning. Service ter sig på ett 

liknande sätt men kan värdesättas i kostnader som kunden får presenterat på sin räkning. 

Inom flyget visas detta exempelvis genom ”gratis” frukost som serveras på de tidiga 

flighterna.  

I verkligheten ses detta som en del i den totala service som företagen erbjuder sina kun-

der. Som exempel värdesätter kunderna, hur väl företaget hanterar faktureringar, om 

företaget erbjuder utbildningar, hur instruktioner av utrustning och program skall an-

vändas och företagets bemötande av klagomål, etc. Kundens uppfattning om hur väl 

dessa typer av gratisservice tillhandahålls, understödjer hur värt kunden anser det vara 

att fortsätta konsumera företagets produkter, och därmed förhindra dem att välja en 

konkurrent. Därför bidrar dessa typer av gratisservice i normalfallet till en ökad slag-

kraft på marknaden (Grönroos, 2007, s. 3). Flyget är en av flertalet marknader som är 

utsatt av hård konkurrens och med tanke på hur framgångsrikt kundernas inblandning 

kan vara i serviceutvecklingen ses det som ett viktigt verktyg. Miljöavgifter har imple-

menterats i den så kallade serviceavgiften vid biljettbokningen och branschen jobbar för 

att få en grönare stämpel i varumärket. 

2.4. Hur den nya taxfreehanteringen kan accepteras och stadgas 

Ett vanligt antagande när nya innovativa idéer skall konstrueras, är att man söker utan-

för företaget. Använda sig utav fokusgrupper eller bjuda in kunderna till ett möte är två 

typer av verktyg för att ta del av deras åsikter om t.ex. den senaste prototypen. Detta är 

ansett som ett mycket viktigt verktyg för att lyssna på vad kunden har för behov och 

kunna skapa nya idéer till framtida produkter. Denna typ av produktförbättringar är 

även ett sätt att finslipa produkten innan den produceras i full skala (Zaltman, 1997). 

Taxfreehanteringen har som beskrivits redan genomgått en förändring i vårt grannland 

Norge och betraktas som en produktprototyp med avsikt att skapa ett mervärde för kun-

derna. Därmed ses det adekvat att utreda hur flygresenärerna ställer sig i frågan till ett 

liknande system och med vilka infallsvinklar som anses vara viktiga för de kunder som 

konsumerar i Sverige. Inte att förglömma i detta fall är de lagar och politik som Sverige 

styrs efter. Vid en förändring av denna sort som intressenterna söker berör man områden 

som styrs av alkohollagen i landet och beslutet om förändring måste ske enligt lagstift-

ningsprocessen.  

I enlighet med lagen om att få upprätta exportbutiker (SFS 1999:445) ges idag tillstånd 

att få sälja alkohol och tobaksvaror till utresande som kan uppvisa giltiga resedokument. 

Lagen är i detta avseende mycket specifik på vilka som får köpa dessa varor och vid 

vilket tillfälle. Därmed måste en lagändring tillkomma som inkluderar de segment som 

benämns ”ankommande resenärer”.  
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Att förändra en lag är något som varje enskild medborgare, eller intresseorganisationer 

som t.ex. flygbranschen, kan ta initiativ till. Lagstiftningsprocessen består av en sjuste-

gad lagkedja från initiativ till beslut och kräver ett bra underlag för att ett direktiv till en 

utredning skall påbörjas. I Swedavias fall där man 2006 hade skickat in ett förslag på 

lagändring ansåg Swedavia själva att deras argument inte var tillräckligt bra och drog 

därför tillbaka hemställan (personlig kontakt med Thomas Cassel). 

Processen till en effektiv implementering av en förändring skiljer sig självklart från fall 

till fall men det finns grundläggande aktiviteter. Det gälla att motivera varför föränd-

ringen ska ske och till vilken nytta. Varje förändringsprocess involverar inte bara läran-

de av något nytt utan också ett ”avlärande” av något som kan vara väl integrerat i orga-

nisationen och de sociala relationerna. Ingen förändring sker om det inte finns motiva-

tion till förändring. Arbetet med att införliva motivationen är oftast den svåraste delen i 

förändringsprocessen. I denna avgörande fas är det viktigt att finna de spetsargument 

som kommer påverka individerna med nyckelroller och därmed förändra deras syn på 

vad som är bra. Skuld eller ångest menar vi kan vara faktorer som kan vara viktiga att 

utgå ifrån. Eftersom taxfreefrågan grundar sig i miljöpåverkan är detta ett ypperligt till-

fälle att trycka på just den punkten i argumentationen om varför förändring bör ske.  

Lewin/Scheins förändringsteori 

En modell som tagit stadga i forskningen och som anses vara grundläggande för kon-

sumenternas vilja att förändra är Kurt Lewins trestegsmodell. Denna modell för föränd-

ring har blivit mer känd under benämningen "tina upp, ändra, befäst" -modellen (unfre-

eze, change, refreeze). Denna kräver att tidigare inlärningar förkastas och byts ut mot 

nya. Edgar Schein tillförde ytterligare moment till modellen och kom att kalla sin utök-

ning "kognivit redefinition" (Schein.1992). 

Steg 1. Att bli motiverad till förändring (tina upp - unfreezing)  

Detta steg i förändringsprocessen bygger på teorin att mänskligt beteende baserar sig på 

tidigare lärdomar och kulturella influenser. Förändring kräver att man lägger till nya 

krafter för att nå förändring eller att man tar bort några de av befintliga faktorerna som 

stödjer bevarandet av rotat beteende. Denna upptiningsprocess har tre underliggande 

processer som relaterar till beredskap och motivation för förändring. 

 Avbekräftande av nuläget, när nuvarande förhållanden leder till missnöjdhet, 

som att t.ex. att inte lyckas med några personligt satta mål. Men, ju större gapet 

är mellan vad man tror och vad som behövs tro, för att förändring ska inträffa, ju 

större är risken att den nya informationen kommer att ignoreras. 

 Tidigare tankar, som nu börjar ses som felaktiga, skapar överlevnadsoro. Men, 

detta kanske inte är tillräckligt för att initiera förändring om oro för nya lärdo-

mar (inlärningsoro) finns. 
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 Inlärningsoro startar försvarsmekanismer och motstånd, beroende på smärtan av 

att behöva lära sig av med vad som tidigare var totalt accepterat. Tre faser upp-

kommer som reaktion på inlärningsoro: förnekelse, frånskyllning, manövrerande 

och förhandlande. 

Det är nödvändigt att förflytta sig förbi de möjliga orosmolnen för att förändringen ska 

kunna avancera. Det kan nås genom att antingen få överlevnadsoron att bli större än 

inlärningsoron, eller helst, att inlärningsoron minskas. 

Steg 2. Ändra vad som måste ändras (change) 

Så snart tillräcklig missnöjdhet uppstår med nuvarande situation och en riktig önskan att 

förändra finns, är det nödvändigt att identifiera exakt vad som måste ändras. Tre möjliga 

effekter av att ta in ny information är: 

 Ord får en ny eller utökad mening. 

 Begrepp tolkas i ett bredare sammanhang.  

 Värdera ny information och förändra viktningen vid behov. 

En kortfattad översiktlig syn på det nya läget krävs sedan för att se gapet mellan det 

befintliga läget och det nya föreslagna läget. Aktiviteter som hjälper själva förändringen 

inkluderar att imitera förebilder och att se efter egna lösningar genom inlärning med 

försök/misslyckande -metoden (trial-and-error). 

Steg 3. Att få förändring att bli permanent (refreeze) 

Bekräftelsen är det slutliga steget när nya beteenden blir vanliga och vardagliga, vilket 

inkluderar att utveckla en ny självbild och identitet och att finna nya sociala förhållan-

den. Därmed vill vi också återknyta till miljöaspekterna och attityderna hos resenärerna 

som kommer att kunna binda samman dessa tre steg och vara de faktorer som föränd-

ringen grundar sig på.  

2.5. Attityder som underlag till förändringar 

Miljön är till stor del redan ett vedertaget ämne hos allmänheten, men för att få reda på 

hur resenärerna funderar kring taxfreevarornas utsläppspåverkan kan bara de själva sva-

ra på. Det finns inga absoluta garantier för att en viss attityd leder till ett visst beteende, 

med andra ord är det inte säkert att de respondenter som har medverkat i en studie verk-

ligen kommer att agera så som de har svarat i enkäten (Thurén, 2001, s. 24). Dock kan 

man kartlägga respondenternas attityder. Detta blir överskådligt då man tar del av 

SIFO:s undersökningar angående den svenska befolkningens attityder till biltullarna 

(Sifo, 2005). Frågorna som ställts till utvalda svenskar är inledningsvis mycket generel-
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la men tenderar att mot slutet bli mer personliga. Resultatet påvisar att majoriteten har 

en negativ inställning till införandet av biltullar, trots att mindre än hälften av de tillfrå-

gade kommer bli drabbade av dem. Denna undersökning utfördes 2005 under försöks-

perioden. Jämför man resultatet från 2005 med dagens attitydundersökningar så är fler 

positivt inställda till införandet av biltullarna. Så hur enkäterna utformas blir ett mycket 

viktigt förarbete, då detta påverkar validiteten i stor utsträckning. 

Enligt Loosveldt och Storms (2008) påvisades vikten av att utforma en surveyundersök-

ning på rätt sätt. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur olika faktorer påver-

kar attityden till surveyundersökningar. Utgångspunkten var att undersöka fem olika 

variabler, som har visat sig vara de viktigaste i tidigare utförda studier. Resultatet påvi-

sade att en respondent kommer att vara positiv till en surveyundersökning när han eller 

hon finner undersökningen som en trevlig aktivitet, som denne anser bidra till ett nyttigt 

och pålitligt resultat. Samtidigt skall studien helst ge någon form av ersättning och sam-

tidigt innebära en minimal inskränkning av den personliga integriteten.   

Vidare diskuterar författarna skillnaden i hur frågeställandet utförs. Som sista fråga i 

enkäten hade de ”Om ni får förfrågan om att besvara en liknande enkät i framtiden, 

skulle ni medverka eller inte?”. Till skillnad från tidigare utförd studie (Loosveldt, 

Storms, 2008, s. 83) då forskarna denna gång ställt frågan ”öga mot öga” och fått en 

mycket hög svarsfrekvens som skulle tänkas medverka i en liknande studie, erhölls nu 

30 % som inte kunde tänka sig detta. Därmed blev slutsatsen att en survey- eller enkät-

undersökning via e-mail inte kan ge ett lika generaliserbart resultat, med anledning av 

att inställningen hos respondenten i stor utsträckning avgör om man får svar eller inte. 

Vilka faktorer som egentligen bidrar till att någon svarar på en enkät kan man inte med 

säkerhet påvisa. Vidare gjordes en uppföljning på samma enkät som gav resultatet att de 

som inte kunde tänka sig att ställa upp i en liknande undersökning faktiskt svarade den-

na gång. 58 % av de som inte ville svara på en ny undersökning besvarade istället denna 

gång när direkt kontakt återigen användes. 

Svarsfrekvensen kan dessutom bero på den sociala miljön som undersökningen utspelar 

sig i. Groves och Couper förklarar begreppet ”Oversurveying” som innebär att det finns 

en mättnad av undersökningar i den aktuella miljön (Groves & Couper, 1998). På en 

flygplats och med flygresenärer som målgrupp kan detta avspeglas i resultatet, om man 

inte på förhand är medveten om detta och finner lösningar. En respondent som medver-

kar i enkätstudier på daglig basis eller mer ofta, kan utveckla en mer negativ inställning 

till medverkandet och därmed öka bortfallet.  

Mer specifikt för uppsatsens forskningsområde kan hänvisas till en artikel om valet av 

transportmedel och attityden till valet och varför man utnyttjar just den. I detta fall gjor-

des undersökningen om attityden till bilkörning eller mer specifikt varför populationen 

nyttjar bilen som transportmedel. En viktig slutsats av studieresultatet blev skillnaden 

mellan de som färdas mer än andra. Det som förklarade resultatet var känslorna som 

bilföraren upplevde. Hade man bilen som en hobby och blev tillfredställd på det sociala 

området körde man oftare än de som inte brukade bilen mer än nödvändigt. Så hur långt 
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till arbetet respondenterna hade eller hur tillgången på övriga kommunikationer såg ut, 

spelade en mindre roll (Steg, 2004). Även Phil. (2007)  menar på att myntet kan ha två 

olika sidor, att man som individ minskar på vissa aktiviteter för att gynna miljön ökar 

också någon annans sysselsättning. 

Forskningar med liknande syfte, det vill säga att mäta individers attityder, är genomförd 

på Georgetown University, av forskaren Mary J. Culnan (1993). Hennes syfte var att 

forska om hur individer med en mer positiv attityd till sekundär information agerar an-

norlunda till skillnad från de som har en mer negativ attityd. Detta baserat på deras atti-

tyder till direktmarknadsföring och intrånget i deras privatliv. För att uppnå syftet med 

forskningen krävdes en surveyundersökning där konsumenternas attityd undersöks. På 

liknande sätt kan taxfreefrågan behandlas men då riktad mot försäljningen istället för 

marknadsföringen. 

2.6. Hypoteser 

Med forskningsfrågorna som bakgrund och för denna uppsats aktuell teori inom områ-

det service, beslutsprocesser och konsumentbeteende har vi skapat en övergripande hy-

potes om hur taxfreehanteringen kan komma att förändras. Att på förhand skapa sig ett 

antagande anser vi i detta fall leda till motivation och ett moment att ha med sig under 

arbetets gång. Det är också helt uppenbart att hypotesen baseras på utvald teori och blir 

riktad efter just denna, men ambitionerna är att förklara i det tredje blocket (kap 7-8) hur 

väl teorin kan fungera. 

Flertalet faktorer är inblandade i uppsatsens problemområde. De teoretiska områden 

som innefattas innebär att alla dessa kan ”placeras” inom ramarna för dessa. Att miljön 

och den alkoholpolitiska debatten kommer att spela en avgörande roll är vårt första an-

tagande eftersom allmänhetens åsikter spelar ut sin roll. Den mest centrala biten i denna 

förmodan kommer att utredas i enkäten till flygresenärerna. Vidare ser vi inte att be-

slutsprocessen och arbetet med den tänkta förändringen av taxfreehanteringen kommer 

skilja markant från Scheins teorier om förändring av tjänster. Vi antar dock att motiva-

tionen som förklaras i steg 1 (Schein 1992) kommer bli den tyngsta delen i förändrings-

processen och det är i detta steg denna uppsats kan komma att bidra som mest då vi 

kartlägger flygresenärernas konsumtionsbeteende. 
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3. Metod Fas 1 - Förstudien 

Det har sedan tidigare presenterats rapporter på hur Sveriges befolkning tänker i frågor 

beträffande valet av transporter och miljömedvetenhet, men dock aldrig inom området 

taxfreehandel och luftfart (T. Cassel, personlig kommunikation, 10 april 2010). För att 

få reda på om resenärernas attityder skiljer sig från flygbranschens expertåsikter, utförs 

därmed initialt intervjuer med områdesexperter för att ge underlag till hur enkätstudier 

och dess omfattning kan optimeras för att direkt rikta sig till flygresenärer. 

Den primära datainsamlingsmetoden utförs i två faser. Första fasen är förstudien som 

fullgörs av både ämnesrelaterade artiklar samt ostrukturerade besöksintervjuer som ef-

terliknar öppna samtal (Kvale, 1997, s. 25).  Andra fasen skall sedan påvisa resenärer-

nas attityd till taxfreefrågan. Således kommer intervjuerna i förstudien ske med respon-

denter som är experter på området. Valet av respondenterna till studiens besöksintervju-

er har tagits fram via personliga kontakter där den individ som är bäst lämpad till att 

medverka ger sitt utlåtande (Alvesson & Deetz, 2000, s. 218). Därmed får studien en 

hög tillförlitlighet så till vida att den eller de personer som anses vara områdets experter 

medverkar i intervjun, vilket innebär att studiens kommande steg vid utformning av 

enkäten kan medverka till en högre validitet. 

3.1. Tillförlitlighet  

Kvale (1997, s 218 f) använder sig av två uttryck när han beskriver vad validitet är, ”att 

validera är att ifrågasätta” och ”att validera är att kontrollera”. Ifrågasättandet används 

för att med kritiska ögon granska det egna förhållningssättet till ämnet. 

Eftersom uppsatsen är avgränsad inom ett område som saknar komplexa motgifter till 

problemet ifråga, blir det mer naturligt när en explorativ inställning används. Inte att 

förglömma leder detta till att validiteten blir en svårare fråga eftersom man inte har nå-

gon större hjälp av tidigare forskning. Intervjuerna som utförts har medvetet skapats för 

att leda vidare till följdfrågor för att kunna lirka sig in på områden som respondenterna 

gärna inte besvarar, om frågan skulle vara direkt. 

Viktigt att belysa är intervjuns inherenta natur som oftast blir ett validitetsproblem. 

Följdfrågor som dyker upp sporadiskt är inte återkommande i alla intervjuer utan varie-

rar från ena fallet till det andra.  

Genom att tillämpa en öppen samtalsintervju i deras hemmiljö ökar därmed möjligheten 

för respondenten att mer fritt konversera och utveckla samtalet till en diskussion. Även 

möjligheten att få lämna tilläggsupplysningar och göra konkreta ändringar kommer un-

derlättas på detta sätt. Förståelsen för respondentens subjektiva verklighet inom området 

lyfts alltså fram. Reliabiliteten blir hög genom att intervjun sker med områdesexperter. 

Detta med syftet att öka förståelsen om hur branschen ser på taxfreefrågan och vad som 
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hittills gjort. Då vi som agerar forskare innehar liten vetskap om specifika delar inom 

forskningsområdet krävs det ett ostrukturerat tillvägagångssätt i denna fas. Eftersom det 

är en fråga om personers och offentliga organs agerande samt lagstiftning som till stor 

del styr den empiriska delen av magisteruppsatsen, så måste även subjektiv data använ-

das för att ge en sann bild av den subjektiva verkligheten (Gustavsson, 2004, s. 238). 

Genom en öppen ostrukturerad intervju försöker vi därmed så lite som möjligt styra den 

information som samlas in. Först efter det att informationen har samlats in blir den 

strukturerad, indelad i kategorier och uppdelad i variabler som anknyts till varandra 

(Jacobsen, 2002, s. 159) 

För att underlätta informationsbytet under intervjuerna är det lämpligt att använda nå-

gon form av säkerställande av intervjun. Bandupptagning under konversationerna med 

respondenterna anses därför vara ett lämpligt alternativ. Vidare underlättar denna metod 

för oss att kunna medverkande mer aktivt i intervjun, och ökar därmed kontakten mellan 

forskningsgruppen och respondenten samt bidrar till mer rymd i konversationerna.  

3.2. Etik och konfidentialitet 

Informerat samtycke är ett begrepp som Kvale (1997, s 107) använder sig utav för att 

klarlägga ett av de större problem som intervjuer medför. Innebörden i detta medför att 

undersökningspersonen är väl medveten om undersökningens generella syfte, hur un-

dersökningen är upplagd och vilka risker samt fördelar som är förenade med deltagandet 

i forskningen. Informerat samtycke innebär därmed att respondenten frivilligt ställer 

upp i projektet och kan dra sig ur när han eller hon vill. Detta är ett verktyg för att 

motarbeta framtvingandet av information, som inte är korrekt eller valid för forskning-

en.  

Frågan om vem som skall ge sitt samtycke är ytterligare en fråga man måste beakta, en 

överordnads inställning till projektet kan skilja sig från undersökningspersonernas och 

därmed minska reliabiliteten på undersökningen (Kvale 1997, s 107 f). För att undgå 

detta subtila tryck på respondenten och därmed dennes svar på frågorna bör man i sö-

kandet efter en respondent inrikta sig så långt upp i hierarkin som är möjligt. Därmed 

styrker Kvales teorier våra urval av experterna.  

3.3. Egen motivering av metodvalet 

Att använda sig utav en mer strikt form av datainsamling har diskuterats men valet föll 

på det friare alternativet. Orsaken till valet tydliggörs om man ser hur ett striktare alter-

nativ måste utföras, man skulle då behöva komponera raka frågor med begrepp utifrån 

litteraturen, som sedan besvaras av respondenter med ekvivalenta befattningar. Detta 

skulle med stor sannolikhet inte kunna utföras då mindre företag inte har specialister 

inom riskhantering, som kan identifiera de litterära begreppen. Reliabiliteten kanske 

skulle öka med detta alternativ då man kunde be ett större urval personer besvara frå-
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gorna. Detta leder till en vekare validitet eftersom svaren bara säkerställer att begreppen 

är kända men inte besvarar syftet med frågan. 

3.4. Källhantering 

Litteraturstudier har genomförts via ämnesorienterade litterära verk, vetenskapliga artik-

lar och doktorsavhandlingar. Dessa litteraturer har använts i inspirerande och informa-

tivt syfte för att tillgodose reliabiliteten samt validiteten i uppsatsen.  Litteraturen är 

hämtad via fjärrlån, lokala biblioteket och Internetbaserade sidor. Sökorden som har 

använts för att finna relevant litteratur är tillika uppsatsens nyckelord. 
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4. Resultat Fas 1 

4.1. Utgångsläget till förstudien 

Ett seriöst intryck ökar trovärdigheten. Hur politiker resonerat i frågan om taxfreehan-

deln och vilka argument som förhindrar en lösning av dagens hantering, blev en mycket 

central fråga att få besvarad innan enkätstudien påbörjades och som inledande del i sam-

talen med experterna.  

Det mest fascinerande visade sig under det inledande arbetet då förkunskaper samlades 

in och rubrikvalet klarnade. Vid sökningar på ord och fraser relaterade till ämnet får 

man flertalet träffar angående flygets klimatpåverkan och hur branschen måste reducera 

sitt utsläpp. Artiklar och forskning om nya motorer som är bränslesnålare och andra 

tekniska lösningar finns det en uppsjö av, men när man specificerar sökningen på just 

taxfree ändras kvalitén och åsikterna. Politikers bloggar och artiklar i dagstidningar med 

uttalanden från politiker och ”allvetare” från båda leden utgör mycket av informationen. 

Men det mer kvalitativa och framförallt mer relevanta återfinns i facklitteraturen där 

sakkunniga personer inom flygbranschen och forskningsinstitutioner har fått en chans 

att säga sitt.  

Efter hundratals skickade e-mail och telefonsamtal till finans, miljö, närings- och soci-

aldepartementet kom äntligen svaret på en fråga som vi väntat på. En sakkunnig källa 

inom Regeringskansliet som vill vara anonym ringde och gav information gällande var-

för ansökningarna som Swedavia skickat beträffande förändringar i hanteringen, alltid 

får avslag. ”Vi har flertalet gånger behandlat dessa ärenden men tyvärr finns det inga 

utredningar som ni kan få ta del av. Förslagen stoppas alltid av Socialdepartementet”. 

Efter detta har flertalet försök att få kontakt med ansvariga genomförts, men utan resul-

tat. Alla skyller på andra eller hänvisar till någon annan som de tror kan vara till hjälp. 

Här tar alltså det politiska informationsflödet slut och påvisar därmed ett ökat behov av 

en enkätundersökning för att kunna utesluta en pusselbit – resenärernas åsikter.  

Nedan presenteras en sammanställning av flygbranschens position i serviceutvecklingen 

och ett tydliggörande av taxfreehandelns inverkan. Därefter en sammanställning och de 

kvalitativa intervjuer som sammanlänkar förstudien med attitydundersökningen. 

4.2. Flygbranschens miljöprioriteringar 

Internationella luftfartsstyrelsen (IATA) har ett mål, att halvera utsläppen och därmed få 

flyget klimatneutralt år 2050 (IATA, 2010). Flyget i Sverige står idag för omkring 3,5 

procent av den totala mängd utsläpp som påverkar klimatet negativt (Naturvårdsverket, 

2008). Internationella klimatpanelen (IPCC) räknar med en ökning av utsläppen som 

hamnar upp mot 5-6 procent fram till 2050 (Swedavia, 2010). Branschorganisationers 

arbete med att minska utsläppen pågår kontinuerligt med allt från effektivare motorer, 

till byte av material som minskar vikten på planen och att förbättra flygrutterna. SAS är 
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det första bolaget i världen som började genomföra ”Gröna flygningar” som innebär att 

enbart Arlanda på ett år ska minska utsläppen med ungefär 50 000 ton koldioxid förut-

satt att samtliga inflygningar skulle utföras på detta sätt
 
(Ekoresan, 2008). Detta skulle 

ge besparingar på ungefär 20 miljoner liter bränsle, vilket kan jämföras med 100 st. full-

tankade Jumbo Jets eller 6700 st. svenska JAS-plan, beräknat enligt Naturvårdsverkets 

utsläppstabeller (Naturvårdsverket, 2010).  

Att minska bränsleförbrukningen ger en mycket konkret miljöeffekt. Man brukar räkna 

med att ett kilo sparat bränsle minskar koldioxidutsläppen med 3,16 kilo. De miljövän-

liga åtgärder bolagen börjat genomföra sparar minst 300 kilo bränsle per flygning, unge-

fär 1 000 ton per år. Ett år med enbart dessa åtgärder skulle därmed minska koldioxidut-

släppen med cirka tre procent. 

De utsläppsbesparande och miljöeffektiva åtgärder som dessa siffror visar på är ett steg 

som inte kan undvikas om målet med minskade utsläpp skall uppnås. Vikten på planet 

är en faktor som dels påverkar kostnaden och dels miljöutsläppen. Att minska vikten är 

därför ett sätt att både minska användningen av flygbränsle och samtidigt skona miljön. 

Detta torde medföra att flygets resenärer får en ökad medvetenhet om luftrummets res-

väg utifrån ett miljöperspektiv. Vikt är dyrt, därför måste onödig vikt betraktas som 

oacceptabel och onödig, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv, dels utifrån miljöaspek-

ten. 

Arbetet med miljövänlig hantering av taxfreevaror har man sedan tidigare omarbetat i 

våra grannländer, där dessa varor inte flyger tur och retur till destinationerna. I Norge 

kan man sedan den 1 juli 2005 köpa tullfria varor vid hemkomsten och slipper därmed 

belasta bränsleförbrukningen ytterligare (Flygtorget, 2005). Lågprisbolaget Ryan Air 

har istället löst frågan med en prishöjning, där passagerarna får betala 285 kr extra för 

en påse med taxfreevaror (Din side, 2009). Svenskar är som bekant uppmärksamma på 

låga alkohol- och tobakspriser men samtidigt mer miljömedvetna än många andra euro-

péer. Därför ställer detta till problem när svenska tullregler bestämt att varor som skall 

betraktas tullfria måste anlända till Sverige genom flyg eller båt i kommersiell trafik 

(Tullverket, 2010). 

Problemet belystes i Dagens Nyheter 2006, där Island tas upp som exempel på en nation 

som tillämpar införsel av taxfree vid ankomst. I samband med detta gjorde Swedavia 

den bedömningen att resenärerna kommer att se detta som positivt eftersom man slipper 

medbringa taxfreepåsarna under hela resan. På SAS är man positivt inställd, med hän-

visning till säkerheten då spritflaskor inte anses vara ”en bra last”. Bolaget ser också 

bränslevinster och positiva miljöeffekter eftersom spritflaskorna är extra vikt. Klart po-

sitiva är också pilotkåren, som skulle vara tacksamma för att slippa flyga omkring med 

hundratals kilo sprit i bagagehyllorna medvetna om riskerna med att flaskor kan ramla 

ner och vålla personskador. Sprit innebär också en brandrisk. ”En del har kanske vid 

restaurangbesök sett en flambering med hjälp av konjak, - det brinner bra” utryckte 

SAS-kaptenen Bo Säbb, ordförande i Svensk pilotförening (SPF). I stället för spriten 

kan de kanske av säkerhetsskäl fylla på lite extra flygbränsle (DN, 2006).
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Om vi tänker oss den normala charterresan, exempelvis från Stockholm till Rhodos. Ett 

charterplan flyger den sträckan i snitt 600 gånger fram och tillbaka varje år, alltså 1 200 

starter. I snitt lastas ett plan med 300 kilo taxfreevaror. Denna last betyder att Rhodos-

planet släpper ut 162 ton koldioxid extra om året (Apollo, 2010). 

Ett annat vanligt resmål för svenska turister är Mallorca. För att förtydliga den ordrika 

väg en flaska alkoholhaltig dryck tar innan den når konsumenten ges följande förklaran-

de skildring. Flaskans resa startar vid ett av flygbolagens lager i Lund eller Tibro där 

den förpackas i förslutna påsar. Sedan transporteras den med lastbil upp till Arlanda där 

den tas ombord på flygplanet för avresa mot Mallorca. Beroende på om resenären har 

beställt varan till ut eller hemresan får personen därmed tillgång till varan därefter. Om 

varan skall hem till Sverige igen eller om resenären gjort en beställning till hemresan 

har denna flaska totalt transporterats 5570 km (Se appendix 1).  

4.3. Säkerhet – en freerider 

Att flyga anses vara ett av det säkraste sättet att transportera sig på, trots en ökad hotbild 

sedan terrordådet den 11 september 2001. År 2000 transporterade världens samtliga 

kommersiella jetflygplan över en miljard passagerare på 18 miljoner flighter, 20 av des-

sa flighter påverkades av haverier med dödlig utgång. U. S National Safety Council har 

genomfört studier mellan risken att köra bil i förhållande till att flyga och att flyga anses 

vara 22 gånger säkrare än att åka bil. Siffrorna visar ytterligare att det dör mer männi-

skor i biltrafiken under en genomsnittlig period på tre månader, än vad flyget orsakat 

under hela 60 år. Men trots detta finns det fortfarande luckor inom flygbranschen som 

behöver täppas igen för att ytterligare effektivisera utsläppen på flighterna med bibehål-

len säkerhet (Åkerman, Isaksson, Johansson & Hedberg, 2007, s. 7). 

4.4. Experterna 

Martin Öhman 

Öhman är ordförande i Svenskpilotförening (SPF), Sveriges största fackliga organisa-

tion för piloter. Den personliga kontakten med Öhman inleddes i uppsatsens initiala 

skede, då nya uppslag men framförallt åsikter från hur besättningen upplever sin ar-

betsmiljö bidrog till att författarna fick ytterligare infallsvinklar. Att redan i ett tidigt 

stadium sondera terrängen var för oss avgörande och mötet med SPF:s ordförande gav 

oss grunden till syftet. Nedan följer ett sammandrag från kontakterna.  

”Beträffande taxfreevaror och er vinkling av problemet så tror inte jag att man någon 

gång haft detta som argument i frågan om att få sälja vid ankomsten. Men det som vi 

piloter har tryckt på i flera år är vår arbetsmiljö och då främst säkerhetsriskerna som 

lösa föremål i kabinen kan leda till”. Kabinpersonalen befinner sig på planet under hela 

dess yrkeskarriär och har hela tiden olika risker att betänka och försöka undvika. Att 
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passagerare sedan får ta med sig brandfarliga vätskor i form av alkoholhaltiga drycker 

är det ingen som är glad över. ”Pilotförbundet har som sagt jobbat med denna fråga 

men ur säkerhetssynpunkt mer än som ett miljöproblem, men att kombinera dessa två är 

ju ännu bättre”. 

”Jag skulle inte kunna tro att problematiken i denna fråga sitter i svårigheten med dis-

tributionen av taxfreevarorna eller själva ”utlämningen” av dem”. Det finns införsel-

regler som reglerar mängden påpekar Öhman och kan inte tänka sig att detta ökar kon-

sumtionen på någon mätbar nivå. Det man istället borde tänka på är vad man vinner på 

en förändring och hur detta ökar arbetstillfällen. ”Politikerna borde tänka mer på pas-

sagerarnas kortsiktiga säkerhet med brandrisker än den långsiktiga alkoholkonsumtio-

nen”.  

Lars Westermark  

Naturvårdsverket har som uppdrag att tillse de miljöpolitiska beslut som fattas, också 

genomförs. Westermark som är enhetschef på klimatpolicyenheten kontaktades för att 

ge sina åsikter samt att validera uppsatsens frågeställningar. 

Westermark håller med oss i grundfrågan om att det säkert går att hitta smartare sätt att 

hantera taxfree varor på för att minska vikt under flygningarna. Däremot är det mer 

svårbedömt om det är ett lämpligt sätt att utför detta med lagstiftning. Westermark kan 

inte nu se vilka lagar som bör ändras/skapas och om det är möjligt med hänsyn till in-

ternationella överenskommelser. ”Det finns många frågor att besvara innan man kan ta 

ställning. Huvudspåret för att minska klimatpåverkan från flyg är att ta in flyget i han-

del med utsläppsrätter”. Westermark menar att detta styrmedel ger incitament till att 

minska startvikten eller snarare att öka betalande last, så flygbranschen bör vara positivt 

inställd till att hitta lösningar som minskar viktproblemet.  

Henrik Ekstrand  

Ekstrand är pilot och arbetar på flygbolaget Novair där han flyger Airbus 321 till char-

terdestinationer. Ekstrand har även en akademisk karriär som doktorand på Chalmers i 

Göteborg där han forskar inom flygmotorer och flygplansprestanda. Hans åsikter angå-

ende problemet skiljer sig inte nämnvärt ifrån andra som tillfrågats, men är intressant ur 

en annan synvinkel. Personalen som arbetar i denna miljö dagligen är de som kanske 

drabbas mest och därför är det viktigt att även få deras syn på problematiken bakom 

uppsatsen.  

Ekstrand anser att problemet med taxfreepåsarna är att flygbolagen av skattetekniska 

skäl måste transportera påsarna över stora distanser helt i onödan, precis som uppsatsens 

bakgrund beskriver. ”Det mest optimala, vore om affären kunde göras ombord och att 

flygbolagen kunde leverera varorna vid ankomst till t.ex. Arlanda om detta går att lösa 

rent logistiskt och skattetekniskt via t.ex. en utlämningsstation”. Men enligt Ekstrand är 
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problemet själva lagarna i Sverige som inte tillåter detta.”Det viktiga är att inte tappa 

helhetsbilden och enkom fokusera på taxfreepåsarna, det löser inte alla problem. Dessa 

påsar finns ombord för att det finns en efterfrågan från marknaden (d.v.s. passagerar-

na) för dessa varor, precis som det finns för att flygbolaget överhuvudtaget genomför 

flyguppdraget”. 

  

En fråga som Ekstrand ansåg vara avgörande är passagerarnas vilja att acceptera en för-

ändring. Om alla passagerare skulle packa sina väskor lite lättare kan samma eller större 

miljövinster uppnås som med att inte flyga med taxfreepåsarna, påpekar Ekstrand. Så 

passagerarnas attityd är därmed en mycket vital del att påvisa för att underlätta framtida 

beslut. 

  

Vidare resonerar Ekstrand i termer om att charterflyget som vanligtvis flyger med be-

läggningsgrader med ett snitt mellan 97-100 %, inte är den stora boven i dramat om vi 

gör en jämförelse med reguljärbolagen där beläggningsgrader i snitt är avsevärt mycket 

lägre. Detta brukar vanligtvis resultera i ytterst god bränsleförbrukning för charterbola-

gen. 

  

”Det viktiga i flygbranschen är att vi arbetar på många olika fronter och försöker för-

bättra saker, det finns många områden där vi kan förbättra oss, ett av dessa är taxfree 

frågan, men detta är inte lösningen till alla problem! 

 

”Att flyga charter från Sverige till t.ex. Grekland med ett modernt flygplan är bland de 

mest miljövänliga (om inte det mest miljövänliga) flygresandet som går att uppnå med 

eller utan taxfreepåsarna ombord”. Ekstrand förklarar att bränsleförbrukningen per 

passagerarkilometer som vanligtvis nyttjas som referens är signifikant mycket lägre än 

att flyga kortare distanser, speciellt om inte flygplanet är fullt. 

Thomas Cassel  

Cassel är kommersiell chef för Swedavia Arlanda Airport och styrelseledamot i 

branschorganet International Facility Management Association (IFMA) som är det 

största nätverket för aktörer inom Facility Management. Cassel fick höra om uppsatsen 

och blev intresserad eftersom han själv jobbar med frågor som just dessa. Han medger 

att uppsatsens inriktning är ett nytänkande och ser en stor potential i studien.  

I de utredningar som Swedavia utformat de senaste åren beträffande taxfree så handlar 

hantering av taxfree om resenärens bekvämlighet och skattetrycket mer än själva miljö- 

och säkerhetsfrågan. Cassel förklarar att vikten av det gods som hanteras ombord inte 

överstiger den vikt som varierar genom att resenären ätit frukost eller ej. Detta genom 

att alla i ett plan inte får eller vill handla och om 150-250 resenärer i ett plan har 3 hg 

frukost i sig så är viktproblemet detsamma. 
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Det som visat sig är att handeln ur ett högskatteperspektiv lika gärna kan ske på marken 

genom att resenären får handla vid hemkomst eller deponera sina varor till ankomst 

menar Cassel. ”Få resenärer vill handla med sig för att förbruka på destinationen. 35-

40% av resenärerna anser dock, att handla är en del av resan och att det finns en efter-

frågan på ren shopping”. 

Cassel förklarar att Sverige är ett av få länder som inte får sälja alkohol med utländsk 

skatt. Detta beroende på alkohollagstiftningen och det faktum att Systembolaget har 

detaljhandelsmonopol i Sverige. Skulle alla få handla vid ankomsten, kanske volymerna 

ökar något men regleringen av vikten sker ju genom restriktioner från flygbolagen. 

”Vi på Arlanda jobbar extremt mycket med miljöfrågorna och då främst med reduktion 

av CO2
”
. Därför har även denna fråga belysts en hel del. Handel av taxfreevaror hante-

ras av tre aktörer på flygmarknaden idag. Flygplatsen man avreser ifrån, flyget man 

reser med och flygplatsen man anländer till. De legala förutsättningarna skiljer sig 

mycket. 

”Taxfreehandeln i sig drivs av skillnaden i pris med marknaden resenären bor på. Ju 

högre skatt desto högre intresse att köpa varorna”. Skulle alkoholskatten i Sverige 

minska så skulle intresset för taxfreesprit göra det med men då nås inte de socialpolitis-

ka målen anser Cassel. 

Materian är komplex men Cassels slutsats är att taxfree inte försvinner pga. miljöskäl 

utan genom smidigare lösningar för konsumenten i så fall. Miljöproblemet för flygsek-

torn är av en helt annan dignitet där taxfree är myggan och marktrafik och inomhuskli-

mat och bränsleurvalet för flyget är elefanten. ”Tänkte att ni kanske har användning av 

våra egna argument kring ankomsthandel och skattad alkohol. Vi gjorde en hemställan 

tidigare men blev sedan varse att vi borde ta tillbaka den för att inte riskera att man 

stängde alla våra möjligheter att hitta en lösning framöver genom att man tog ett lag-

förslag på för grunda argument dvs. att vi skulle risker att ”förlora” när ärendet kom 

upp. Vi återtog därför vår hemställan i syfte att vässa argumenten eller vänta på ett 

bättre ”läge”. 

Lars Andersen  

Andersen har huvudansvaret för SAS samhällskontakter i Sverige och arbetar främst 

med säkerhets- och miljöfrågor, för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för 

branschen.  

Det finns mycket som kan göras för att förbättra miljön och självklart vill SAS bli de 

bolag som är först ut med framtidens lösningar. Utsläppen från inrikesflyget skall halve-

ras fram till 2020 och det är ett mål som bolaget inte ser som en omöjlighet utan ett rim-

ligt mål som sätter fart på hela branschen. Ett stort steg i utvecklingen är de Gröna in-

flygningarna som nu prövas med alla SAS plan som landar på Arlanda. Detta reducerar 
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stor del av utsläppen men är ett mycket komplext system som kräver resurser från bola-

gens sida och ansvariga luftfartsmyndigheter. I Sverige finns det både möjligheter och 

viljan att utforma ett fungerande system som kan innefatta samtliga flygplanstyper och 

flygbolag, men tyvärr så ser inte debatten likadan ut i resten av världen framförallt Eu-

ropa.  

”Sverige ligger mycket långt fram i utvecklingen av system som är bränslebesparande 

och vill visa framfötterna i kapplöpningen som sker inom branschen”. Flyget är ett 

spännande område som de flesta människorna inte vet så mycket om och framförallt 

inte hur denna påverkar miljön. Det görs mycket hela tiden för att bespara vikt under 

flygningar men kunden är idag inte mogen för att välja det alternativet som är miljövän-

ligast. Resenärer är mycket prismedvetna och styr också sitt val därefter, det finns möj-

ligheten att klimatkompensera på SAS flygningar men detta är inget som man vill betala 

för. Kanske är kunderna tveksamma över om detta faktiskt hjälper och Andersen håller 

delvis med i detta resonemang då granskningar visat att verksamheter som utför dessa 

uppdrag inte alltid fungerar som de bör. Men idén är mycket bra och tillser en viss del 

av behovet men dock på kortare sikt, SAS ser längre in i framtiden och anser att man i 

synnerhet bör ”sanera” de lättåtkomliga problemen som är direktverkande. 

Idag är det väldigt stor konkurrens mellan de bolag som tillverkar flygplan och varje del 

som byts ut i äldre typer eller monteras in i nya är de mest effektiva som marknaden 

erbjuder. Enbart stolarna tillverkas av tre företag som konkurrerar sinsemellan för att 

uppnå bästa komfort till lägst vikt så det är mycket moderna plan vi ser på flygplatserna. 

Ytterligare exempel är mattorna som finns i kabinen som slits ut mycket snabbt och byts 

därför ut en till två gånger per år med resultatet att de blir lite lättare och hållbarare för 

varje gång. Men tillbaks till det tidigare som är direktverkande och som Andersen tror 

vara en del i arbetet med att minska utsläppen, det vill säga taxfree. 

Andersen berättar för oss att en minskning på 1 % av SAS flottans totala bränsleför-

brukning är ungefär en besparing på 100 miljoner svenska kronor. Nu är detta mycket 

grovt räknat och skiljer sig självklart från flygplanstyp till hur piloten flyger men om det 

handlar om ungefär 500 kg taxfreevaror som fraktas varje resa så är detta inte en orimlig 

siffra. Andersen ser inte att en förändring i hanteringen av taxfree skulle innebära pro-

blem gällande varken kostnad eller logistik, tvärtom och istället minska kostnaden och 

öka intäkterna för både flygbolagen och distributör. Själva pre-pack systemet som inne-

bär att varor på förhand packas och transporteras ned till destinationen för att sedan 

återvända hem, är en lösning som inte är optimal. Att ge passagerarna möjligheten att få 

sina förbeställda varor eller helt enkelt få handla i en butik vid ankomsten, är ett system 

som man istället borde eftersträva.   

Vidare ställde vi en fråga till Andersen eller snarare en framtida idé, kan man i framti-

den få svanmärka ett flygbolag? Andersen nickar medstämmande och berättar att man 

för några år sedan har försökt få ett just sådant samarbete med denna organisation men 

det finns ett problem. Precis som flygbranschen i stort är detta ett mycket speciellt om-

råde som inte kan tillämpa samma lösningar och regler som de flesta andra branscher 

utan allt måste specialdesignas för just flyget. Svanen hade därmed inte några kriterier 
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för att passa flyget och man ansåg att detta inte är det ”rätta” området för Svanen. Men 

att man idag kanske borde föra nya samtal med Svanen eller liknande organisationer 

som arbetar för hållbara lösningar för klimatet är absolut en bra idé. Att vara först ut 

med att kunna miljömärka ett flygbolag, kan kanske komma bli den nya kapprustningen 

inom flyget. 

5.1. Sammanfattade slutsatser 

Bekräftelsen av att flygbranschen ser taxfreehanteringen som ett hinder till klimatför-

bättringar ger motivation men framförallt färska bevis på vikten av förbättrande åtgär-

der. Många idéer om hur arbetet ska fortskrida och planer på hur alternativa lösningar 

ska planeras bekräftades gång på gång under intervjuerna med de sakkunniga. Att dess-

utom få bekräftat hur viktigt det är att framhålla resenärernas åsikter i en fråga som 

denna leder oss vidare in på studiens syfte, - att mäta flygresenärernas attityd till föränd-

ringar i taxfreehanteringen. 
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5. Metod Fas 2 - Enkätstudien 

Eftersom resenärernas attityder kommer ha en avgörande roll för studiens möjligheter 

att skapa underlag till nya lösningar, bör populationsurvalet därför vara stort nog för att 

kunna ge en så rättvisande bild som möjligt. Flertalet faktorer räknas in i denna process 

för att ge möjlighet till en genomförbar studie. Ett flertal tidigare utförda attitydunder-

sökningar har därför beaktats och använts som stöd. En rapport har särskilt granskats på 

grund av dess uppdelade disposition (Nystedt, 1993). Fas 1 i denna är tillika vår förstu-

die baserad på tidigare kunskaper och fas 2 som behandlar själva enkäten. 

En inledande faktor är kostnaden och tillgängligheten. Bekvämlighets och stratifierat 

urval är de urvalsmetoder som lämpar sig bäst i detta fall då de personer som för tillfäl-

let finns tillgängliga, utgör populationen. Bekvämlighetsurvalet som metod låter kanske 

i första stadiet som att den inte kan generaliseras och inte motsvarar hela populationen, 

men man ska vara medveten om att denna metod har en mycket betydande roll. Inom 

ämnesområden som ekonomi och management används bekvämlighetsurval i stor ut-

sträckning och har en mer framträdande roll än stickprov som baseras på sannolikhets-

urval (Bryman, 2005, s. 116-117). Detta för att minska förberedelserna som är mer tids- 

och kapitalkrävande (Trost, 2007, s. 29). 

Bekvämligheten i detta fall hamnar på positionen som flest relevanta studieobjekt be-

finner sig på. Arlanda är det största navet i Sverige, under 2008 reste 18,1 miljoner re-

senärer till eller från Arlanda, varav 13,3 miljoner reste utrikes (Arlanda Facts, 2008), - 

en mer eller mindre självklar position att använda som måltavla i den kvantitativa delen. 

Den andra urvalsmetoden som benämns stratifierat urval (Kylen, 2004, s. 147), används 

mer sällan inom akademisk forskning och kritiseras på grund av svårigheterna till att 

generalisera. Orsaken till detta är att intervjuaren på förhand bestämmer vem och hur 

många som kommer att intervjuas. Målet för undersökningens urval är att ge ett stick-

prov som speglar en population i termer av den relativa fördelningen av individer i olika 

kategorier, som i detta fall t.ex. kön och ålder (Trost, 2007, s. 128). Fördelarna med att 

använda sig utav dessa två urvalsmetoder är att man på ett mer effektivt sätt får den po-

pulation som uppfyller kraven till undersökningen. 

Frågorna som är framtagna för respondenterna tillika resenärerna, utgörs av frågor med 

kvantitativ karaktär. En pilotstudie av frågorna genomfördes med 35 slumpmässigt ut-

valda universitetsstudenter med ett utfall i åldersspannet mellan 21 och 38 år. Detta för 

att ge klarhet i hur frågorna skulle formuleras för att inte innefatta svårförståeliga be-

nämningar. Resultatet blev som förväntat godkänt eftersom inga utav frågorna gav in-

trycket att vara svårtolkade. Dessutom har vi valt att ställa frågorna till resenärerna själ-

va för att minimera dessa komplikationer och exkludera bortfall. För att svaren sedan 

ska kunna hanteras statistiskt, används variabler liknande de som erkända undersök-

ningsföretag såsom SIFO använder. Fördelen med att replikera variablerna i dessa före-

tags enkäter är att säkerställa validiteten och minimera svårigheterna som kan uppstå då 

frågor angående befolkningens åsikter skall besvaras. Dessutom undviks misstolkningar 
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och färgade åsikter som kan uppdagas vid formningen av frågeställningen. Undersök-

ningen kommer endast mäta individers personliga synpunkter på hanteringen och alla 

individer räknas lika i studien (Trost, 2007, s. 128). 

Mäta intensiteten i enskilda förhållanden blir viktigt i detta fall. Vi vill inte bara se om 

intervjuobjekten är lika eller olika, utan även säga något om hur olika de är, detta utförs 

med hjälp av två variabler. Rangordnings och ordinalskala är dessa två där vi med den 

förstnämnda försöker mäta grader av positivitet eller negativitet. Den ordinala skalan 

används som grund (Trost, 2007, s. 20). Enbart kvantitativ anser vi ändå inte att denna 

attitydundersökning är eftersom de ämnesrelaterade frågorna är rangordnade. Med detta 

menas att en liknelse till en intervju kan skådas i formuläret och sättet vi utför studien. 

Hade det skickats ut en större kvantitet av formulär där vi själva inte ställer frågorna 

skulle det i vår mening inte bli lika lättolkade svar. Nu får man respondenternas närhet 

som fördel till tolkning av resultatet i dubbel bemärkelse. 

5.2. Bortfall 

Bortfallet är en del i forskningsprocessen som skall diskuteras i gällande enkätunder-

sökning. Denna enkätstudie syftar till att omfatta hela taxfreesortimentet för att reducera 

risken med att data blir missvisande. Det vill säga att även en respondent som är nykte-

rist kan handla parfym. Även ålder är en variabel som tas med i enkäten, detta för att 

svenska medborgare under 20 år inte får föra in alkoholhaltiga drycker till Sverige. Re-

spondenter som avböjer att svara på enkäten kommer bedömas som bortfall men inte 

orsaksanalyseras eller innefattas i frekvenssammanställningen. 

Svarsfrekvenser är en viktig faktor för undersökningens kvalitet. Bortfall av svar är all-

tid förenade med osäkerhet i resultatet.  

5.3. Enkätens utformande 

Att utföra surveyenkäten på ett rättvisande tillvägagångssätt och bedriva insamlingen av 

data i en social miljö på rätt sätt, är mycket viktigt då svarsfrekvensen kan vara avgö-

rande beroende på i vilken miljö den empiriska materialinsamlingen sker i. Uppsatsens 

planerade enkätundersökning kan tyda resenärernas attityder angående taxfreehanter-

ingen om antalet respondenter är representativ. Eftersom de tidigare studierna endast 

berört flygplanstillverkarnas tekniska lösningar och hur politiker diskuterat om nya 

styrmedel, fokuserar föreliggande studie därmed på resenären. Så till vida att deras atti-

tyder mäts och därigenom komma påvisa slutsatser om inställningen till dagens taxfree-

hantering.  
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Konstruktionen av den utförda enkätundersökningen var att använda sig utav frågor i 

kategoriserad nivå, vilket Culnan beskriver som en bra utgångspunkt för att samla in 

data, som sedan blir enkel att analysera. För att Culnan skulle få tillräckligt med data att 

behandla utfördes det 126 st. anonyma intervjuer. Respondenterna i studien fick själva 

avgöra om de skulle medverka i undersökningen eller inte och innan studien startades 

genomfördes en pilotstudie för att testa svarsfrekvensens pålitlighet och frågornas ut-

formning. Dock kan det krävas fler respondenter för att mäta flygresenärernas attityder 

då generaliserbarheten bör vara stor för att kunna utgöra underlag till förändringar i han-

teringen. 

Culnan anser att när attityder undersöks bör svarsalternativen vara lutande, alltså att 

svaren går från positiva svarsalternativ till negativa. Individen tolkar därmed själv vad 

som är mest positivt respektive mest negativt i de ställda svarsalternativen. På detta sätt 

kan inte forskaren påverka respondentens attityd i förväg.  

Med denna teorietiska bakgrund kan studien genomföras på ett mer träffsäkert vis hos 

studiens respondenter till skillnad mot SIFO:s undersökning gällande trängselskatten 

där validiteten ifrågasatts vid uppföljningsstudien. De som var emot biltullarna blev inte 

ens drabbade av dem, så med rätt population redan från början ökar nivån på validiteten. 

Att forma en korrekt enkät med de rätta svarsalternativen grundar sig i dessa forsknings-

rapporter samt med de specifika kunskaper som flygbranschen förfogar över. Möjligen 

kommer en uppföljningsstudie även i detta fall bli aktuellt för att ytterligare påvisa in-

ställningen till den nya hanteringen fast då troligen med avvikande resultat precis som i 

undersökningen om trängselskatten.  – Människans beteende ändras med ökad kunskap. 

5.4. Enkätens praktiska utförande 

Den andra fasen kommer alltså fullgöras av intervjuer baserat på det nämnda urvalet. 

Frågor med fasta svarsalternativ i fallande ordning ställs muntligt till resenärer för att 

minimera uppkomsten av fel som kan förefalla om de skulle få läsa frågorna själva. För 

att påverka validiteten har vi använt oss av variabler som gemene flygresenär förstår 

innebörden av och därmed besvara. Frågorna och svarsalternativen är utformade så att 

analys senare kan ske i det statistiska programmet SPSS. Genom att vi använder oss av 

ett tillvägagångssätt där vi registrerar data för varje enskild individs svar, stärks validite-

ten (Bryman & Bell, 2005, s. 244). Resultatet som datainsamlingen genererar kan ge 

insikt i om resenärerna är tillmötesgående till en förändring berörande taxfreevarorna.  

Det finns ingen annan plats som är mer representativ än Arlanda flygplats för att 

genomföra studiens datainsamling. Då flygplatsen har flest in- och utrikes resenärer i 

Sverige. Respondenterna som befinner sig på Arlanda utgör ett stort urval från den 

svenska befolkningen. Detta kan bidra till en del av generaliseringen, genom att en bred 

population intervjuas.  
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5.5. Presentation av resultatet 

För att pressentera resultatet av attitydundersökningen på ett överskådligt sätt, kommer 

samtliga frågor redovisas enskilt efter samma ordning som resenärerna har besvarat 

dem. Resultatet kommer tydliggöras i frekvenstabeller som visar hur resenärernas svars-

frekvens fördelas på de olika kategorierna.  

5.6. Enkätstudiens tillförlitlighet 

Att tillse en tillförlitlighet där resultatet av forskningen är accepterat i andra människors 

ögon är ett bra bevis på ett lyckat resultat. Överförbarhet eller möjligheten till att dupli-

cera är inom kvalitativ forskning en svårarbetad faktor eftersom det rör sig om en sub-

jektiv verklighet hos det undersökta objektet. Kvantitativ data från historisk tid är den-

samma idag och kommer så vara i all oändlighet, medans det empiriska data som en 

kvalitativ undersökning behandlar kommer förändras inom samma tidsram. Situationer 

förändras och därmed även problemets struktur och omfattning som kan ifrågasätta un-

dersökningens pålitlighet (Bryman & Bell, 2007, s. 307). 

Validering av data är mycket svårare ju närmare kvalitativ metod man kommer, normalt 

sett kan man be en kollega eller studiegrupp granska eller spela ”revisorer” för att be-

döma kvalitén på valda metoder. Denna form av teknik anses inte vara ett pålitligt verk-

tyg inom forskning med företagsekonomisk inriktning då kvalitativa studier oftast resul-

terar i enorma mängder data som är mycket svåra att granska av en tredje part. Som 

även i denna uppsats utgör problemet en liten del i något mycket större och är därmed 

svårt att få insikt i, utan att ha längre och djupare relationer med de undersökta objekten. 

Detta leder vidare in på att kunna styrka och konfirmera det resultat som uppnås (Bry-

man & Bell, 2007, s. 308). 

Om man utgår från insikten att samhällsvetenskaplig forskning är svår att hålla objektiv 

måste man intyga att man handlat i god tro. Det vill säga att uppenbara exempel på rik-

tade åsikter inte får finnas med eftersom detta påvisar att forskaren medvetet låtit per-

sonliga värderingar påverka både resultat och val av utförande. Äktheten är att ge en 

rättvisande bild av verkligheten och en självklarhet om forskningen skall bli accepterad 

och användbar. Dock kan det vara ett problem då generaliserandet av undersökningen 

skall motsvara hela populationen.  

Har vi funnit de rätta källorna inom området Taxfree? Jacobsen (2002, s. 259) anser att 

”inga kvalitativa undersökningar är bättre än de data som de lyckas samla in under de 

första faserna”. Respondenterna måste ha förmågan att lämna riktig information och 

det är upp till insamlaren att kritiskt granska detta. Vissa respondenter ger mer betydan-

de information än andra och här måste en bedömning ske av källornas närhet till det 

studerade objektet och samtidigt vara medveten om man får första eller andrahandsin-

formation att tillgå. Den kanske mest avgörande och viktigaste faktorn då det gäller att 

granska din informatör är intervjupersonens vilja att lämna information, det kan handla 
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om hemlig information som undanhålls eller personliga åsikter som styr vad som berät-

tas (Thurén, 2001, s. 34). Därför har vi innan genomförandet av besöksintervjuerna 

ringt till de branschorganisationer för att få möjligheten till en besöksintervju med den 

person som besitter kunskap till att kunna besvara syfte. Detta medverkar till att forsk-

ningen får en tillförlitlighet till det som studerats.  

De felkällor som undersökningen kan tänkas stöta på är som beskrivit i bortfallet är de 

respondenter som inte får lov att föra in alkohol till Sverige, den angivna åldern för in-

försel av alkohol i Sverige är tjugo år. För att undvika denna felkälla användes variabeln 

ålder i enkäten. 

Med hjälp av fakta baserat på experternas svar har vi konstruerat enkäten med variabler 

på ordinal nivå (Djurfeldt & Larsson, 2003, s. 41). Variablerna är en viktig utgångs-

punkt då detta påverkar validiteten i studien. Genom att använda sig av en enkätunder-

sökning för att besvara resenärernas attityder kan tillförlitligheten öka. Svarsalternativen 

kan tolkas olika från individ till individ, då innebörden av ett alternativ som ja absolut 

kan ha olika inbördes verkan. Detta kommer på bästa möjliga vis elimineras genom att 

skapa frågorna så att innebörden är lättolkad och ingiver saklighet och förtroende till 

undersökningen. 

6. Presentation Fas 2 – Enkätstudien 

Undersökningen är riktad till flygresenärer med syftet att dels utreda vad resenärerna 

har för kunskaper om flygets miljöpåverkan och dels att undersöka deras attityder till 

förändringar i taxfreehanteringen. 

Intervjupersonerna ombads bland annat svara på hur deras konsumtionsbeteende ser ut; 

om det är viktigt att kunna konsumera taxfreevaror när de flyger och hur de ställer sig 

till en förändring av dagens taxfreehantering. Andra frågor som ställdes var hur flygets 

utsläpp påverkas av taxfreevarorna och om resenärerna kan tänka sig avstå köpa tax-

freevaror. 

Intervjupersonerna har också svarat på bakgrundsfrågor som kön, ålder, utbildning, bo-

stadsort och så vidare. Detta för att kunna få en djupare förståelse för svaren på frågorna 

ovan. I de fall skillnader vad gäller bakgrundsfrågor och svaren på de andra frågorna 

uppstår redovisas detta i rapporten. 

Datainsamlingen ägde rum den 25 mars år 2010 med ett slumpmässigt urval av flygre-

senärer på Arlanda flygplats. Totalt gjordes 342 intervjuer varav 321 fullkomliga . 

I tabellbilagan återfinns samtliga tabeller som ligger till grund för rapporten. 
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6.1. Sammanfattning 

 En klar majoritet anser att det inte är viktigt att kunna köpa taxfreevaror när de 

flyger. Lika stor andel skulle inte heller flyga mindre om chansen att köpa tax-

free upphörde. 

 Fyra av tio tror inte att taxfreevarorna påverkar flygplanets utsläpp. 

 95 procent skulle kunna tänka sig få varorna via en utlämningsdisk vid ankoms-

ten. I samma omfattning skulle resenärerna föredra få sina varor vid ankomsten 

istället för på sätet. 

 95 procent av flygresenärerna kan tänka sig avstå köpa taxfreevaror för att bidra 

till en miljövänligare flygning. 

 92 procent skulle hellre köpa sina taxfreevaror vid ankomsten. 

Med hjälp av det statistiska programmet SPSS och Spearmans korrelationstest har sva-

rens samverkan på variablerna jämförts. De sju kontrollvariablerna som enkäten inne-

håller var tänkta att ge svar på vilka resenärer som hade den mest positiva attityden till 

en möjlig förändring. Dock kan dessa slutsatser inte påvisas eftersom en mycket svag 

korrelation uppnåddes vid beräkningarna. Vi kan därmed inte utesluta att t.ex. kvinnliga 

akademiker från landsbygden skulle vara mer positivt inställda än andra resenärer. 

Därmed har vi valt att endast presentera svarsfrekvenserna i detta kapitel för att senare 

återkomma till korrelationen. 

6.2. Kontrollvariablerna inledde enkäten 

Undersökningen uppnådde 321 respondenter som besvarade enkäten (fullständig fre-

kvenstabell återfinns i bilaga 3). Könsfördelningen blev följande: 68,5 % består av män 

och resterande 31,5 % består av kvinnor. I de andra kontrollvariablerna blev fördelning-

en hos respondenterna följande; Akademiker representerar 48,9 % och ej akademiker av 

51,1%. Svealand är överrepresenterat bland respondenterna med 67,9 %, 25,9 % repre-

senterar Götaland, de resterande 6,2 % är bosatta i Norrland. De respondenter som 

kommer från en storstad är 69,5 %, småstad är 26,8 % och landsbygd 3,7 %. 
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Frekvens Procent 

Man 220 68,50% 

Kvinna  101 31,50% 

Totalt 321 100,00% 
Figur 1. Könsfördelning 

 

 
Frekvens Procent 

1990-1970 91 28,30% 

1960-1950 155 48,30% 

1940-1930 75 23,40% 

Totalt 321 100,00% 
Figur 2. Åldersfördelning 
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Frekvens Procent 

Norrland 20 6,20 % 

Svealand 218 67,90% 

Götaland 83 25,90% 

Totalt 321 100,00% 
Figur 3. Regionsfördelning 

 

 

 
Frekvens Procent 

Storstad 223 69,50% 

Småstad 86 26,80% 

Landsbygd 12 3,70 % 

Totalt 321 100,00% 
Figur 4. Boplats 

 

 



Kapitel 5. Metod Fas II 

34 

 

 

 
Frekvens Procent 

Svensk 321 100 % 

Ej svensk 0 0 % 

Totalt 321 100 % 
Figur 5. Nationalitet 

 

 

 
Frekvens Procent 

Akademiker 157 48,90% 

Ej akademiker 164 51,10% 

Totalt 321 100,00% 
Figur 6. Utbildningsnivå 
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6.3. Konsumentbeteende och taxfrees roll under flygresan. 

Den största delen i undersökningen handlar om attityden till dagens taxfreehantering 

och inställningen till en möjlig förändring. 

Dessa frågor härleds till teoriavsnittet om Service Management och resebeteende. Hur 

viktigt är det att bibehålla systemet som det fungerar idag? Är resenärerna öppna för det 

nya förslaget att få möjlighet till leverans vid ankomst? 

Hur viktigt är det att kunna köpa taxfreevaror och på vilket sätt? 

Intervjupersonerna tillika respondenterna till enkäten fick först ta ställning till hur vik-

tigt de ansåg vara att kunna köpa taxfreevaror när de flög. Här svarade majoriteten att de 

inte alls var viktigt, nästan åtta av tio svarade detta alternativ. 23 % svarade att det inte 

var särskilt viktigt medans mindre än 1 % ansåg att detta till stor del är viktigt.  

 

Figur 7. Köpa taxfree 
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Kan du tänka dig att få taxfreevarorna via en utlämningsdisk när du går av planet istäl-

let för på sätet? – Var en fråga som ställdes till intervjupersonerna. 

94 % ser alternativet att få taxfreevarorna via en utlämningsdisk som ett absolut alterna-

tiv. 4 % är till viss del positiva medans drygt en av hundra inte tycker att detta är ett bra 

alternativ. 

 

Figur 8. Utlämningsdisk 
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På frågan om resenärerna skulle köpa mindre taxfreevaror om de istället skulle få varor-

na vid ankomsten har samtliga tillfrågade utom en, samma åsikter. 99,7 % ansåg att de 

inte skulle köpa mindre och den avvikande resenären som tillfrågades svarade alternati-

vet; Vet ej. 

 

Figur 9. Handla mindre 
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Ytterligare en fråga i undersökningen handlade om hur stor del av flygresan som möj-

ligheten att få konsumera taxfreevaror egentligen betyder. Resultatet var entydigt och 

hela 99 % skulle inte flyga mindre om möjligheten att få köpa taxfreevaror försvann. 

Tre resenärer svarade att de absolut skulle flyga mindre. 

 

Figur 10. Flyga mindre 
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Nästa fråga ger klarhet i hur resenärerna ställer sig till en förändring i taxfreehantering-

en. Även i denna fråga svarade majoriteten; Ja absolut, med en frekvens på 92 %. 7,5 % 

svarade alternativet; Ja troligtvis, och en person påvisade en negativ inställning i frågan. 

 

Figur 11. Köpa vid ankomst 
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6.4. Attityder till klimatförändringar 

Tre frågor i undersökningen syftar till att ta reda på vilka attityder resenärerna har till 

klimatförändringar. 

Är det tillräckligt viktigt för att vi ska ändra på vårt beteende? 

På denna fråga kunde respondenterna svara; Ja till stor del, Ja till viss del, Vet ej, Nej 

inte särskilt, Nej inte alls. 

Fyra av hundra tror att taxfreevarorna ombord på planet har en påverkan på miljön. Ing-

en har svarat med alternativet; Ja till viss del. Fem personer har svarat att de inte vet om 

utsläppen påverkas och resterande 94,7 % av de svarande tror inte eller delvis inte att 

det påverkar. 

 

Figur 12. Utsläppspåverkan 
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Att avstå från att konsumera. 

Den näst sista frågan i undersökningen handlar om man kan tänka sig avstå från att kon-

sumera skattereducerade varor för att bidra till en bättre flygmiljö med mindre utsläpp. 

En övertygande majoritet av resenärerna kan tänka sig att avstå köpa taxfreevaror och 

hela 94 % kan absolut tänka sig detta. Fem har svarat att de absolut inte kan avstå köpa 

dessa varor. 

 

Figur 13. Avstå köpa taxfree 
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Sista frågan på formuläret är kopplad till kontrollfrågorna och klargör vilket ressätt 

de tillfrågade använder. 

På denna fråga fick de två alternativ; Charter eller reguljärt.  

Åtta av tio tillfrågade skulle eller hade denna dag rest med ett charterflyg. Resterande 

hade eller skulle flyga reguljärt. 

 

Figur 14. Charter eller reguljärt 
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7. Analys 

7.1. Enkätundersökningens kaliber 

Enkätundersökningen fick ett positivt gensvar hos resenärerna, där antalet svarande re-

spondenter blev totalt 321 st. Vikten av att arbeta med kodade enkäter och ett statistik-

program visade sig tydligt när data skulle sammanställas och variablerna korreleras med 

varandra. Den totala omfattningen blev totalt 342 st. respondenter, med ett bortfall på 

21 st. resenärer. Av bortfallet var det 7 st. respondenter som inte uppfyllde kravet för 

ålder. Resterande 14 st. förklaras med antagandet att de inte ville medverka på grund av 

tidsbrist eller ointresse. 

Enligt Mangione (1995, s. 60-61) är en svarsfrekvens överstigande 85 % ett utmärkt 

resultat i en enkätundersökning genomförd via post. Eftersom resenärerna tillfrågades 

direkt får vi anta att denna frekvens bör vara aningen större – omkring 90-95 % i detta 

fall. 93,85 resulterade svarsfrekvensen i efter avslutad undersökning med ett bortfall på 

6,15 %, detta är inget som bedöms vara missvisande eftersom svaren är starkt entydiga. 

Därmed anses en bortfallsanalys inte vara nödvändig eftersom helhetsbilden av under-

sökningen inte kommer påverka resultatet, och inte heller på något sätt besvara syftet 

mer ingående. 

7.2. Resenärernas attityder 

Steichen & Terrien (2009. s. 354) förklarar om problematiken med att försöka progno-

stisera konsumenternas val av produkter. Taxfree med dess inverkande faktorer i be-

slutsprocessen är som framförallt Cassel och Andersen förklarar att situationen med 

förändringsarbetet står och faller på grund av den nuvarande lagstiftningen. Dessutom är 

branschen inte är medveten om hur utfallet av resenärernas attityder kommer att bli vid 

en möjlig introducering av mer miljömedveten hantering. Steichen & Terrien förklarar 

detta som de instabila variablerna i rådande tid som processen befinner sig i. 

Service handlar om som förklarat, att vara intresserad av kundernas avsikt med produk-

ten och där ett värde kan skapas (Gummesson, 1994, s. 78). Att försöka urskilja värde-

skapande faktorer i taxfreehanteringen kan härledas till samtliga intervjuer som utförts. 

Förenklad hantering för resenärerna och minskad miljöpåverkan är de mest betydande 

eller framträdande, men att ge en förklaringsgrad i vilka grupper av resenärer som bran-

schens bör inrikta sig till i första hand blir dessvärre svårare. Kundernas inblandning är 

enligt Edvardsson en avgörande eller i många fall minst en betydande del, – trots detta 

är det idag en majoritet av serviceföretag som inte är villiga att utsätta sig för kostnaden 

och risken som denna process innebär (Edvardsson, et. al, 2006, s. 12).  

En tolkning av kontrollvariablerna i detta fall visar på att framtagen statistik inte kan 

påvisa en urskiljning mellan exempelvis kön och utbildning. Därmed kan vi inte förkla-
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ra något starkt existerande samband av de svarande. Därmed är det troligen ingen speci-

fik grupp som väljer att avstå vid en möjlig förändring. 

Med framtagen data kan också en tolkning utföras angående om det är viktigt för rese-

nären att kunna köpa taxfree när de väljer transportmedlet flyg. Den generella och enty-

diga i resenärernas svar är att taxfree och möjligheten till att konsumera är en viktig del 

av flygandet. Det vill säga att i valet av transportmedlet värderar resenärerna utifrån 

andra premisser än tillgången till taxfreehandeln och därmed i samma linje med hur 

experten Andersen på SAS förutspådde. 

Resenärerna är också positivt inställda och välkomnar en förändring i hanteringen av 

taxfreevarorna som kan leda till lägre utsläpp. Hela 98 % är eniga om att de kan tänka 

sig få varorna via en utlämningsdisk istället, en tolkning av detta resultat kan vara att 

resenärerna vill minska hanteringen av sitt bagage under transporten. Detta kan även 

härledas till styrmannen Ekstrand som tycker att det vore optimalt om enbart transaktio-

nen utförs ombord och att varorna stannar på marken. Cassel uppger att taxfreehandeln 

troligen inte kommer försvinna på grund av miljöskäl, men dock bör smidigare lösning-

ar av hanteringen konstrueras . Han får även medhåll från Andersen på den punkten som 

också anser att hanteringen inte är optimal.  

Resenären skulle därmed inte ändra sitt köpbeteende om en förändring kom att ske och 

därmed inte i linje med charterbolagens påstående om minskad försäljning. Andersen 

anser att en förändring i hanteringen inte skulle medföra kostnadsökningar eller logis-

tiska komplikationer utan påpekar tvärtom - en förändring skulle innebära kostnadsre-

duceringar. Trots att företag ser en risk i att blanda in kunder i utvecklingen, ser man en 

generell trend hos företagen att bli mer kundorienterade och vilja att involvera kunderna 

i större utsträckning. Dessutom påvisar undersökningar att denna strategi ger bättre pro-

dukter, nöjdare kunder, ökad lojalitet och större vinst (Alam, 2002, s. 102). 

På frågan om resenärerna hellre ville köpa taxfreevarorna vid ankomsten angav 99,7 % 

att de kunde tänka sig detta. Resultatet av enkäten påvisar även i denna fråga att de inte 

är negativa till en förändring. Ekstrand förklarade att flygbranschen kan förbättras på 

flertalet områden, ett av dessa är taxfreefrågan precis som Westermark på Naturvårds-

verket yttrade sig ”Flygbranschen bör vara positivt inställd på att hitta lösningar som 

ni antyder”. 

7.3. Resenärerna och miljöpåverkan 

Resenärerna tror inte att taxfreevarorna påverkar flygets utsläpp, vilket tydligt fram-

kommer av resultatet. Hade flera resenärer varit mer medvetna om utsläppen skulle det-

ta kanske resulterat i att de hade konsumerat mindre taxfreevaror. Andersen berättade 

att flyget är ett område som de flesta människor inte har någon större kunskap om och 

framför allt inte hur branschen påverkar miljön. Med hjälp av experternas utlåtande och 
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resultatet från enkäterna kan diskussionen om framtida rekommendationer bli mer inrik-

tad på de områdena som täpper till just dessa kunskapsluckor. 

Dock bör Thuréns (2001) förklaring att man med en undersökning av detta slag inte ger 

ett exakt svar på hur resenärerna kommer att svara eller agera i framtiden utan som en 

fingervisning på hur resultatet eller attityderna ser ut just nu. 

Lewi/Scheins process för beslutsfattande inom förändringsarbete eller som i detta fall 

mer träffande, - förändring av förlegad process, kan anpassas och lägga mer vikt på det 

första steget. Här tas tidigare lärdomar och kulturella influenser upp som grunderna i 

människans vilja till förändring. Förändring kräver att man lägger till nya krafter för att 

nå förändring eller så tar man bort några de av befintliga faktorerna som stödjer beva-

randet av rotat beteende. Denna upptiningsprocess i förhållande till taxfreehanteringen 

anses vara mycket viktig i resenärernas syn på taxfree som helhet. Resultatet som påvi-

sar att man mer än gärna vill konsumera men samtidigt bistå med ett grönare samhälle 

ger indikationer på att kunskapen inom flygbranschens taxfreehantering inte ses som ett 

vardagsproblem. 

Vi har tidigare förklarat att processen till en effektiv implementering av en förändring 

skiljer sig självklart från fall till fall. Motivera varför förändringen ska ske och till vil-

ken nytta. Varje förändringsprocess involverar inte bara lärande av något nytt utan ock-

så ett ”avlärande” av något förlegat. Ingen förändring sker om det inte finns motivation 

till förändring och här finner man den svåraste delen i förändringsprocessen. De spets-

argument som kommer påverka individerna har man redan inom branschen, – miljöpå-

verkan.  

7.4. Identifierande orsaker till att taxfreehanteringen inte förändras: 

Vår forskning påvisar att de grundläggande orsakerna till att en förändring inte sker 

inom taxfreehanteringen grundar sig i den svenska politiken. Politikerna har inte aktivt 

tagit del av flygbranschen och dess experters åsikter gällande denna effektivisering. 

Experten Ekstrand förklarar att flygbranschen idag jobbar med att effektivisera de tek-

nologiska åtgärderna, – därmed reducera bränsleåtgången. Dock anses det inte räcka om 

man vill förändra människans beteende och tankar om utsläpp om man inte påverkar 

henne med direkta och mer personliga känslor. Med detta kan en kombinerad lösning ge 

ett effektivare resultat. Ett icke förekommande samarbete mellan just dessa parter kan 

därmed vara förklaringen på varför ingen förändring skett. 

Vi kan härleda vår empiri till teorin angående tilläggstjänster. Tina upp, ändra och be-

fäst stämmer bra överens med undersökningen och vårt resultat av undersökningen.  
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8. Uppsatsens bidrag, generaliserbarhet och 

fortsatt forskning. 

I detta kapitel återknyts till studiens syfte och forskningsfrågor. Ett centralt avsnitt ut-

görs av ett sammandrag av studiens forskningsbidrag och praktiska följder. Vidare förs 

en diskussion om bidragens tillämpbarhet i andra sammanhang. Kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning. 

8.1. Återknytning till syftet och forskningsfrågorna 

Studien har bearbetat ett förslag på tjänsteutveckling inom flygbranschen som syftar till 

att både minska kostnaderna för särskilt flyget och anpassa servicen, till en mindre mil-

jöpåverkande. Lösningen för att uppnå dessa mål var att understryka flygresenärernas 

attityder i konsumtionen och vidareutveckla befintliga ansökningsunderlag till en lag-

förändring.  

Det övergripande syftet för uppsatsen har varit att identifiera orsakerna till varför tax-

freehanteringen inte har förändrats och att mäta flygresenärernas attityder till dagens 

service inom taxfreehanteringen. Syftet har slutförts med hjälp av tre forskningsfrågor 

som har bidragit med en noggrannhet och motivation till uppsatsens två tolkande kapi-

tel.  

1. Vilka orsaker bidrar till att taxfreehanteringen inte har förändrats? Frågan styrde 

uppmärksamheten i första hand mot den bakomliggande debatten angående branschens 

vilja till förändring. Den besvarades med hjälp av experterna och har legat till grund för 

kapitel 5. 

2. Hur kan innehållet och utvecklingen av tilläggstjänster beskrivas och förstås? Denna 

fråga härleds till de två teoretiska kapitlen med inriktning på service och utveckling av 

befintliga tjänster. D.v.s. kapitel 3 och 4. 

3. Hur ser konsumtionsbeteendet hos flygresenärerna ut beträffande taxfreevaror? Med 

denna fråga riktades uppmärksamheten mot flygresenärerna själva och det har besvarats 

med enkätundersökningen som legat till grund för kapitel 7. 

8.2. Uppsatsens teoretiska bidrag 

I studien har vi framförallt använt teorier om service management utifrån ett synsätt 

som ska ge ett extra värdeskapande för intressenterna, i detta fall inte bara flygresenä-

rerna utan hela samhället som påverkas i det stora hela. Flertalet faktorer spelar en mer 

eller mindre avgörande roll när det ska fattas beslut. Kunden är en form av partner som 
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tillhandahåller företaget med värdefull data Gummesson (1994, s. 78), detta beskrivs i 

den teoretiska delen av uppsatsen och är en av de mest centrala åsikter som vi anser bör 

värdesättas. 

Studien har kommit fram till att med dagens snabba utveckling inom miljö- och teknik 

området måste också kunskapen hos intressenterna fortplantas i samma fart. Vi anser 

speciellt att miljöområdet oftast ligger beskrivet under ett eget kapitel, det vill säga att 

man utgår ifrån att detta är en extravagant variabel som inte påverkar beslut och bran-

scher på samma sätt som exempelvis marknadsföring eller teknikutvecklingar. Vi kan 

därmed påvisa med denna uppsats hur stor del miljön kan spela en avgörande roll 

med en återkoppling till Gummessons mening med att kunden bidrar med den värdeful-

la informationen. 

8.3. Uppsatsens praktiska bidrag 

Det har sedan starten av debatten angående taxfreevarornas långa resväg, växt ett intres-

se bland allmänheten om varför det inte sker en förändring. Miljön är ett tungt argument 

som vi ser från allmänhetens sida, inte bara i taxfreefrågan utan återkommande och 

genomgående i de flesta samhällsdebatter. Flygbranschen ser problematiken utifrån yt-

terligare en sida, – en affärsmässig. Utan inkomster fungerar inte heller utvecklingen av 

miljövänliga system som kan leda till effektivare system. Beslutsprocessen har därmed 

visat sig spela en avgörande roll vid implementering av en förändring i detta fall. Flerta-

let svåra faktorer påverkar beslutet i detta avseende; bibehålla ekonomisk ersättning, 

utveckling av inarbetat system och en förändring i lagen. 

Inlärningsprocess 

Den bristande miljömedvetenheten bland resenärerna samt den positiva inställning till 

en möjlig förändring, är de två viktigaste resultat som undersökningen påvisat. För det 

första anser vi att miljömedvetenheten hos resenärerna är mycket låg i jämförelse med 

övriga transportsektorn. Kunskaperna om hur övriga delen av transportsektorn påverkar 

miljön är betydligt större, särskilt gällande bilismen som i högre grad överrumplas med 

påtryckningar. Kanske tänker resenärerna på ett annat sätt när man befinner sig i den 

miljö där flygbranschen spelar ut sin roll. Det kan också vara som experterna antyder i 

intervjuerna, flygmiljön är mycket speciell och de flesta är oftast helt ovetande om hur 

branschen fungerar.  

För det andra påvisar resenärerna en positiv inställning gällande det nya ändringsförsla-

get på hanteringen. Men eftersom branschen gör vinst på försäljningen av taxfreevaror 

är flygbolagen rädda att en förändring kan leda till minskade intäkter och vikande resul-

tat. Undersökningen påvisar dock motsatsen, en betydande majoritet av resenärerna 

skulle inte handla mindre varor eller att det skulle påverkar valet av transportmedel. 

Därmed finns det i nuläget möjligheter att få fram bevis och skapa lösningar som istället 

kan ge ökade intäkter till flygbolagen såsom svenska statskassan. Så mer exakta beräk-
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ningar som påvisar intäktsökningar kan därför vara mycket hjälpsamma vid de kom-

mande ändringsförslagen. 

Beslutsprocessen 

De nya förslagen på förändring i hanteringen kan komma att effektivisera hanteringen 

av taxfree samtidigt som den också kan bidrar till två faktorer - säkrare miljö för passa-

gerarna/kabinbesättningen samt minskade utsläpp. Detta är det inga tveksamheter om 

enligt pilotförbundets ordförande Martin Öhman. Därmed fokuseras också diskussionen 

på att lyfta och understryka vad en ändrad hantering av taxfreevaror leder till. Våra 

grannländer har redan tillämpat en hantering som innebär en möjlighet för resenärerna 

att erhålla sina taxfreepåsar vid ankomsten. Därmed bör problemdiskussionen i större 

utsträckning hanteras på politisk nivå istället för att låta flygbranschen behöva bära be-

visbördan. 

Men eftersom det ligger på svenska politiker att fatta beslut i frågan bör också en mer 

betydande del av utredningarna innefatta resenärernas positiva attityder till förändringar. 

Väljarstödet styr valfrågor och den lilla marginalen mellan de politiska blocken ger inte 

utrymme för att förlora röster. En mer omfattande undersökning om attityden till tax-

freehanteringen kan därmed ge ännu bättre underlag för branschen, då nästa ansökan om 

en förändring genomförs. Cassel menar att bara enskilt beskriva de ekonomiska vinster-

na eller hur miljöpåverkan minskar är inte tillräckligt för att övertyga beslutsfattarna. 

Vad denna studie kan bidra med i just detta avseende är påvisandet av hur resenärernas 

konsumtionsvilja inte kommer minska på grund av en förändring i hanteringen. 

Flygbranschen måste därmed enas om gemensamma riktlinjer för att få större slagkraft. 

Detta kan ske på två sätt där det ena förslaget leder till att Sverige och de politiker som 

står bakom detta blir vinnarna. Om detta inte sker kommer svensk alkoholpolitik bli 

överkörd och våra mandat ses som obetydliga när övriga samarbetsländer beslutar i frå-

gan. Att de senare skulle kunna hända kan vi jämföra med privatimporten av alkohol 

och tobak. EU beslutade under 2008 att man som svensk medborgare får importera al-

kohol och tobak via e-handel. Precis som denna ”näringskedja” kan även flygbranschen 

finna en lösning som är brukbar utan att inskränka på områden som ligger inom lag-

rummen.   

För att ytterligare påvisa hur en förändrad taxfreehantering kan hjälpa flygbolagen att 

behålla sin ställning på marknaden, kan göras med hjälp av bränslepriset. Lågprisbola-

gens bränslekostnad utgör upp mot 39 % av det totala biljettpriset medans reguljärflyg-

ningarna har 17 % (Kågesson, 2008, s. 47). Eftersom lågprisbolagen och charterresorna 

är de linjer som semestrande resenärer nyttjar till stor del, är det också dessa flygningar 

som får bära vikten av taxfreevarorna i lastutrymmet. Om man istället kunde överräcka 

varorna vid ankomsten skulle detta bidra till att kunna behålla prismarginalerna vid en 

förväntad höjning av bränslepriserna. 
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Med en lättande effektivisering vill vi påvisa hur en möjlig omstrukturering av dagens 

taxfreehantering kan bli möjlig utan negativa effekter på varken resenärernas konsum-

tion eller miljöpåverkan. Vidare kan ett mer omfattande och specifikt förslag på en om-

strukturering leda till bättre samarbete och ökad förståelse mellan de berörda parterna i 

taxfreefrågan. Att en opartisk utredning beträffande hanteringen bör komma till stånd 

för att påvisa de miljöåtgärder som kommer prövas, är en del i uppsatsens resultat. Till 

skillnad från tidigare miljöeffektiviserade åtgärder som infriats i Sverige, berörs denna 

av en mycket mindre del av befolkningen. De flesta svenskar färdas med bil och vänder 

därmed också ryggen till de politiker som gör bilresorna dyrare. Däremot i Taxfreefrå-

gan handlar det i själva verket om samhällssociala aspekter där vi ser flygbranschen stå 

svarslösa mot politikerna. Grunden till detta ligger med stor sannolikhet i samhällets syn 

på hur ”smutsigt” flyget är och det tabubelagda området kring alkoholpolitiken. Så för-

slaget på hur en förändrad hantering skall komma att underlättas blir själva förändrings-

tillfället som då skulle ske parallellt med övriga serviceförbättringar som flygbolagen 

idag arbetar med. Därtill också påpeka den miljardindustri och utveckling som bran-

schen står för och hur viktigt flyget är för att upprätthålla goda affärsrelationer med öv-

riga världen. – Flyget är en ”driver” för teknologisk utveckling. 

Effektiviseringen skall lösas som tidigare förklarats genom att resenärerna ska få erhålla 

sina taxfreevaror vid ankomsten istället för på utresan. För att tydliggöra detta kan åter-

igen resan till Mallorca användas. När du som resenär anländer till destinationen, går du 

till en utlämningsdisk eller butik för att hämta ut dina taxfreevaror vid uppvisande av 

verifikation. På hemfärden fungerar systemet på samma tillvägagångssätt, förbeställa 

vad du önskar och hämta ut den när du anländer till din destination. På detta tillväga-

gångssätt behöver inte varorna transporteras onödiga vändor och besparingarna på både 

flygbränsle och miljö kan därmed bli betydande.  

8.4. Resultatens tillämpbarhet 

Vi kan nu med stor säkerhet påvisa vilka faktorer som kan vara behjälpliga för flygbran-

schens framtida planer på förändringar i hanteringen inom taxfree. Viktigt är också re-

sultatet från enkätundersökningen som påvisar flexibiliteten hos resenärerna när det 

gäller viljan att kunna bistå med förändrat konsumentbeteende, om förändringen kan 

leda till något bra för naturen. Kanske kan liknande fall komma att grunda sig i samma 

eller en liknande forskning när andra rationaliseringar skall åstadkommas. Därmed kan 

det likväl vara tillämpbart inom olika områden och andra branscher. 

8.5. Fortsatt forskning 

Öka stickprovet vilket kan öka generaliserbarheten ytterligare. En större och mer omfat-

tande studie angående privata branschers beslutsfattande arbete vid situationer där lagen 

måste anpassas till utvecklingen. Vi ser här två moment som inte arbetar i symbios och 

problemet uppstår när lagar bromsar den snabba produktutvecklingen. En mer generali-

serbar teori i frågor där dessa två moment är aktuella kan ge större nyttovinster eftersom 
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intressenterna sparar in tid som idag måste läggas på byråkratiska detaljer. Mer specifikt 

inom flygbranschen kan större vikt läggas på att konvertera beslutsprocessen och anpas-

sa denna till övriga EU-stater. Därmed kan också större andel av den tidigare tidsåt-

gången istället ges till att värdera resenärernas åsikter beträffande t.ex. taxfreehantering-

en.  

En del av syftet med denna uppsats var att undersöka varför inga förändringar har gjorts 

trots stor debatt om klimatet och ekonomiska tillståndet inom flyget. Det som därmed 

passar bra under denna rubrik är att belysa arbetet med större påverkan från flygbran-

schens sida. Om ansökningar i framtiden blir mer specifika och pekar på direkta vinster 

kan detta därmed hjälpa flygbranschen att få större slagkraft i förändringar. Arbetet med 

att miljömärka flygbolagen kanske till och med skulle få både resenärer och beslutsfat-

tare att i framtiden tänka i nya banor beträffande vikten av en lättande effektivisering.
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10. Appendix 

10.1. Appendix 1. Grafik av taxfreevarornas resa. 

Bild 1. Exempel på hur en flaska alkoholhaltig dryck transporteras innan den når kon-

sumenten. Se sida 14. 

 

Bild 2. Exempel på hur långt taxfreepåsen färdas innan den når konsument. Se sida 14. 
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10.2.  Appendix 2. Frågeformulär till resenärer. 

 

Kön 

Man. Kvinna . 

 

Födelseår 

19_______ 

 

Region i Sverige 

Norrland. Svealand. Götaland. 

 

Boplats 

Storstad. Småstad. Landsbygd 

 

Nationalitet 

Svensk. Annan. 

 

Utbildningsnivå 

Akademiker. Ej akademiker. 

 

Är det viktigt för dig att kunna köpa taxfreevaror när du flyger? 

Ja till stor del. Ja till viss del. Vet ej. Nej inte särskilt. Nej inte alls.  

 

Kan du tänka dig att få taxfreevarorna via en utlämningsdisk när du går av planet istället för på sätet? 

Ja absolut. Ja till viss del. Vet ej. Nej troligtvis inte. Nej inte alls. 

 

Skulle du köpa mindre taxfreevaror om du istället får varorna vid ankomsten? 

Ja absolut. Ja till viss del. Vet ej. Nej troligtvis inte. Nej inte alls. 

 

Skulle du flyga mindre om du inte kunde köpa taxfreevaror? 

Ja absolut. Ja troligtvis. Vet ej. Nej troligtvis inte. Nej absolut inte. 

 

Skulle du hellre vilja köpa dina taxfreevaror vid ankomst? 

Ja absolut. Ja till viss del. Vet ej. Nej troligtvis inte. Nej absolut inte. 

 

Tror du att dina taxfreevaror som du får på sätet påverkar flygplanets utsläpp? 

Ja till stor del. Ja till viss del. Vet ej. Nej inte särskilt. Nej inte alls. 
 

Kan du tänka dig att avstå köpa taxfree för att bidra till en miljövänligare flygning? 

Ja absolut. Ja till viss del. Vet ej. Nej troligtvis inte. Nej absolut inte. 

 

Ska du flyga Charter eller Reguljärt? 

Charter. Reguljärt. 
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10.4. Appendix 4. Frekvenstabell 

Kön  

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid MAN 220 68,5 68,5 68,5 

KVINNA 101 31,5 31,5 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Födelseår 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid 90-70 91 28,3 28,3 28,3 

60-50 155 48,3 48,3 76,6 

40-30 75 23,4 23,4 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Region 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Norrland 20 6,2 6,2 6,2 

Svealand 218 67,9 67,9 74,1 

Götaland 83 25,9 25,9 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Boplats 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Storstad 223 69,5 69,5 69,5 

Småstad 86 26,8 26,8 96,3 

Landsbyggd 12 3,7 3,7 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Nationalitet 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Svensk 321 100,0 100,0 100,0 
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Utbildningsnivå 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Akademisk 157 48,9 48,9 48,9 

Ej akademisk 164 51,1 51,1 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Är det viktigt för dig att kunna köpa taxfreevaror när du flyger? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja till stor del 1 ,3 ,3 ,3 

Vet ej 3 ,9 ,9 1,2 

Nej inte särskilt 73 22,7 22,7 24,0 

Nej inte alls 244 76,0 76,0 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Kan du tänka dig att få taxfreevarorna via en utlämningsdisk när du går av planet istället för 

att få det på sätet? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja absolut 303 94,4 94,4 94,4 

Ja till viss del 12 3,7 3,7 98,1 

Nej troligtvis inte 2 ,6 ,6 98,8 

Nej inte alls 4 1,2 1,2 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Skulle du köpa mindre taxfreevaror om du istället får varorna vid ankomst? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Vet ej 1 ,3 ,3 ,3 

Nej troligtvis inte 3 ,9 ,9 1,2 

Nej inte alls 317 98,8 98,8 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Skulle du flyga mindre om du inte kunde köpa taxfreevaror? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja absolut 3 ,9 ,3 ,3 

Nej troligtvis inte 3 ,9 ,9 1,2 

Nej inte alls 315 98,1 98,8 100,0 

Total 321 100,0 100,0   
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      Skulle du hellre vilja köpa dina taxfreevaror vid ankomst? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja absolut 296 92,2 92,2 92,2 

Ja troligtvis 24 7,5 7,5 99,7 

Nej troligtvis inte 1 ,3 ,3 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Tror du att dina taxfreevaror som du får på sätet påverkar flygplanets utsläpp? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja till stor del 12 3,7 3,7 3,7 

Vet ej 5 1,6 1,6 5,3 

Nej inte särskilt 118 36,8 36,8 42,1 

Nej inte alls 186 57,9 57,9 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      
Kan du tänka dig avstå att köpa taxfreevaror för att bidra till en miljövänligare flygning? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Ja absolut 302 94,1 94,1 94,1 

Ja till viss del 12 3,7 3,7 97,8 

Vet ej 2 ,6 ,6 98,4 

Nej absolut inte 5 1,6 1,6 100,0 

Total 321 100,0 100,0   

      Ska du flyga charter eller reguljärt? 

    
Frekvens Procent 

Valid Pro-
cent 

Kumulativ 
Procent 

Valid Charter 253 78,8 78,8 78,8 

Reguljärt 68 21,2 21,2 100,0 

Total 321 100,0 100,0   
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10.5. Appendix 5. Spearmans – Korrelation 

För att ge en överskådlig bild av databladet sammanfogas följande tre blad i högerled 

med denna sida först.  

    

Kön  Födelseår Region Boplats 

Kön  Correlation Coefficient 1,000 -,037 ,070 ,068 

Sig. (2-tailed) . ,506 ,209 ,221 

N 321 321 321 321 

Födelseår Correlation Coefficient -,037 1,000 -,020 ,006 

Sig. (2-tailed) ,506 . ,724 ,915 

N 321 321 321 321 

Region Correlation Coefficient ,070 -,020 1,000 ,060 

Sig. (2-tailed) ,209 ,724 . ,286 

N 321 321 321 321 

Boplats Correlation Coefficient ,068 ,006 ,060 1,000 

Sig. (2-tailed) ,221 ,915 ,286 . 

N 321 321 321 321 

Nationalitet Correlation Coefficient . . . . 

Sig. (2-tailed) . . . . 

N 321 321 321 321 

Utbildningsnivå Correlation Coefficient ,019 ,086 -,035 ,059 

Sig. (2-tailed) ,738 ,124 ,534 ,296 

N 321 321 321 321 

Är det viktigt för dig att kunna köpa 
taxfreevaror när du flyger? 

Correlation Coefficient -,015 ,048 ,043 -,041 

Sig. (2-tailed) ,791 ,390 ,441 ,469 

N 321 321 321 321 

Kan du tänka dig att få taxfreevarorna via 
en utlämningsdisk när du går av planet 
istället för att få det på sätet? 

Correlation Coefficient ,070 ,056 -,018 ,008 

Sig. (2-tailed) ,208 ,316 ,753 ,886 

N 321 321 321 321 

Skulle du köpa mindre taxfreevaror om du 
istället får varorna vid ankomst? 

Correlation Coefficient -,105 -,049 -,065 ,015 

Sig. (2-tailed) ,059 ,385 ,244 ,787 

N 321 321 321 321 

Skulle du flyga mindre om du inte kunde 
köpa taxfreevaror? 

Correlation Coefficient -,006 -,074 ,011 ,043 

Sig. (2-tailed) ,921 ,185 ,841 ,446 

N 321 321 321 321 

Skulle du hellre vilja köpa dina taxfreeva-
ror vid ankomst? 

Correlation Coefficient ,104 ,055 -,063 ,178
**
 

Sig. (2-tailed) ,062 ,324 ,258 ,001 

N 321 321 321 321 

Tror du att dina taxfreevaror som du får 
på sätet påverkar flygplanets utsläpp? 

Correlation Coefficient -,110
*
 -,075 -,012 ,022 

Sig. (2-tailed) ,048 ,181 ,830 ,699 

N 321 321 321 321 

Kan du tänka dig avstå att köpa taxfree-
varor för att bidra till en miljövänligare 
flygning? 

Correlation Coefficient -,113
*
 ,012 -,053 -,083 

Sig. (2-tailed) ,043 ,829 ,345 ,139 

N 321 321 321 321 

Ska du flyga charter eller reguljärt? Correlation Coefficient -,089 ,005 -,033 ,169
**
 

Sig. (2-tailed) ,113 ,930 ,555 ,002 

N 321 321 321 321 

 



Kapitel 10. Appendix 

VIII 

 

 

Nationalitet Utbildningsnivå 

Är det viktigt för dig att 
kunna köpa taxfreeva-

ror när du flyger? 

Kan du tänka dig att få 
taxfreevarorna via en 
utlämningsdisk när du 

går av planet istället för 
att få det på sätet? 

Skulle du köpa mindre 
taxfreevaror om du 

istället får varorna vid 
ankomst? 

. ,019 -,015 ,070 -,105 

. ,738 ,791 ,208 ,059 

321 321 321 321 321 

. ,086 ,048 ,056 -,049 

. ,124 ,390 ,316 ,385 

321 321 321 321 321 

. -,035 ,043 -,018 -,065 

. ,534 ,441 ,753 ,244 

321 321 321 321 321 

. ,059 -,041 ,008 ,015 

. ,296 ,469 ,886 ,787 

321 321 321 321 321 

. . . . . 

. . . . . 

321 321 321 321 321 

. 1,000 -,085 -,002 -,054 

. . ,129 ,965 ,336 

321 321 321 321 321 

. -,085 1,000 -,100 ,148
**
 

. ,129 . ,072 ,008 

321 321 321 321 321 

. -,002 -,100 1,000 -,099 

. ,965 ,072 . ,077 

321 321 321 321 321 

. -,054 ,148
**
 -,099 1,000 

. ,336 ,008 ,077 . 

321 321 321 321 321 

. ,003 ,041 -,262
**
 -,016 

. ,951 ,460 ,000 ,782 

321 321 321 321 321 

. ,029 -,127
*
 ,135

*
 -,081 

. ,601 ,023 ,015 ,148 

321 321 321 321 321 

. -,042 ,009 ,037 ,118
*
 

. ,449 ,874 ,507 ,035 

321 321 321 321 321 

. ,036 -,136
*
 -,061 ,028 

. ,522 ,015 ,275 ,615 

321 321 321 321 321 

. -,027 -,030 -,094 ,058 

. ,635 ,588 ,093 ,298 

321 321 321 321 321 
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Skulle du flyga mindre 
om du inte kunde köpa 

taxfreevaror? 

Skulle du hellre vilja 
köpa dina taxfreevaror 

vid ankomst? 

Tror du att dina taxfree-
varor som du får på 

sätet påverkar flygpla-
nets utsläpp? 

Kan du tänka dig avstå 
att köpa taxfreevaror för 
att bidra till en miljövän-

ligare flygning? 
Ska du flyga charter 

eller reguljärt? 

-,006 ,104 -,110
*
 -,113

*
 -,089 

,921 ,062 ,048 ,043 ,113 

321 321 321 321 321 

-,074 ,055 -,075 ,012 ,005 

,185 ,324 ,181 ,829 ,930 

321 321 321 321 321 

,011 -,063 -,012 -,053 -,033 

,841 ,258 ,830 ,345 ,555 

321 321 321 321 321 

,043 ,178
**
 ,022 -,083 ,169

**
 

,446 ,001 ,699 ,139 ,002 

321 321 321 321 321 

. . . . . 

. . . . . 

321 321 321 321 321 

,003 ,029 -,042 ,036 -,027 

,951 ,601 ,449 ,522 ,635 

321 321 321 321 321 

,041 -,127
*
 ,009 -,136

*
 -,030 

,460 ,023 ,874 ,015 ,588 

321 321 321 321 321 

-,262
**
 ,135

*
 ,037 -,061 -,094 

,000 ,015 ,507 ,275 ,093 

321 321 321 321 321 

-,016 -,081 ,118
*
 ,028 ,058 

,782 ,148 ,035 ,615 ,298 

321 321 321 321 321 

1,000 -,129
*
 -,072 ,035 ,072 

. ,020 ,199 ,537 ,201 

321 321 321 321 321 

-,129
*
 1,000 -,073 -,073 ,048 

,020 . ,194 ,193 ,393 

321 321 321 321 321 

-,072 -,073 1,000 ,124
*
 -,052 

,199 ,194 . ,026 ,357 

321 321 321 321 321 

,035 -,073 ,124
*
 1,000 -,031 

,537 ,193 ,026 . ,580 

321 321 321 321 321 

,072 ,048 -,052 -,031 1,000 

,201 ,393 ,357 ,580 . 

321 321 321 321 321 

 

 


