
Värsta störningsmomenten på flygresan
-      Buffande medpassagerare mest irriterande när vi flyger

Andra passagerare på flyget kan vara väldigt störande. Allra värst är när någon i i sätet bakom buffar på vår stol, vilket hela 85
procent av svenskarna stör sig på. Näst värst är stolsgrannar som klättrar över oss och på tredje plats kommer berusade
passagerare.  Det visar Tickets färska Novus-undersökning. 

Alltid finns det något att störa sig på. Särskilt på långa flygresor när vuxna och barn blir trötta och irritationsnivån ökar. Vem känner inte igen
sig i den irriterade känslan när grannen bakom inte kan sitta stilla utan buffar på ens stol hela tiden? Det är detta som stör flygande svenskar
allra mest -  85 procent störs av detta, medan andelen som inte störs bara är 11 procent.

-   Tydligt är att resande svenskar störs mest när andra passagerare gör saker som direkt påverkar ens bekvämlighet, som när de buffar,
klättrar, låter mycket, luktar svett eller sprider baciller. Däremot verkar de flesta gilla pratsamma grannar och en majoritet störs inte av att folk
är glada och pratar och skrattar lite väl högt eller klappar händerna vid landning, säger Karin Starkman Ahlstedt, kommunikationsansvarig på
Ticket Privatresor. 

Tidigare Novus-undersökningar visar att över hälten av svenskarna tycker att det bör finnas barnfria zoner på flyg över 7 timmar och var femte
svenska kan tänka sig betala extra för detta. Ändå hamnar skrikande barn först på plats 7 på störningslistan. 64 procent säger att de störs av
detta. 79 procent störs av berusade vuxna.

-    Det är intressant att se att berusade vuxna anses mer störande än skrikande barn. Om 21 procent kan tänka sig betala extra för barnfria
zoner kan man undra hur många som är beredda att betala för zoner utan berusade vuxna. Förhoppningsvis är de dock mer sällan
förekommande, säger Karin Starkman Ahlstedt.   

Fem i topp – värsta störningsmomenten på flygresan

1.      Passagerare som buffar på min flygstol, 85 procent

2.      Stolsgranne som klättrar över mig oavbrutet, 81 procent

3.      Berusade passagerare, 79  procent

4.      Passagerare spelar spel med ljud på,  73 procent

5.      Dunderförkylda passagerare, 72 procent

Här är hela topplistan med de 14 mest störande momenten på flygresan 

                                                                                  Störs             Störs inte     Vet ej

1.   Passagerare bakom mig                                      85                 11                 4
buffar på min flygstol

2.      Stolsgranne som klättrar över mig                    81                 15                 5
oavbrutet

3.      Berusade passagerare                                    79                 16                 5

4.      Passagerare som spelar spel med ljud på      73                23                 5
(t ex på ipad)                                                    

5.      Dunderförkylda passagerare                          72                 24                 5

6.      Passagerare som tar av sig skorna och         69                 25                 6
luktar fotsvett                                                  

7.      Skrikande barn                                              64                 33                 3

8.      Passagerare som ”parkerar” på toaletten      60                 33                 7

9.      Stolsgranne som tar över armstödet             61                 35                 4

10.  Passagerare framför som fäller sitt säte         57                 39                 4

11.  Passagerare som pratar och skrattar              45                51                 4
väl högt                                                            

12.  Maträtten du tänkt ta tar slut innan                44                 47                 9
flygvärdinnan kommit till dig                                                                    

13.  Medpassagerare klappar händerna              28                 67                 5
vid landning                              



vid landning                              

14.  Pratsamma okända passagerare                    27                 69                 4

För mer information, kontakta:

Karin Starkman Ahlstedt, PR- och kommunikationsansvarig Ticket Privatresor

E-post: karin.ahlstedt@ticket.se  Tel: 070 735 63 08

Om Ticket: Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyråkedja som erbjuder resor från samtliga ledande charter- och researrangörer,
kryssningsrederier samt flygbolag och hotell. Ticket har en andel på den svenska marknaden på cirka 40 procent av de resebyråsålda charter- och
reguljärflygspaketen. Försäljningen i Sverige och Norge bedrivs från 72 butiker, telefon och online via ticket.se och ticket.no samt via airngo.se och
airngo.no I Danmark sker försäljningen via ticket.dk, i Finland via ticket.fi och i Tyskland via airngo.de. Försäljningen uppgår till ca 4,6 miljarder kronor och
bolaget har ca 330 årsanställda. Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza. 


