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Abstract  

 

Risk management within the travel- and tourism industry has been undeservingly neglected as 

a field of study in the academia. Purpose: this thesis aims to study different types of risk 

perceptions that a potential traveller associates with urban areas, and how this perception 

influences the consumer behaviour in the decision-making process. Theoretical framework: 

the literature review seeks to explain what constitutes a risk society, the significance of 

categorizing risk perceptions is outlined, and the connection between traveller´s perception of 

risks and its decision-making. Methodology: to achieve the purpose of this study, the writers 

have used an abductive approach, where a quantitative and a qualitative methodology have 

been applied. 224 incoming travellers to Stockholm participated in the survey. The outcome 

was then statistically processed using Pearson´s chi-square test in order to measure the risk 

perceptions based on socio-demographical aspects. In addition, nine interviews were 

conducted. Empirical data: in the survey it was noted that psychological risk perceptions 

were most noticeable, and in the interviews it was found in what form risk perceptions affect 

traveller´s consumer behaviour. Findings: the found conclusions are that 1) traveller´s 

perception of risks correlates with socio-demographical factors, 2) a city´s pace of life 

functions as an influential factor on the consumer behaviour, and that 3) the perceptions of 

risks are primarily characterized by their subjectivity. 
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Sammanfattning 

 
Riskhantering inom rese- och turismnäringen där resenärens uppfattning ligger till grund för 

dennes köpbeslutsprocess har fått begränsat med uppmärksamhet på den akademiska arenan.  

Syfte: denna uppsats syftar till att studera vilka riskuppfattningar som en potentiell resenär 

associerar med den urbana miljön, samt hur detta fungerar som inverkansfaktor på resenärens 

konsumentbeteende i valet av staden som destination. Teoretiskt ramverk: en 

litteraturgenomgång och ett teoretiskt ramverk visar på vad som utgör det så kallade 

risksamhället, betydelsen av riskkategorisering diskuteras samt hur kopplingen mellan 

resenärens riskuppfattning och dennes köpbeslutsprocess ser ut. Metod: för att uppnå syftet 

har problemet angripits med ett abduktivt arbetssätt. En kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metodik har applicerats. I enkätundersökningen deltog 224 inkommande resenärer 

till Stockholm, vilket har bearbetats statistiskt med Pearsons Chi
2
-test för att undersöka 

graden av riskuppfattning beroende på socio-demografiska faktorer. Dessutom genomfördes 

nio samtalsintervjuer som ledde till en tematiserad sammanställning. Empiri: genom 

enkätformuläret observerades att psykologiska riskuppfattningar var mest framträdande, och i 

samtalsintervjuerna noterades hur riskuppfattningen påverkar konsumentbeteendet. Resultat: 

slutsatserna som har dragits är att 1) korrelation föreligger mellan socio-demografiska faktorer 

och riskuppfattning, 2) stadens livsrytm fungerar som inverkansfaktor, och att 3) 

uppfattningen om risker präglas av subjektivitet.   

 

 

Nyckelord: Konsumentbeteende, risk, riskuppfattning, Stockholm, urban turism 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1 INTRODUKTION ............................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................... 1 
1.2 TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ............................................................................................................................ 3 
1.4 DEFINITIONER ................................................................................................................................................... 3 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................................... 4 
1.6 UPPSATSDISPOSITION ......................................................................................................................................... 4 

2 METODIK ....................................................................................................................................................... 6 

2.1 DEDUKTIV,  INDUKTIV OCH ABDUKTIV METOD .......................................................................................................... 6 
2.2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV ANALYS .................................................................................................................... 6 
2.3 KONSTRUKTIVISM OCH OBJEKTIVISM ...................................................................................................................... 8 
2.4 ENKÄTUNDERSÖKNING ........................................................................................................................................ 8 
2.5 SAMTALSINTERVJU ............................................................................................................................................. 9 
2.6 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .......................................................................................................................... 9 

3 TEORETISKT RAMVERK ................................................................................................................................ 11 

3.1 RISKSAMHÄLLET ............................................................................................................................................... 11 
3.2 RISKKATEGORIER INOM RESE- OCH TURISMNÄRINGEN .............................................................................................. 11 

3.2.1 Betydelsen av att kategorisera resenärers riskuppfattning ................................................................ 11 
3.2.2 Riskkategorisering och riskuppfattning ............................................................................................... 12 

3.3 RELATIONEN MELLAN RISKUPPFATTNING OCH  KÖPBESLUTSPROCESSEN ....................................................................... 12 
3.3.1 Riskuppfattningens inverkan på resvalet ............................................................................................ 12 
3.3.2 Beslutsprocessens inverkansfaktorer .................................................................................................. 13 

4 EMPIRI ......................................................................................................................................................... 15 

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING ...................................................................................................... 15 
4.2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER .................................................................................................................... 19 

5 ANALYS ....................................................................................................................................................... 21 

5.1 RISKUPPFATTNING ............................................................................................................................................ 21 
5.2 KONSUMENTBETEENDE ..................................................................................................................................... 23 

6 RESULTAT .................................................................................................................................................... 25 

6.1 SLUTSATSER .................................................................................................................................................... 25 
6.2 REKOMMENDATIONER ...................................................................................................................................... 25 
6.3 KUNSKAPSBIDRAG ............................................................................................................................................ 26 
6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .................................................................................................................... 26 

7 KVALITETSSÄKRING OCH KRITISK GRANSKNING .......................................................................................... 28 

7.1 KÄLL- OCH METODKRITIK ................................................................................................................................... 28 
7.2 VALIDITET OCH RELIABILITET ............................................................................................................................... 28 

8 REFERENSER ................................................................................................................................................ 29 

TRYCKT LITTERATUR ................................................................................................................................................ 29 
VETENSKAPLIGA ARTIKLAR ....................................................................................................................................... 31 

9 BILAGOR ...................................................................................................................................................... 33 

9.1 ENKÄTUNDERSÖKNING ...................................................................................................................................... 33 
9.2 SAMTALSINTERVJU ........................................................................................................................................... 35 
9.3 ICKE-SIGNIFIKANTA CHI

2
-TEST ............................................................................................................................. 36 



Figur- och tabellförteckning 
 

Figurer 

Figur 1. STUDIENS BYGGSTENAR .............................................................................................................................3 
Figur 2. FORSKNINGSPROCESSEN SOM ETT KONTINUUM ......................................................................................7 
Figur 3. KÖPBESLUTSPROCESSEN ..........................................................................................................................12 
 

Tabeller 

Tabell 1. RESPONDENTERNAS DISTRIBUTION .......................................................................................................13 
Tabell 2. CHI

2
-TEST – ANTAL BESÖK I STOCKHOLM OCH PSYKOLOGISK RISKUPPFATTNING ................................14 

Tabell 3. CHI
2
-TEST – BOENDE OCH PSYKOLOGISK RISKUPPFATTNING ................................................................15 

Tabell 4. CHI
2
-TEST – ÅLDERSGRUPP OCH PSYKOLOGISK RISKUPPFATTNING ......................................................16 



1 

 

 1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
“If the tourism industry is going to be prosperous, then tourism researchers must make efforts 

to increase the industry’s understanding of risk perception. Tourism cannot develop in places 

that are perceived as dangerous. Safety and physical security are the primary conditions for 

normal tourism development of a destination, region, or country”. (Reisinger & Mavondo, 

2005:212) 

I samband med turismens utveckling där städer numera marknadsförs som produkter, har 

säkerhetsaspekten blivit viktigare (Steene, 2009). Inom flertalet komponentindustrier finns en 

etablerad kunskap som belyser denna utveckling. Flyg-, hotell-, och restaurangbranscherna är 

exempel på detta där väl utvecklade standarder, policys, riktlinjer och lagar finns i syfte att 

minimera sannolikheten respektive effekten av diverse risker. Inte bara inom industrin, men 

även inom rese- och turismnäringens akademiska fält tenderar befintlig forskning att fokusera 

på riskhantering från ett organisationsperspektiv (se Skalpe, 2003; Lee & Jang, 2007; 

Georgakopoulos, 2010).  

På senare år har turismen utvecklats till att vara en starkt bidragande faktor när det kommer 

till utvecklingen och utformningen av städer. Antalet turister har ökat explosionsartat och 

präglats av globalisering och urbanisering. Detta har resulterat i en ökad konkurrenssituation 

städer emellan (Maitland, 2008). Närmare 80 % av Europas befolkning bor i städer, vilket 

innebär att stadsturismen är en viktig komponent i strävan att stärka tillväxten i världens mest 

urbaniserade kontinent. Det problem som medföljer denna utveckling är ett ansvar som måste 

axlas av dessa städer i och med att ‖staden som fenomen är en av de närmaste årens största 

utmaningar‖ (Europeiska kommissionen, 2000:4).  

Mindre uppmärksamhet har dock riktats på att undersöka vilka risker som turister associerar 

med städer och hur dessa riskuppfattningar påverkar resvalet. Enligt Maitland (2008) bör 

beslutsfattare (det vill säga politiker, företagsledare, forskare etc.) inse betydelsen av att förstå 

de bakomliggande orsakerna till varför turister väljer att besöka en stad framför en annan. Han 

påstår att det i dagsläget verkar antas vad som attraherar en besökare, och att kunskap om 

turisters uppfattning är begränsad. Även Mawby (2000) anser att alldeles för lite betoning har 

lagts vid att fråga turisterna själva om deras uppfattning.  

Risker existerar alltid då en person befinner sig i en främmande miljö (Mason & Roberts, 

2004), och som William och Noyes (2007) fastslår är riskuppfattning en naturlig del av 

konsumentens beslutsprocess. Uppfattningar om risker bör därför undersökas djupare för att 

förstå vilka typer av risker som påverkar konsumentens val av stad. Detta väcker intresset för 

att studera den potentiella turistens uppfattning om risker i städer, samt hur detta agerande 

återspeglar köpbeslutsprocessen. Vilka risker anses vara av betydelse i den urbana miljön? 

Har detta något samband med hur resenären har gjort sitt resval? Och hur ser detta samband i 

så fall ut? 
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1.2 Tidigare forskning 
Stadsturism är ett fenomen som fått ökat intresse under de senaste 20 åren inom den 

akademiska världen. Det är ett fenomen som har viktiga effekter såväl för 

samhällsvetenskapen som för människor inom ledarskapsbefattningar, enligt Selby (2004). 

Stadsturism är också ett område som attraherar människor, utvecklar platser och som bidrar 

till ökad konsumtion, enligt samma författare. På grund av fenomenets diversitet och 

komplexa natur blir forskning som försöker konceptualisera området problematisk (Ibid.). 

Inte desto mindre är det av betydelse att ta sig an problematiken.  

Enligt Ashworth (1989) har stadsturismen blivit dubbelt försummad. Turismforskare har i hög 

grad försummat att ta i beaktande den urbana miljön, samtidigt som urbana studier har 

försummat turismen. I ett senare verk skriver Ashworth (2000) att städer är viktiga för turism, 

och turism är viktig för städer. Vidare menar han att det skulle krävas en hel bok för att 

argumentera för kopplingen mellan de två och deras ömsesidiga beroende.  I befintlig 

forskning om urban turism har fokus legat på att studera turisters destinationsval och deras 

intentioner under resan medan mindre uppmärksamhet har riktats på bakomliggande faktorer 

till varför turisten gör ett specifikt val (Wong & Yeh, 2009). 

Risker och hanteringen av dessa uppfattas annorlunda idag än tidigare. Historiskt sett har 

risker ansetts relatera till något objektivt som stod utanför individens egen kontroll. 

Naturkatastrofer var den främsta risken och ansågs ofta vara förorsakat av någon form av 

högre makt (Lupton, 1999a; Powell, 2006). Detta synsätt präglar fortfarande delar av dagens 

post-moderna samhälle. Exempelvis tillämpar många försäkringsbolag ofta en force majeure 

klausul i sina avtal, vilket syftar till något som ligger utanför företagets kontroll. På engelska 

talar man fortfarande om ´the Act of God´.  

Idag används begreppet mer i relation till risker som kan orsakas av den mänskliga faktorn. 

Terroristattacken i New York den 11 september 2001 är ett sådant exempel. SARS och 

svininfluensan (H1N1) är exempel på epidemier som orsakat kaos och tumult på flygplatser 

runtom i världen. Media rapporterar ofta om bilbomber i tätt befolkade områden, och om 

slagsmål och skadegörelse som ett resultat av demonstrationer som spårat ur. Genom att 

endast använda sig av händelser som inträffat under 2000-talet, kan en lista med likartade 

händelser göras lång. Effekten har blivit att människor är mer medvetna om risker än tidigare. 

Den främsta anledning till denna tendens brukar härledas till globaliseringen (se Beck, 1992; 

Mythen, 2004; Steene, 2009) och urbaniseringen (se Cooper et al, 1993; Selby, 2004; Beedie, 

2005). Idag karaktäriseras risker av osäkerhet, ångest och begränsade möjligheter att förutsäga 

potentiella incidenter (Lupton, 1999a). Det är av denna anledning som Faulkner (2001) anser 

att vi lever i en ständigt ökande katastrofutsatt värld. I tider av turbulens är det viktigt att 

förstå relationen mellan konsumentbeteende och uppfattningen om risker för att 

turismindustrin ska kunna planera på en strategisk, operativ och taktisk nivå (Law, 2006).  

Anmärkningsvärt är dock att relativt lite uppmärksamhet i Europa getts åt att studera 

kopplingen mellan destinationsspecifika riskuppfattningar och konsumentbeteendet. Det har 

undersökts om turisters riskuppfattning gentemot Israel som land och destination (Fuchs & 

Reichel, 2006), om turisters riskuppfattning om terrorism och sjukdomar i Thailand 

(Rittichainuwat & Chakraborty, 2009), och en liknande studie har gjorts om brott och säkerhet 

i Kapstaden (George, under tryckning). Dessutom undersöktes turisters riskuppfattning i 

samband med Olympiska spelen i Peking (Qi et al, 2009). Dock tenderar dessa typer av 
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studier uppenbarligen att genomföras i Afrikanska och Asiatiska regioner Det vore därför 

intressant att göra en liknande studie även i en Europeisk stad. 

Denna studie bygger vidare på befintlig forskning och är tänkt att bidra till ökad förståelse för 

kopplingen mellan turisters riskuppfattning gentemot den urbana miljön, och studera vilket 

inflytande detta har på konsumentbeteendet i köpbeslutsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens byggstenar (Egenkonstruerad modell). 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka resenärens val av en stad som resmål baserat på de 

risker som resenären associerar till staden ifråga. Dessutom är avsikten att bidra till ökad 

förståelse för vilka risker som påverkar konsumentbeteendet. För att uppnå syftet har följande 

forskningsfrågor formulerats.  

 

1) Vilka risker associerar en stadsbesökare med den valda staden? 

2) Hur påverkar besökarens riskuppfattning valet av staden som destination? 

 

1.4 Definitioner 
För att underlätta för läsaren är det viktigt att definiera vissa återkommande begrepp som 

används i denna studie. Begreppens innebörd är avgörande för att kommunikationen ska 

fungera, och detta är därför centralt för forskningen (Patel & Davidsson, 2003). Med hjälp av 
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välkända begrepp är tanken att precisera egenskaperna för respektive teoretisk definition 

(Esaiasson et al, 2007). 

Stadsturism/urban turism – Selby (2004:13,14) definierar detta helt enkelt som turism till 

städer. Det inkluderar både affärsresenärer och fritidsresenärer som övernattar eller är 

dagsbesökare. Han inkluderar visserligen även de invånare som ‖konsumerar staden‖ 

tillsammans med turisterna, men i denna studie är det inte av intresse att studera de 

människors uppfattning i den stad som de bor i på en permanent basis. Det kan även vara av 

betydelse att nämna att begreppen konsument och potentiell turist/resenär används vid 

flertalet tillfällen. Detta eftersom det är uppfattningen som skapas innan resan som är 

intressant i denna studie, inte den faktiska upplevelsen.    

Konsumentbeteende - Konsumentens beteende i relation till att denne letar efter en 

produkt/tjänst, köper, använder och utvärderar densamma. Begreppet fokuserar på individers 

beslutstagande kring hur de väljer att spendera sina resurser i form av energi, tid och pengar 

(Shiffman & Kanuk, 2004:8). 

Riskuppfattning – en subjektiv uppskattning om sannolikheten för att en specifik typ av 

olycka kan inträffa och hur oroliga vi är för dess konsekvenser (Sjöberg et al, 2004:8). 

Risk - Det saknas en allmänt vedertagen definition av detta begrepp (Holton, 2004). I denna 

studie definieras risk som ett potentiellt problem med negativa implikationer som kan inträffa 

beroende på dess sannolikhet och effekt. Risk = Sannolikhet × Effekt. 

 

1.5 Avgränsningar 
Som empirisk bas i denna uppsats är det endast Stockholm stad som studerats. Andra områden 

har inte tagits i beaktande.  Förutom den geografiska avgränsningen studeras heller inte 

utgående turism från Stockholm. Endast de resenärer som kommer till Stockholm var 

delaktiga i enkätundersökningarna eller medverkade i de intervjuer som genomfördes. 

Eftersom det är uppfattningen om risker och inte den faktiska upplevelsen av risker som 

studerats, avgränsar sig denna studie från att undersöka vad som sker under och efter 

stadsbesöket. Dessutom är det endast turisternas perspektiv som studien har avsett att 

undersöka. Visserligen efterfrågas vad syftet med resan är i termerna av affärs- kontra 

fritidsresa, men ingen djupare analys har gjorts gällande vad det exakta motivet med resan har 

varit. Det kan tänkas vara ytterligare faktorer som spelat en roll, exempelvis om 

affärsresenären kombinerat sin resa med att genomföra privata ärenden eller skillnader mellan 

fritidsresenärer som planerade att spendera vistelsen i centrala Stockholm medan andra 

fritidsresenärer endast besökte Stockholm eftersom det är en transitregion. 

 

1.6 Uppsatsdisposition 
Det inledande kapitlet avser att introducera ämnet för läsaren. En kort bakgrundsdiskussion 

följs upp av en genomgång av befintlig forskning inom området. Ett antal problemområden 

diskuteras och dessutom formuleras syftet med denna uppsats. Metodiken som användes för 

att genomföra denna studie presenteras i kapitel 2. Även motiven bakom de valda 
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metodologiska verktygen diskuteras och en motivering till urvalet ges. Dessutom beskrivs hur 

fältundersökningen planerades, genomfördes och hur det insamlade materialet bearbetades.  

Det teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 3 lägger till stor del grunden för empirin. Det 

abstrakta risksamhället föregår två efterföljande teorier som vardera bidrar till att besvara 

forskningsfrågorna som formulerades ovan. Avsnitt 3.2 är mer konkret där riskuppfattningar 

konceptualiseras, och avsnitt 3.3 hjälper oss att förstå riskuppfattningens påverkan på 

konsumentbeteendet. 

I kapitel 4 redogörs den data som är av störst relevans för att hjälpa oss uppnå syftet med 

uppsatsen. Den kvantitativa analysen bearbetades i SPSS, och Chi-
2 
test har applicerats för att 

testa om någon statistiskt påvisad samvariation föreligger. Dessutom presenteras det 

kvalitativa empiriska materialet. 

En analys där teori och empiri sammankopplas presenteras i kapitel 5, och följs upp av kapitel 

6 med en diskussion av uppsatsens resultat där ett antal slutsatser dras, och leder läsaren 

vidare till författarnas rekommendationer till praktiker inom rese- och turismnäringen. 

Konkreta kunskaper som denna uppsats bidragit till presenteras, och i avsnitt 6.4 ges förslag 

på ämnen för fortsatt forskning. En källkritisk diskussion ges i kapitel 7 tillsammans med en 

kvalitetssäkring där uppsatsens validitet och reliabilitet står i fokus. I de avslutande kapitlen, 8 

och 9, kan läsaren hitta referenser respektive bilagor.   
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2 Metodik 

2.1 Deduktiv, induktiv och abduktiv metod 
En induktiv ansats gör en forskare som studerar undersökningsobjektet utan att en vedertagen 

teori applicerats (Patel & Davidsson, 2003). Istället är empirin utgångspunkten, som sedan 

formuleras till en teori (Ibid.). Denna ansats, där observation föregår teori, används inte när en 

studie bygger på kvantitativa metoder eftersom den visserligen kan användas för att upptäcka 

samband, men inte för att rättfärdiga en generell relationssats (Hartman, 2004). En induktiv 

strategi kopplas ofta samman med den kvalitativa metodologin (Bryman, 2002). 

Till skillnad från den induktiva forskaren som följer ´upptäckandets väg´, följer den deduktiva 

forskaren ´bevisandets väg´, enligt Patel och Davidsson (2003). De menar också att slutsatser 

om enskilda företeelser dras utifrån befintliga teorier och generella principer, och hypoteser 

som grundar sig i teorin testas empiriskt. En fördel med att arbeta hypotetisk-deduktivt är att 

forskarens subjektiva tolkning inte anses vara ett problem medan teorin, å andra sidan, kan 

påverka forskaren till en sådan grad att studien inte bidrar till någon ny kunskap (Ibid.). 

Den här uppsatsen präglas inledningsvis av en deduktiv ansats eftersom den kvantitativa 

analysen bygger på en teoretisk referensram. För att stärka studiens validitet och reliabilitet, 

och för att hjälpa oss uppnå syftet med denna studie genomfördes även en kvalitativ analys, 

vilket innebar inslag av induktiv metodik. Uppsatsen kombinerar de ovannämnda metoderna 

där ingen direkt demarkationslinje kan dras, och studien övergår till att följa så kallad 

abduktiv metodik. En abduktiv metodik innebär att man har det empiriska materialet som 

utgångspunkt samtidigt som man kontrasterar det gentemot valda teorier (Kvale, 1997). 

Eftersom vi använder oss utav denna metodik för att uppnå syftet med arbetet anser vi en 

abduktiv ansats som mest adekvat. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ analys 
Kvantitativ- och kvalitativ forskning är metoder som används för att generera, bearbeta och 

analysera studiens empiriska material (Patel & Davidsson, 2003). I samband med den 

kvantitativt inriktade forskningen talas det ofta om ‖hårddata‖, vilket innebär mätningar vid 

datainsamling, statistisk bearbetning och metodik (Rosengren & Arvidsson, 2002; Sjöberg 

1999). En fördel med att kvantifiera data är att det på ett effektivt sätt blir möjligt att finna 

struktur, överblicka och förmedla komplex information (Eggeby & Söderberg, 1999), men en 

nackdel är att proccessen blir maskinell och äventyrar därmed att inte förstå sociala företeelser 

(Rosengren & Arvidsson, 2002).   

‖Mjuk data‖ används ibland som ett begrepp för att förklara vad kvalitativ metodik innebär. 

Här det inte omfattningen av något som är av intresse, men snarare studieobjektets egenskaper 

och på så vis nå en förståelse för människors subjektiva tolkning av sin världsbild (Hartman, 

2004).  
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Figur 2. Forskningsprocessen som ett kontinuum där kvantitativ och kvalitativ forskning illustreras 

som två motsatta ändpunkter (Källa: Patel & Davidsson, 2003:14). 

 

Med hjälp av figuren ovan bör det även påpekas att även om de båda metoderna ofta 

framställs som varandras motpoler, är det normalt att forskningsprocessen börjar någonstans 

mellan ändpunkterna, för att så småningom ändras beroende på upptäckter som görs under 

processens gång.   

Inledningsvis är denna studie koncentrerad på att undersöka vilka riskuppfattningar turister 

har, och en kvantitativ undersökning appliceras för att kvantifiera detta. För att förstå de 

bakomliggande orsakerna, är det även av intresse att göra en kvalitativ analys där syftet är att 

undersöka hur riskuppfattningarna influerat resvalet. Här ligger fokus på att studera 

människornas egen världsbild.  

Enligt Bengt-Erik Andersson (1985) appliceras ett frågeformulär när man vill komma åt 

människors attityder eller fundamentala inställning till diverse frågor. Han nämner att man tar 

hjälp av flera frågor för att få en hel bild av de tillfrågades attityd, vilket vi gör när vi frågar 

människor om deras riskuppfattning. När man i ett vidare steg vill få insyn i personers 

värderingar, upplevelser och tolkningar berör man mer personliga aspekter. Därför, anser 

Andersson, att en samtalsintervju är den adekvata metoden för att utvinna viktig information. 

När vi i denna studie vill veta hur riskuppfattningen påverkar konsumentbeteendet är det 

viktigt för oss att kunna tolka den intervjuades svar. Även Esaiasson et al (2007) 

rekommenderar samtalsintervjuer när man vill komma åt människors uppfattningar och tankar 

kring ett ämne. De tillägger att det är dessa uppfattningar samt tankar som är det väsentliga, 

inte människorna själva. Andersson (1985) poängterar att diverse metoder kompletterar 

varandra och bidrar med varierad information. Han menar att i mån av möjlighet är en 

kombination av datainsamlingsmetoder en fördel eftersom problemet berörs på ett mer 

allsidigt sätt. En sådan metodstrategi kallas för triangulering, enligt Djurfeldt et al (2010). De 

kallar det även för metodpluralism och tillägger att alla samhällsvetare borde applicera denna 

metodik. Dessutom menar de att forskare borde känna till samt kunna genomföra diverse 

metoder. 
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2.3 Konstruktivism och objektivism 
Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att samhällets enheter är på förhand 

givna och som ligger utanför de sociala aktörernas kontroll (Bryman 2002). Dessa företeelser 

är yttre fakta som är oberoende av de sociala aktörerna och utgår ifrån en holistisk världsbild 

(Ibid.). Hartman (2004) menar att denna ståndpunkt är en framställning som innebär att 

sanningen kan kallas objektiv.  

En konstruktionist, enligt Bryman (2002), menar på att omgivningen skapas av aktörerna. Det 

är således en mer subjektiv inställning än den föregående utgångspunkten där sanningen inte 

anses vara relativ. Han anser också att länder, kulturer och organisationer formas regelbundet 

beroende på de faktorer som agerar i dess miljö. Eftersom detta perspektiv förklarar att 

människor kan påverka sin verklighet, innebär det således att det är en mer dynamisk och 

personlig anfallsvinkel (Ibid.) 

Visserligen skriver han också att konstruktivistisk ontologi kan förknippas med kvalitativ 

metod eftersom en mer subjektiv tolkning tenderar att härledas. Sjöberg (1999) menar dock 

att så nödvändigtvis inte är fallet eftersom det är kvantitativ metod som har förutsättningarna 

att bidra till samhällsförändringar i större omfattning. Trots allt präglas denna uppsats av ett 

konstruktivistiskt synsätt eftersom uppfattningen om risker varierar mellan människor. 

Individer upplever diverse situationer på olika sätt beroende på bland annat deras bakgrund 

samt ett flertal psykologiska- och socio-demografiska faktorer. För att styrka detta påstående 

kan Simpson och Siguaw (2008) nämnas i sammanhanget som skriver att äldre personer kan 

vara mer likgiltiga inför risker beroende på att deras personliga och observerade erfarenhet är 

mer omfattande är yngre personer. Dessutom råder alltid en viss osäkerhet kring att 

respondenter återger svar i en enkätundersökning som påverkas av den rådande sociala 

omgivningen (Tasci & Boylu 2010).   

 

2.4 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen (se bilaga 9.1) har respondenten kunnat förmedla sin riskuppfattning i 

en skala mellan ‖1‖ där individens åsikt inte alls överrensstämmer med ett påstående, och ‖5‖ 

där individen fullständigt överrensstämmer med ett påstående. En sådan klassificering av ett 

antal definierade kategoriseringar av riskuppfattningar har visat sig vara fördelaktigt inom 

forskning (Sjöberg, 2000). Esaiasson et al (2007) skriver att frågeformulären vid 

enkätundersökningar ska vara ‖estetiskt tilltalande‖ (s.271) och menar därmed att de ska ge 

ett direkt professionellt och samtidigt enkelt intryck. Med detta i åtanke och med tanke på den 

nationella och internationella populationen som ingår i studien utformades formuläret på 

engelska med utgångspunkt från att svenskar i allmänhet besitter goda engelskkunskaper. 

Dessutom bör nämnas att vi egenhändigt, vid sidan av svarsalternativen noterade om personen 

var bosatt i Sverige. Dock gjordes senare ingen urskiljning mellan bosatta i Sverige och 

Européer.  

För den kvantitativa innehållsanalysen användes statistikprogrammet SPSS. Eftersom 

variablerna ligger på ordinal- respektive nominalskalenivåer är det kvalitativa variabler som 

studerats i form av bivariat analys i Chi²-test som applicerats för att testa samband. Chi
2
-testet 

är utan tvekan det mest använda verktygen inom kvantitativ analys (Djurfeldt et al, 2003: 
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225). Bakgrundsvariabler (x) såsom kön, status och inkomst har testats mot graden av 

respektive riskuppfattning (y) som utfallit i enkätundersökningen och som kategoriserats i den 

teoretiska referensramen. På så sätt har vi kunnat undersöka om en statistiskt påvisad 

samvariation föreligger, vilket har gjorts med ett kritiskt värde på 5 % signifikansnivå, men 

det är inte förrän detta återkopplas till teorin som utfallet blir meningsfullt (Ibid. 146). 

 

2.5 Samtalsintervju 

Enligt Patel och Davidson (1994) bör man vid en intervju tänka på standardisering och 

strukturering. Standardisering betyder den grad av ansvar som lämnas till intervjuaren när det 

kommer till frågornas utformning och inbördes ordning. Strukturering innebär i vilken grad 

frågorna är öppna för intervjupersonen att interpretera fritt beroende på inställning och 

tidigare erfarenheter. Eftersom helt standardiserade intervjuer för det mesta används för att 

senare kunna jämföra samt generalisera (Patel & Davidsson, 1994), valde vi att genomföra 

standardiserade intervjuer. Med andra ord ställde vi samma frågor i samma ordning till varje 

intervjuperson (Patel et al, 1994). Dessutom bestämde vi oss för att ställa semi-strukturerade 

frågor (se bilaga 9.2). Patel och Davidson talar om ‖svarsutrymme‖ när de menar 

strukturering. En fullt strukturerad intervju ger lite utrymme för intervjupersonen att svara och 

vice versa (Ibid.).  

Enligt Esaiasson et al (2007) bör man fortsätta att genomföra intervjuer tills det inte uppstår 

nya aspekter av den undersökta företeelse som det fokuseras på. Detta kallas för teoretisk 

mättnad, vilket i denna studie nåddes vid nio avslutade samtalsintervjuer. Liksom 

enkätformuläret genomfördes samtalsintervjuerna på engelska.  

Esaiasson et al (2007) menar att det första steget vid analys av samtalsintervjuer är att 

sammanfatta materialet. Den metod som var mest passande var så kallade fallbeskrivningar 

där man lyfter fram det som är iögonfallande för varje intervjuperson. Den totala intervjun 

sammanfattas samtidigt som man framhäver mer väsentliga delar av intervjun, exempelvis 

enskilda svar. Sammanfattningarna vid fallbeskrivningarna ska hjälpa att finna mer 

övergripande mönster (Ibid.). 

 

2.6 Urval och tillvägagångssätt 

Enligt Esaiasson et al (2007) bör man först fastställa undersökningens population för att 

kunna genomföra enkätundersökningen samt intervjuerna. I detta fall innebär population den 

enhet som undersökningen ska uttala sig om. I denna studie är populationen inkommande 

besökare till Stockholm, enligt definitionen i avsnitt 1.4. Nästa steg är att definiera vilka fall 

(analysenheter) som ska analyseras (Ibid.). Det optimala vore att genomföra ett så kallat 

totalurval vilket betyder att man undersöker samtliga enheter för att på så vis nå 

generaliserbarhet. På grund av ekonomiska begränsningar har det inte varit möjligt att göra ett 

totalurval, istället genomfördes vad Esaiasson et al kallar ett delurval. Ett sådant delurval kan 

göras slumpmässigt, även kallat sannolikhetsurval, där alla analysenheter i populationen har 

lika stor chans att ingå i urvalet. Esaiasson et al (2007) skriver att ett slumpmässigt urval är att 

föredra eftersom resultatet brukar bli ‖kopior‖ av populationen ifråga.  
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Fältundersökningens praktiska modus operandi (tillvägagångssätt) genomfördes på 

Stockholms Centralstation. Mer konkret uttryckt togs kontakten med resenärerna vid 

bussterminalens ankomsthall och på samtliga tågperronger. I ankomsthallen hade vi möjlighet 

att fånga upp inkommande resenärer som hade anlänt med buss (nationella och internationella 

busslinjer) samt flygresenärer från Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås flygplats som tog 

flygbussarna från respektive flygplats till Stockholms Centralstation. På perrongerna fick 

nationella och internationella tågresenärer möjlighet att delta i undersökningen. Dessutom 

ställde vi oss på Arlanda Express perrong för att fånga in de flygresenärer som föredrog en 

tågresa från Arlanda flygplats istället för att åka med flygbussarna. Genom denna indelning 

täcktes inkommande turism i form av flyg, tåg och buss. Undersökningen delades upp på sju 

dagar för att på så sätt ge så många inkommande resenärer som möjligt chansen att delta i 

undersökningen. Fältundersökningen genomfördes under morgon, dag och kväll men av 

praktiska skäl inte under nattid. Dessutom bör nämnas att både urvalet samt det praktiska 

tillvägagångssättet utformades likadant för enkätundersökningen och för samtalsintervjuerna.                
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Risksamhället  
Inom samhällelig och kulturell forskning har fenomenet kring risker och dess påverkan på 

samhället blivit större, enligt Lupton (1999b). Intressant är att se hur risker har blivit 

konceptualiserade, exempelvis riskers ursprung och vilka de påverkar eller hur olika synsätt 

på risker orsakar konflikter mellan olika sociala grupper. Detta kan exempelvis bottna i 

diversifierad moral och politisk läggning bland människor. Dessutom menar Lupton att 

förhållandet mellan uppkomsten av risker som fenomen kontra social-strukturella trender 

såsom modernisering samt globalisering är av intresse. Den tyske sociologen Ulrich Beck 

(1998) skriver om moderniseringsrisker. Han menar att risker nuförtiden avviker från tidigare 

genom hotets globala påverkan på människor och de moderna bakomliggande orsakerna. Han 

menar att moderniseringsutvecklingen har blivit reflexiv eftersom den blir ett eget problem. 

Med reflexiv menar Beck övergången från industrisamhälle till risksamhälle och han tar upp 

reflexion som resultat av riskernas närvaro i människors medvetande. Idag påträffar man en 

ökad grad av reflexion över faror och osäkerhet hos människor. Beck talar om faror som man 

idag varken kan se, höra eller känna vid. Dessutom anser sig människan inte kunna bedöma 

situationen själv utan litar blint på expertis inom området. Dessa experter förmedlar en bild 

som samhället sedan kategoriserar som en risk eller inte. Media, bland annat, bär på en 

betydande roll i samhället eftersom experternas bedömning av risker exponeras genom media. 

Det skapar en alert miljö där samhällets egen säkerhet prioriteras i högre utsträckning än 

tidigare. Samtidigt, menar Beck, luras människan. Resultaten från dessa experter i form av 

beslutsfattare (inom forskning, näringsliv och politik etc.) är ofta motsägelsefulla. De 

presenterar sina resultat till allmänheten med vädjan om viktigheten att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till självaste resultatet. Samtidigt som människan blir betydelselös i 

risksamhället, luras denne att tro att man själv formar världen eftersom denna modernisering 

som Beck talar om även medför en form av frihet för individen. Detta eftersom individen 

visserligen inte kan påverka konjunkturer och andra trender i samhället, är människan 

viktigaste roll i samhället den som konsument, trots de risker som detta innebär.  

 

3.2 Riskkategorier inom rese- och turismnäringen  

3.2.1 Betydelsen av att kategorisera resenärers riskuppfattning 

Flera forskare har försökt fastställa och kategorisera resenärers riskuppfattning. Conchar et al 

(2004), exempelvis, har utgått från risker i generella termer, det vill säga i samband med en 

odefinierad produkt eller tjänst som en kund köper. Litteratur inom turism och resande har 

ofta ett likartat angreppssätt och hämtar ofta teoretiska resonemang från befintliga 

riskkategorier inom andra forskningsområden såsom psykologi och ekonomi (se Hall et al 

2003; Holloway 2004). En del av problematiken ligger i att det antas existera likartade risker 

för turister som för ‖icke-turister‖ (Simpson & Siguaw, 2008). Forskning inom turism pekar 

på att riskuppfattningen ständigt är närvarande för turisten (Mason & Roberts 2004). 

Samtidigt råder en känsla av rädsla för det främmande (Iso-Ahola 1982; Ryan, 2005). Tarlow 

(2002) belyser frånvaron av en utvecklad modell kring riskhantering inom turismindustrin, 
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och menar på att det till stor del beror på att industrin är fragmenterad och består av diverse 

komponentindustrier.  

 

3.2.2 Riskkategorisering och riskuppfattning  

För att förstå hur riskuppfattningen påverkar beslutsprocessen, är det nödvändigt att 

identifiera vad som utgör en risk (Williams & Noyes 2007). Simpson och Siguaw (2008) 

påpekar att risker oftast har identifierats ´a priori´, och lett till att forskare antagit att samma 

risker kan appliceras inom rese- och turismnäringen. Deras bidrag består i att riskkategorier 

definierats mer specifikt eftersom de har undersökt turisters attityder och upplevelser under 

vistelsen. I deras induktiva studie, har följande 10 risktyper identifierats. 

 

Fysiska – Hälsa och välmående som relateras till personlig skada eller sjukdom, ex. 

bilolycka. 

Fysiska – Skada som uppkommer i samband med kriminell aktivitet som hotar turistens 

personliga säkerhet, ex. rån. 

 

Transportutformning – Påverkan av diverse transportmedel, ex. punkterade bildäck.  

Serviceutformning – Tillgänglighet, kvalitet och komfort vad gäller mat och boende, ex. 

matförgiftning.  

Rese- och destinationsutformning – Intryck från myndigheter och infrastruktur, vilka kan 

bottna i utformning av vägskyltar, sanitära problem, gränskontroller etc. 

Psykologiska, generella risker – Osäkerhet på hur turisten själv hanterar en viss situation 

och förståelse för ens egen begränsning, ex. gå vilse alternativt rädsla för att flyga.  

 

Finansiella, monetära – grundar sig i problemet att spendera för mycket pengar på 

exempelvis boende, shopping eller andra aktiviteter. 

Finansiella, egendom - skada eller stöld av personlig egendom. 

 

Sociala, oro för andra – kan relateras till familj, vänner och djur som antingen är 

medresenärer eller som stannat hemma.  

Sociala, oro om andra – kan relateras till bemötande från främlingar, rasister eller ovänliga 

människor. 

 

Att undersöka turisters riskuppfattning med hjälp av en fördefinierad kategorisering 

underlättar denna studies applicerbarhet, och möjliggör att undersöka resenärens 

riskuppfattning i den urbana miljön. Eftersom teorin främst avser att kategorisera risker, kan 

den bidra till att besvara den första problemformuleringen i avsnitt 1.3.  

 

  

3.3 Relationen mellan riskuppfattning och köpbeslutsprocessen 

3.3.1 Riskuppfattningens inverkan på resvalet 

Konsumentens köpbeslut karaktäriseras framförallt av dennes förväntningar, enligt Selby 

(2004). Fortsättningsvis, menar han att det inte är produktens/tjänstens utformning som 

primärt attraherar konsumenten. Däremot utgår konsumenten utifrån hur diverse attribut 
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upplevs, och det är dessa förväntningar som leder till att produkten/tjänsten konsumeras. 

Fuchs och Reichel (2006) menar att uppfattningen om en risk påverkar konsumenten 

oberoende om risken faktiskt existerar, och i det fall då en risk existerar men turisten inte 

upplever det som en risk, påverkas inte köpbeteendet. Sönmez och Graefe (1998) 

konstaterade att riskuppfattning som associeras till en specifik destination kan mycket väl kan 

avskräcka den potentiella turisten från att besöka resmålet ifråga. Även Law (2006:290) 

instämmer i detta när han skriver följande: 

“Hence, perception of risks is a key factor that influences travellers to make their travel 

decisions. Should travellers perceive that potential risks outweigh benefits, they are likely to 

cancel their trips to the destination.” 

Konsumentens uppfattning om risker i städer beror även på ett flertal socio-demografiska 

faktorer, vilka exempelvis kan vara etnicitet, ålder, boendeval, antal medresenärer etc. (Barker 

et al 2003). Dessutom tenderar de resenärer som tar hänsyn till potentiella risker och använder 

sig av diverse försiktighetsåtgärder (genom exempelvis informationsinsamling eller att köpa 

försäkring) att inte låta sitt beteende begränsas (Ibid.). Socio-demografiska faktorer kan spela 

en betydande roll när det kommer till resvalet, och leda till att resenären oroar sig mer om 

säkerheten med en högre utbildningsnivå men oroa sig mindre om resenären är yngre 

(Sönmez & Graefe, 1998).  

 

3.3.2 Beslutsprocessens inverkansfaktorer 

Enligt Mathieson och Wall (2006) beror turistens beslutsfattning till stor del på graden av 

uppfattad risk eftersom turisten oftast inte har något direkt inflytande över destinationen och 

dess attribut. Flera yttre faktorer ligger utanför turistens kontroll (exempelvis sanitära problem 

och sjukdomar), vilket gör att graden av riskuppfattning är nära förknippad med turistens 

engagemang över dennes köpbeslut och konsumentbeteende i samband med sin resa (Ibid.). 

 

Flera forskare har studerat fenomenet kring köpbeslutsprocessen. Ofta har konsumentens 

köpbeslut framställts som en stegvis, successiv process vilken baseras på dennes uppfattning 

om resmålets diverse attribut (se Gunn 1972; Mayo & Jarvis, 1981; Moutinho 1987). 

Mathieson och Wall (1982) föreslog en linjär 5-stegsprocess som förklarar utvecklingen 

gällande vad som händer före, under och efter resan. Teorin i figur 3 nedan bygger på 

konceptet att tjänsten som konsumenten köper är immateriell (´intangible´), förgänglig 

(´perishable´) och oenhetlig (´heterogeneity´). Alla dessa faktorer inverkar i 

köpbeslutsprocessen. En viktig aspekt att ta hänsyn till i denna teori är, enligt Cooper et al 

(1993), att konsumtion och utvärdering sker samtidigt.  
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Behov/  För- och nackdelar vägs med bakomliggande orsaker till  

Önskan att resa behovet/önskan att resa. 

 

Informationsinsamling Den potentiella resenären använder sig av mellanhänder,  

& image-utvärdering brochyrer, reklam, vänner, familj och andra resenärer.  

Informationen utvärderas med hjälp av faktorer såsom 

ekonomi, tidsaspekt, tillgänglighet och alternativa resmål. 

 

Resebeslut  Val av destination, transportmedel, boende och aktiviteter. 

 

Reseförberedelser Bokning genomförs och bekräftas, en budget organiseras,  

& reseutrustning  kläder och utrustning förbereds. 

 

Resultat av  Den totala upplevelsen utvärderas under och efter resan, vilket   

resebelåtenhet  även påverkar efterföljande köpbeslut.  

& utvärdering 

 
 

Figur 3. Köpbeslutsprocessen (Mathieson & Wall, 1982). 

 

 

Denna teori om köpbeslutsprocessen avser att förklara konsumentens beteendemönster. Även 

om teorin inte tar hänsyn till riskaspekten, är avsikten att applicera denna teori i ljuset av de 

riskuppfattningar som kategoriserades i avsnitt 3.2.2. Den kan därför bidra till att besvara den 

andra problemformuleringen i avsnitt 1.3, beträffande hur riskuppfattningen påverkar 

resenärens val att besöka en stad.  
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4 Empiri 

4.1 Sammanställning av enkätundersökning 

Kategoriseringen av respektive riskuppfattning som studerats i denna undersökning 

redovisades i kapitel 3.2.2. Bakgrundsvariablerna ålder, kön, status, var personen bor, 

resesyfte, antal besök i Stockholm, om de har barn och hur analysenheterna uppskattar sin 

inkomst har alla testats separat gentemot nämnda 10 riskuppfattningar. Totalt har 224 

personer medverkat i enkätundersökningen (n=224), där uppdelningen såg ut som följer: 140 

män och 84 kvinnor, 141 fritidsresenärer och 83 affärsresenärer, 100 personer hade barn och 

124 personer hade det inte. Frekvenserna av resterande oberoende variabler listas i tabell 1 för 

att visa hur distributionen sett ut bland respondenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Respondenternas distribution om ålder, status, boende, barn, 

 antal besök i Stockholm och uppskattad inkomst. 
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Tabell 2. Statistiskt signifikant Chi
2
-test mellan antal besök 

 i Stockholm och psykologiska riskuppfattningar om Stockholm.  

 

 

I tabell 2 kan vi se en statistiskt påvisad samvariation mellan antal gånger som respondenten 

besökt Stockholm (oberoende variabel) och psykologiska, generella risker där osäkerheten 

centrerar runt turisten själv och dennes förståelse för sitt eget handlingsutrymme (beroende 

variabel). På så vis kan utfallet (y) jämföras med olika värden på x (Djurfeldt et al, 2003). 

Vad som är noterbart är att de respondenter (32,4%) som besökt Stockholm 6 eller fler gånger 

tenderar att ha en lägre riskuppfattning än de som besökt Stockholm färre gånger.  
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Tabell 3. Statistiskt signifikant Chi
2
-test mellan kontinent där 

 respondenten bodde och psykologiska riskuppfattningar om Stockholm. 

 

 

Pearsons Chi
2
 visar på en statistiskt signifikant skillnad (p=, 000) i proportion mellan var 

respondenten bodde vid tillfället då fältundersökningen genomfördes (oberoende) och 

psykologiska, generella riskuppfattningar (beroende) som konceptualiserades i avsnitt 3.2.2. 

Av geografiska skäl var stor majoritet (66,1%) av respondenterna från Europa, vilket även 

inkluderar inhemska resenärer, medan 2,7 % ansåg sig höra hemma på en kontinent under 

kategorin ‖övrigt‖. Vid ett par tillfällen nämnde respondenten muntligt att denne bodde på 

Åland, men eftersom detta inte nedtecknades fanns ingen möjlighet att vid databearbetningen 

justera respondentens val till Europa.     
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Tabell 4. Statistiskt signifikant Chi
2
-test mellan åldersgrupp och 

 psykologiska riskuppfattningar om Stockholm 

 

Liksom i de två föregående tabellerna, kan vi även i tabell 4 ovan konstatera att det finns ett 

statistiskt samband (p=, 000). I detta fall mellan respondentens ålder och psykologiska, 

generella riskuppfattningar. Det är endast respondenter i de två äldsta ålderskategorierna (60-

69 och 70+) som angett ‖5‖ och därmed har högre riskuppfattning i jämförelse med resterande 

yngre kategorier. Å andra sidan kan vi se att i de två yngsta åldersgrupperna (-20 och 20-29) 

tenderar riskuppfattningen att vara väldigt låg där största antalet svarade ‖1‖, medan 

respondenterna i de tre mittersta ålderskategorierna (30-39, 40-49 och 50-59) gav ifrån sig 

relativt jämnt fördelade svar mellan ‖1‖ och ‖4‖ när det gällde psykologiska 

riskuppfattningar.  
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Ytterligare ett antal bivariata tester gjordes med en kombination av olika variabler. Vissa 

resultat var mer förväntade än andra. Bland annat redovisas i bilaga 9.3 att antalet gånger som 

respondenten besökt Stockholm inte hade någon inverkan på uppfattningen om hur besökaren 

riskerar att negativt påverkas av exempelvis infrastrukturella problem (p=, 234). Visserligen 

visade det sig att de individer som angav att de har barn, antingen hemma eller som 

medresenär, oroade sig mer för familj och vänner än de som inte har barn (p=, 000). Detta ter 

sig naturligt kan tyckas. Däremot visade det sig att även om respondenten hade barn, fanns 

inget direkt samband med att de oroade sig mer om något negativt bemötande från främlingar 

än de personer som inte hade barn (p=, 618). När det gäller riskuppfattningar av ekonomisk 

karaktär, visar Pearsons Chi
2 
inget samband mellan respondentens inkomst och 

riskuppfattningen att spendera mer pengar under vistelsen i Stockholm än vad som planerats 

innan avresa (p=, 890). 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer 
För att få en klarare överblick över de nio respondenterna presenteras nedan en 

sammanställning av deras svar. För läsarens överskådlighet har vi valt att benämna 

respondenterna efter landtillhörighet. Frågan gällande landtillhörighet fanns inte bland 

intervjufrågorna utan framkom innan eller efter intervjun och antecknades vid sidan om 

intervjusvaren. 

Den första intervjupersonen, indiern, ansåg att Stockholm är en säker stad på grund av 

människors respektfulla attityd samtidigt som han anser att hans riskuppfattning om 

Stockholm har varit avgörande för honom att resa till Stockholm. Han tillägger att han inte 

skulle besökt staden om han uppfattade staden som farlig. Vid frågan om han hade vidtagit 

förebyggande försiktighetsåtgärder för att minimera risken av något att inträffa nämnde 

indiern att han hade samlat information om Stockholm och tillade att han hade besökt 

Stockholm även om han inte hade samlat denna information. Avslutningsvis menade han att 

säkerhetsaspekten var avgörande vid valet av Stockholm som en destination.  

Nästa intervjuperson, svenskan, som kom från en liten stad i Sverige, tyckte att Stockholm 

ibland är läskigt eftersom det är en samling av mycket folk med vissa enstaka personer som 

beter sig aggressivt. Hon påpekade att hon inte har någon som kan skydda henne. Svenskan 

menar dessutom att hon vid sitt första Stockholmsbesök samlade information om staden i 

form av tips om vilka ställen man bör undvika. Hade hon inte samlat den information hade 

hon ändå rest även om det är skönt med vissa förberedande åtgärder.  

Även japanen hade rest till Stockholm oavsett om han hade vidtagit specifika 

försiktighetsåtgärder innan resan. Bland annat såg han till att låsa bagaget, gömma passet samt 

att se över försäkringar. Han uppfattade Stockholm som en säker stad eftersom den inte är 

hektisk. Vid frågan om hur han resonerat kring Stockholm som resval, menade han att 

Stockholm är modemedvetet men tyvärr faller inte maten i hans smak, framför allt priserna. 

Som han själv uttryckte det är hans uppfattning att ‖Stockholm is safe, fashionable, not busy, 

and I like fika‖.  

Den fjärde personen, sydafrikanen, som var i Stockholm för att träffa sin fru tyckte också att 

Stockholm är en säker plats och att säkerhetsaspekten inte har påverkat hans beslut att komma 
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på besök. Även han hade försett sitt resebagage med lås samt sett över diverse försäkringar. 

Han har inte informerat sig om Stockholm innan resan och tyckte ändå att det fanns en 50 % -

ig chans för ett negativt scenario att inträffa.  

Ukrainaren, som har besökt Stockholm tidigare tyckte att Stockholm är säkrare än sitt 

hemland. Han menade att man inte stöter på problem med svenskar, vilket man gör med 

berusade ukrainare. För honom påverkade säkerhetsaspekten samt riskuppfattningen inte hans 

val att resa till Stockholm. Innan resan lät han linda in sitt bagage på flygplatsen med en sorts 

plastfolie. Denna försiktighetsåtgärd är aktuell i Ukraina med tanke på alla stölder, tillade han. 

Även ukrainaren hade besökt Stockholm tidigare och vid första besöket förberedde han sig 

genom att undersöka tillgängligheten av transportmedel och kontaktpersoner. När vi frågade 

om hans avvägning av för- och nackdelar kring Stockholm som destination påpekade han 

endast att han föredrar länder med kallt klimat samt att svenskar stressar mindre än andra 

människor.  

Den efterföljande person som intervjuades var fransyskan som besökte Stockholm för första 

gången och därför var osäker på sin egen uppfattning om Stockholm som en säker stad eller 

inte. Dock tillade hon att hennes vänner inte hade varnat henne för Stockholm som en osäker 

stad. Hon tycker att säkerheten spelar en roll vid valet av en destination samt att hon inte hade 

rest till Stockholm om hon hade uppfattat staden som riskfylld. ‖Alla tar distans från det 

okända, det ovissa‖, sa hon. Innan resan följde fransyskan väderprognoser för Skandinavien 

och främst Island med tanke på det askmoln som satte stopp för lufttrafiken i delar av Europa 

under tiden då intervjun genomfördes. Hon hade dock valt en annan destination om hon inte 

hade följt turerna kring flygtrafiken på grund av molnet. ‖No, I don´t like gambling with my 

life..., would have travelled to Morocco instead‖. 

Brasilianaren tyckte om Stockholm och har varit på besök ett flertal gånger. Han ser staden 

som säker och menar att han aldrig har råkat ut för någonting. Säkerhetsaspekten avgjorde 

dock inte om han skulle resa eller ej, samtidigt som han medger att riskuppfattningen kanske 

påverkade valet då han än en gång poängterade att han inte har råkat ut för några farligheter 

under hans tidigare vistelser. Vad gäller åtgärd för att minimera riskerna har han gömt 

plånboken, säkrat resväskorna samt gått igenom försäkringar men menar att han hade rest 

även om han inte hade genomfört dessa åtgärder.  

Nordamerikanen som intervjuades besökte Stockholm i affärssyfte, och tyckte att Stockholm 

är en kall men fin och säker stad jämfört med många amerikanska städer. Han förklarade detta 

med Stockholms storlek och antal invånare. Eftersom han befann sig på affärsresa har hans 

egen riskuppfattning inte påverkat valet av Stockholm som destination. Om han dock hade 

uppfattat askmolnet för riskfyllt hade han valt att inte resa. Inför resan förberedde han sig 

genom att ta del av allmän information om Stockholm, främst om kongressanläggningen där 

han skulle arbeta och om hotellet där han planerade att bo. Nordamerikanen ansåg att en stor 

fördel med Stockholm är den höga nivån på språkkunskaper samt huvudstadens storlek. Den 

sista intervjupersonen var tyskan som tyckte att Stockholm är en ren stad med vänliga 

människor. Även tyskan besökte Stockholm av affärsmässiga skäl och ansåg därför att varken 

säkerhetsaspekten eller riskuppfattningen påverkade hennes resval. Hon hade satt lås på 

resväskan som åtgärd för att minimera risken av någonting att inträffa, och hade genomfört 

resan även om hon inte hade vidtagit dessa försiktighetsåtgärder. 
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5 Analys 

5.1 Riskuppfattning 
Som det inledande kapitlets citat av Mavondo och Reisinger (2005) konstaterat, är förståelsen 

för riskuppfattningar en primär förutsättning om turismnäringen ska utvecklas i en positiv 

riktning. I den teoretiska referensramen har vi också kunnat konstatera vad som utgör 

riskuppfattningar och att de präglas av det samhälle i vilka de existerar. Dessutom har det 

visat sig att riskuppfattningar har en betydelse för konsumentens beslutsfattning, och att detta 

är en inverkansfaktor när den potentiella turisten gör sitt resval. I det empiriska avsnittet 

applicerades detta i ljuset av den urbana miljön där resenärens riskuppfattningar om 

Stockholm studerats.  

Ett antal mönster utkristalliserades och statistiska analyser visade bland annat att de individer 

som besökt Stockholm sex gånger eller fler, hade en lägre riskuppfattning än de resenärer som 

gjort färre än sex besök i Stockholm. Den bakomliggande orsaken till detta kan återkopplas 

till vad Beck (1998) menar utgör ett risksamhälle. Människors ökade grad av medvetenhet om 

risker är ett resultat av den reflexion som blivit effekten i övergången från ett industrisamhälle 

till ett risksamhälle. En möjlig förklaring är att effekten av globalisering och urbanisering 

(som beskrevs i avsnitt 1.2) medfört en situation där riskuppfattningar har blivit en sådan 

naturlig del av människors vardag att även om resenärer är medvetna om urbana risker, kan 

det visserligen betyda att riskuppfattningen har en inverkan på resvalet men är inte 

nödvändigtvis en avgörande faktor i beslutsprocessen. Vidare, ansåg Beck att människor 

bedömer situationer baserat på information som förmedlas genom media av expertis inom ett 

visst område, och att detta formar vad som anses utgöra en risk. Det är mycket möjligt att så 

är fallet då individer besökt en stad ett fåtal gånger då de fortfarande är relativt obekanta med 

staden och en naturlig förklaring kan tänkas vara att då man vistas i en främmande miljö, tar 

man gärna hjälp av kunskap som finns tillgänglig och som kan tänkas gynna ens möjligen 

utsatta situation. Å andra sidan, i de fall då resenären är bekant med sin omgivning finns 

ingen direkt anledning för denne att ta del av tillgänglig information genom Internet, TV, 

resekataloger, resebyråer, tidningar etc.  

I tabell 3 noterades att psykologiska riskuppfattningar där resenärens osäkerhet att hantera 

specifika situationer (såsom trafikförseningar, flygrädsla etc.) korrelerar med var individen är 

bosatt. Ytterligare forskning behövs för att bidra till förståelsen om nationsspecifika 

skillnader. Däremot finns anledning att förklara detta med social-strukturella trender som 

Lupton (1999b) argumenterat för. Diversifierad moral och politisk läggning kan mycket väl 

tänkas ligga bakom det faktum att var man är bosatt har att göra med synsätt som resenären 

har på risker.  

Det uppenbarades även en statistiskt påvisad samvariation mellan ålder och psykologiska 

riskuppfattningar. Chi
2
-testet visar visserligen endast att det föreligger ett orsaksförhållande, 

men inte vilken variabel som påverkar den andra eller i vilken utsträckning detta korrelerar. 

Däremot kan vi med en simpel logisk förklaring uttyda att riskuppfattningen inte påverkar 

åldern. Som procenttalen är fördelade i tabell 4, och som redan konstaterats, verkar äldre 

personer (från 60 år och uppåt) ha en högre riskuppfattning än framförallt de resenärer som är 

under 29 år, där riskuppfattningen snarare är väldigt låg, medan medelålders resenärer 

tenderar att vara mer likgiltiga inför risker. Givetvis behövs mer forskning för att styrka dessa 
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resonemang. Möjligen är det så att äldre resenärer förknippar risker i större utsträckning 

beroende på begränsade möjligheter att förutsäga potentiella incidenter, enligt Luptons 

(1999a) resonemang i avsnitt 1.2. Om äldre resenärer inte utnyttjar Internet i lika hög 

omfattning kan detta tänkas vara en anledning till nämnda observation, och begränsade 

kunskapsresurser när det kommer till informationsinsamling kan således vara intressant att ta 

hänsyn till för praktiker inom rese- och turismnäringen.   

Det bör i detta sammanhang även nämnas att psykologiska, generella riskuppfattningar som 

nämnts flertalet gånger i uppsatsen är den riskfaktor som visade sig vara mest framträdande i 

den kvantitativa fältundersökningen. De riskkategorier som konceptualiserats av Simpson och 

Siguaw (2008) var i många hänseenden till nytta för denna uppsats. Bland annat observerades 

ett antal riskkategorier ha en orsaksrelation med socio-demografiska faktorer, men det var 

psykologiska riskuppfattningar som var ständigt återkommande som signifikanta fall i de 

statistiska analyserna. Eftersom riskuppfattningen är ständigt närvarande för turisten (Mason 

& Roberts, 2004), men resenären inte har någon direkt möjlighet att påverka stadens attribut 

(Mathieson & Wall, 2006) kan detta vara en anledning till varför resenären riktar fokus på sitt 

eget handlingsutrymme och de faktorer som denne kan påverka och har ett direkt inflytande 

över. Större utrymme ges för individen att relatera till begränsningar och osäkerhet hos sig 

själv, snarare än yttre opåverkbara inverkansfaktorer. Detta kan också förklara varför antalet 

besök i Stockholm inte påverkar riskuppfattningar kategoriserade som rese- och 

destinationsutformning. Oavsett om det handlar om dåligt utformade vägskyltar, sanitära 

problem, tullar, gränskontroller etc., som oftast står under lokala eller nationella myndigheters 

ansvar, ligger dessa aspekter återigen utanför individens egen kontroll. En sådan förklaring 

skulle i så fall stämma bra överens med att en ökad grad av medvetenhet om risker leder till 

att resenären prioriterar den egna säkerheten, vilket nämndes i avsnitt 3.1, och som en följd är 

det möjligt att påstå att resenären även uppfattar sig själv som en risk.  

Statistiken pekade på att föräldrar inte oroar sig mer om negativt bemötande från främlingar 

än de resenärer som inte har barn. Att analysera anledningen till denna observation och vad 

det beror på blir problematiskt eftersom det inte har gjorts någon åtskillnad mellan föräldrar 

som lämnat barnen hemma, kontra de föräldrar som tagit med sig barnen på resan. Beck 

(1998) anser att individen föredrar att lita på andra människor istället för att bedöma en 

situation egenhändigt. Dock kan tänkas ett scenario där resenärer som reser i grupp (i detta 

fall med familj med barn), inte uppfattar främlingar som en potentiell risk. Detta eftersom 

sannolikheten kanske minskar då en resenär har någon/några att vända sig till och ta hjälp av i 

det fall resenären faktiskt råkar illa ut. Det har även observerats att resenärens riskuppfattning 

gällande finansiella, monetära problem som grundar sig i att spendera mer pengar än vad som 

planerats inte hade att göra med dennes uppskattning av sin inkomst. Detta kan tänkas vara 

någorlunda relativt eftersom inga siffror uppgavs av respondenterna. Med andra ord kan en 

viss summa för en höginkomsttagare vara låg, samtidigt som en låginkomsttagare anser 

samma summa vara hög.  

Vad som är anmärkningsvärt är att vi än så länge noterat en diversitet vad gäller resenärers 

riskuppfattningar om städer. Det har observerats rese- och destinationsutformning, 

psykologiska, sociala, och slutligen finansiella riskuppfattningar. Men den riskuppfattning 

som lätt kan förknippas med städer är framförallt fysiska risker, vilket inkluderar fickstölder, 

våld, trafikolyckor, sjukdomar etc., har inte visat sig vara särskilt framträdande jämfört med 

tidigare nämnda riskuppfattningar.      
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5.2 Konsumentbeteende 
Som det antyddes under föregående rubrik, har det framkommit att riskuppfattningar har en 

betydelse för konsumentens beslutsfattning samt att denna perception påverkar den eventuella 

turistens resval. 

Modellen om köpbeslutsprocessen (se figur 3) som presenterades i den teoretiska 

referensramen visar att människan initialt känner ett behov, en vilja att resa där denne väger 

för- och nackdelar med bakomliggande orsaker till behovet. Denna process framkom vid 

intervjuerna där exempelvis en respondents syfte med resan till Stockholm var att uppleva den 

modemedvetna livsstilen, samtidigt som maten samt de höga priserna inte tilltalade denne. En 

fördel, å andra sidan, var den lugna, icke-hektiska livsrytmen som även framkom vid ett annat 

intervjutillfälle. En sådan lugn livsrytm har framträtt som en betydande inverkansfaktor i 

resenärens köpbeslutsprocess. Hur mycket detta inverkar är dock subjektivt. Det finns skäl att 

anta att en resenär som är bosatt i en annan stad (exempelvis Tokyo) än denne besöker 

(Stockholm), har ett annorlunda perspektiv på stadens livsrytm än en individ som inte är van 

vid det hektiska tempot (och exempelvis är bosatt i Trollhättan). Därför skulle man kunna 

påstå att utöver nämnda riskkategorier, har ytterligare en riskkategori utkristalliserats – 

nämligen stadens livsrytm. Uppenbarligen kan stadstempot påverka resenärens 

konsumentbeteende.  

Följande steg vid köpbeslutsprocessen består av informationsinsamling samt image-

utvärdering där den potentielle resenären tar hjälp av reklam, vänner, familj etc. 

Informationen utvärderas sedan med hjälp av faktorer som ekonomi, tidsaspekt, tillgänglighet 

och alternativa resmål. Anmärkningsvärt vid denna punkt är att Stockholm uppfattades som 

en säker och trygg stad. Till exempel påpekades det att resenärens bekantskapskrets inte hade 

utmålat Stockholm som en farlig stad. Detta kan återkopplas till Selby (2004) som menar att 

konsumenten, i detta fall resenären, utgår från hur diverse attribut upplevs. Köpbeslutet är en 

stegvis process som baseras på uppfattningen om resmålets attribut där förväntningar om 

staden ligger till grund för konsumentens beslut. Information som sprids genom ens 

bekantskapskrets kan därför anses vara en annan viktig inverkansfaktor. Även media i form 

av olika informationskällor samt reklam genom Internet, TV, tidningar etc., kan spela en 

betydande roll. Det faktum att de flesta hade samlat information om Stockholm innan resan i 

form av internet eller väderprognoser på TV bekräftar förklaringen till vikten av de signaler 

och image som en destination förmedlar. Dessutom noterades det att en besökare hade samlat 

information om Stockholm enbart vid första besöket, vilket bekräftar observationen i den 

kvantitativa analysen där det konstaterades att antalet besök påverkar ens syn på 

riskuppfattning.  

En annan väsentlig notering var att en besökare uttryckte att denne inte hade rest till 

Stockholm om det hade uppfattats som riskfyllt och tillade att ‖alla tar distans från det 

ovissa‖. Samtidigt bör nämnas att denna studie genomfördes när askmolnet från den isländska 

vulkanen Eyjafjallajökull satte stopp för flygtrafiken inom delar av Europa under vissa dagar. 

Eftersom en sådan naturhändelse orsakas av någon form av högre makt och står utanför 

individens egen kontroll (se avsnitt 1.2), kan den ses som en latent risk.  En sådan oviss 

situation kan stoppa potentiella resenärer från att resa. En förklaring till att resenären ifråga 

ändå valde att flyga till Stockholm är som Fuchs och Reichel (2006) uttryckte det att i de fall 

då en risk existerar men turisten inte upplever det som en risk så påverkas inte köpbeteendet. 
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Resenärens resebeslut innebär att välja destination, transportmedel, boende och aktiviteter, 

enligt figur 3. Den successiva köpbeslutsprocessen innebär också att resebeslutet beror på 

behovet att resa (bakomliggande faktorer) och tillgänglig information. Denna studie har 

endast tagit hänsyn till valet att besöka en stad (destination), och här har redan konstaterats att 

riskuppfattningen spelar en roll. Däremot är det svårare att uttala sig om övriga beslut som 

görs. Vidare forskning om riskuppfattningens inverkan på val av transportmedel, boende och 

aktiviteter kan tänkas vara intressant.  

Efterföljande steg innebär reseförberedelser och reseutrustning i form av bland annat bokning, 

budgetering och packning. Noterbart är att diverse försiktighetsåtgärder vidtogs såsom att låsa 

bagage, plasta in bagage, se över försäkringar, gömt plånböcker etc. Det kan hitta sin 

förklaring i att de som vidtar sådana åtgärder tenderar att inte låta sitt beteende begränsas 

(Barker et al 2003). De resenärer som vidtar förebyggande åtgärder vill minimera risken av 

eventuella incidenter att inträffa. Skulle det inträffa, tvingas resenären att lösa denna 

oförutsägbara situation som denne inte hade räknat med. Det leder till att ens beteende 

begränsas då man lägger ner tid och energi på oplanerade företeelser. Det avslutande steget 

som innebär resultatbelåtenhet och utvärdering har inte tagits hänsyn till i denna studie. Detta 

eftersom det varit riskuppfattningen som varit av intresse att studera, inte den faktiska totala 

upplevelsen. 
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6 Resultat 

6.1 Slutsatser 
Som resultat av de analytiska resonemangen, har ett antal slutsatser kunnat dras. Studien har 

kunnat visa på ett samband mellan risker som kopplas till städer och resenärens 

konsumentbeteende. Att dessa fungerar som inverkansfaktorer till varför resenären väljer en 

stad framför en annan är förmodligen uppsatsens främsta slutsats. Dock har det inte kunnat 

observeras till vilken utsträckning detta korrelerar.  Den bakomliggande orsaken till denna 

koppling har kunnat bero att resenärer innehar diversifierad moral och världsbild beroende på 

bland annat politisk läggning och social-strukturella trender. Detta kan också förklara 

observationen om att den geografiska aspekten i form av var resenären är bosatt påverkar 

psykologiska riskuppfattningar.   

När det kommer till psykologiska riskuppfattningar, kan även slutsatsen dras om att detta är 

den mest framträdande riskkategorin. Detta kan förklaras med att resenären inte har någon 

direkt möjlighet att påverka staden som destination, dess attribut och de yttre faktorer som 

inverkar vid köpbeslutsprocessen. Istället riktas fokus på individens egna begränsningar och 

osäkerhet som ligger inom det egna handlingsutrymmet. Däremot vidtas gärna praktiska 

försiktighetsåtgärder för att på så vis försöka reducera sannolikheten och effekten av yttre 

faktorer.  

Till stor del har det teoretiska ramverket kunnat bekräftas genom studiens empiriska 

observationer. Dock har ytterligare en riskkategori kunnat konceptualiseras. Utöver nämnda 

10 riskkategorier bör det ges plats för tiden som kan utgöra en potentiell risk eftersom det har 

visat sig att stadens livsrytm/tempo har inverkat vid resenärens övervägning till att besöka en 

specifik stad.  

Dessutom finns skäl för att dra slutsatsen att resenärer har ett subjektivt förhållningssätt till 

riskuppfattningar. I det fall då en existerande risk inte uppfattas av en resenär, påverkas inte 

dennes konsumentbeteende i köpbeslutsprocessen. Samtidigt uppfattas risker olika av olika 

individer.   

 

6.2 Rekommendationer  
För rese- och turismnäringens akademiska praktiker rekommenderas att mer uppmärksamhet 

ges åt riskhantering i allmänhet, och i synnerhet att detta appliceras på urban turism eftersom 

alldeles för lite forskning har riktats på detta som fenomen. Eftersom staden ansetts vara en av 

de närmaste årens största utmaningar, kan ökad förståelse bidra till att utveckla näringen i en 

positiv riktning. 

För rese- och turismnäringens privata och offentliga sektor som arbetar med 

destinationsmarknadsföring, ges rekommendationen att undersöka konsumentbeteendet som 

en effekt av potentiella negativa incidenter. Riktad marknadsföring till ett kundsegment som 

är mer mottaglig än andra grupper i form av optimerad, effektiv information kan tänkas vara 

ett resultat av detta, vilket bör intressera marknadsförare.     
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6.3 Kunskapsbidrag 
Syftet med uppsatsen var 1) att studera vilka risker som den urbana resenären associerar med 

den stad som denne valt att besöka, och 2) att bidra till ökad förståelse för vilka risker som 

påverkar resenärens konsumentbeteende i valet av staden som destination. Uppsatsen har 

presenterat en litteraturgenomgång där tidigare forskning redogjorts, ett teoretiskt ramverk i 

kombination med en fältundersökning ledde till analytiska tankegångar som resulterat i ett 

antal slutsatser. Baserat på detta resultat som redovisats i avsnitt 6.1, kan vi se kunskapsbidrag 

som visar på att:  

 riskuppfattningen är en inverkansfaktor i resenärens köpbeslutsprocess. Psykologiska 

riskuppfattningar är den mest framträdande riskkategorin. Resenären har en förståelse 

för att yttre faktorer som denne inte direkt kan påverka existerar och dessa kan anses 

utgöra en risk, men fokus ligger snarare på en förståelse om sin egen osäkerhet och 

begränsning.  

 redovisade teorier till stor del har kunnat bekräftas. Dock har vi kunnat se att även 

tiden kan utgöra en riskfaktor i form av stadens livsrytm (eller tempo om man så vill), 

vilket kan tänkas vara ett teoriutvecklande kunskapsbidrag. Som diskuterats är tiden 

som riskfaktor relativ beroende på resenärens socio-demografiska bakgrund. 

 uppsatsen spridit ljus på att studera detta fenomen från ett konstruktivistiskt synsätt. 

Att riskuppfattningar är subjektiva är något som varit ständigt återkommande. 

Resenärer uppfattar potentiella incidenter på olika sätt, och detta är följaktligen något 

som visar på komplexiteten i dessa typer av studier.   

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Studien har visat på statistisk samvariation mellan olika variabler, men detta betyder inte att 

ett orsakssamband fastställts. Fler analyser där precisare mätmetoder används kan bidra till 

ökad förståelse gällande relationen mellan riskuppfattningens inverkan på resenärens 

konsumentbeteende. Dessutom kan fortsatt induktiv forskning visa på om ännu fler 

riskuppfattningar existerar, men som ännu inte konceptualiserats i relation till urban turism. 

Att denna studie inte kunnat påvisa andra statistiska samband än vad som presenterats innebär 

inte att orsakssamband kan uteslutas (Djurfeldt et al, 2003). Större undersökningar och 

djupare analyser kan bidra till att sprida ljus över detta forskningsområde i högre utsträckning. 

För att vara någorlunda konkret, kan vi lämna följande förslag vad gäller fortsatt forskning 

inom området av urban turism, riskhantering och konsumentbeteende: 

 I vilken utsträckning påverkas resenärens val av stad som destination som en effekt av 

dennes riskuppfattning? 

 Hur särskiljer riskuppfattningen beroende på resenärens etniska, socio-kulturella, 

politiska och religiösa bakgrund? Uppfattar inhemska besökare risker i städer 

annorlunda än internationella besökare? 

 Hur särskiljer sig riskuppfattningen beroende på syftet med resan?  
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 Föreligger skillnader mellan riskuppfattningar relaterade till urbana områden jämfört 

med rurala områden som destination? 

 Hur överensstämmer resenärens riskuppfattning jämfört med den faktiska 

upplevelsen?  
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7 Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

7.1 Käll- och metodkritik 
När databearbetningen var avslutad visade det sig att studien hade två interna bortfall. Dessa 

analysenheter hade endast fyllt i socio-demografisk information, men inte vilka 

riskuppfattningar de haft om Stockholm. Med tanke på att antalet respondenter uppgick till 

224 stycken, har studien trots allt haft en relativt låg andel bortfall. Att det totala antalet 

respondenter inte varit större har framförallt att göra med författarnas begränsade resurser i 

form av tid och pengar. Därför bör generaliserbarheten ifrågasättas. Dock är det ytterst den 

teoretiska referensramen som väglett oss och som hjälpt oss att tolka resultatet (Djurfeldt, 

2003). Och som Bryman (2002) påpekar ‖är det teoretiska tänkandet och inte statistiska 

kriterier som är avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en undersökning 

diskuteras‖ (s. 271).    

I metodavsnittet nämndes att enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes på engelska. 

Även om det inte framkom, och även om ingen direkt frågade vad vissa ord betyder, är det 

sannolikt att ett antal av de personer som inte haft engelska som modersmål missförstod vissa 

ordval i enkäten eller inte haft ett tillräckligt brett ordförråd för att kunna artikulera sina svar. 

Detta hade kunnat undvikas om undersökningen genomförts på flera språk eller om teoretiska 

begrepp hade getts annorlunda operationella indikatorer. Fältundersökningen ägde rum på 

Stockholm Centralstation under en veckas period under maj 2010. Möjligtvis har tidsaspekten 

bidragit till det faktum att generaliserbarheten bör ifrågasättas eftersom studien koncentrerat 

genomfördes under en begränsad tidsperiod under året. Det bör även nämnas att 

Centralstationen har fungerat som nav och på så vis förenklat det praktiska genomförandet, 

men samtidigt har detta inneburit begränsningar i urvalet. Exempelvis har inkommande 

resenärer som rest till Stockholm med bil, båt alternativt färja inte inkluderats 

 

7.2 Validitet och reliabilitet 
Överensstämmelsen mellan vad forskaren påstår sig undersöka och vad denne faktiskt 

undersöker brukar kallas validitet (Patel & Davidsson, 1993). För att operationalisera studiens 

teoretiska definitioner och begrepp har utomstående personer som varit väl insatta i 

problemområdet granskat studiens innehåll, väglett och bidragit med praktiska råd under 

arbetsprocessens gång. En handledare och sju studiekamrater har här fungerat som ett 

understöd. Till viss del har befintliga operationella indikatorer använts, eftersom Esaiasson et 

al (2007) menar att ett sådant angreppssätt höjer studiens validitet. För en frånvaro av 

systematiska fel, var två personer alltid delaktiga vid genomförandet av fältundersökningen 

samt vid datainmatningen.  

Resultatet har inte kunnat säkerställas genom att testa hur resultatets utfall sett ut om andra 

mätinstrument använts. Exempelvis vet vi inte hur utfallet sett ut om enbart en kvantitativ 

studie applicerats, eller vice versa. Dessutom råder en osäkerhet om studiens reliabilitet 

eftersom det kan vara relevant att nämna författarnas begränsade forskningserfarenhet. Detta 

eftersom en förutsättning för god reliabilitet är att författarna är akademiskt tränade (Patel & 

Davidsson, 1993).        
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9 Bilagor

9.1 Enkätundersökning 

We are two students from Södertörn University conducting a research project. This survey is carried 
out to understand your perception of risks in Stockholm and how these risks affect your choice to 
visit Stockholm. We would be very thankful if you would take a minute to fill out this questionnaire. 
Your participation is very important and we kindly 
ask you to answer as honest as possible.  
Thank you! 
  
Roni and Andreas 
 

 
Please mark an “X” in the most appropriate box below. 
  
        -20  20-29       30-39        40-49        50-59  60-69 70+ 
1. Age: 
  

 
2. Sex:             Male     Female   
  

 
3. Status:       Single     Married    In a relationship 
 
 
4. I am currently living in:   
 
Europe      Asia    North/South America 
   
 
Oceania   Africa Other_________ 
 
 
5. Purpose of travel  Business      Leisure  
 
6. How many times have you visited Stockholm? 
 
1  2-3   4-5   6+ 
 
7. Do you have children (either at home or accompanying you)?   
 
Yes      No  
 
8. How do you estimate your income?  
 
Low      Average      High              I prefer not to answer 
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To which degree do you agree with these following statements? Answer on a scale between 1 and 
5, where 1 means you strongly disagree and 5 means you strongly agree. 
 
 
During my stay in Stockholm:                                       Strongly disagree                          Strongly agree  

 
9. I do risk my health and well-being     1             2            3            4           5    
(in terms of physical injuries or diseases)               
  

10. I do risk my personal safety and security    1             2            3            4           5    
(in terms of being exposed to criminal acts)                                                                                    

 
11. I do risk being negatively affected by the 
performance of specific transportation modes   1             2            3            4           5    
(For example delayed flights, technical problems)                                                  

 
12. I do risk being negatively affected by the 
performance of service (in terms of accessibility,   1             2            3            4           5    
quality of food, hotel comfort, language problems)  

 
13. I do risk being negatively affected due 
to local authorities and infrastructure     1             2            3            4           5    
(in terms of maintenance, road signs etc.) 

 
14. I am uncertain of my own ability to cope with  
some situations (in terms of getting lost, feeling    1             2            3            4           5    
homesick, finding a hospital etc.)  

 
15. I do risk spending more money than I      1             2            3            4           5    
planned before travelling 

 
16. I do risk losing or breaking my personal    1             2            3            4           5    
belongings or having them being stolen  

 
17. I am concerned for my family and friends    1             2            3            4           5    
(who are either at home or travelling with me) 

 
18. I am concerned about being in a hostile     
environment (for example with bad,     1             2            3            4           5    
unfriendly or racist people)  

 
 
 

Thank you very much for your time, and we wish 
you a safe stay in Stockholm! 
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9.2 Samtalsintervju 

 

1. What is the purpose of your visit? 

2. What do you think about Stockholm? 

3. Do you think Stockholm is a safe city? Why / Why not? 

4. Did the safety issue affect your decision to visit Stockholm? 

5. Has your perception of risks in Stockholm been part of your decision to come here? 

(E.g. pick pocketing, accidents, assault). Why / Why not? 

6. Have you taken any necessary precautions to minimize the risk of something negative 

to occur? What kind of precautions (insurance, gathering information.)? 

7. If you would not have taken these precautions, would you still have visited 

Stockholm?  

8. Did you gather any information about Stockholm before deciding to visit? 

9. Describe your way of thinking when choosing Stockholm as your destination. 

(Advantages and disadvantages). 

10. Do you think the safety aspect was influential or even decisive when deciding 

Stockholm as your destination? Why / Why not? 

 

Have a safe stay!  
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9.3 Icke-signifikanta Chi2-test 
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