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Sammanfattning 

 

Internationellt resande är en uppskattad och naturlig del av livet för många människor som lever i 

Sverige idag. Resande kan vara avslappnande, äventyrligt och en härlig upplevelse men det kan 

även innebära risker. Brottslighet, hälsoproblem, politisk instabilitet och terrorism är alla reala 

risker som turister kan råka ut för på sina resor. En risk innebär en osäkerhet om, och i så fall när 

det kan inträffa och det går inte att förutsäga. Denna osäkerhet innebär att turister får förlita sig 

på sin uppfattning av hur riskabelt det är att exempelvis besöka en destination med hög 

brottslighet. Personers riskuppfattning i samband med internationella resor har fastställts 

påverkas av yttre faktorer och inre faktorer. Personer motiveras även av olika faktorer till att resa 

och har olika åsikter och preferenser för vad de vill uppleva på sina internationella resor. En del 

av denna skillnad mellan turister har förklarats med att personer har olika behov av att uppleva 

nya, spännande och äventyrliga händelser på sina resor. Andra motiveras istället av att ta det lugnt 

och på ett säkert sätt uppleva vad destinationen och turistindustrin kan erbjuda. Turister kan 

särskiljas i två extremer. En extrem är människor som motiveras av äventyr och överraskningar, 

så kallade noveltysökare. Den andra extremen är människor som vill ta det lugnt och resa på ett 

tryggt sätt så kallade familiaritysökare. Personer kan även motiveras av delar en blandning från 

båda dessa extremer och kan då kallas för neutrala resenärer.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka riskuppfattning vid internationella resor samt att undersöka om 

det efter en indelning av respondenterna i novelty-familiaritysökande grupper går att fastställa 

några skillnader i hur riskabla de upplever att riskerna är under internationella resor. För att 

undersöka detta utförs en kvantitativ enkätundersökning. Med det teoretiska ramverket och den 

kvantitativa enkätundersökningen har slutsatser dragits utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Respondenterna i undersökningen upplever att terrorism, politisk instabilitet, brott och 

hälsoproblem utgör risker under internationella resor. Terrorism var den risk som i högst grad 

påverkade respondenternas beslut rörande resande. Med sambandstester fastslogs att det finns 

samband mellan respondenternas uppfattning rörande riskerna och deras relations till yttre och 

inre påverkan.  

 

Respondenterna kunde utifrån deras preferenser och motivation för internationellt resande delas 

in i de tre grupperna familiaritysökande, neutrala resenärer och noveltysökande. Respondenternas 
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tillhörighet i turistgrupperna och deras svar på hur riskabelt de upplever att de fyra riskerna är, 

sambandstestades. Utifrån detta går det att fastställa att noveltysökande turister upplever att 

riskerna terrorism, politisk instabilitet och hälsoproblem utgör en lägre risk under internationella 

resor än vad de familiaritysökande turisterna gör. Detta ger stöd till tidigare forskning som 

fastställt att ett sådant samband existerar.  

Nyckelord: Riskuppfattning, Noveltysökande, Familaritysökande, Risk uppfattnings inre 

och yttre påverkan 

Abstract 
 

International travel is a valued and integral part of life for many people living in Sweden today. 

Travelling can be relaxing, adventurous and a great experience; it can however also entail risks. 

Crime, health, political instability and terrorism are all real risks that tourists may encounter on 

their travels. A risk is an uncertainty whether, and if so, when it can happen, it is not possible to 

predict. This uncertainty means that tourists must rely on their perception of how risky it is, for 

example visiting a destination with high crime. People's perception of risk associated with 

international travel can been affected by external factors and their personal interior. People 

motivated by various factors that trip and have different opinions and preferences for what they 

want to experience on their international travel. Some part of this difference between tourists has 

been explained by people's need to have new, exciting and adventurous experiences on their 

travels. Or that they instead motivated by take it cool, safety and experiences what the destination 

and the tourism industry can offer. Tourists differentiate two extremes based on the justification 

of adventure and surprises so-called noveltyseekers or in a quiet and safe way to travel so-called 

familiarityseekers. People can be motivated by elements from both these extremes and can then 

be called neutral travelers. 

Purpose of this thesis is to examine risk perception in international travel and to investigate if 

after the division of the respective node States in novelty-familiarityseeking groups is possible to 

identify some differences in how risky they perceive the risks during international travel. To 

investigate this, conducted a quantitative survey with Swedish university students as respondents. 

With the theoretical framework and the quantitative survey, conclusions drawn from the essay 

aims and questioner holder. 

The respondents feel that terrorism, political instability, crime and health problems all represent 

risks during international travel. Terrorism was the danger that made most affected their 

decisions regarding travel. With the associated tests concluded that there is correlation between   



5 
 

respondents perception regarding the risks and their relations to external and internal impact. 

Respondents could base on their preferences and motivation for international travel fall into 

three groups, familiarityseeking, neutral travelers and noveltyseeking. Respondents belonging in 

tourist groups and their answers to how risky they perceive that the four risks are associated were 

tested. From these it is possible to determine that noveltyseeking tourists feel that the risks of 

terrorism, political instability and health problems present a lower risk during international trips 

than they the familiarityseeking tourists do. This supports previous research that found that this 

correlation exists. 

Keywords: Risk perception, Noveltyseeking, Familiarityseeking, Risk perception internal 

and external influences 
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1.Introduktion 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till uppsatsens valda ämne, dess samhällskontext och vetenskapliga 

förankring som sedan kopplas till problemformulering, syfte och frågeställningar. Uppsatsens avgränsningar 

beskrivs sedan och kapitlet avslutas med en disposition.  

1.1 Bakgrund 
 

Resande har i hela mänsklighetens historia varit förknippat med fara. Resande enbart för nöjes 

skull har under största delen av historien varit begränsat till överklassen och även för dem var 

resande tidskrävande och slitsamt. En modern turistindustri där en större del av befolkningen 

hade möjlighet att resa började dock växa fram i västvärlden från och med 1950-talet (Hanefors 

& Mossberg, 2007). Den unga turistindustrins syn på fara och risker i samband med 

internationella resor var de första årtiondena begränsad till vissa specifika problem som bland 

annat hygien i form av dricksvatten och rena toaletter samt vägsäkerhet. Synen på säkerhet och 

trygghet kom dock att breddas under 1970-talet då uppmärksammade terroristattacker och 

flygplanskapningar ägde rum. Detta resulterade bland annat i de första tekniska 

säkerhetsanordningarna på flygplatser och att organisationer som World Tourist Organisation 

började diskutera säkerhetsfrågan internationellt. Säkerhet och risker kom dock att ha en låg 

profil under resterande del av 1900-talet. Säkerhet var något det talades tyst om inom 

turistindustrin, i tron om att synlig säkerhet som exempelvis uniformerade vakter var negativt för 

en destination då det ansågs symbolisera osäkerhet i turisters ögon. Denna inställning till säkerhet 

kom dock att få en vändning efter 9/11 år 2001, då terrorattentatet på World Trade Center 

medförde en enorm förändring i synen på turismsäkerhet inom turistindustrin (Kôvári & Zimányi 

2011). Förändringar kom inte enbart att ske i relation till terrorism utan även andra risker som 

brott, hälsoproblem, politisk instabilitet och krig kom att få en ny central roll inom 

turistindustrin, den akademiska turismforskningen samt allmänhetens uppfattning (Yang et.al 

2015).  

1.2 Problemformulering 
 

Risker som terrorism, krig och politisk instabilitet, brott och hälsoproblem påverkar 

destinationers image. En destinations image påverkar i sin tur turisters beslutsprocess och i 

dagens turistindustri finns det nästan otaliga alternativ och en viss destination kan lätt bli 

bortprioriterad om turister uppfattar att destinationen förknippas med för höga risker och en 

brist på säkerhet. Turisters riskuppfattning påverkar även deras beteende om något oförutsett 

som kan äventyra säkerheten inträffar när turister befinner sig på en destination (Kozak et.al, 
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2007).  Vad turister uppfattar som en ”för hög risk” och resulterar i att de avstår från att ta en 

resa till en specifik destination (exempelvis en stad, ett land eller hel kontinent) eller kanske väljer 

att helt avstå från att resa internationellt varierar från person till person. Turister är inte en 

homogen grupp i hur de upplever risker. Mycket forskning (Seabra et.al 2013; Sönmez och 

Graefe, 1998; Yang et.al, 2015) har genomförts för att dela in turister i grupper baserat på olika 

faktorer och genom det hitta gemensamma nämnare för att bättre kunna förstå olika turisters 

riskuppfattning. Det som undersökts är bland annat personlighetsdrag, utbildningsnivå, ålder och 

kön, men även nationalitet och vart i livet individerna befinner sig. Dessa faktorer har funnits 

bidra till olika former av påverkan på riskuppfattning (Correia et.al, 2008). Yttre informations 

påverkan från olika typer av medier och från ”world of mouth” av familj och vänner samt via 

webben har även visat sig vara en viktig påverkan på turisters riskuppfattning. Personers egna 

tidigare erfarenheter av internationellt turistande har även kopplats till minskad riskuppfattning 

både när det gäller specifika destinationer och resande i allmänhet jämfört med personer som har 

begränsad tidigare reserfarenhet (Kozak et.al, 2007). Personers uppfattning av risker påverkar 

deras val i resande, tillsammans med personliga preferenser för vad de vill upppleva och hur de 

vill tillbringa sina resor.  

Vad som motiverar turister till att resa är ett område som fått mycket uppmärksamhet inom 

turismforskningen (Holden, 2004). En del av turisters motivation förklaras med deras längtan att 

besöka nya och spännande platser och kulturer. Turisterna motiveras av en vilja att uppleva 

sådant som är nytt, oförutsägbart och spännande. Denna typ av motivation kallas för 

noveltysökande (Basala & Klenosky, 2001). I begreppet noveltysökande ingår även en vilja att lära 

känna nya människor genom att ta kontakt med lokalbefolkning och andra resenärer på sina 

resor. Turister varierar dock i hur stor grad de motiveras av novelty. Vissa motiveras istället av ett 

lugn och säkert sätt att resa och där det familjära och igenkännbara värderas högt. Det kan 

innebära att personen föredrar att resa till destinationer som inte skiljer sig kraftigt från den 

vardagen han eller hon är van med när det kommer till exempelvis servicenivå och infrastruktur 

(Mo, et.al, 1994). De uppskattar även när det är lätt att göra sig språkligt förstådd och de vill röra 

sig inom populära turistområden. Turister med denna typ av resemotivation har kommit att kallas 

familiaritysökande. En specifik destination som associeras med exempelvis äventyrliga aktiviteter 

och en låg närvaro av turistindustrin och dess faciliteter. Detta kan ses som attraherande faktorer 

av vissa turister som är  noveltysökande  i sin person samtidigt som dessa attribut kan verka 

avstötande för andra familiaritysökande personer (Elserud, 2001). Detta är dock beskrivning av 

två ytterligheter men vi människor är komplexa och olika. En person kan således exempelvis 

motiveras av en aspekt i resande som kategoriseras som noveltysökande och samtidigt motiveras 
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av andra som kategoriseras som familiaritysökande. För att möjliggöra kategorisering av turister 

baserat på deras novelty-till familiaritysökande preferenser och hur detta påverkar deras val av 

resande har flertalet typologier utvecklas (Basala & Klenosky, 2001).  

En av dessa uppdelningar är Cohens (1972) klassiska indelning av turister i grupperna 

organiserade massturister, inviduella massturister, utforskare och dagdrivare. Där de organiserade 

massturisterna är de mest familiaritysökande på sina resor och dagdrivarna (även kallade 

backpackers) är de mest noveltysökande på sina resor. En annan forskning som möjliggör 

uppdelning av turister utifrån noveltysökande är Lee och Crompton (1992) vilka utgår från 

turisters behov av novelty i fyra dimensioner; sökande efter spänning, äventyr och överraskning 

samt att lindra tristess som kan uppstå i vardagen.  

Turisters riskuppfattning och deras preferenser för novelty- eller familiaritysökande på sina resor 

har utvecklats som två skilda delar inom turismforskningen. De har dock sammanförts och 

samband har konstateras mellan individers riskuppfattning och hur novelty eller 

familiaritysökande de är. Noveltysökande individerna har funnits uppleva säkerhetsrisker som 

mindre riskabla än andra resenärer (Lebb & Gibson, 2003; Correia et.al, 2008; Yang et.al, 2015). 

Det är utifrån denna problemformulering har uppsatsens syfte och frågeställningar tagit form. 

Turisters riskuppfattninng bygger på deras behov av att uppleva trygghet och säkerhet i relation 

till internationella nöjesresor. Turister har olika höga trösklar för vad de uppfattar som för 

riskabelt och osäkert vilket påverkar deras beslut både innan och under en resa samt deras 

framtida resebeslut. Riskerna som denna undersökning utgår ifrån är terrorism, krig och politisk 

instabilitet, brott och hälsoproblem. För att underbygga en förståelse för riskuppfattning hos 

uppsatsens respondenter kommer ålder, kön, media och word of mouth samt tidigare 

reserfarenhet att undersökas och problematiseras. Den mest centrala faktorn är dock novelty-och 

familiaritysökande. Hypotesen att det finns ett samband mellan turisters riskuppfattning och 

deras preferens för novelty eller familiarity på sina internationella nöjesresor har undersökts i ett 

begränsat antal artiklar (Lebb & Gibson, 2003; Correia et.al, 2008; Yang et.al, 2015) uppsatsen 

kan därför tillföra ytterligare förståelse för detta sambandsmönster då det till min vetskap inte 

finns någon undersökning utförd på svenska respondenter, vilket även tillför till forskningsfältet. 
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1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka riskuppfattning vid internationella resor, samt om 

respondenterna kan delas in i grupperna noveltysökande, neutrala resenärer och 

familiaritysökande. Eventuella samband mellan riskuppfattning och tillhörighet i dessa novelty till 

familiaritysökande grupper undersöks. Riskerna som granskas är brott, terrorism, hälsoproblem 

samt politisk instabilitet och krig. Frågeställningarna är följande: 

 Hur ser riskuppfattningen ut vid internationella resor och vilka faktorer påverkar den? 

 Hur kan riskuppfattning vid internationella resor förstås i relation till kategorierna 

noveltysökande, neutrala resenärer och familiaritysökande?  

Syftet besvaras genom en kvantitativ enkätundersökning med unga universitetsstudenter.  

1.4 Avgränsningar 
 

Unga universitetsstudenter valdes som urvalsgrupp i uppsatsen för att efterlikna urvalet i Lepp 

och Gibsons (2003) undersökning vilken undersöker kopplingen mellan riskuppfattning och 

novelty-familaritysökande utifrån unga amerikanska universitetsstudenter. En liknande 

urvalsgrupp underlättar jämförelse mellan denna uppsats och Lepp och Gibson (2003), men 

målet är dock inte att göra en replika av den tidigare undersökningen. Universitetsstudenterna 

som utgör uppsatsens population är personer mellan 18 och 30 år och är boende i Sverige. 

Urvalet innebär även att de studerar vid Karlstads universitet. Valet av denna åldersgräns görs 

även det för att efterlikna Lepp och Gibsons undersökning (2003). Jag anser även att vid 18 års 

ålder har respondenterna haft möjlighet att få egna erfarenheter av internationella resor samt 

familjeresor. Undersökningens övre åldersgräns för ”ung” är satt till 30 års ålder.   

Internationella resor innebär alla resor som går utanför Sveriges gränser. I den empiriska 

insamlingen har jag valt att dela in resorna i  geografiska områden.  Dessa områden är inom 

Norden, inom Europa och utanför Europa.  
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1.5 Disposition 
 

I det första kapitel presenteras uppsatsens bakgrund som mynnar ut i problemformulering samt 

syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller även avgränsningar. Kapitel två utgörs av ett 

teorikapitel där skillnaden mellan risk och riskuppfattning inom turism och olika påverkan av 

turisters riskuppfattning beskrivs. Vidare i det teoretiska ramverket redogörs för novelty-och 

familiaritysökande. Sedan i teorikapitlet redogörs för de risker som används för att mäta enkätens 

respondenters riskuppfattning. Metodkapitlet kapitel tre presenteras efter teorikapitlet för att 

underlätta förståelsen av metodval kopplat till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I kapitlet 

redogörs uppsatsens post-positivistiska angreppsätt och uppsatsens kvantitativa 

enkätundersöknings utformning, genomförande, urval och bortfall. Kapitlet avslutas med en 

diskussion av uppsatsens validitet och rehabiliterat och det etiska ställningstagandet. I det fjärde 

kapitlet presenteras resultatet av den utförda enkätundersökningen. För att sedan i det femte kapitlet 

analysera och koppla resultatet till det teoretiska ramverket som presenterades i kapitel två. I sjätte 

kapitlet mynnar diskussionen ut i att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen 

avslutas med en redogörelse på förslag till fortsatta forskningsområden inom ämnet.  
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2. Teori 
I teorikapitlet presenteras uppsatsens referensram som utgör grunden för den egna undersökningen. Kapitlet inleds med teorier 

rörande turisters riskuppfattning, novelty- och familiaritysökande och hur dessa två kan kopplas samman. Kapitlet fortsätter 

med en genomgång av de risker som internationella turister kan utsättas för, som sedan används för att mäta respondenternas 

riskuppfattning i den egna empiriska insamlingen.  

2.1 Riskuppfattning   
 

Internationella turistresor föregås ofta av en längtan och vi hoppas att allt ska bli lika fantastiskt 

som vi föreställt oss. Bortsett från besvikelser som dåligt väder eller att sängen var för hård finns 

risken att riktigt negativa händelser kan inträffa som kanske inte enbart förstör semestern utan 

åstadkommer skada. Skadan kan vara både materiell, ekonomisk, fysisk och psykisk. 100 procent 

säkerhet kan aldrig uppnås och turister kan bli utsätta för en mängd säkerhetsrisker som brott, 

terrorism och politisk instabilitet (Jamal & Robinson, 2009). En ansenlig del av riskforskningen 

inom turism har dock fokuserat på upplevd risk och inte de faktiska risker som turister kan 

komma att utsättas för eller är i kontakt med. Anledningen till detta är att det är den upplevda 

risken och inte den faktiska risken som påverkar turisternas beslutsfattande (Seabra et.al, 2013; 

Yang et.al, 2015). Turisters riskuppfattninng är inte samma sak som den sanna eller objektiva 

risken. Risk defineras som: ”Risk är en situation eller händelse där någonting eller någon som en 

människa värdesätter (inklusive de själva) hotas och utgången är osäker” (Rosa, 2003, s. 56). Risk 

inom turism definieras som sannolikheten att en icke önskvärd incident ska inträffa som leder till 

negativa konsekvenser på turisters beteende (Laws & Prideaux, 2005; Gleaesser, 2003) (referat till 

i Seabra et.al, 2013).  Det är här viktigt att klarlägga vad som menas med sannolikheten. Turister 

kan veta att det finns en möjlighet för att en negativ händelse ska inträffa exempelvis att bli rånad 

när turisten besöker en marknadsplats. Det är dock sällan personen i frågan vet den mätbara 

sannolikheten för att en sådan risk ska inträffa (Yang & Vikneswaran, 2014). Även om sådan 

information finns framtagen och är möjlig att tillgå har det visat sig att det är mycket ovanligt att 

människor använder sig av denna för att kalkylera sina handlingar. Denna typ av information som 

tas fram av experter, som exempelvis kriminologer när det gäller brottsstatistik, är dock aldrig 

absoluta sanningar då det inte är möjligt att ta fram. Det bygger istället på olika faktorer som 

offrens benägenhet att rapportera det inträffade (Botterill & Jones, 2010). Turister förlitar sig 

dock istället på sina egna uppfattade bilder av risken som bildas genom en egen logik och 

erfarenhetsbaserade strategier vilket kallas heuristik (Morakabati & kapuscinski, 2016).  

Definitionen av uppfattad risk avser den övergripande negativiteten av en händelse som om den 

överskrider vad som anses vara en acceptabel nivå, ändrar turisternas beteende (Mansfeld, 2006; 

Reichel, Fuchs & Uriely 2007)( refererat till i Seabra et.al, 2013). Vad en turist anser vara en 
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acceptabel nivå av risk i samband med en resa kan uppfattas som för hög av någon annan även 

om dessa personer står inför exakt samma situation. Personen som uppfattar att ”hotet” utgör en 

för stor risk tar till åtgärder för att avlägsna sig från risken och det resultera i att han eller hon 

ändrar sitt beteende. Hur allvarlig nivå av upplevda risker en turist accepterar innan han eller hon 

ändrar sitt beteende har visats påverkas av hur starka de positiva attributen är som är kopplade till 

en destination. Upplever turisten att de positiva värdena som resan tros föra med sig överstiger 

de risker som det kan innebära att åka dit kan han eller hon göra det trots att de kanske hade 

avstått om de positiva värdena inte varit så starka (Mansfeld & Pizam, 2006). Människor tenderar 

att uppleva att risker som är sammankopplade med något de finner nöje och tillfredställelse i som 

låga och därmed de positiva värdena som höga (Morakabati & Kapuscinski, 2016). Överstiger 

dock den upplevda risken en acceptabel nivå för personen innebär det att han eller hon väljer att 

avbryta och åka hem från en pågående semester. Personen kan också ändra resplanerna och åka 

till en annan destination som inte uppfattas som för riskabel. Om den upplevda risken inträffar 

innan resan har börjat kan personen ändra planer på val av destination eller helt avstå från 

internationellt resande.  Uppfattad risk är därför relevant att undersöka i relation till framtida 

resor som inte är planerade eller påbörjade än då det påverkar beslut rörande turistresor längre 

fram i tiden (Seabra et.al, 2013).  

2.1.1 påverkan av riskuppfattning 

 

Riskuppfattning är sammankopplat med den kunskap och information som en människa besitter 

om en internationell resa och dess risker. Även med samma kunskap om risker kan personliga 

egenskaper och skillnader medföra att två människor med samma information kan uppfatta 

situationen annorlunda. Detta kan  leda till olika beslut rörande om risken upplevs som för 

riskabel och därmed ändrar personens resande eller inte. Vad det är som påverkar att individer 

har olika riskuppfattningar kopplat till internationellt turistande har studerats utifrån flertalet 

faktorer, både yttre och inre. Utifrån påverkas individer av olika typer av informationsinhämtning 

från media samt familj och vänner vilket kallas ”world of mouth” (WOM) om de risker han eller 

hon kan förväntas komma i kontakt med på en specifik destination eller internationella resor i 

stort. Ytterligare informationshämtning som undersöks är WOM via webben samt Svenska 

utrikesdepartementets varningar. Inre faktorer påverkar sedan hur individen uppfattar och tolkar 

den yttre informationen rörande risker. De inre faktorerna som undersöks i denna uppsats är 

individernas tidigare reserfarenheter och preferens för novelty- eller familiaritysökande samt den 

demografiska tillhörigheten i form av kön. En diskussion rörande de medverkande i 

undersökningens ålders påverkan hålls även. (Yang et.al, 2015).  
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2.1.2 Yttre påverkan av riskuppfattning  

 

 Media  

I dagens samhälle är vi omgivna av medias rapportering via tv, radio, tidningar och internet. Det 

är med stor sannolikhet via dessa vi får information om en negativ nyhet som inträffas på en 

turistdestination som terrordåd, politisk orolighet och krig (Brown, 2015). Utbrott av smittsamma 

sjukdomar och epidemier kan skapa stor nyhetsrapportering som exempelvis i fallet med mul-och 

klövsjukan, fågelinfluensan och Ebola (Leslie & Black, 2005). Nyhetsrapporteringar om brott 

som mord och överfall begångna mot turister kan även i vissa fall bilda en förvrängd bild av 

destinationen och hur riskabel den är. Ett exempel på detta är fallet med en ung kvinnlig turist 

från USA som år 2005 försvann när hon var på semester på den populära turist ön Aruba i 

Västindien.  Hennes försvinnande medförde en enorm media bevakning och Aruba målades upp 

som en osäker stat med opålitligt rättsväsende, mycket droger och osäkert, vilket medförde en 

nedgång i anländande turister från USA. Nedgången blev mycket dramatisk och återhämtningen 

till  de turistnivåer som var före händelsen tog sju år (Brown, 2015). Media har en stark påverkan 

på turisters riskuppfattning och därmed deras beslutsprocess, vilken kan påverka deras beteende 

både innan en resa och även under en pågående resa. Media påverkar turister som besöker en 

destination för första gången mer än de som har tidigare erfarenhet av destinationen 

(Rittichainuwat & Chakraborty, 2009). Förstagångsbesökaren har lite kunskap om en destination 

och dess risker. Detta kompenseras med att förlita sig på medias rapportering. Media målar ofta 

upp en mycket hotande bild av spektakulära risker, som exempelvis smittsamma sjukdomar, och 

detta i samband med osäkerheten i att vara i en ny och främmande omgivning kan påverka 

turisten till att uppleva risken som mycket stor (Bongkosh & Goutam, 2009).  

Word Of Mouth 

Människor påverkas även utifrån av ”Word of mouth” (WOM) eller det nya sättet att 

kommunicera som gjorts möjligt via internets utveckling ”webb word of mouth” (e-WOM) där 

individer delar sina reserfarenheter och påverkar varandras åsikter. WOM  är en typ av 

informationsinhämtning i form av personlig kommunikation mellan människor vilket kan 

påverka turister och deras riskuppfattninng. Kommunikation mellan människor om deras positiva 

och negativa åsikter om varor och tjänster kallas för WOM.  Detta blir en personlig 

marknadsföring mellan släkt, vänner och bekanta där vi delar med oss av tidigare resor, 

erfarenheter och upplevelser. Genom att diskutera vad som var bra och dåligt och utbyter råd 

påverkar människor varandra. Detta utbyte av information innefattar förutom åsikter om sådant 

som servicenivå och kvaliteten på boendeanläggningar, även det som personen upplevde som 
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osäkert eller otryckt vilket i sin tur kan påverka riskuppfattningen hos andra. Via webben och det 

nya sättet att kommunicera via bloggar, sociala medier, samt olika typer av resehemsidor kan 

människor nu uttrycka dessa positiva och negativa åsikter rörande sitt turistande med fler 

människor än någonsin förr. Vi behöver inte längre vara personligt bekanta med de personer som 

vi delar med oss av våra åsikter till (Hanefors & Mossberg, 2007).  

Utrikesdepartementet 

Svenska utrikesdepartementet (UD) ger råd och information till svenska resenärer gällande 

säkerheten att resa till övriga delar av världen. Om de bedömer att säkerhetsläget i ett land eller 

delar av ett land inte är säkert att befinna sig i går de ut med en avrådan från att resa till den 

platsen (regeringen.se/uds-reseinformation.se 2015-04-01). Detta är ytterligare en 

informationskälla som är intressant att undersöka då utrikesdepartementet ger information om 

säkerhetsläget på platser över hela världen och att denna bedömning är gjord av experter och 

kunniga personer inom området. Det är därför intressant att i detta arbete undersöka i vilket 

avseende respondenterna är medvetna om denna informationskälla och på vilket sätt de 

eventuellt använder UD vid beslut inför internationella resor.      

2.1.3 Inre påverkan  av riskuppfattning 

 

Tidigare reserfarenheter 

Den egna erfarenheten av resor är en stark påverkan för hur personen uppfattar risk och därmed 

hur han eller hon kommer att välja att resa i framtiden. Om individen upplever att den senaste 

internationella resan han eller hon genomförde som säker påverkar detta synen på risker och de 

upplever dessa som mindre påtagliga än om inte egna erfarenheter funnits (Sönmez och Graefe, 

1998). Reserfarenhet påverkar personer signifikant då de mer erfarna internationella resenärerna 

upplever mindre risk. Detta gäller både i förhållande till specifika destinationer och internationellt 

resande i allmänhet (Sönmez och Graefe, 1998; Kozak et.al, 2007; Lepp & Gibson, 2003).  I 

relation till destinationer visar sig detta i att turister som reser till en destination som fördomsfullt 

porträtteras som osäkra i relation till en risk har en lägre riskuppfattning när de nästa gång ska 

resa tillbaka till destinationen. En destination kan innebära ett geografiskt mycket omfattande 

område som detexemplifieras i Sönmez och Graefe (1998) undersökning. De fann att turister 

från USA sammankopplade Afrikas med smittsamma sjukdomar. Har personer dock en möjlighet 

att använda sina egna reala erfarenheter, har de bättre kunskap och självförtroende för att 

bedöma Afrika när nästa resa ska planeras. De är då mindre benägen att undvika kontinenten då 

de egna erfarenheterna överskrider de potentiellt negativa signalerna och riskuppfattningen 
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rörande Afrika och smittsamma sjukdommar som turisten fått genom yttre påverkan som 

exempelvis media (Kozak et.al, 2007;Sönmez och Graefe, 1998). Individer som inte har en 

internationell reserfarenhet utrycker även att bli utsatt för våldsbrott och stölder av pengar och 

personliga föremål är en högre risk än vad mer erfarna internationella resenärer gör (Simpson & 

Siguaw, 2008). Utsätts en erfaren turist för en risk som exempelvis ett rånförsök på någon av de 

internationella resorna kan dock detta påverka riskuppfattningen negativt och väga över den 

minskade riskuppfattningen som reserfarenheterna innebär (Sönmez och Graefe, 1998). 

Kön 

 

Hur individens kön påverkar deras riskuppfattninng i samband med internationella resor har 

undersökts med blandade resultat. Kön har fastslagits påverka riskuppfattningen i vissa 

undersökningar Carr (2001) kom i sin undersökning av unga turister i London fram till att 

kvinnor upplevde en större i samband med att röra sig i staden på natten, men de lät dock inte 

detta ändra deras beteende att resa. Lepp och Gibbson (2003) fann att kön påverkade 

riskuppfattningen gällande hälsa då kvinnor upplevde en signifikant större risk än män. Det 

kunde dock inte urskiljas någon skillnad mellan könen när det gällde andra risker som krig, 

politisk instabilitet och terrorism. Yang ( et.al, 2015) understöder att kvinnor har en högre 

riskuppfattninng än män rörande säkerhetsrisker. Sönmez och Graefe (1998) och Simpson and 

Siguaw (2008) fann dock att kön inte signifikant påverkar individens riskuppfattninng och 

sammanfattningsvis ansluter sig flertalet forskare till att kön inte ensamt kan förklara individers 

riskuppfattninng men tillsammans med övriga faktorer kan bidra till förståelsen (Yang et.al, 2015). 

Kön är därför intressant att undersöka med en öppen inställning till vad resultatet bli och om det 

kan visas påverka riskuppfattning i relation med andra faktorer eller ensamt i undersökningen i 

detta arbete.  

 

Kunskap rörande vad som påverkar internationella turisters riskuppfattninng är avgörande för 

turistindustrin och dess destinationer. Kunskap rörande vilka turister som har lägst 

riskuppfattninng är avgörande för turistindustrin i arbetet att återuppbygga en destination efter 

att en en katastrof ägt rum. Genom att inrikta marknadsföringen på de turister som har lägst 

riskuppfattning kan destinationen påskynda återhämtningen till de nivåer som fanns innan den 

inträffade katastrofen (Seabra et.al, 2013). Rohel et.al (1992) utförde en undersökning med 600 

internationella turister från 41 länder för att kartlägga riskuppfattning. Turisterna delades in i sju 

grupper beroende på deras riskuppfattning. Av de 600 turisterna upplevde cirka 45 procent inte 

att internationellt resande är förknippat med risker, de visade låg riskuppfattning i relation till alla 
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risker som presenterades. Dessa internationella turister innebär en bra kundgrupp att fokusera sin 

marknadsföring för destinationer som behöver få igång sin turism efter att ha blivit negativt 

förknippade med en risk. Resterande internationella turister hade en högre riskuppfattning och 

delades in i sex grupper beroende på vilka olika typer av risker de upplevde vara förknippade med 

de högsta riskerna. Cirka tio procent var mest oroliga för att oförutsedda farliga händelser som 

politiska oroligheter eller terroristattacker skulle inträffa på deras resa. Detta är en grupp som 

snabbt kommer att uppleva att denna typ av säkerhets risk överskrider en tolerabel nivå och 

ändra sina resplaner eller avbokar om de upplever att det finns anledningar att tro att något sådan 

skulle kunna inträffa. Turisterna i denna grupp anser att motivet att ”uppleva nya platser på sin 

semester” var mindre viktigt för dem jämfört med de övriga grupperna i undersökningen. De 

uppgav även att ”leta efter spänning och överraskningar på semestern” var mindre viktigt för 

dem. Dessa motiv för att resa har kopplats till novelty ett begrepp som vi kommer att utveckla 

förståelsen för i nästa stycke. Slutsatsen att den grupp som hade minst tolerans för upplevd risk 

kopplat till katastrofer som terrorism även var de som motiverades i minst utsträckning av nya 

upplevelser och spänning på sin semester stämmer väl överens med det samband forskningen 

rörande novelty och riskuppfattning funnit belägg för och vilket denna uppsats ämnar tillföra 

kunskap om.   

2.2. Novelty-och Familiaritysökande 
 

Människors motivation till att åka på nöjesresor är ett väl undersökt ämne inom 

turismvetenskapen och typologier har tagit fram för att beskriva och kategorisera turister utifrån 

deras motiv till att resa. Med sin grund i psykologin har ett fält växt fram som undersöker 

turisters motivation och beslutsfattande utifrån deras personliga behov (Holden, 2004). Novelty 

är det engelska ordet för ”nyhet” och är ett begrepp som utgör en central del i turisters 

beslutsfattande och behov (Basala & Klenovsky, 2001). Novelty definieras som kontrasten mellan 

nuvarande uppfattning och tidigare erfarenheter. Noveltysökande är ett komplext fenomen men 

innebär bland annat att turisten vill uppleva nya händelser och saker på sin resa. De nya och 

spännande elementen i en resa balanseras av familiarity, vilket översätts till en nära bekantskap 

med eller kunskap om någonting. En familjär känsla till en resa kan fås genom att ha egna tidigare 

erfarenheter eller att få återberättat andra människors erfarenheter (WOM) om en destination. 

Det kan även höjas genom positiv exponering i olika typer av media som att en destination är 

utspelningsplatsen för dramatiken för en berättelse inom populärkulturen (Wiliams, 2009). 

Oberoende av tidigare kunskap och erfarenhet av en destination kan en resa ändå erbjuda en 

upplevelse av familiarity, trygghet och säkerhet genom att upprätthålla en kulturell och materiell 
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miljö som inte uppfattas som för ny eller främmande av den familiaritysökande turisten. Turister 

skiljer sig i deras önskan i hur ”ny” eller ”familjär” resa de vill uppleva och det är på denna grund 

som typologier tagits fram för att dela in människor i dessa grupper utifrån hur de föredrar att 

resa. Cohen (1972) var den första att utveckla en typologi som placerar turister i olika grupper 

utifrån  i vilken grad de söker novelty eller familiarity på sina resor. Utifrån detta koncept har med 

tiden flera typologier tagits fram och forskningen runt dessa begrepp har kommit att utvecklas.  

Lee & Crompton (1992) typologi beskriver turisters behov av novelty utifrån fyra dimensioner; 

sökande efter spänning, äventyr och överraskning samt att lindra tristess som kan uppstå i 

vardagen. Lee och Crompton tog fram ett frågebatteri byggt på dessa vilka används för att dela in 

turister i novelty sökande, en neutral grupp och novelty undvikande grupp1. Lee och Cromptons 

(1992) typologi utgår från noveltysökande och vad som motiverar och driver de personer som 

kan klassificeras som detta. Den undersöker eller utgår inte från vad som motiverar 

familiaritysökande individer vilket dock representeras som en avsaknad av preferenser och motiv 

som representerar en noveltysökande personlighet. Människan har ett behov av att bryta den 

rutin som vardagen innebär och se nya omgivningar vilket åka på en semester kan erbjuda. 

Noveltysökande turister tycker att det är viktigt att uppleva nya och för dem annorlunda saker 

och miljöer på sin resa och är intresserade av seder och kulturer som skiljer sig från deras egna. 

Turistande kan även innebära en flykt från verkligheten där att komma bort ifrån vardagen och 

bryta rutiner är lika viktigt som sökandet efter något nytt och spännande. En resa kan ses som en 

möjlighet att inte vara och bete sig som i vardagen ”att vara den man vill” och exempelvis vara 

mer äventyrslysten än vad man annars är. Överraskningar har potential att upplevas som dåliga av 

alla människor men den noveltysökande turisten tros dock ha en allmänt positivare inställning 

mot överraskningar. Den noveltysökande turisten uppskattar till skillnad från en 

familaritysökande tanken på att resa spontant utan att ha en planerad rutt och därmed inte ha 

bokat boende innan avfärd. Han eller hon uppskattar det oförutsägbara som det innebär att inte 

ha planerat en resa i detalj. En känsla av spänning är starkt kopplad till novelty. Sökande efter 

spänning kan uttrycka sig i att turisten vill ha upplevelser som är lite skrämmande och erbjuder en 

känsla av äventyr och där med fylla sin resa med djärva aktiviteter som att exempelvis åka 

gummiflotte i en starkt strömmande vårflod (Lee & Crompton, 1992). En händelse eller situation 

kan således uppfattas som spännande av en noveltysökande turist samtidigt som den uppfattas 

som riskabel och riskfylld av någon som är familiaritysökande. Detta innebär dock inte att turister 

som vill uppleva spänning kan beskrivas ha någon typ av dödslängtan då exempelvis de 

                                                           
1 Lee och Crompon (1992) namnger inte den ”novelty undvikande gruppen” som familiaritysökande  men en 
avsaknad av novelty likställs här med familiaritysökande.  
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äventyrliga aktiviteterna sker under ordnade former (Seabra et.al, 2013). Utifrån individers olika 

inställningar kan de således delas in i en noveltysökande grupp, neutrala resenärer och en 

familiaritysökande grupp. Petrick (2002) anpassade Lee och Cromptons (1992) skala på 

golfturister och fann att den var tillförlitlig för att mäta noveltysökande. Yngre golfturister fanns 

vara mer noveltysökande än äldre mer erfarna utövare. Vart turisten väljer att äta på sin resa är en 

indikator på i vilken turistgrupp han eller hon tillhör då detta faller samman med synen på risk. 

De familiaritysökande turisterna väljer att äta på för dem kända västerländska restaurangkedjor 

eller på hotellkedjornas restauranger medan de noveltysökande i högre grad väljer att äta på lokala 

restauranger där lokalbefolkningen äter. Anledningen till att de familiaritysökande turisterna väljer 

att inte äta på lokala restauranger kan vara att de fruktar att hygienen inte håller den standard de 

är vana med hemifrån och ser att det kan medföra hälsorisker som matförgiftning och diarré. De 

noveltysökande turisterna som väljer att äta på samma ställen som lokalbefolkningen kan dock 

mycket väl ha samma uppfattning rörande riskerna men väljer att äta där ändå för att de anser att 

det särskiljer dem från de andra turisterna och för dem närmare lokalbefolkningen. Det positiva 

som fås överskrider alltså de risker som finns sammankopplade med valet. Detta är exempel på 

en typ av risk som mer noveltysökande resenärer kan utsätta sig för och genom den uppnå en 

känsla av djärvhet. Det är även viktigt då det för dem närmare lokalbefolkningen och distanserar 

dem från övriga resenärer (Elserud, 2001). 

 International Tourism Scale (ITS) utvecklades av Mo, Howard och Havitz (1994) vilken sedan 

vidareutvecklad av O'Brien et.al (2000) är en typologi som bygger på Cohens (1972) turistgrupper 

och i och med det novelty till familiarityskalan. International Tourism Scale är ett medel för att 

kategorisera individer utifrån både på tidigare reserfarenheter och framtida resepreferenser vilka 

indikerar hur novelty-eller familiaritysökande de är i samband med internationellt resande. Detta 

gör International Tourism Scale mycket lämplig att använda i detta arbete då respondenterna inte 

tillfrågas i samband med en pågående resa utan i relation till tidigare erfarenheter och preferenser 

för framtida resor. Då undersökningen inte enbart utgår från pågående eller tidigare resor innebär 

även att alla respondenters svar är av intresse och inte enbart de med stor reserfarenhet. 

Typologins frågebatteri är uppbyggt i tre kategorier vilka speglar turisternas val av novelty eller 

familiarity i relation till destinationer, vilken typ av service de använder sig av på sin resa och 

deras sociala kontakt med lokalbefolkningen. Turister grupperas i tre kategorier noveltysökande, 

familaritysökande, samt neutrala resenärer. De neutrala resenärerna utgörs av turister som ligger 

mellan de två ”extremerna” i sina åsikter och preferenser rörande internationellt resande.  ITS 

utvecklad av  Mo et.al (1994)och vidare utvecklad av O'Brien et.al (2000) kommer tillsammans 

med Lee och Cromptons typologi (1992) anpassas till min undersökning och vara del av 
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underlaget för att fastställa respondenterna i grupperna noveltysökande, neutrala resenärer eller 

familiaritysökande.  

2.2.1 Turistgrupper 
 

Cohens typologi från 1972 är klassisk inom turismforskningen (Hanefors & Mossberg, 2007).   

Den utgår från tanken att turister väljer typer av nöjesresor beroende på hur stort behov av 

upplevd trygghet och igenkänning de har. Typologin delar in turister i fyra grupper; organiserade 

massturister, inviduella massturister, utforskare och dagdrivare. Den kan ses som en skala där 

organiserade massturisterna söker att minimera sin grad av novelty och maximera den familiarity 

som de upplever på sin semester. (Toyama & Yamada, 2012). I andra änden av skalan är 

dagdrivarna vilka vill maximera novelty upplevelserna och undviker de populära turistområdena 

som är starkt förknippade med familiaritysökande turistgrupperna (Toyama & Yamada, 2012). 

Cohens turistgrupper erbjuder en stereotypisk indelning av turister vilket inte kan beskriva det 

stora mångfald som finns inom den moderna turistindustrin (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Denna typologi tillsammans med annan forskning (Lee & Crompton 1992, Elserud, 2001; Smith, 

1989; Plog, 1991; Mo, 1994. Yiannakis & Gibson, 1992 m.fl.) understödjer dock att turister skiljer 

sig åt i sitt novelty eller familiaritysökande i samband med sina reseupplevelser och ger en god 

kunskapsbakgrund för att uppfylla syftet att fastställa om de som deltar i uppsatsens 

undersökning har novelty-eller familiaritysökande tendenser. Familiaritysökande innebär 

avsaknaden av novelty i Lee och Cromptons (1992) typologi medan den beskrivs som ett 

fristående begrepp med egna förklaringsgrunder i Cohen (1972), vilket även är fallet hos Mo 

(et.al, 1994) och deras  ITS skala (som bygger på Cohens typologi). 

Cohens (1972) turistgrupper kan beskrivas på följande sätt; Organiserade massturister (1) förlitar 

sig i hög grad på turistindustrin och fördrar att aktiviteter som utflykter är schemalagda och 

guidade. Den organiserade massturisten upplever värdsamhället på destinationen genom en 

”bubbla”. Denna ”bubbla” är uppbyggd och upprätthålls av turistindustrin i form av att 

institutionalisera faciliteter och den turistservice som gör det möjligt för turisten att upprätthålla 

en sådan familjär miljö som möjligt. De vill att turistanläggningarna och servicen ska vara lik och 

efterlikna den standard de är van vid från sin hem-miljö. Den organiserade massturisten 

värdesätter säkerhet och trygghet högt medan överraskningar och spänning kan ses som något 

negativt. De uppskattar sällskapen och tryggheten i att resa tillsammans med likasinnade men 

håller sig gärna inom denna grupp och integrerar mycket begränsat med lokalbefolkningen (Wall 

& Mathieson, 2006).  
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De inviduella massturisterna (2) är inte lika beroende av turistindustrin som de organiserade 

massturisterna, men föredrar vissa delar av resan som exempelvis transport och boende är 

organiserat. De väljer utflykter och aktiviteter utifrån vad de själva vill uppleva, och dessa kan ske 

med hjälp av guide eller på egen hand. De inviduella massturisterna håller sig dock till de tydliga 

turistspåren och kända attraktionerna på en destination (Wiliams, 2009). De är med andra ord 

kvar i en bubbla av en familjär miljö och integrerar lite med lokalbefolkningen. Trygghet och 

igenkänning är viktigt även för dessa resenärer (Choen, 1972).  

Utforskaren (3) föredrar en komfortabel blandning av familjära element och novelty. De planerar 

sina resor själva och gör utflykter utanför de tydliga turistspåren samt motiveras av att integrera 

med  lokalsamhället och dess befolkning samt av att uppleva för dem nya kulturer. De håller sig 

dock nära de familjära miljöerna som turistindustrin konstruerar för att kunna återvända till dessa 

om utflykterna och lokalsamhället upplevs som för osäkert eller äventyrligt (Basala & Klenosky, 

2001).  

Dagdrivare eller backpackers (4) är de turister som söker mest novelty i samband med sina resor 

vilket gör att de håller sig ifrån de tydliga turistspåren och väljer att leva och äta med 

värdsamhället (Lepp och Gibson, 2003). De föredrar de destinationer som anses vara minst 

”turistiga” och genom detta uppfattas som de mest spännande att besöka. De distanserar sig ofta 

från de övriga turistgrupperna, vilket även sker till de likasinnade resenärerna i utforskargruppen, 

som kritiseras för att inte vara en ”riktig” resenär på grund av att de uppskattar de familjära 

delarna av turistandet (Elserud, 2001). Denna typ av turistande har kopplats samman med 

maskulinitet och den historiska bilden av mannen som en utforskare och äventyrare, men studier 

visar dock att detta inte innebär att majoriteten av dagdrivare utgörs av män. I en undersökning 

utförd i Australien 1999 var det fler kvinnor än män som ensamma reste runt i landet på detta 

sätt (Elserud, 2001). 

Denna typologi (Cohen, 1972) förankrar turisters inre behov av novelty och familiarity i beteende 

och val som beskriver och särskiljer dem från varandra. Individer är dock komplexa och har olika 

behov och önskemål i livet som påverkar val av resor och gör att de kan röra sig mellan de olika 

turistgrupperna (Wiliams, 2009). Ålder och var i livscykeln turister befinner sig har visat sig kunna 

påverka turistgrupp. Gibson & Yiannakis (2002) fann att individer i 20-årsåldern är troligare än 

äldre turister att motiveras av att delta i aktivitet som förknippas med dagdrivaren och i viss mån 

utforskaren som riskfyllda, adrenalin höjande och spännande aktiviteter. Detta då det passar den 

friheten och viljan att uppleva äventyr som den delen av livscykeln kan medföra. Yngre 

människor var även troligast att resa utanför de vanliga turiststråken och resa mellan olika platser 
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utan en förbestämd resrutt. Vissa resepreferenser som i Cohens typologi (1972) förknippas med 

massturister har Gibson och Yiannakis (2002) grupperat till ”soldyrkare”, vilket utgjorde 33% av 

turisterna i deras undersökning. De kännetecknas av deras  vilja till en lugn och avslappnande 

semester på en varm destination med sand, hav och sol. Gibson och Yiannakis (2002) fick även 

fram att ålder påverkar turistandet. Det visade sig att äldre personer som befinner sig längre fram 

i  livscykeln av sina vuxna liv var mer benägna att semestra organiserat som massturister. Guidade 

turer och souvenirhandlande blev även mer populära inslag ju äldre personerna är.  

De flesta destinationer kan upplevas på både ett äventyrligt och familjärt sätt sett utifrån Cohens 

turistgrupper oavsett land de är logerade i. Sverige kan exempelvis upplevas av internationella 

resenärer, vilka reser inom ramen för organiserade massturister, som mycket säkert och familjärt 

då de tar sig fram med buss, bor på kedjeägda hotell och deltar i guidade turer på sitt modersmål 

vid olika museum och stadsvandringar. Medan en dagdrivare exempelvis kan välja att resa med 

allmänna transportmedel och packningen på ryggen ut till ett naturreservat där de vandrar och 

sover i tält eller vindskydd. Det finns inte tillgång till el eller rinnande vatten och de lämnar deras 

vanliga standard hemifrån. De kan även tänkas ansluta sig till andra vandrare lokala till området 

eller från någon annan del av världen. De umgås där med andra människor och lämnar för 

tillfället sin egen kulturella- och materiella bubbla medan massturisterna gör motsatsen och 

upprätthåller sin bubbla. 

2.3 Riskuppfattning och novelty-familiaritysökande 
 

Lepp och Gibson (2003) artikel ”Tourism role, perceived risk and international tourism” 

undersöker kopplingen mellan riskuppfattning i samband med internationella resor och novelty 

och familiaritysökande. Nyckelorden i artikeln är turistroll, uppfattad risk, novelty och familiarity 

samt internationell turism. Tidigare reserfarenhet och könets påverkan på respondenternas 

riskuppfattning prövas även i undersökningen. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes 

med 290 unga universitetsstudenter från USA. De risker som undersökningen utgick från för att 

mäta riskuppfattning var terrorism, krig och politisk instabilitet, hälsoproblem, brott, främmande 

mat, politisk- och religiös dogmatism samt kulturella skillnader. Lepp och Gibson (2003) var de 

första att sammanföra riskuppfattning inom turism med skalan novelty-familiaritysökande bland 

turister. Resultaten i studien visar att individernas preferens för novelty eller familiarity hade 

påverkan på deras riskuppfattning och var signifikant när det gällde hälsoproblem, politisk 

instabilitet och krig, terrorism samt främmande mat. Enkelt utryckt, de som föredrar att tillbringa 

sin semester i familjära miljöer uppfattade dessa risker som större än de individer som söker mer 

äventyr och nya upplevelser i samband med sina internationella resor.  
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Något som dock behöver uppmärksammas är de risker som Lepp och Gibson (2003) utgår ifrån i 

sin artikel. Främmande mat och kulturella skillnader hämtade de från guideböcker där de ansåg 

att detta framställdes som relevanta risker. Politisk- och religiös dogmatism konstruerades som en 

risk i undersökningen för att de ansåg det reflektera den dåvarande situationen i många länder 

runt om i världen. De testade dessa inom riskuppfattnings forskningen nya risker i sin 

undersökning, men fram till något signifikant samband eller stöd. Främmande mat uppfattades 

inte som en risk alls av majoriteten av respondenterna (av de som dock uppfattade främmande 

mat som en risk påverkades signifikansen av deras turistgrupp.) Endast de risker som grundats i 

tidigare forskning gav statistiska samband och anses därför vara relevanta att undersöka i framtida 

forskning.  Inte de som de testade utifrån guideböcker och egna observationer av omvärlden. 

Studier som liknar deras har i mycket liten utsträckning gjorts och testats i Sverige. Därför är det 

av intresse att undersöka sambandet mellan novelty-och familiaritysökande och riskuppfattning 

med unga svenskar som målgrupp för att kunna jämföra resultaten. Yang (et.al, 2015) undersökte 

turisters riskuppfattning i samband med resor till Sabah, en delstat i Malaysia. I denna 

destinations specifika undersökning fokuserade författarna på att undersöka inre faktorer som 

kan påverka turisternas riskuppfattning. De inre faktorer som inkluderades var tidigare 

reserfarenhet och tidigare reala erfarenheter av risk, resemotivation, ålder, kön, nationalitet samt 

preferenser för novelty. De noveltysökande turisterna upplevde att destinationen var mindre 

riskabel än de övriga resenärerna.  

2.4 Turism och riskfaktorer 
 

Simpson och Siguaw (2008) tillfrågade i sin undersökning  2000 respondenter vad de upplever 

vara riskabelt i samband med resor. De fann att människor upplever att en stor variation av 

händelser utgör risker. Att bli sjuk, vara med om en bilolycka och terrorism är exempel på fysiska 

risker som respondenterna angav. Psykologiska risker innefattar risken att gå vilse eller förlora 

värdesaker och finansiella risker som oroade respondenterna var att bli rånad men även att 

semestern skulle bli dyrare än vad de tänkt sig. Människor upplever även andra händelser som 

inte utgör ett direkt hot mot deras säkerhet som risker, exempelvis att vädret är dåligt, 

trafikstockningar, dålig service eller ovänliga människor. Denna undersökning gav ett brett 

underlag av kunskap rörande risker genererade direkt från turisters riskuppfattning. I detta arbete 

undersöks turisters riskuppfattning kopplat till säkerhetsrisker vilket även är det som ansets vara 

det område som fått det största fokuset i forskningen rörande riskuppfattning inom turism (Yang 

et.al, 2015). Pizam och Mansfeld (2006) framhåller att terrorism, brott, politiska oroligheter och 

krig är säkerhetsrisker som starkt påverkar turister och därmed hela turismindustrin. De fyra 
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riskerna som valts att undersöka i detta arbete är terrorism, politisk instabilitet och krig, brott 

samt hälsoproblem vilka presenteras i kommande avsnitt.  

2.4.1 Terrorism och turism 
 

Den europeiska unionen definierar terrorism på följande sätt ; ”Terrorism är att begå en handling 

som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation med syftet att; skrämma en 

befolkning eller befolkningsgrupp, tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att 

göra något eller att avstå från att göra något eller att destabilisera eller förstöra grundläggande 

politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer” (Säkerhetspolitik, MSB 2016). 

Terrorism har utövats av många olika grupper i historien med olika mål, den typen av terrorism 

som idag får störst utrymme i medierna och utgör det största hotet mot den internationella 

turismen är den fundamentalistiska islamistiska terrorismen som är kopplad till grupper som Al-

Qaida och Islamiska Staten, IS. Denna skiljer sig från tidigare terroristgrupper då deras ”kamp” 

inte är bundet till något specifik geografiskt område eller stat - den är internationell. Anhängare 

till denna typ av terroristorganisationers mobilitet och användning av nya informationskanaler via 

internet och sociala medier bidrar till deras spridning och rekrytering av nya medlemmar. Deras 

ideologi pekar ut hela det kapitalistiska moderna samhället som deras fiende, där turism är en 

tydlig del. Attacker mot turistindustrin blir även en politisk attack mot sittande regeringar som i 

många länder stödjer turistindustrin. Turistdestinationer och stora städer med mycket turister 

som London och Paris har fallit offer för denna typ av terrorism. Den senaste i skrivande stund 

(våren 2016), inträffade i januari i Istanbul då en självmordsbombare på Sultanahmet-torget 

sprang fram till en grupp turister och guider och sprängde sig. Elva människor dog och femton 

skadades, där samtliga var utländska medborgare. Detta verkar vara ett tydligt fall på ett attentat 

där turister och turistnäringen verkar vara det huvudsakliga målet (Lauffs & Jacobsson, 2016). 

De organiserade terrorangrepp som skett de senaste årtiondena och som har drabbat 

lokalbefolkning samt turister kan uppfattas slumpartade då det inte finns ett specifikt geografiskt 

mönster eller sätt att förutse vart och när nästa attack kommer att äga rum (Morakabati & 

kapuscinski, 2016). Tarlovs (2003) arbete visar att en destinations sannolikhet för att bli ett mål är 

sammankopplat med om de uppfyller vad terroristerna vill uppnå med sina attacker. 

Terroristgrupper vill bli uppmärksammade och via världsmedia kunna sprida skräck och nå ut 

med sitt budskap och därför attackerar de platser som får störst mediauppmärksamhet. Detta är 

då främst platser som har en stor påverkan på den lokala, regionala eller globala ekonomin samt 

platser där det finns stora folkmassor samt medför att antal döda och skadade kan bli högt vid en 

eventuell attack. Ikoniska center som är värdefulla för den lokala kulturen, en etnisk grupp eller 
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hela det regionala samhället medför att ett terroristattentat där det även blir en symbolisk attack 

på hela den etniska gruppen eller samhället (Jamal & Robinson, 2009). Materiel förstörelse på 

dessa ikoniska center som exempel kulturarv i form av historiska föremål och byggnader kan 

även få långtgående konsekvenser på turistnäringen då de utgör viktiga turistattraktioner 

(Byström & Svensson, 2015).  

Terroristattentat är reala risker som kan skada och döda turister men inträffar det ett attentat på 

en plats där det inte upprepas glömmer dock turisterna ofta relativt snabbt bort detta och 

turistindustrin kan återgå till det normala tillståndet som fanns innan attentatet. Rittichainuwat 

och Chakraborty ( 2009) finner även att västerländska turister har börjat vänja sig vid faran som 

den beskrivna typen av terrorism innebär och resonerar att terrorism kan hända vart de än är 

både hemma eller på resa, vilket skiljer sig från tidigare studier som anser att alla turister skulle 

avskräckas från att resa om de upplever en hög sannolikhet för terroristattentat.  

2.4.2 Politisk instabilitet, krig och turism 

 

Politisk instabilitet innebär att den bestämmande makten och det rådande politiska systemet i ett 

land blir starkt ifrågasatt och utmanad av andra grupper i samhället. Detta kan leda till politiskt 

våld från både den rådande makten och de som ifrågasätter denna makts sida, och eskalerar detta 

våld kan det leda till inbördeskrig. Hela samhället och följaktligen även turistindustrin påverkas 

negativt då det kraftigt kan påverka antalet besökande turister. Även grannländer kan komma att 

påverkas negativt av en så kallad spill over effekt. Det innebär att turister även associerar det 

oroliga landets grannländer med risk även om de inte har den typen av problem. Det har dock 

även visat sig att vissa länders turistindustri har ökat då de ”har tagit över” delar av 

turistmarknaden från sitt politiskt oroliga grannland. Auktoritära länder kan dock även 

upprätthålla stabilitet i landet genom att undertrycka oppositionsgrupper. Många populära 

turistländer är auktoritära diktaturer och vissa av dessa är instabila och vålds drabbade. Detta är 

motsägelsefullt då turister själva inte anser sig tolerera den graden av osäkerhet på sina resor 

(Neumayer, 2004). Ett exempel på detta är Thailand där det har pågått en väpnad konflikt med 

regelbundna dödsoffer sedan början av 2000-talet i de södra provinserna och efter en statskupp 

år 2014 styrs nu landet av militären (Taub, 2015). Thailand är trots detta ett land med stor 

turistindustri och har årligen ett högt antal internationella turister, med cirka 26,5 miljoner 

besökare år 2013 (Thailand, Landguiden, 2014). 
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2.4.3 Brott och turism 

 

Turister kan under sina resor bli offer för olika former av brottsliga handlingar. Förövarna till 

dessa gärningar kan potentiellt vara alla människor turisten kommer i kontakt med under sin resa, 

som andra turister, lokalbefolkningen men även turistindustrins personal (Jamal & Robinson, 

2009). Brottsstatistik är svårt att fastställa av flera olika anledningar och alla som blir utsätta för 

ett brott väljer inte att anmäla detta då de kanske anser att det inte kommer att leda till någonting 

eller för att de skäms för att blivit utsatta och känner en skuld i det inträffade. Det är dock 

fastställt att turister är överrepresenterade jämfört med lokalbefolkning när det gäller att utsattas 

för materiella brott som ficktjuveri, inbrott i fordon, rån och bedrägeri. Undersökningar på 

brittiska invånare visar även att de utsattes för fler materiella brott på internationella turistresor än 

när de rörde sig i sin hemmiljö. Våldsbrott har många dimensioner från hot, lättare former av 

fysiskt våld, våldtäkter upp till de grövre formerna av våld och dödligt våld. Motiven kan vara 

personliga, ekonomiska, sexuella eller rasistiska. Det råder inte enighet inom forskningen som 

visar att turister har större risk för att utsättas för våldsbrott. Turisters beteende och vilken 

subgrupp de tillhör påverkar dock deras risk för att utsättas. Unga turister som rör sig ute på 

natten, går på barer och dricker alkohol blir lätta offer både för materiella brott och våldsbrott 

(Botterill & Jones, 2010). 

2.4.4 Hälsoproblem och turism 
 

Alla typer av hälsoproblem som kan drabba människor i sin hemmiljö kan även inträffa under en 

resa och det är särskilt två aspekter som har kopplats till turism. Den första är matsäkerhet vilket 

innebär problem kopplade till mat och vatten vilket kan leda till matförgiftning och diarré som 

följd. Bakterier och virus sprids via mat och beror på dålig hygien eller felhantering av råvaror, 

men det kan även finnas naturligt i vatten eller smitta direkt mellan människor. Den andra 

aspekten är epidemier. Vilket kan uppkomma var som helst på jorden och kan i dagens 

hypermobila samhälle som den internationella turismen är en del av snabbt sprida sjukdomen till 

stora delar av världen. Epidemier som exempelvis mul- och klövsjukan, vilken bröt ut i 

Storbritannien år 2001, hade enorm påverkan på turismen då det beräknades att cirka 5,4 miljoner 

turister ändrade sina planer på att resa just till Storbritannien (Leslie & Black, 2005). 
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Terrorism, politiskinstabilitet, brott och hälsoproblem är de risker som används för att mäta 

respondenternas riskuppfattning i den empiriska studien. Svaren på respondenternas 

riskuppfattning kommer sedan att analyseras mot yttre och inre påverkan av riskuppfattning samt 

mot turistgrupperna noveltysökande, neutral resenär och familiaritysökande.   
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3. Metod 
I kapitel tre beskrivs uppsatsens vetenskapssyn och metodval följt av en beskrivning av den kvantitativa 

enkätundersökningen samt dess tillvägagångsätt och urval. Avslutningsvis beskrivs det etniska ställningstagande 

samt uppsatsens validitet och reliabilitet. Uppsatsens teorikapitel presenteras före metodkapitlet för att underlätta 

diskussion rörande teori och dess påverkan på metodval.  

3.1  Vetenskapssyn & Metoddiskussion 
 

I detta arbete används en post-positivistisk ansats vilken har växt fram som en kritik mot 

positivismen. Båda dessa grundar sig i naturvetenskapen inom vilken det finns en tro på att det 

existerar en sann verklighet. Den sociala världen är likt den som studeras inom naturvetenskapen 

bestående av lagar och mönster. Post-positivismen tror dock inte som positivismen gör att det är 

möjligt att ta fram ultimata sanningar inom den sociala vetenskapen från denna verklighet genom 

att vetenskapligt undersöka den. Det innebär dock inte att den post-positivistiska ontologin anser 

att vi ska sluta sträva efter att förstå den sociala världen där turismen ingår. Det innebär dock ett 

erkännande att vad forskare finner vara gångbart i en tid och rum inte behöver vara det i ett 

annat.  För att kunna studera sociala relationer och människor i denna icke-nåbara verklighet 

måste vi utgå från de hypoteser vi finner belägg för men hela tiden ompröva och vidareutveckla 

dessa eller förkasta de som visar sig vara felbara (Tribe, 2009). 

 Inom den post positivistiska kritiska realismen argumenteras det rörande risk att den människliga 

hjärnan inte har kapaciten att räkna ut och kalkylera alla möjliga utgångar när vi ställs för en risk 

eller tanken på en risk. Denna osäkerhet som risker medför innebär att vi inte kan förutse hur en 

riskfylld situation skulle komma att utspela sig innan den inträffat. Detta innebär att vi fyller 

denna osäkerhet med vår kognitiva förståelse av risken. Denna kognitiva personliga förståelse av 

risk bildar den upplevda risken som påverkar turisternas beslutsfattande (Morakabaki & 

Kapuscinski, 2016) och som denna uppsats har till syfte att undersöka.  

 Min ställning till det jag studerar är i likhet med den post positivistisk kritiska realismen att det 

inte som forskare är möjligt att vara helt objektiv. Alla människor har tidigare erfarenheter, 

kunskaper och världsuppfattningar vilket påverkar tolkningen av det som studeras (Tribe, 2009). 

Detta visar sig då exempelvis mitt intresse för säkerhetsrisker var en påverkan för valet av detta 

ämnesområde. Jag strävar dock efter en objektiv inställning till arbetet under dess gång och inte 

påverkas av egna åsikter och förutfattade meningar. Uppsatsens slutsatser och arbetets 

argumentation bygger på tidigare vetenskapliga undersökningar och resultaten av de sambands 

test som utförs utifrån den insamlade kvantitiativa enkätundersökningen. För att undvika 
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metodfel är det viktigt att transparent redogöra för undersökningens tillvägagångsätt och resultat 

(Jamal & Robinson, 2009). Därför ges i detta metodkapitel en noggrann redogörelse av dessa.  

 

3.2 Val av Metod   

Forskning som behandlar individers beteende och attityder förknippas ofta med kvalitativ och 

inte kvantitativ forskning, men det innebär dock inte att det existerar en knivskarp gräns mellan 

dessa. Ett kvantitativt angreppsätt på turismforskning som undersöker upplevelser, beteenden 

och attityder är inte ovanlig. Syfte med uppsatsen är att undersöka samband mellan 

riskuppfattning och dess olika påverkan samt preferens för novelty eller familarity. När  

eventuella samband ska undersökas är kvantitativ forskning bäst lämpad (Bryman, 2008). De gör 

det möjligt att samla in ett brett underlag av information från många respondenter vilket i sin tur 

ger möjligheter till att undersöka samband, därför kommer en kvantitativ undersökning att 

genomföras (Veal, 2011).  

Forskning kan delas in i tre grupper beroende på vilken typ av ny kunskap de producerar; 

beskrivande, förklarande eller utvärderande. De är sedan kopplade till olika tillvägagångsätt och 

metoder. Denna uppsats är av beskrivande karaktär då jag undersöker och beskriver 

problemområdet med statistik i form av siffror och diagram framtagen av den insamlade empirin 

(Veal 2011). Beskrivande forskning är även sammankopplat med en kvantitativ metod då det är 

genom dess typ av empiriska material i form av siffror, diagram och sambandstester som 

undersökningsområdet kartläggs och en förståelse kan byggas upp (Ejvegård, 2009). En kvalitativ 

metod hade däremot kunnat ge en djupare, förklarande bild av ett fåtal unga svenskars 

riskuppfattning i förhållande till internationella resor. Medan en kvantitativ studie har styrkan att 

kunna ge en bredare bild från ett större antal respondenter som ändå undersöker deras 

uppfattningar som sedan kan användas till att generalisera svaren till fler individer än de som 

deltog i undersökningen, vilket passar för att besvara mina frågeställningar och syfte (Larsen, 

2009). Likheter, olikheter och samband tas fram från det insamlade materialet vilka resulterar i 

sambandsmönster rörande respondenternas preferens för novelty-till familaritysökande, tidigare 

reserfarenhet, kön, ålder, medias och WOM´s påverkan i sambandet med deras riskuppfattning.  

Uppsatsen är skriven från en deduktiv ansats vilket innebär att syfte och frågeställningar är 

genererade från tidigare forskning somn funnit att det finns ett samband mellan turisters 

riskuppfattning i internationella nöjesresor och deras novelty eller familiaritysökande (Lebb & 

Gibson, 2003; Correia et.al, 2008; Yang et.al, 2015). Utifrån detta har sedan enkätens frågor 
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formats på det sätt att den empiriska studien ska kunna testa de teorier som tagits fram av tidigare 

forskning och undersöka om dessa tendenser går att återskapa med svenska universitetsstudenter 

som urvalsgrupp. Motpolen är att utgå från en induktiv ansats då hypoteser och teorier blir 

resultatet av det empiriska materialet som samlats in. (Veal, 2011). 

3.2.1 Enkätundersökning  

 

Den kvantitativa datainsamlingen består av en enkätundersökning. Det finns även andra typer av 

kvantitativa empiriska insamlingsmetoder som strukturerade intervjuer. Den metoden valdes 

dock bort då det är mer resurs- och tidskrävande att genomföra än den skrivna enkäten som 

respondenterna fyller i på egen hand. Hade muntliga standardiserade intervjuer genomförts hade 

även närvaron av mig som intervjuare och små eventuella skillnader i hur frågorna framfördes 

kunnat påverka svaren (Veal, 2011). 

Uppsatsens datainsamling utförs på ett systematiskt och standardiserat sätt då enkäten är exakt 

lika för alla respondenterna. Studiens empiriska insamling sker vid ett tillfälle och varje individ 

medverkar vid ett tillfälle i studien. Detta medför att det endast går att få fram sambandsmönster 

och inte orsak-verkan samband då det kräver att flera undersökningar avskilja i tid genomförs 

med samma respondenter. Orsak-verkan samband innebär att forskaren kan dra slutsatser om att 

en variabel orsakar den andra och inte tvärt om. Variablerna som tas fram från den empiriska 

undersökningen sammanställs och analyseras sedan för att konstruera sambandsmönster 

(Bryman, 2008).  

Jag har valt att endast ta med slutna frågor i enkäten, det innebär att frågorna är konstruerade på 

ett sådant sätt att respondenten får välja på ett antal fasta svar i enkäten och inte har möjligheten 

att svara fritt. Detta gör att bearbetningen av svaren blir mycket lättare och kodningen av dem 

kan utföras av ett datorprogram. Svaren blir även direkt jämförbara med varandra utan att behöva 

kategoriseras och tolkas manuellt. Fördelen med öppna frågor är dock att respondenten får 

möjlighet att utveckla sitt svar. Svarsalternativen är utformade på ett sådant sätt att de inte 

överlappar varandra för att respondenterna inte ska känna frustration för att två svar passar dem 

då de endast ska markera ett. Det är även av stor vikt att respondenterna känner att det finns ett 

svar som passar dem för att inte orsaka irritation och äventyra validiteten i undersökningen 

(Bryman, 2008).  

 Ejvegård (2009) beskriver vikten av att vara konsekvent och tydlig i en enkät. Om den upplevs  

som svår att besvara och gör respondenterna osäkra kommer bortfallet med största sannolikhet 

bli stort. För att förhindra detta har layouten i enkäten en tydlig indelning i olika stycken samt att 
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instruktioner, frågor och svarsalternativ skrivits med olika storlekar och typsnitt. Det ska inte vara 

några funderingar av vad jag som författare av enkäten vill att respondenten ska göra. Därför har 

varje frågedel instruktioner som beskriver hur frågorna ska besvaras, som till exempel att markera 

det svaret som passar bäst in på din åsikt med ett kryss.    

3.2.2 Enkätens frågekonstruktion & design 

 

Enkäten (se bilaga 1) är uppdelad i fem delar. Enkäten inleds med demografiska frågor och det är 

omdiskuterat om dessa ska vara inledande eller avslutande i en enkät, då de kan uppfattas som 

omotiverade att svara på och därför inte bör vara det första som respondenten måste besvara 

innan de mer ”utmanande” frågorna. Då den är begränsad och enbart består av frågorna ålder 

och kön har jag valt att inleda enkäten med dessa frågor. Del två är utformat för att i 

analysprocessen genom sammanställning och bearbetning av svarsalternativen få fram om den 

deltagande individen är novelty- eller familiaritysökande. Detta sker genom att respondenterna 

svarar på 18 påståenden om vad de vill uppleva på resor. Dessa frågor grundar sig i två utarbetade 

frågebatterier från novelty-familiaritysökande typologierna Tourist roles, perceived risk and 

international tourism, International Tourism Scale (ITS) Mo (et.al, 1994) vilket är framtaget för 

att dela in respondenter i grupper utifrån Cohens utgångspunkter. Lee och Crompton (1992) är 

det andra frågebatteriet vilket bygger på de fyra dimensionerna sökande efter spänning, äventyr 

och överraskning samt att lindra tristess representerades i påståendena. Vissa påståenden 

omarbetades för att passa undersökningen och samtliga översättes från engelska till svenska.  

Svarsalternativen utgörs av en likert-skala med fem svarsalternativ som går från ”Instämmer helt” 

till ”Instämmer inte alls”. Respondenten ombes kryssa i det svar som alternativet från ett till och 

med fem som bäst stämmer in på inställningen till påståendet (Ejlertsson, 2005). Detta avsnitt 

avslutas med att respondenten får kryssa i vilken typ av resande han eller hon föredrar utifrån 

Cohens fyra turistgrupper. Del tre i enkäten innehåller frågor rörande respondentens tidigare 

internationella reserfarenheter. Del fyra är uppbyggt för att undersöka respondenternas yttre 

påverkan i form av informationshämtning innan internationella resor för att sedan koppla till dess 

påverkan på riskuppfattning. Den femte delen består av påståenden rörande säkerhetsriskerna för 

att undersöka riskuppfattning.  

Dataprogrammet Google docs-formulär används för att bygga enkäten, vilket gör det enkelt att 

åstadkomma en stilren layout. Datorprogrammet har även en funktion som gör det möjligt att 

skicka och besvara enkäter via programmet och detta underlättar sammanställningen av statistik 

och data då respondenternas svar redan är inkodade elektroniskt. Hade enkäterna skickats i 
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pappersform till respondenterna skulle svaren behöva kodas in i ett datorprogram manuellt 

(Ejertsson, 2005).  

3.2.3 Pilotstudie 
 

Innan enkäten publiceras är det viktigt att göra en pilotstudie, då detta säkerställer kvaliteten 

(Bryman, 2008). När enkäten var konstruerad skickade jag länken till enkäten till personer i min 

bekantskapskrets som utgör samma kategori som de riktiga respondenterna, det vill säga personer 

som är under 30 år och studerar på universitetet, men inte kommer ingå i urvalsgruppen för den 

riktiga undersökningen. Jag bad dem att genomföra studien och sedan komma med kritik på 

frågorna och enkäten i helhet. Totalt genomförde 10 personer enkäten och återkopplade till mig. 

De ombads även att klocka hur lång tid det tog att genomföra enkäten och alla 10 personer 

genomförde den på mellan 10-15 minuter. Pilotstudien gav värdefull information i form av 

upptäckten av ett tekniskt fel i enkäten vilket kunde åtgärdas. Några frågor omformulerades för 

att förtydliga vad som menades och undvika missförstånd.  Förutom att ge värdefulla åsikter för 

att kunna förbättra enkäten innan den skickas ut till den riktiga datainsamlingen gav pilotstudien 

även möjlighet att genomföra en sammanställning av data och bekanta mig med SPSS innan den 

stora empiriska sammanställningen.  

3.2.4 Urval enkätundersökning 

 

Inom produktionen av vedertagen vetenskap finns det historiskt framtagna regler för hur 

information ska samlas in för att vara giltig. Metoder för att samla in svar på enkäter från ett 

aktuellt urval till en studie har dock förändrats över tid.  Från början användes brev och telefon 

men med internet utvecklas nya möjligheter till kommunikation och enkätundersökningar via e-

post utvecklades och beskrivs idag i de flesta metodböcker (Byman, 2008: Veal, 2011).  I vår 

samtid utvecklas nu ett nytt sätt att utföra enkätundersökningar via kommunikationskanalen 

sociala medier. Jag uppfattar dock att det inte hunnits bildas en vedertagen förståelse inom 

forskarvärlden hur dessa kanaler ska användas på bästa sätt. En problematik är att det inte går att 

kontrollera innan en undersökning utförs hur många som ska bli tillfrågade att delta. Det är även 

svårt att efter undersökningen är avslutad veta hur många personer som har sett studien och där 

men haft möjlighet att besvara den, med andra ord hur stor undersökningens populationen är. På 

grund av detta har jag valt en annan metod för att undersöka en grupp svenska människors 

riskuppfattning i samband med internationella resor. Genom att  publicera uppsatsens 

elektroniska enkät på Karlstads universitet nås en grupp människor från en population av 

universitetsstuderande. Genom detta urval kan jag som uppsatsskribent veta hur stor 
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populationen är. Alla individer som har möjlighet att bli utvalda för att delta i en studie kallas för 

population (Ejvegård, 2009). Då enkäten läggs upp på Karlstad universitets lärarplattform 

används ändå den praktiska och moderna tekniken med e-baserade enkätformulär vilket är 

kostnadseffektivt och tidssparande jämfört med att skicka enkäter i pappersform hem till utvalda 

respondenter.  

Unga studenter har även valts som urvalsgrupp för att efterlikna den urvalsgrupper som används 

i den centrala vetenskapliga undersökningen som Lepp och Gibson genomförde (2003). Den 

introducerade idéen att undersöka kopplingar mellan riskuppfattning och novelty-

familiaritysökande och efterfrågar i sin artikel liknande undersökningar med universitetsstudenter 

i andra länder. Målet är inte att göra en replica av Lepp och Gibsons (2003) undersökning då det 

inte finns nog med information i artikeln att kunna genomföra samt att det inte är syftet med 

arbetet. Detta stödjer dock slutsatsen att universitetsstuderande är ett accepterat urval för denna 

typ av undersökningar. Lepp och Gibson (2003) utgör en central del i den tidigare forskningen 

som detta arbete utgår ifrån och det är därför relevant att välja liknande urvalsgrupp för att 

förenkla jämförelser. Jag uppfattar det även som betydelsefullt av den anledningen att denna 

forskningsfråga är relativ outforskat och för att undersöka om sambandet mellan de två 

områdena som Lepp och Gibson (2003) väljer jag att ha en liknande urvalsgrupp. Att uppsatsens 

population består av unga universitetsstudenter är annars inte avgörande för att besvara syftet. 

Universitet erbjuder dock en kanal som på ett kostnadseffektivt och tidsparande sätt möjliggör ett 

sätt att nå ut till ett för undersökningen nog stort antal respondenter. Det erbjuder även 

möjligheten att nå en bredd av unga människor med olika bakgrunder. Idag är cirka en tredjedel 

av Sveriges befolkning universitetsutbildade (Utbildningsstatistiska årsboken, 2015). Det finns 

dock unga människor som inte studerar och hur denna grupp skiljer sig från de som studerar i 

exempelvis socioekonomisk bakgrund och etnicitet samt hur detta kan påverka uppsatsens 

resultat är svårt att fastställa. Urvalet är begränsat till personer i åldern 18-30 år, även detta för att 

efterlikna Lepp och Gibsons (2003) urvalsgrupp. Om ett urval gjorts där ett mer omfattande 

åldersspann undersökts exempelvis individer i ålder 18 till 75 hade ålderns påverkan på turisters 

riskuppfattning och novelty till familiaritysökande kunnat undersökas på ett mer utförligt sätt än 

när endast ”unga människor” undersöks. Denna variabel hade krävt en utförlig genomgång och 

med tanke på det tidsspann och omfattning en kandidatuppsats ska ha kan det ha inneburit att 

någonting annat varit tvunget att inte inkluderas för att inte arbetet skulle bli för omfattande.  
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3.2.5 Genomförande enkätundersökning 
 

Undersökningen utförs på Karlstads universitet. Universitetsstudenter utgör en bra plattform för 

att nå undersökningens ålderskategori på 18-30 år, då 91 % av de studenter som börjar på 

universitet och högskolor är under 30 år (statistiska centralbyrån, 2012). Populationen består av 

samtliga studenter vid ett universitet och det innebär att det är en bredd på olika inriktningar och 

utbildningar på de deltagande respondenterna. Karlstad universitet har vårterminen 2016, 9 245 

studenter varav majoriteten 5 803 är kvinnor (63%) och resterande 3 444 (37%) är män. Av dessa 

studenter är 6 747 födda 1986 eller senare det vill säga del av uppsatsens urval.   

Vilken population som väljs till att ingå i studien kan komma att påverka studiens resultat. Det 

innebär att resultatet från studien inte går att generalisera till resterande av Sveriges unga 

människor eller ens unga studenter då de inte ingick i populationen och därmed inte hade 

möjlighet att bli valda till att delta i undersökningen. Studien gör heller inte anspråk på att vara 

representativt utanför den aktuella populationen utan belyser riskuppfattning utifrån en grupp 

unga människor. Genom att genomföra ett representativt urval kan dock undersökningens 

resultat generaliseras i relation till studerande på Karlstads universitet (Bryman, 2008).  

Det finns olika tillvägagångsätt för att få studenter att delta i studien, och ett alternativ är att 

uppsöka en välbesökt plats på campus vid ett antal tillfällen och fråga de som går förbi om de vill 

svara på enkäten. Det finns dock problem med detta tillvägagångsätt. Alla studenter kommer inte 

att åka till campus de tillfällen undersökningen genomförs eller passera den aktuella platsen. Vissa 

studenter läser exempelvis på distans och är mycket sällan eller aldrig på plats vid campus. Det 

finns även en risk att det blir inslag av icke slumpmässig urvalsmetod genom att jag avstår ifrån 

att fråga någon som ser stressad ut och istället väljer en person som ser vänligt inställd ut 

(Bryman, 2008).  

För att undvika denna problematik har jag valt att skicka ut enkäten elektroniskt till  studenter via 

Karlstads universitets läroplattform It´s Learning. På grund av sekretess och etik gällande 

personuppgifter är det inte genomförbart att jag som student får ut listor på alla andra studenter 

vid läroverket för att med dem genomföra ett slumpmässigt urval som det först var tänkt. Ett 

obundet slumpmässigt urval innebär att respondenterna till studien väljs ut men hjälp av en 

slumptabell eller att exempelvis var tjugonde student på listan väljs ut till att få en förfrågan om 

att delta (Bryman, 2008). Genom att istället lägga upp enkäten på It´s Learnings startsida där alla 
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studenter kan delta om de önskar krävs det inga förtäckningslistor. Det innebär dock att jag som 

uppsatsskrivare inte kontrollerar antalet respondenter.    

Studenter är inte en homogen grupp människor då de kan ha alla typer av sociala och etniska 

bakgrunder även om det de har gemensamt är att de studerar och i denna undersökning är i 

åldersgruppen 18-30 år. Då en del av syftet med studien är att jämföra individer med olika 

erfarenheter av tidigare internationellt resande hade en population med den gemensamma 

nämnaren att de har stor erfarenhet av eller intresse för internationella nöjesresor inte varit 

önskvärt, vilket inte är fallet med studenter.  

Via enkätens följebrev förklaras att det är åldersgruppen 18-30 år som är aktuell. När studenterna 

loggar in på läroplattformen ligger under en veckas tid mellan 14 april och 21 april 2016, enkäten 

som en länk på startsidan. Under en veckas tid tros majoriteten av alla studenter logga in på sin 

läroplattform och på så sätt ha möjlighet att delta i studien. Efter denna tid tas länken ner och 

studiens insamling är avslutad. Cirka 100 stycken besvarade enkäter utgör en nog stor datamängd 

inom ramen för en kandidatuppsats med tanke på den tidsram som finns till förfogande. Därför 

avslutades insamlingen av enkäter när denna brytpunkt uppnås. Det slutgiltiga antalet enkäter 

blev 101 stycken. Hade dock inte denna brytpunkt på 100 besvarade enkäter uppnåtts under en 

veckas tid hade enkäten varit publicerad under en lägre tidsperiod.   

3.2.6 Bortfall 

 

Det finns två typer av bortfall att ta hänsyn till i samband med enkätundersökningar, externt och 

internt bortfall. Externt bortfall innebär att tänkta respondenter väljer att inte delta i studien och 

internt bortfall vilket innebär att enkäten besvaras delvis men inte fullföljs på ett sätt som 

forskaren avsett.  

 Metoden som används för att nå ut till respondenter har en svaghet då den medför att det inte är 

möjligt att fastslå hur stort det externa bortfallet är. Enkäten läggs upp på Karlstads universitets 

läroplattform och alla studenter har möjlighet att delta i studien. Det går dock inte att fastställa 

hur stort antal studenter som noterat undersökningen och sedan valt att inte delta. Detta då 

inbjudan till att delta i studien inte skickades ut personligen till ett vist antal studenter går det inte 

att fastslå eller påverka hur stor populationen i studien är.  

Hur stort det interna bortfallet blir i en undersökning kan minimeras genom att ha en noga 

genomarbetad enkät och tydliga frågor och genom att genomföra en pilotstudie. Enkäter som 

inte är korrekt ifyllda försvårar datasammanställningen och kan behövas tas bort. (Larsen, 2009).  
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Då enkäten tillverkas och fylls i elektroniskt är det möjligt att ”kräva” svar på alla frågor, och om 

en fråga hoppas över eller missas kommer det upp ett meddelande som uppmanar respondenten 

att svara på frågan. Detta minimerar risken att frågor hoppas över av misstag. 101 enkäter  

besvarades varav alla var fullständigt besvarade vilket innebär att undersökningen inte fick något 

internt bortfall.  

3.3 Bearbetning av data och analysprocess  
 

För att bearbeta, sammanställa och analysera enkäterna används datorprogrammet där enkäten 

skapades vilket var Google docs formulär och det statistiska datorprogrammet SPSS. För att 

tillverka diagram användes även programmen Paint och Exel. Google docs formulär registrerar 

alla besvarade enkäter och sammanställer svaren automatiskt i ett kalkylark. Programmet har även 

funktionen att konstruera enklare diagram över svarsalternativen på frågor som exempelvis ett 

cirkeldiagram som visar respondenternas könsfördelning. Alla övrig och mer komplex 

bearbetning och samanställning av data sker manuellt samt med hjälp av SPSS.  

Frågebatteriet som är framtaget för att spegla universitetsstudenternas motivation och preferenser 

i samband med resor måste sammanställas för att sedan kunna kategorisera in varje respondent i 

en av kategorierna noveltysökande, neutral resenär eller familaritysökande. Respondenterna 

svarar omedvetande om begreppen novelty-och familiaritysökande på dessa påståenden rörande 

deras preferenser för internationella nöjesresor. Varje påstående besvarades med en siffra mellan 

1- ”instämmer helt” till och med 5- ”instämmer inte alls”. De första nio påståendena är 

formulerade utifrån ett noveltysökande perspektiv vilket innebär att svaret 1 ”instämmer helt” är 

det mest noveltysökande svaret. De resterande nio påståendena är formulerade utifrån ett 

familiaritysökande perspektiv vilket innebär att svaret 1 ”instämmer helt” då utgör det mest 

familaritysökande svaret. Varje respondents svar på de 18 påståendena sammanställas för att 

matematiskt kunna delas in i någon av de tre grupperna. Det första steget i denna uträkning är att 

vända på siffrorna i svaren på de familiaritysökande påståendena, svar nummer 5 blir en 1: medan 

en 4 blir en 2:a och så vidare. Svaren plussas sedan tillsammans, denna summa delas med 18 för 

att få fram medelvärdet på respondentens svar. Medelvärdet avrundas sedan till närmaste heltal. 

Det är detta medelvärde som avgör vilken av de tre grupperna respondenten hamnar i. 

Medelvärdet 1-2 innebär noveltysökande grupp, 3 innebär gruppen neutral resenär och 4-5 

innebär familiaritysökande grupp. Att en respondent hamnar närmast medelvärdet 3 och såldes i 

gruppen neutrala resenärer kan bero på att personen hade skiftande åsikter som inte stämmer 

överens med teorierna rörande hur en tydligt noveltysökande respektive familiaritysökande turist 

ska motiveras i resor eller ha för åsikter rörande resor. Om han eller hon instämmer helt (1) med 
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vissa påståenden som är ställda ur ett noveltysökande perspektiv och sedan inte instämmer alls (5) 

med andra kommer dessa svar matematiskt att slå ut varandra och medelvärdet på respondentens 

sammanlagda 18 påståenden kan hamna nära mittenvärdet 3. Följer inte respondentens svar en 

tydlig novelty eller familiaritysökande linje kan med andra ord svaren komma att slå ut varandra 

och respondenten hamnar i den neutrala gruppen. Alternativt svarade personen neutralt på 

många påståenden och hamnar därför närmast medelvärdet 3 och gruppen neutrala resenärer. 

Instämmer respondenten på majoriteten av de noveltysökande påståendena och inte håller med 

de familiaritysökande kommer deras medelvärde att påverkas och de kan slå över och hamna i 

den noveltysökande gruppen. Alternativt i den familiaritysökande om de svarar i linje med vad 

som förväntas av en familiaritysökande person. Resterande data från enkäten sammanställs även i 

SPSS och sambandsanalyser utfördes.  

SPSS möjliggör tester med hjälp av korstabellsanalyser och sambandstester, vilket har använts för 

att undersöka och testa de möjliga samband som kan finnas mellan variablerna i detta arbete. De 

typer av sambandstester som använts är Pearson Chi2 –test samt Kendall tau-c. Sambandstest av 

typen Kendall tau-c lämpar sig särskilt bra för att testa variabeltypen på ordinalskalan, vilket 

majoriteten av arbetets variabler tillhör. Båda dessa sambandstester har en signifikansnivå på ,005, 

vilket med andra ord betyder att mindre än 5% ska kunna härledas till slumpen (H0). Så för att ett 

samband ska vara så kallat statistiskt signifikant måste värdet i sambandstestet vara lika med eller 

mindre än ,005 (Djurfeldt, 2013).  

3.3.1 Analysprocess av riskfrågorna inspirerade av Lepp och Gibson (2003) 

 

Lepp och Gibson (2003) ställde i sin forskningsundersökning frågor kopplade till risk och är 

uppbyggda i formen ”jag anser att … är en risk”. Utifrån den information som finns tillgänglig 

konstruerade jag liknande frågor i detta arbetes enkät. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att 

respondenterna fick svara på om de anser att riskerna terrorism, våldsbrott, materiella brott, 

politisk instabilitet, sjukdom samt slutligen epidemier är en risk vid internationellt resande. En 

fråga är exempelvis ställd på följande sätt; ” jag anser att terrorism är en risk i samband med 

internationella resor”. Respondenternas svar sammanställdes i empirikapitlet, respondenterna 

ansåg att alla 6 frågorna (som speglar de 4 riskerna terrorism, brott, politisk instabilitet och 

hälsoproblem) var risker vid internationella resor.  

Detta räknades med median värdena på svaren som ska uppgå till 3,00 eller lägre likt Lepp och 

Gibsons (2003) metod. Vid sambandstester och olika former av korstabellsanalyser har dock inga 

samband hittats mellan dessa riskfrågor och de andra faktorer som reserfarenhet, 
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novelty/familiaritygrupp, ålder, kön med flera. Lepp och Gibson (2003) fann starka samband 

mellan deras respondenters riskuppfattning och novelty och familaritysökande grupper vilka de 

delade in respondenterna med utifrån Cohens turistgrupper. De frågor som utformades för att 

efterlikna, dock inte replikera Lepp och Gibsons frågekonstruktion visade sig inte ge några 

samband. Indelning av respondenterna i grupper på den novelty till familiaritysökande skalan eller 

övriga delar av forskningsundersökningen är även annorlunda från deras undersökning. Dessa 

frågor fann inget samband mellan respondenternas riskuppfattning och deras indelning i novelty 

till familiaritysökande grupp. Inte heller gick det att fastställa några samband mellan 

respondenternas riskuppfattning och övriga variabler i form av yttre och inre påverkan. De 

tillförde därför inte till tidigare forskning som funnits samband mellan turisters riskuppfattning 

och deras preferens för novelty eller familiaritysökande i samband med internationella resor 

(Lepp & Gibson. 2003; Yang et.al, 2015). De redovisas dock i empirikapitlet men inte i 

analyskapitlet då inga samband finns att redovisa hämtade från dessa frågor.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
 

En etisk fråga rörande turism som samhällsfenomen är om vissa typer av motiv till att resa och 

sätt att resa kan sägas vara mer etiska än andra. Det finns tankar om vad som är ”fint” och fult” 

inom turismen. Hedonistisk njutning genom solstränder och lathet förknippas med massturismen 

som något fult och oetiskt. Medan resande som är självständig, intresserad av ny kunskap, kultur 

och lokalsamhället är finare och mer etiskt. Relationen mellan turism och etik är dock extremt 

komplext och det behöver inte innebära att det ena är mer etiskt än det andra (Smith, 2009). Det 

går därför inte att etiskt döma de olika turistgrupperna noveltysökande och familiaritysökande. 

Det bygger på personliga motiv och preferenser som inte kan ragornas att vara mer eller mindre 

etiska.    

All forskning och studentarbeten måste följa vissa etiska principer för att värna om de 

respondenter som ingår i studien. Dessa principer kan delas in i fyra områden som jag har sett till 

uppfylls i den aktuella datainsamlingen. Samtyckeskravet (1) innebär att en respondent själv väljer 

om den vill delta i studien eller ej, det är även okej att avsluta att svara på enkäten under pågående 

medverkan om så önskas. En anledning till att respondenter skulle vilja avbryta en påbörjad 

undersökning är om han eller hon upplever frågor som för privata eller på annat sätt obehagliga 

att svara på. Detta undviks genom att inte ställa frågor som tros kan uppfattas på detta sätt. 

Konfidentialitetskravet (2) innebär att personuppgifter och annan information som kan härledas 

till respondenterna ska behandlas med största möjliga sekretess. Respondenterna i min studie 

ombeds endast att ange kön och ålder inga övriga personuppgifter. Det går därför inte att härleda 
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en svarsenkät till en viss individ, svarsenkäterna kommer ändå att behandlas konfidentiellt. Det 

faller även samman med nyttjandekravet (3) som hänvisar till att de uppgifter som samlas in från 

respondenterna inte ska användas till något annat ändamål än den aktuella studien de deltar i. 

Den sista principen att ta hänsyn till som beskrivs är informationskravet (4). Det innebär att 

deltagarna i studien ska vara medvetna om syftet med undersökningen vilket presenteras i det 

personliga meddelandet. Det innehåller även en kortfattad introduktion av mig som skribent och 

beskriver vikten av att delta och tackar för medverkan samt min mailadress och en uppmaning att 

det går att nå mig där om eventuella frågor rörande undersökningen (Vetenskapsrådet).   

3.5 Validitet & reliabilitet  
 

Validitet är betydande i kvantitativa vetenskapliga undersökningar och innebär att den empiriska 

undersökningen mäter de begreppen som de avser att mäta. Enkätens frågor grundar sig utifrån 

uppsatsens frågeställningar och ska underbyggas av teorier och tidigare forskning rörande 

riskuppfattning och novelty på så sätt är enkäten utformad för att relevant data samlas in 

(Ejvegård, 2009). De påståendena som används i enkäten för att kategorisera respondenterna i 

novelty- eller familaritysökande grupp bygger på två vedertagna skalor som tagits fram och 

validitets testat i flera led först av de ursprungliga upphovsmakarna och sedan av andra forskare 

som använt skalorna för att kategorisera noveltysökande i deras undersökningar. De har genom 

detta visats vara pålitliga för att mäta det de avser att mäta. Detta upplever jag ger denna 

undersökning en hög inre validitet. Även resterande delar av enkäten bygger på tidigare forskning 

rörande undersökningsområdet. Då uppsatsen undersöker eventuella samband mellan variabler 

ställs frågor och påståenden utformade för att få in den information som behövs för att bygga 

upp variablerna och testa dem mot varandra vilket även är viktigt för att upprätthålla en validitet 

(Larsen, 2009). 

Extern validitet hör samman med en undersöknings generaliserbarhet. Bryman (2008) menar att 

detta sällan tas på allvar då det är vanligt att forskare frestas att generalisera sina resultat utanför 

den population som undersökningens urval är hämtat, vilket bör ske med stor försiktighet. Detta 

innebär att undersökningens slutsatser med tillförlitlighet inte kan generaliseras till andra unga 

studenter i Sverige i åldersgruppen 18-30 år utan endast till den aktuella populationen nämligen 

de studenterna på Karlstads universitet.  

Reliabilitet innebär att ett arbete har tillförlitlighet och noggrannhet och att om denna 

undersökning skulle göras om igen skulle samma eller mycket liknande resultat visas (Ejvegård, 

2009). Ett sätt att påverka reliabiliteten i en positiv riktning är att vara mycket noga i 
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sammanställningen och hantering av data för att säkerställa att misstag inte påverkar slutresultatet 

(Larsen, 2009).  

I följande kapitel kommer de 101 enkäterna som den empiriska undersökningen resulterat i att 

beskrivas. 
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en bakgrund till den empiriska undersökningens genomförande och respondenter. Sedan 

beskrivs resultaten av den insamlade enkätundersökningens olika delar med hjälp av diagram, statistik och 

tillhörande förklarande texter. Empirikapitlet följer enkätens uppbyggnad och inleds med om respondenterna har 

kunnat delas in i grupperna noveltysökande, neutrala resenärer och familiaritysökande. För att sedan redovisa de 

olika yttre och inre påverkan och avslutningsvis respondenternas uppfattning rörande riskerna.  
 

Enkäten vilken utgör uppsatsens empiriska undersökningsmaterial publicerades på 

lärarplattformen It´s learning på Karlstads universitet den 14 april och insamlingen avslutades 

den 21 april när en brytpunkt på 100 enkäter hade nåtts.  Det slutgiltiga antalet besvarade enkäter 

blev 101 stycken. Alla respondenter besvarade samtliga frågor vilket innebär att undersökningen 

inte har något internt bortfall. Undersökningens population består av människor mellan 18 och 

30 år på Karlstads universitet våren 2016 och denna uppgår till cirka 7 000 individer.  

4.1 Bakgrund  
 

Av de 101 respondenterna som besvarade enkätundersökningen är 72 personer (72,29%)  

kvinnor och 29 personer (28,71%) är män. Det faktum att majoriteten av respondenterna är 

kvinnor ligger i linje med den populationen som undersöks, dock föreligger en något skev 

könsfördelning med ett högre procentantal kvinnor i undersökningen än populationen i stort då 

63% är kvinnor och 37% är män av Karlstads universitets studenter. Respondenterna ombads 

ange sin ålder i någon av ålderskategorierna 18-22, 23-25 eller 26-30 år. Åldersfördelningen var 

relativt jämn mellan de tre ålderskategorierna då 33 personer är i åldern 18-22, den största 

kategorin med 37 personer är 23-25 år och de resterande 31 personerna är i åldern 26-30 år 

gamla. Detta trots att ålderskategorin 23-25 täcker tre år medan de två övriga är intervallet på fem 

år vardera. Det visar att åldern 23-25 är den vanligaste åldern. Det hade dock varit mer korrekt att 

respondenterna själva fått ange sin ålder för att sedan dela in dem i grupper.  

4.2 Novelty-och familiaritysökande 
 

I detta avsnitt visas sammanställningen av svaren på de 18 påståendena i enkäten som utformats 

för att undersöka om det går att dela in respondenterna i grupperna noveltysökande, neutrala 

resenärer och familiaritysökande. De 18 påståendena som respondenterna har svarat på har tagits 

fram från tidigare forskning som kategoriserar turister i dessa aktuella grupper. Detta är Lee & 

Crompton (1992) som beskriver noveltysökande utifrån fyra dimensioner; sökande efter 

spänning, äventyr och överraskning samt att lindra tristess som kan uppstå i vardagen. 



43 
 

Påståenden som belyser dessa motivationer hos respondenterna är exempelvis ”Jag vill resa för 

att bryta vardagens rutiner”  och ”Jag vill göra vågade och spännande aktiviteter under en resa ”. 

Den andra typologin och tillhörande frågebatteri som varit ett underlag till de 18 påståendena är 

Mo, Howard & Haviz (1994). Deras typologi är grunden för andra påståenden som beskriver 

turisters motivation, åsikter och beteenden gällande internationella resor. Exempel på påståenden 

byggda på deras typologi är ”Jag föredrar att servicenivå och bemötande från servicepersonal 

liknar den jag förväntar mig i min vardag” och  ”Jag vill uppleva de turistattraktioner man "måste 

se” på en destination”. (Se enkäten bilaga.1) Ovetandes om begreppen noveltysökande och 

familiaritysökande besvarade respondenterna denna del av enkäten. Dessa påståenden besvaras 

på en femgradig skala från ”instämmer helt” som representeras av siffran 1 till och med  

”instämmer inte alls” som representeras av siffran 5. Det är dessa siffror som representerar 

respondenternas åsikter utifrån de olika påståendena som används för att räkna ut deras 

tillhörighet i någon av de tre grupperna.  

Efter en sammanställning av svaren kategoriseras respondenterna in i de tre grupperna 

noveltysökande, neutral resenär och familiaritysökande.2 (Se figur 1.) 

Turistgrupper Antal 

 

Kvinna Man Medelvärde 

(Avrundar till närmaste 

heltal) 

Procent % 

Noveltysökande 36 23 13 2 35,6 

Neutral resenär 45 36 9 3 44,6 

Familiaritysökande 20 13 7 4 19,8 

Total 101 72 29  100 

Figur 1. Respondenternas indelning i turistgrupper. 3 

Den största gruppen bestående av 45 personer (36 kvinnor och 9 män) kategoriseras efter 

uträkningens principer i gruppen neutrala resenärer, detta då deras avrundar medelvärde är 3. 

Neutrala resenärer hamnar i denna grupp för att de har skiftande åsikter som inte stämmer 

överens med teorierna rörande hur en tydligt noveltysökande respektive familiaritysökande turist. 

Om en person svarar motstridigt utifrån kategorierna kommer han eller att hamna i den neutrala 

gruppen . Alternativt kan detta även bero på att en person har en neutral åsikt om många 

påståenden och därmed hamnade i den neutrala gruppen.    

                                                           
2 Hur denna sammanställning gick till se under stycke 3.3 sammanställning och dataanalys. 
3 Ingen respondent fick det avrundade medelvärdet 1 eller 5 därför står dessa inte med i tabellen.  
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Svarar en respondent mer genomgående på ett sådant sätt som speglar teorierna om hur en 

noveltysökande person förväntas kategoriseras han eller hon i den noveltysökande kategorin, då 

deras svar ger det avrundade medelvärdet 2. 36 personer kategoriseras i denna grupp varav 23 är 

kvinnor och 13 är män. Detta  innebär att personernas svar ligger i linje med hur en 

noveltysökande person förväntas ha för åsikter och preferenser i samband med internationella 

nöjesresor. Svaren varierade dock och ingen persons svar följer till 100 procent den 

noveltysökande linjen. Ett exempel på hur en noveltysökande person kan svara på påståendena är 

att han eller hon instämmer med att de känner en längtan att utforska det okända samt uppleva 

nya kulturer och seder under en resa. Han eller hon strävar även efter att lära känna andra 

resenärer under en resa och föredrar resor som är oförutsägbara. Han eller hon instämmer dock 

inte med påståendena att de föredrar att åka till destinationer som känns familjära eller att de vill 

uppleva det man ”måste se” på en destination.  

Resterande 20 personer kategoriseras som familiaritysökande varav 13 är kvinnor och 7 är män, 

då deras avrundade medelvärde på frågorna är 4. Exempel på en familiaritysökande resenär 

utifrån enkätens 18 påståendena är att han eller hon föredrar att servicenivån liknar den de 

förväntar sig i sin vardag och att infrastrukturens nivå liknar den vi har i Sverige. De föredrar inte 

att starta en resa utan en planerad resrutt eller strävar efter att lära känna lokalbefolkningen under 

sin resa.  

 Två av påståendena stack ut från de övriga då alla respondenternas svar var mycket entydigt 

oavsett hur de valde att svara på övriga påståenden. Dessa två är därför intressanta att redovisas i 

figur 2. och 3. nedan. På påståendet att det är viktigt att uppleva potentiella destinationer som 

trygga och säkra platser svarade den överhängande majoriteten av respondenterna, 78 procent att 

de instämmer. 17 procent är neutrala till påståendet medans endast 5 procent anser inte att det är 

viktigt. (Se figur 2).  
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Figur. 2. Respondenternas svar på påståendet ”Jag upplever att det är viktigt att uppfatta potentiella 
destinationer som trygg och säkra platser”. 

Det andra påståendet som sticker ut för att en överhängande majoritet av respondenterna är av 

samma åsikt är att de vill resa för att bryta vardagens rutiner. Resultatet från denna undersöknings 

respondenter visar att hela 86 procent instämmer oavsett vilken av de olika grupperna de sedan 

blivit indelade i. 5 procent ställer sig neutrala till påståendet och endast tio procent instämmer i 

någon grad inte med att de vill resa för att bryta vardagens rutiner. (Se figur 3.)  

Figur.3 Respondenterna svar på påståendet ”jag vill resa för att bryta vardagens rutiner”.  
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4.2.1 Cohens turistgrupper  

 

Respondenterna ombads sedan själva välja den beskrivningen som stämmer bäst på det sättet de 

föredrar att resa. Kategorierna speglar direkt Cohens fyra turistgrupper med en beskrivning, i 

enkäten skrevs inte namnen på de fyra turistgrupperna ut. Den kategorin som flest respondenter 

identifierade sig med var ”utforskaren” med 45 personer. ”Utforskaren” föredrar att ingen del av 

resan är organiserad och han eller hon rör sig ibland utanför populära turistområden. Den 

”inviduella massturisten” är den näst största gruppen vilken 43 personer identifierade sig med. 

Den ”inviduella massturisten” föredrar att delar av resan som boende och transport är 

organiserat men han eller hon vill kunna själv påverka delar av resan som att exempelvis att åka 

på guidade utflykter eller inte. Den mest noveltysökande kategorin bland Cohens turistgrupper, 

”Dagdrivaren”,  identifierade sig nio personer med. De individerna organiserar alla aspekter av 

resan själv och undviker populära turistområden och rör sig istället i lokalsamhället. Den gruppen 

som minst antal respondenter klassade sig själva som är den ”organiserade massturisten” vilket är 

den mest familiaritysökande gruppen. Endast fyra personer uppger att de föredrar att åka på resor 

som har en organiserad resrutt eller är all-inclusive och att utflykter är organiserade och guidade. I 

enkäten finns inte namnen på Cohens fyra turistgrupper utskrivna på grund av att undvika 

eventuella förutfattade meningar eller negativa associationer som respondenterna eventuellt kan 

ha med namnen på de olika grupperna.  

 

 

Figur 4. Respondenternas svar på vilken av Cohens turistgrupper de kategoriserar sig själva att 

vara.   

 

Organiserade 

massturister  

4% 4 Jag föredrar att åka på resor som har en organiserad resrutt 

eller all-inclusive , utflykter är organiserade och guidade.   

Inviduella 

massturister  

42,6% 43 Jag föredrar att åka på resor där flyg och boende är 

organiserat, jag kan åka på guidade utflykter om jag vill. 

Utforskaren 44,6% 45 Jag föredrar att på resor där ingen del av resan är 

organiserad och jag åker på egna utflykter och ibland rör 

mig utanför populära turistområden.   

Dagdrivaren 8,9% 9 Jag föredrar att åka på resor där ingen del av resan är 

organiserad och jag undviker populära turistområden.  

Summa  100% 101  
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4.3 Tidigare reserfarenhet  
 

Respondenterna ombads ange hur många internationella nöjesresor de gjorde under år 2014-

2015. Antal nöjesresor under två årsperioden visade sig sträcka sig mellan noll resor till och med 

åtta resor. Det mest förekommande i undersökningen var att respondenten gjort en internationell 

nöjesresa under perioden 2014-2015, vilket 26 procent har gjort. Näst vanligast var det att ha 

gjort två stycken internationella resor vilket 24 procent gjort. 20 procent hade rest tre gånger 

medan 14 personer inte hade rest på någon internationell nöjesresa under perioden. Resterande 

16 respondenter uppgav att de har rest på mellan fyra och åtta resor under perioden i fallande 

skala med högre antal resor. 

För att undersöka hur stor erfarenhet av internationella nöjesresor respondenterna har över en 

längre tidsperiod av sitt liv ombads de även att uppskaffa hur många internationella nöjesresor de 

gjort under de senaste tio åren inom Norden, resterande Europa samt utanför Europa. Resultaten 

sammanställdes och visas i en korstabell figur 5. nedan.  

Cirka hur många 

internationella nöjesresor 

med övernattning har du 

gjort inom de senaste 10 

åren? Inom: 

Norden  Europa (utanför 

Norden)  

Utanför Europa  

Inga resor 11 4 38 

1-3 resor 45 28 38 

4-7 resor 25 34 13 

8-11 resor 8 22 9 

Fler än 11 resor  12 13 3 

Figur 5. Korstabell över respondenternas tidigare Internationella nöjesresor de senaste tio åren. 

 

Alla respondenter uppger att de har gjort minst 1-3 internationella nöjesresor de senaste tio åren i 

något av de tre geografiska områdena, och ingen av respondenterna har noll erfarenhet av 

internationella resor de senaste tio åren. Inom Norden är det vanligast att gjort 1-3 nöjesresor 

med övernattning de senaste tio åren. Näst vanligast är det att gjort 4-7 resor, nära varandra i 
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antal på 13 respektive 12  ligger de resenärer som gjort flest antal resor, fler än 11 och de som 

inte har gjort någon resa alls inom Norden under de senaste tio åren. Majoriteten av 

respondenterna har gjort 1-3 resor eller 4-7 resor inom Europa, 8-11 resor är den tredje största 

gruppen. Endast 4 respondenter har inte gjort någon resa inom Europa de senaste tio åren. Hela 

38 procent har dock inte gjort någon resa utanför Europa, tätt följd av 1-3 resor som 39 procent 

har gjort. Antalet respondenter som varit på internationella nöjesresor sjunker sedan med antalet 

resor. Minst antal är de respondenter som har gjort fler än 11 resor, vilka endast är tre.  

Respondenterna ombads sedan välja bland elva påståenden och markera de som stämde bäst in 

för att beskriva deras senaste internationella resa. ”Storstad” och ”nya upplevelser”  är det som 

flest respondenter har valt att beskriva sin senaste resa på, följt av ”sol och bad” samt ”ta det 

lugnt”. Påståenden som ”Familjärt” och ”Reste i lokalsamhället” var de fick minst antal 

markeringar av respondenterna. Se fördelningen i figur 6 här nedan.    

Figur 6. Diagram av respondenternas beskrivning av sin senaste internationella resa.  

4.4 Yttrepåverkan i form av informationshämtning  
 

Yttre informationshämtning är en viktig del av förståelsen för riskuppfattning och den 

information som individen möter påverkar hans eller hennes syn på internationella resor och 

därmed även de risker de kan medföra. För att belysa informationshämtning ställdes först 

riskneutrala frågor utifrån word of mouth (WOM) och medias påverkan av val av destinationer 
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på internationella resor. . Detta följs upp av frågor i relation till risker för att undersöka om 

respondenternas inställning till informationskällan ändras.   

4.4.1 Word of mouth (WOM) 
 

För att undersöka respondenternas syn på hur Word of mouth påverkar deras beslutsfattande i 

samband med internationella resor ställdes frågan ”Familjer och vänners synpunkter på en 

destination jag vill resa till påverkar mitt beslut att resa dit”. 50 procent håller med om att familj 

och vänners synpunkter (word of mouth) påverkar deras beslut att resa till en destination. 25 

procent ställer sig neutrala till påståendet medan resterande 25 procent anser att familj och 

vänners synpunkter inte påverkar deras val av destinationer. (Se figur 7 nedan).  

Följande fråga konstruerades för att koppla familj och vänners uppfattningar av risker som kan 

inträffa på internationella resor med hur respondenterna påverkas av detta. Respondenterna 

tillfrågades om de skulle avstå från att resa till en destination de vill besöka på grund av att 

personer i deras omgivning anser att det är för riskabelt att resa dit och uppmanar dem att avstå. 

Sammanlagt 47 procent instämmer med att de skulle ta familj och vänners råd och avstå från att 

resa till en sådan destination. 25 procent är osäkra och varken instämmer eller inte. Medan 

resterande 28 procent inte instämmer med att de skulle låta personer i deras omgivnings åsikter 

att en destination är för riskabel påverka deras eget beslut att besöka platsen.  

Svaren på dessa två frågor rörande WOM redovisas i diagrammet i figur 7. Respondenternas svar 

rörande de två frågorna är relativt lika varandra. Det tyder på att respondenternas påverkan av 

familj och vänners synpunkter (vilka kan vara både positiva och negativa) beträffande en 

destination inte ändras hos majoriteten av respondenterna för att den utrycker en direkt vädjan 

att undvika en destination för att de upplever den som för riskabel.  

 



50 
 

 

Figur 7. Diagram på respondenternas svar rörande deras inställning till Word of mouth som 

informationshämtning. 

Webb-WOM utgör kommunikation över internet mellan människor som inte behöver känna 

varandra i verkliga livet. Respondenterna tillfrågades för att undersöka deras användning av 

denna informationskanal för att ta  reda på om de läser reseskildringar på resesajter, bloggar och 

liknande. Detta för att ta del av vad andra resenärer har upplevt och har för åsikter om en specifik 

destination innan de bestämmer sig för att resa dit. Svaren var splittrade 43 procent instämmer att 

de gör denna typ av sökningar innan de bestämmer sig för att resa till en destination. 25 personer 

varken instämmer eller inte och resterande 32 procent inte instämmer med att de läser 

reseskildringar, bloggar med mera innan de bestämmer sig för att resa till en destination.  

4.4.2 Media 

 

Media är en informationskälla som kan påverka turisters riskuppfattning av en destination. 

Respondenterna frågades om de aktivt söker upp och läser i media som tidningar och nyhetsklipp 

om en destination de är intresserad av att besöka. 47 procent ”instämmer helt” eller ”instämmer” 

att de aktivt gör sådana sökningar. 22 procent håller sig neutrala till påståendet medan övriga 31 

procent inte instämmer i olika grad med att de aktivt söker upp information om destinationer via 

media. Respondenterna ombads sedan tänka sig in i situationen att de gjorde en sådan 

undersökning i media om en destination de är intresserade av att besöka. Sökningen visade en 

överhängande negativ bild av destinationen.  Respondenterna fick sedan ta ställning till om detta 

skulle medföra att de skulle avstå från att resa till destinationen. Majoriteten av respondenterna, 

13

37

26

18

710

38

25
22

6

INSTÄMMER HELT INSTÄMMER VARKEN 
INSTÄMMER ELLER 
INSTÄMMER INTE 

INSTÄMMER INTE INSTÄMMER INTE 
ALLS 

A
n

ta
l r

e
sp

o
n

d
e

n
te

r

svar på frågorna

Word of mouth

Familjer och vänners synpunkter påverkar mina val av destination på internationella resor

om de anser att en destination är för riskabelt avstår jag att resa dit fast jag vill



51 
 

57 procent instämmer med att de skulle avstå från att resa till en sådan destination. 20 procent är 

neutrala och resterande 23 procent ”instämmer inte” eller ”instämmer inte alls” med att det skulle 

resultera i att de avstod från att resa till destinationen. I figur.8 nedan redovisas respondenternas 

svar på dessa frågor.  

 

Figur 8. Diagram över respondenterna inställning till media som informationshämtning. 

4.4.3 Utrikesdepartementet  

 

Svenska utrikesdepartementet (UD) har som uppgift att förse Sveriges invånare med information 

om hur säkerhetsläget är i alla länder runt om i världen. De ger välunderrättade råd till svenska 

medborgare som ska resa utomlands om vilka risker som de kan komma i kontakt med i olika 

länder och destinationer. Finner de att ett land eller del av ett land är för riskabelt på grund av 

exempelvis krig-, politiska oroligheter eller epidemier avråder de från att göra inte nödvändiga 

nöjesresor till dessa länder. Respondenterna tillfrågades om de kontrollerar med UD om de har 

några varningar utfärdade om ett land eller destination de är intresserade att besöka innan de 

bestämmer sig för att resa dit eller inte. 46 procent av respondenterna uppger att de kontrollerar 

med UD om de avråder att resa till ett land innan de bestämmer sig för att besöka det men endast 

om de misstänker sedan innan att det är ett land som kan ha den typen av avrådan. 12 procent 

uppger att de alltid kontrollerar med UD om de har någon avrådan från att besöka ett land innan 

de besöker det. Detta oavsett vilken tidigare information och tankar de har om landet sedan 

innan. 21 procent uppgav att de inte kontrollerar med UD om ett land eller destinations är listad 

och anses vara riskabelt. Hela 21 procent uppgav att de ”vet ej”, detta kan bero på att de inte 
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förstod frågan eller tyckte att något av svaren passade dem. Det kan dock även bero på att de 

sedan inte sedan innan känner till att denna information finns att inhämta hos UD och att de 

utfärdar dessa varningar rörande eventuella risker med att besöka specifika länder och därmed 

destinationer.  

4.4.4 Riskuppfattning och informationshämtning 

 

Respondenterna ombads att ange vilken informationskälla som har störst påverkan på deras 

uppfattning av hur riskabel en destination är som de personligen inte besökt. Medias 

nyhetsrapportering var den informationskälla som flest respondenter, 30 procent, upplever ha 

störst påverkan på dem. Följt av den näst största gruppen på 26 procent som angav att 

utrikesdepartementet (UD) var den informationskällan som har störst påverkan på deras 

riskuppfattning av destinationer de inte har egna tidigare reserfarenheter av. Den tredje största 

kategorin är familj och vänners åsikter och erfarenheter vilket 16 procent uppgav vara det mest 

inflytelserika informationskällan.  Reseskildringar via bloggar, tidningsreportage och resehemsidor 

påverkade 14 procent mest.  9 procent angav att de inte brukar reflektera över hur riskabel en 

destination är. Av resterande 4 procent angav kategorin ”annat” och 1 procent ”vet ej”.  

Figur 9. Cirkeldiagram visar respondenternas svar på frågan ” Vilken av följande 

informationskällor anser du ha störst påverkan på din uppfattning av hur riskabel en destination 

är som du själv inte besökt?”.  

4.5 Riskuppfattning 
 

För att undersöka respondenternas riskuppfattning i samband med internationella resor utifrån 

de fyra riskkategorierna, politiska oroligheter och krig, brott, hälsoproblem samt terrorism, 

ställdes påståenden som respondenterna fick ta ställning till på en skala från ”instämmer helt” (1) 

till ”instämmer inte alls” (5). Riskkategorin politiska oroligheter och krig består av tre påståenden 
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medan övriga kategorier är uppbyggda av fyra påståenden. Påståendena är uppbyggda enligt ”jag 

anser att .... är en risk”. Respondenterna instämmer eller inte med att de fyra kategorierna utgör 

en risk på internationella resor. Dessa frågor är uppbyggda så att de efter liknar den frågemetod 

som Lepp och Gibsons (2003) använde i sin undersökning. För att avgöra om respondenterna 

upplever eller inte att kategorierna utgör säkerhetsrisker i samband med internationella resor 

sammanställdes medianvärdet på dessa påståenden. Lika med 3 eller lägre tyder det på är de en 

upplevd risk hos respondenterna. Terrorism och politiska oroligheter belystes av ett påstående 

var medan kategorierna brott och hälsoproblem består av två påståenden var.  Kategorin brotts 

påståenden om undersöker om respondenten anser att våldsbrott respektive att bli bestulen är en 

risk på internationella resor, medan kategorin hälsoproblem belyser magsjuka och diarré samt 

epidemier.   

Politiska oroligheter och att bli bestulen var de risker som har de lägsta medianvärdena vilket 

innebär att det var flest respondenter som instämde med att de utgör en risk på internationella 

resor. Högst medianvärde fick hälsoproblemet epidemier på 3,08 som då inte når nivån på 3,00. 

Värdet på 3,08 är dock mycket nära gränsnivån och kommer ändå att undersökas som en 

riskuppfattning i resterande analys.  

 

 Median värden 3 eller lägre = 
riskuppfattning 

Politiska oroligheter 1,80 

Brott- att bli bestulen 1,89 

Brott- Våldsbrott 2,49 

Hälsoproblem- Magsjuka och diarré 2,04 

Hälsoproblem- epidemier 3,08 

Terrorism  2,71 

Figur 10. Tabell av medianvärdet av riskerna för att visa hur respondenterna uppfattar dem som 

risker.  

Politiska oroligheter och att bli bestulen är de risker som flest respondenter instämmer är en risk 

på internationella resor. Genom att fastställa om respondenterna anser att dessa är en risk kan det 

sedan undersökas om respondenterna åsikter skiljer sig utifrån vilken av grupperna 

noveltysökande, neutral resenär eller familiaritysökande som de tillhör.  
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4.5.1 Terrorism  
 

Terrorism är idag ett utbrett problem och den internationella terrorismen är internationellt då det 

inte enbart är bunden till särskilda geografiska områden. Respondenterna frågades om de 

upplever att det inte spelar någon roll vart de reser för att ett terroristattentat kan hända vart som 

helst. En överhängande majoritet, 73 procent, höll med om detta påstående. 12 procent ställer sig 

neutrala och de resterande 15 procenten instämmer inte.  

De frågades även om de på grund av risken för att bli inblandade i ett terroristattentat skulle avstå 

att resa till vissa destinationer vilket majoriteten, 66 procent instämmer med. 14 procent av 

respondenterna är neutrala och resterande 20 procent instämmer inte med påståendet att de 

skulle undvika vissa destinationer på grund av risken att bli inblandad i ett terrorattentat.  

Respondenternas åsikter rörande om turister är troliga att vara utpekade mål för terrorattentat är 

delade, högst antal 48 procent ”instämmer helt” eller ”instämmer” dock med påståendet. Hela 36 

procent är neutrala och vet inte medan resterande 16 i olika grad inte instämmer med att det är 

troligt att terrorister riktar in sig på att angripa turister.  

4.5.2 Politiska oroligheter och krig  

 

Politiska oroligheter och krig påverkar hela samhällen och dess invånare svårt, även 

turistindustrin blir påverkad då turisterna kan uppleva att dessa platser är för riskabla att besöka. 

Även grannländer kan påverkas på grund av den så kallade spill over effekten. Respondenterna 

frågades om de skulle besöka ett land eller destination som gränsar till ett land i krig. En majoritet 

på 58 procent anger att de inte skulle resa till ett sådant land. 28 procent  ”varken instämmer eller 

instämmer inte” och kan därmed antas vara osäkra på vad de skulle välja att göra om de ställs 

inför detta val. Resterande 14 procent instämmer i olika grad med att de skulle välja att besöka ett 

sådant land.   

Respondenterna tillfrågades även hur de ställer sig till att resa till ett land eller destination med 

politiska oroligheter. Deras svar är något splittrat men hela 40 procent är osäkra och vet inte om 

de skulle välja att besöka en sådan plats. 19 procent instämmer med att de skulle välja att besöka 

medan resterande 41 procent instämmer inte med att de skulle besöka en turistdestination eller 

land med politiska oroligheter i samband med en internationell nöjesresa.  
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4.5.3 Brott  

 

För att undersöka respondenternas uppfattning om risker med brott frågades de hur de ställer sig 

till påståendet att det är riskabelt att röra sig ute under kvälls och nattetid under en internationell 

resa. Majoriteten av respondenterna, 64 procent instämmer i olika grad med att detta är en risk 

medan 24 procent är neutrala till påståendet och resterande 13 procent instämmer i olika grad 

inte med att det utgör en risk att vara ute på kvällar och nätter under en resa.  

Respondenterna  tillfrågades även om de anser att det är en större risk att bli utsätt för ett brott 

under en internationell nöjesresa än vad det är i Sverige. Detta för att undersöka om de upplever 

att risken att bli utsatt för brott är mer påtaglig under internationella resor. Hela 36 procent ställer 

sig neutrala till detta påstående. Något fler respondenter, 39 procent anser att det är mer riskabelt 

medan resterande 25 procent inte är av den uppfattningen att det skulle vara större risk att de blir 

utsatta för ett brott när de är på en internationell resa än det är i Sverige.  

4.5.4 Hälsoproblem  

 

De hälsoproblem som det fokuseras på i detta arbete i samband med internationella resor är 

smittsamma sjukdomar och epidemier samt problem som magsjuka och diarré. Kopplat till risken 

att få magsjuka eller diarré tillfrågades respondenterna om de anser att det är en risk att äta mat 

från gatustånd på internationella resor. En majoritet på 52 instämmer i olika grad, medan 28 

procent är neutrala till påståendet och resterande 20 personer inte anser att det är en risk.  

Respondenterna tillfrågades om de upplever att det är en högre risk att bli smittad av en sjukdom 

under en internationell resa än det är i Sverige. Majoriteten bestående av 60 procent anser detta. 

Av de resterande respondenterna är 28 procent neutrala till påståendet och endast 12 procent 

anser inte att det är mer riskabelt att bli smittad av en sjukdom under en internationell resa än vad 

det är inom Sverige.  

4.5.5 Riskuppfattning frågor  

 

För att belysa respondenternas riskuppfattning utifrån de fyra riskkategorierna terrorism, 

hälsoproblem, brott, politiskinstabilitet och krig ombads de tänka sig in i situationen att de 

bestämt sig för att åka på en resa de sett framemot länge och sedan konfronteras med en 

säkerhetsrisk innan resan. Tre svarsalternativ utformades för att spegla risken, alternativ nummer 
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1, uppfattas som för stor och resulterar i att respondenten väljer att helt avbryta planerna på att 

resa internationellt. Alternativ 2 innebär att respondenterna väljer en annan destination för att 

undvika risken eller inte skulle låta risken påverka deras planer. Sista alternativet, alternativ 3 

innebär att respondenten inte låter det påverka planerna att resa till destinationen.  

Lägst riskuppfattning upplevde respondenterna då de konfronterades med tanken på hög 

brottslighet på en destination och därmed var det även den säkerhetsrisk som minst antal 

personer skulle låta påverka deras resplaner. Majoriteten låter inte en nyhetsrapportering om hög 

brottslighet på en destination påverka deras planer att resa till destinationen. Närmare 40 procent 

upplever det dock som för riskabelt och anger att de skulle välja att resa till en annan destination 

om de blev medvetna om att en destination de ska besöka har hög brottslighet. Endast 1 procent 

motsvarande en person upplever det som för riskabelt och skulle välja att inte resa internationellt. 

(se figur 11.)

 

 

Figur 11. Cirkeldiagram på respondenternas riskuppfattning rörande brott.  

Terrorism är den risk som uppfattas som mest riskabel utifrån hur många respondenter som 

skulle välja att stanna hemma och inte resa internationellt om den var närvarande på 

destinationen. Majoriteten skulle dock välja att resa till en annan destination medan cirka 18 

procent skulle fortgå med sina resplaner och åka till destinationen trotts att det inträffat ett 

terrorattentat. (Se figur 12).  
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Figur 12. Cirkeldiagram på respondenternas riskuppfattning rörande terrorattentat.  

 

För att belysa hälsorisker i samband med internationellt resande fick respondenterna ta ställning 

till påståendet  ”Det rapporteras om en ”ny” epidemi på samma kontinent som den destinationen 

du ska besöka”. 60 procent upplever det som för riskabelt att resa dit och väljer att resa till en 

annan destination som inte ligger på samma kontinent eller alternativt ligger långt ifrån där 

utbrott av epidemin sprids. Det näst största antalet låter sig dock inte påverkas och uppger att de 

inte skulle ändra sina planer att resa till destinationen på grund en epidemi. Se figur 13. 

 

Figur 13. Cirkeldiagram på respondenternas riskuppfattning rörande epidemier.  

Respondenterna tillfrågades hur de skulle reagera om  ”Politiska oroligheter har utbrutit i en 

annan del av det land du ska besöka”. Majoriteten av respondenterna skulle välja att resa till en 

annan destination medan närmare 40 procent inte skulle låta detta påverka deras resplaner. 
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Endast 7 procent skulle välja att inte resa alls utan välja att stanna hemma. Se figur 14. 

Figur 14. Cirkeldiagram på respondenternas riskuppfattning rörande politiska oroligheter.  

Sammanfattningsvis är hög brottslighet på en destination den risk som påverkar lägst antal 

respondenters riskuppfattning till den grad att de skulle välja att inte resa internationellt alls, följt 

av politiska oroligheter och hälsoproblem i form av en epidemi. Terrorismattentat är den risk 

som högst antal respondenter upplever skulle påverka dem så att de välja att stanna hemma. 

Cirka 50-60 procent av respondenterna skulle välja att resa till en annan destination om de 

konfronteras med riskerna politiska oroligheter, terrorism, och en epidemi innan de reser till sin 

tilltänkta destination. Något färre cirka 40 procent av respondenterna väljer att resa till en annan 

destination om den tilltänkta destinationen har en hög brottslighet, detta då flest antal 

respondenter inte låter hög brottslighet påverka dem utan väljer att resa till destinationen utan 

förändring.  

Respondenterna frågades även hur säker de upplevde att deras senaste internationella nöjesresa 

var och 47 procent upplevde den som mycket säker och 42 procent upplevde den som säker.  7 

procent är neutrala och upplevde den som varken säker eller osäker och endast 4 procent tycker 

att den inte hade varit säker. Sammantaget upplevde en överhängande majoritet av respondenter 

att deras senaste internationella nöjesresa var säker. 
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5.Analys 
I detta kapitel sammanförs uppsatsens teoretiska utgångspunkter med det insamlade och sammanställda 

enkätmaterialet. Kapitlet inleds med en bakgrund och vilka sambandstest som används för att få fram resultatens 

som redogörs i kapitlet. Riskuppfattning och de fyra riskerna diskuteras vilka genom resterande analys ställs mot 

övriga variabler. Novelty och familiarity diskuteras följt av de yttre och inre variablerna. Kapitlet avslutas med en 

förklaring av riskfrågor som bygger på särskild tidigare forskning.  

5.1 Riskuppfattning  

Respondenternas riskuppfattning har blivit undersökt utifrån riskerna terrorism, brott, 

hälsoproblem och politiska oroligheter-och krig. Respondenternas riskuppfattning ställs mot 

grupperna novelty, familarity samt neutral resenär för att undersöka om det går att fastställa 

samband. Genom analysen kommer respondenternas riskuppfattning att testas mot andra 

variabler för att undersöka om det går att fastställa samband. Riskuppfattning variablerna utgörs 

av de riskfrågor där respondenterna ombads tänka sig in i situationen att de ska åka på en resa de 

sett framemot länge, innan resan tar sin början blir de dock uppmärksamma om att en av de fyra 

riskerna (i tur och ordning) är närvarande på destinationen. Om respondenten väljer att stanna 

hemma, resa men ändra sin destination eller inte låter närvaron av risken ändra sina planer speglar 

deras riskuppfattning (Seabra et.al, 2013). De riskfrågorna som bygger på Lepp och Gibsons 

(2003) konstruktion testas även mot övriga variabler men gav inga samband att redovisa.  

Turisters riskuppfattning i samband med internationella resor har funnits påverkas av yttre och 

inre faktorer. De inre faktorerna som undersökts är tidigare reserfarenhet och kön, medan de 

yttre faktorerna är informationshämtning från utrikesdepartementet och av media samt word of 

mouth. Dessa yttre och inre påverkan diskuteras kopplat till uppsatsens teori samt 

respondenternas riskuppfattning för att undersöka om det går att fastställa samband. Dessa 

faktorer kommer nu att diskuteras i relation till uppsatsens teorikapitel samt utförda 

sambandstester. 

 
Här nedan följer en analys om varje enskild risk som undersöks i arbetet kopplat till 

internationella resor och respondenternas åsikter och riskuppfattning. 

Rittichainuwat & Chakraborty (2009) fann att västerländska turister har börjat anse att 

terroristattentat kan hända vart som helst, under en resa eller hemma. Detta då terrorattentat inte 

enbart är bundna till specifika länder och geografiska områden utan är globalt och kan inträffa i 

exempelvis storstäder, populära turistdestinationer och flygplatser runt om i världen. 73 procent 

av respondenterna instämmer med att det inte spelar någon roll vart de reser då ett terrorattentat 

kan inträffa vart som helst. Det är mycket svårt att förutse var ett attentat kommer att inträffa 
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och om det överhuvudtaget kommer att ske. Jag antar att många av respondenterna har insett 

detta faktum, där ett terrorattentat kan uppfattas kunna inträffa var som helst och när som helst. 

Därför uppfattar jag det som att turister idag på ett sätt accepterar den ständiga risk att 

terrorhandlingar kan inträffa och att risken existerar oavsett vilken plats personen befinner sig på.  

Respondenterna frågades sedan om de på grund av risken för terrorism inte skulle resa till vissa 

ospecificerade destinationer. 66 procent av respondenterna instämmer med detta påstående vilket 

kan uppfattas som motstridigt till föregående fråga. Så är det förmodligen inte utan jag uppfattar 

det som två olika sätt att se på denna risk. Respondenterna anser visserligen att terrorism kan ske 

på alla tänkbara platser, men upplever samtidigt att det finns vissa destinationer som är mer 

riskabla än andra. Exempelvis är krigsdrabbade platser som Syrien eller platser där det nyligen 

inträffat terrorhandlingar, som Paris och Bryssel, troligt att anses som mer riskabla än platser där 

ett terrorattentat inte har inträffat. 

Slutligen blev respondenterna tillfrågade om de anser att turister är troligare mål för terrorism än 

andra grupper. De allra flesta instämmer på påståendet medan den största gruppen om 37 

procent höll sig neutrala till detta påstående. Ser vi till de terrorhandlingar som inträffat under de 

senaste åren så har ett flertal inträffat i europeiska storstäder och turister har funnits bland offren. 

Detta kan förklaras av att turister är lättillgängliga mål och skapar en stor medial uppmärksamhet 

samt att det direkt skadar det moderna samhället och de värderingar som oftast demokratiska 

västländer står bakom (Tarlov, 2003). Majoriteten av respondenterna instämmer dock i 

påståendet, vilket förmodligen kan kopplas till de många och uppmärksammade  terrorattentat 

som inträffat nyligen runt om i Europa.  

Riskuppfattningen och risker gällande terrorism kommer att diskuteras och analyseras ytterligare 

längre fram i analysen där den ställs mot andra faktorer.  

Det råder en motsägelse runt om turister tolererar risken att åka till ett land eller destination som 

har problem med politiska oroligheter. Neumayer (2004) fann att turister hävdar att de inte 

tolererar risken som det innebär att resa till ett land med politiska oroligheter samtidigt som han 

konstaterar att så är fallet och att det finns flertalet länder med populära turistdestinationer där 

det råder politisk orolighet. Respondenterna är kluvna i sina svar gällande frågan om de skulle 

resa till en destination eller land med politiska oroligheter. Vad denna splittring beror på är svårt 

att säga, men det råder en oenighet bland undersökningens respondenter och denna kan sägas 

spegla de motsägelser som finns runt detta faktum. Vissa destinationer har funnits få en ökning i 

antal ankommande internationella turister då ett grannland har allvarliga politiska oroligheter eller 

inbördeskrig då turisterna väljer att resa till det närliggande stabila landet istället. Andra länder 
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finner istället att turister sammankopplar deras land med de politiska oroligheterna i grannlandet 

och en så kallad ”spill over” effekt medför att även det politiskt stabila landet får en minskning i 

ankommande internationella turister. Detta då hela regionen blir förknippad med ostabilitet och 

riskerna det medför (Neumayern, 2004). Respondenterna tillfrågades hur de förhåller sig till att 

resa till en destination som gränsar till ett land i krig utan att specificera en specifik plats eller 

område. Majoriteten 58 procent angav dock att de inte skulle resa till ett sådant land, medan en 

del av respondenterna inte låter det påverka deras resande.  Det ger en antydan om att även detta 

medför en osäkerhet och att det går att fastställa att människor resonerar och reagerar olika när 

de ställs inför risker i samband med internationella resor.  

Riskuppfattningen och risker gällande politiska oroligheter och krig kommer att diskuteras och 

analyseras ytterligare längre fram i analysen där den ställs mot andra faktorer.  

Respondenterna tillfrågades om de anser att det är en risk att vara ute på kvällen och natten i 

samband med internationella resor. Carr (2001) fann att kvinnliga turister upplever en högre risk 

med att vara ute nattetid än vad männen gjorde. Något sådant samband som visar att kvinnor 

upplever det som mer riskabelt att vara ute på kvällen och natten på internationella resor än vad 

män gör hittas inte i denna undersökning. Det råder heller ingen skillnad mellan män och 

kvinnor, då båda anser i relativt lika stor utsträckning att det finns vissa risker med att röra sig ute 

på kvälls- och nattetid.    

 

Forskning har visat att turister riskerar i större omfattning att bli utsatta för materiella brott på 

internationella resor än när de befinner sig i sin hemmiljö. Gällande våldsbrott finns det dock 

ingen enighet inom forskningen som tyder på att det råder en större risk att bli utsatt för detta 

under internationella resor än i sin hemmiljö (Botteril & Jones, 2010). Respondenterna 

tillfrågades även om de upplever att det är en större risk att bli utsatt för brott på internationella 

resor än vad det är i Sverige. Svaren var delade, men en majoritet höll dock med om och upplever 

att det är mer riskabelt att bli utsatt för brott under internationella resor än det är i Sverige. Detta 

kan förmodligen förklaras av tryggheten är högre till den omgivning och samhälle personer är 

bekanta med och att vistelser i andra länder inte har samma nivå av trygghet. 

Riskuppfattningen och risker gällande brottslighet kommer att diskuteras och analyseras 

ytterligare längre fram i analysen där den ställs mot andra faktorer.  

En klar majoritet av respondenterna anser att det är en högre risk att bli sjuk i en smittsam 

sjukdom under en pågående internationell resa än vad det är i Sverige. Respondenterna kan antas 



62 
 

anse att det finns fler och mer allvarliga smittsamma sjukdomar utomlands än vad det gör i 

Sverige, vilket då gör internationella resor mer riskabla i detta hänseende.  

Respondenternas åsikter rörande  även om de anser att det är en risk att äta mat från gatustånd på 

en internationell resa. Elserud (2001) kom i sin undersökning fram till att novelty- och 

familiaritysökande turister såg annorlunda på att äta på restauranger och matställen där de kan ha 

anledning att misstänka att hygienen inte är optimal som exempelvis i gatustånd. Noveltysökande 

turister fanns kunna godta denna risk då det för dem närmare lokalbefolkningen att äta på 

restauranger och gatustånd istället för på exempelvis de kedjeägda hotellens restauranger. 

Respondenternas svar på denna fråga sambandstestades därför mot deras indelning i novelty-

familiaritysökande grupper. Någon skillnad i svaren utifrån dessa grupper gick dock inte att 

fastslå.  

Riskuppfattningen och risker gällande hälsa och epidemi kommer att diskuteras och analyseras 

ytterligare längre fram i analysen där den ställs mot andra faktorer.  

 

5.2 Novelty- och Familaritysökande 

En sammanställning av frågebatteriet uppbyggt utifrån Lee och Cromptons (1992) och MO (et.al, 

1994) typologier medförde att alla respondenterna kunde indelas i någon av de tre grupperna; 

novelty, neutral resenär och familarity.  

 
Respondenterna valde själva vilken typ av resa de föredrar utifrån de fyra turistgrupperna Cohens 

(1972) typologi utgör. De fyra alternativen beskriver de olika turistgrupperna, organiserad 

massturist, självständig massturist, dagdrivaren och utforskaren, i textform utan att nämna 

namnen på grupperna som de görs här (Wall & Mathieson, 2006). Detta för att minimera 

fördomar eller missförstånd gällande namnen på grupperna och på så sätt få en mer korrekt 

indelning. Ett sambandstest utfördes för att testa sambandet och relationen mellan dessa två. 

Variabeln ”Novelty/Familarity” ställdes mot variabeln ”Cohens turistgrupper” för att på så sätt 

undersöka ett eventuellt samband. Resultatet blev statistiskt signifikant enligt Kendall tau-c testet, 

med ett värde på ,002 (gränsvärde ,005). Detta betyder att min egen indelning av respondenterna i 

novelty/familarity stämmer väl överens med Cohens klassiska indelning. Vilken delar in turister 
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från den mest familiaritysökande massturisten till den mest noveltysökande dagdrivaren. Delar av 

frågebatteriet är grundat på Mo (et.al, 1994) typologi vilken i sin tur bygger på Cohens indelning.  

 

 

 

 

 

Figur 15. Korstabell och sambandstest över ”Novelty/Familarity” och ”Cohens turistgrupper”. 

De tre turistgrupperna noveltysökande, neutral resenär och familaritysökande är uppbyggda för 

att spegla respondenternas resepreferenser och motiv till att resa. Nästa steg är att undersöka om 

det går att fastställa samband mellan dessa grupper och respondenternas riskuppfattning rörande 

brott, terrorism, hälsoproblem samt politiska oroligheter och krig. 

Variabeln ”Novelty /Familarity” ställdes i fyra olika korstabeller mot variablerna; 

”RiskuppfattningTerrorism”, ”RiskuppfattningBrott”, ”RiskuppfattningHälsaepidemi” samt slutligen 

”RiskuppfattningPolitiskinstabilitet”. Samtliga sambandstestades med ett Kendall´s tau-c test vilket 

kräver en signifikansnivå på ,005. Resultatet ser ni i tabellen här nedan där samtliga risker, 

bortsett från brott, uppvisar ett tydligt statistiskt signifikant samband (för korstabeller och  

 

 

 

 

 

Figur 16. Sammanställning av sambandstesterna mellan novelty/familarity och riskuppfattning. 

Riskuppfattning Kendall tau-c 

Novelty/Neutral/Familiarity  

Terrorism ,002 

Politisk instabilitet ,003 

Brott ,154 

Hälsa-Epidemi ,000 
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sambandstester se bilaga 2.1-2.3). Med andra ord betyder detta samband att det finns en relation 

mellan respondenternas turistgrupp och deras riskuppfattning. 

Sambandstesterna visar som tidigare nämnt på ett signifikant resultat, men vad betyder då dessa? 

De respondenter som tillhör de noveltysökande gruppen väljer i högre omfattning att resa utan 

förändringar, medan de familaritysökande i högre omfattning väljer att stanna hemma. Detta är 

naturligtvis intressant, då de noveltysökande resenärerna är mer vågade och äventyrslystna i sitt 

resande (Lee & Crompton, 1992). Detta verkar då även synas i deras riskuppfattning, då de i 

större utsträckning reser till destinationen trotts vetskapen av den närvarande risken på 

destinationen än vad de mer stereotypiskt försiktiga resenärerna i famailaritygruppen gör 

(O`Brien et.al, 2000). Detta resultat tillför till tidigare forskning som funnit att det finns ett 

samband mellan turisters riskuppfattning i samband med internationella resor och deras plats på 

den novelty till familiaritysökande skalan (Lebb & Gibson, 2003; Correia et.al, 2008; Tang et.al, 

2015) 

5.3 Påverkan av riskuppfattning  
 

Tidigare reserfarenhet har funnits påverka turisters riskuppfattning genom att mer erfarna 

resenärer har en lägre riskuppfattning i samband med internationella resor än de som inte har 

tidigare reserfarenhet (Simpson & Siguaw 2008). Ingen av respondenterna i undersökningen 

uppgav att de saknande reserfarenheter från internationella resor, då alla har varit på minst en 

internationell resa de senaste 10 åren. Hur omfattande reserfarenhet respondenterna har skiljer 

sig dock kraftigt åt. Resor inom Norden, Europa och utanför Europa redovisades separat, där 

respondenterna fick uppge antalet resor inom respektive geografiska område. Respondenterna 

har även fått uppge antalet resor de gjort totalt sett under de senaste två åren, 2014-2015.  

För att undersöka de eventuella samband som kan finnas mellan reserfarenhet och 

riskuppfattning, ställdes samtliga fyra riskuppfattningsvariabler mot de tre resevariablerna, 

”ResorNorden”, ”ResorEuropa” samt ”ResorutanförEuropa”. När det gäller testerna mellan 

riskuppfattning och resor inom Norden och utanför Europa, hittades inga samband. Däremot 

visade tester av reserfarenhet med resor inom Europa och riskuppfattning på samband. I en 

korstabell mellan variablerna ”ResorEuropa” och ”RiskuppfattningTerrorism”  visade sambandstestet 

på ett statistiskt signifikant samband, med ett resultat på ,005 (Bilaga 2.4). Detta innebär att 

respondenternas reserfarenhet påverkar deras riskuppfattning gällande terrorism. Med andra ord 

kommer de respondenter med färre antal resor inom Europa att vid ett terrorattentat välja att 

stanna hemma eller i vissa fall ändra destination. Medan de med större reserfarenhet inom 
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Europa med större sannolikhet i högre utsträckning väljer att resa. Vi kan därför konstatera att 

det finns ett samband mellan en högre reserfarenhet inom Europa och riskuppfattning gällande 

terrorism, hos undersökningens svenska respondenter.  Har personer möjlighet att relatera till 

egna erfarenheter av resande kan dessa överskrida de negativa och riskabla signalerna som det 

geografiska området förknippas med i detta fall turism inom Europa (Kozak et.al, 2007).  

Gällande riskuppfattningen rörande brott och hälsa, gav dessa vid sambandstester inga 

signifikanta resultat, med ,021 respektive ,015. Vi kan därför anta att ett eventuellt samband kan 

finns även mellan dessa risker, men de är inte tillräckligt tydliga för att kopplingar och slutsatser 

ska kunna dras. Politisk instabilitet uppvisade däremot inget samband i relation till resor inom 

Europa.            

 Hur många resor respondenterna gjort totalt sett de senaste två åren, 2014-2015, ”Resor14-15” 

testades mot riskuppfattningsvariablerna, vilket enbart i ett fall uppvisar ett märkbart resultat. I 

korstabellen med variablerna ”Resor14-15” och ”RiskuppfattningTerrorism”  visade sambandstestet 

med hjälp av Pearsons Chi2 ett signifikant resultat (Bilaga 2.5). Det finns alltså ett samband mellan 

antalet resor respondenterna gjort de senaste två åren och riskuppfattningen rörande terrorism. 

Det samma gäller som i föregående test mellan antalet resor i Europa, där ett större antal resor 

minskar riskuppfattningen för terrorism.     

Medias roll kopplat till riskuppfattning är intressant att undersöka. Media har visat sig ha ett stort 

inflyttande på turister som informationskälla rörande olika risker på destinationer runt om i 

världen. Medias rapporteringar påverkar turistdestinationer och kan ibland bidra till en stor 

nedgång i anlända turister då risker kan målas upp som mycket spektakulära och hotande 

(Bongkosh & Goutamn, 2009).  

Majoriteten av respondenterna uppger att de aktiv söker upp och läser i olika former av medier 

om den destination de är intresserade av att besöka. Respondenterna ta ställning till hur negativa 

nyheter om den destinationen påverkar dem och hur de väljer att hantera detta. För att beskriva 

det med andra ord kommer en överhängande negativ bild av destinationen få konsekvensen att 

respondenterna väljer att inte besöka destinationen. Resultatet visar att en tydlig majoritet av 

respondenterna väljer att inte besöka destinationen om en sådan negativ bild finns i media. 
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Figur 17. Sammanställning av sambandstesterna mellan media och riskuppfattning. 

Finns det då samband mellan medias roll och den riskuppfattning respondenterna har? För att 

undersöka detta ställdes variabeln ”Media” mot riskuppfattningsvariablerna 

”RiskuppfattningTerrorism”, ”RiskuppfattningBrott”, ”RiskuppfattningHälsaepidemi” samt 

”RiskuppfattningPolitiskinstabilitet” i fyra olika korstabeller. Politisk instabilitet blev inte signifikant, 

men värdet är mycket lågt vilket gör att den ändå är relevant att nämna. (Bilaga 2.6-2.8).  

Som visat i figuren här ovan hittades dock tydliga samband mellan media och terrorism, hälsa och 

brott. De respondenter som av negativ nyhetsrapportering väljer att ändra sina resplaner, 

påverkas även i högre grad av riskerna. Det innebär att det i denna urvals grupp finns ett stöd för 

påståendet att de som väljer att ändra sin destination till följd av negativ nyhetsrapportering, även 

anser i större utsträckning att terrorism, brott samt hälsa och epidemier är risker att ta stor hänsyn 

till.  

Utrikesdepartementet har en speciell roll i Sverige då de ständigt informerar om situationen i 

andra länder samt ger råd och rekommendationer. Detta är naturligtvis mycket användbart för 

svenska resenärer, då de snabbt kan få en överblick över vad den svenska staten anser om den 

destinationen de är tänkt att besöka (regeringen.se/uds-reseinformation.se 2015-04-01). 

Respondenternas informationshämtning från UD innan en internationell resa undersöks för att se 

om det finns några samband mellan denna och deras riskuppfattning. UD som möjlig yttre 

påverkan på respondenters riskuppfattning har inte hämtats från tidigare forskning utan från 

samhället. Då en av utrikesdepartementets uppgifter är att informera den Svenska befolkningen 

rörande risker i samband med internationella resor ansåg jag det relevant att ta med i 

undersökningen. En klar majoritet av respondenterna uppger att de använder UD för att 

kontrollera en destination de har planer på att besöka medan 20 procent inte förlitar sig till denna 

informationskälla. Vid sambandstester mellan UD och riskuppfattning, gav dessa inga signifikanta 

resultat. Riskerna brott och politisk instabilitet fick dock resultat på ,010 respektive ,015, vilket 

ändå får anses vara indikationer på att ett samband mellan dessa inte helt kan uteslutas. När det 

gäller politisk instabilitet blir resultatet intressant, då UD kanske främst är förknippade med 

rapporter som är kopplade till just krig och politiska oroligheter.   

Sambandstester Media 

Terrorism ,000 

Hälsa och Epidemi ,000 

Brott ,000 

Politisk instabilitet ,011 
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WOM innebär privat kommunikation mellan släktingar, vänner och bekanta. Personer utbyter 

åsikter och information rörande internationella resor och detta utbyte av information blir som 

personlig marknadsföring (Hanefors & Mossberg, 2007). Respondenterna tillfrågades först om 

familj och vänners synpunkter på en destination de vill besöka påverkar deras beslut att resa dit. 

WOM kopplades i följande fråga till risk genom att respondenterna tillfrågades om de skulle avstå 

från att resa till en destination de själva vill besöka på grund av att personer i deras omgivning 

anser att det är för riskabelt. Svaren är delade, men en majoritet instämmer dock i påståendet att 

personer i deras närhet påverkar deras resande.  

 

För att undersöka WOM mot riskuppfattning ställdes variabeln ”Word of Mouth (WOM)” mot de 

fyra riskuppfattningsvariablerna. Vid korstabellerna mellan ”Word of Mouth (WOM)”  

och”RiskuppfattningTerrorism” samt”RiskuppfattningHälsaepidemi”  hittades samband. 

Sambandstesterna visade ett värde på ,001 respektive ,000, vilket då är tydligt signifikanta resultat 

(Bilaga 2.9-2.10). Riskerna brott och politisk instabilitet gav inte något statistiskt samband. 

Respondenter som anser att terrorism samt hälsa och epidemier är stora risker vid resande, 

lyssnar även i högre grad på personer i deras närhet när det gäller risker vid resande.  Detta ger 

stöd till att word of mout är en stor påverkan på personers val av destinationer när det gäller 

resande även när det gäller direkt kopplat till risker.  

Kön och ålder är även det relevant att undersöka. Tidigare forskning har gjort sambandstester 

och funnit visst stöd för olika riskuppfattning hos könen (Lepp & Gibson, 2003; Yang et.al, 

2015;) Den aktuella undersökningen fann inga sådana samband. Undersökningens population har 

en sned könsfördelning med ett högre antal kvinnor än män, vilket kan påverka resultaten. Trots 

att Yang (et.al, 2015) fann att kvinnor har en högre riskuppfattning än män rörande 

säkerhetsrisker fastställer de att det är en variabel som ensam inte påverkar turisters 

riskuppfattning. Ålder har visats påverka personers tillhörighet i novelty-och familiaritysökande 

grupp, då yngre människor tenderar att vara mer äventyrslystna än äldre personer (Gibson & 

Yiannkis, 2002).  Dessa variabler har testats för eventuella samband har även, men har inte i 

något avseende visat sig vara statistiskt signifikant. Ett samband kan inte påvisas när det gäller 

riskuppfattning samt novelty-och familiaritysökande kopplat till ålder och kön.   

 

Analysens diskussion och uppsatsens slutsatser som presenteras i kommande kapitel visar att det 

finns ett samband mellan novelt-familiaritysökande och riskuppfattning bland uppsatsens 

respondenter. Det visar även på sambandet mellan olika yttre och inre faktorers samverkan med 

riskuppfattning. Dessa resultat bygger på de frågor som respondenternas riskuppfattning utifrån 
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om de inte anser risken vara hög för att besöka en destination eller om de anser detta och väljer 

att inte resa dit eller att stanna hemma.      



69 
 

6. Slutsatser och rekommendation för framtida forskning 

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån den kunskap som produceras och 

diskuteras i de övriga kapitlen. Avslutningsvis redogörs för förslag på framtida undersökningar inom detta 

forskningsområde.  

6.1 Riskuppfattning  

Respondenternas riskuppfattning rörande de fyra riskerna terrorism, brott, politisk instabilitet och 

hälsoproblem har undersökts. Alla de fyra riskerna uppfattas av respondenterna som riskabla 

men dock i olika omfattning och grad. Terrorism är den risk som sammantaget upplevs som mest 

riskabel av respondenterna. Terrorism är även den risk som funnits inneha flest samband med 

tester mot riskuppfattningens yttre och inre påverkan. Reserfarenhet, media samt WOM gav 

samtliga signifikanta samband. Resultatet tyder på att terrorism är en påtaglig och uppfattad risk 

vid internationella resor, vilket kan ha sin förklaring i alla de terrorattentat som skett runt om i 

världen och Europa. Att riskuppfattningen kring terrorism tydligt hänger samman med media 

och WOM kan också ha en förklaring i den aktiva media rapportering som dagligen florerar i 

medierna. Även WOM (word of mouth) blir en del i detta, då dessa händelser blir till 

samtalsämnen och rädslan påverkar människor och deras beslut vid resande. Sambandet mellan 

terrorism och reserfarenhet, där de med låg erfarenhet visade sig vara mer påverkade av risken 

gällande terror, kan förklaras just i termer av den lägre reserfarenheten. De respondenterna kan 

ha ett lägre självförtroende vid internationella resor och som en följd påverkar detta deras 

resande, vilket då även kan resulterar i att de väljer att inte åka alls.  

För de övriga tre riskerna är inte resultatet lika starkt som i fallet med terrorism, men trots det 

finns samband i olika grad. Gällande reserfarenhet finns det tendenser som pekar på ett samband 

i relation till riskerna brott och hälsoproblem. Vid tester av media i samband med brott och 

hälsoproblem hittas statistiskt signifikanta resultat och i fallet med WOM hittas ett samband 

enbart med hälsoproblem. Resultaten skiljer sig åt, men samtliga risker upplevs ändå mer eller 

mindre av respondenterna som kännbara. Hälsoproblem och då främst epidemier är något som 

respondenterna reagerar på, vilket kan ha en förklaring i medierapportering och de epidemier 

som varit aktiva under de senaste åren. Brott är också en risk som ständigt florerar i media vilket 

påverkar respondenternas riskuppfattning. Det är dock den risk som av respondenterna uppfattas 

som den minsta risken vid internationellt resande. Politisk instabilitet uppfattas i högre grad som 

en risk, men har i tester bidragit med minst antal samband. En förklaring kan eventuellt vara att 

denna risk har varit en del av vår vardag under mycket lång tid och att risken inte längre värderas 

som lika aktuell och farlig som terrorismen gör idag.    
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6.2 Riskuppfattning samband med novelty-och familiaritysökande. 

Respondenterna delades framgångsrikt in i grupperna noveltysökande, neutral resenär och 

familiaritysökande grupper utifrån deras åsikter på en novelty till familarity skala. Turistgrupperna 

ställdes mot respondenternas riskuppfattning i sambandstester för att undersöka om det går att 

fastställa något samband mellan dessa. Terrorism, hälsoproblem och politisk instabilitet visade sig 

vara signifikant samband med turistgrupperna. De respondenter vars åsikter och motivation till 

internationellt resande gjorde att de kategoriserades i den noveltysökande gruppen är mer troliga 

att resa till en destination med dessa risker närvarande än en person som kategoriseras i den 

familiaritysökande gruppen. Med andra ord de respondenter som föredrar spänning och nyheter 

samt inte känner ett behov att röra sin inom ”turistbubblan” (detta är delar av vad som definierar 

en noveltysökande person) uppfattar lägre grad av risk än familiaritysökande. Uppsatsens 

slutsatser bidrar till tidigare forskning och stödjer hypotesen att det finns ett samband mellan 

turisters novelty till familiaritysökande och deras riskuppfattning (Lebb & Gibson, 2003; Correia 

et.al, 2008; Yang et.al, 2015).  

 

6.3 Förslag på framtida forskning och reflekterande diskussion 
 

En del av processen med att skriva en uppsats är att välja bort infallsvinklar och variabler som 

hade kunnat bidra till arbetet och varit intressanta att undersöka, men på grund av 

undersökningens tänkta omfång och tidsspann har fått väljas bort. Vissa av dessa hade även 

kunnat ändra uppsatsens dynamik så att det hade blivit i grunden ett annat arbete.  

I detta arbete valdes ett urval som endast  inkorporerade människor i åldrarna 18-30 år. Ålders 

påverkan diskuteras, och undersöks även i arbetet men det vore dock intressant att lägga större 

vikt vid denna variabel, och undersöka hur personers plats i livscykeln påverkar deras 

riskuppfattning (Gibson & Yiannakis, 2002). Genom att undersöka riskuppfattning i samband 

med internationella resor hos alla åldrar från unga vuxna till äldre pensionärer. Det vore en 

intressant variabel att inkorporera i framtida undersökningar rörande riskuppfattning och novelty 

till familiaritysökande i samband med internationella resor.   

I uppsatsen undersöks riskuppfattning ur perspektivet svenska resenärer som reser utomlands till 

ospecificerade destinationer. Respondenterna tillfrågas om tidigare resor och får även tänka sig in 

i hur de skulle reagera i relation till framtida hypotetiska resor. Yang (et.al, 2014) ställer sig dock 

frågande till om det är meningsfullt att undersöka personers riskuppfattning  utan närvaro av 

direkt stimuli av risker under en pågående resa. I definitionen av vad riskuppfattning i samband 
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med internationella resor innebär framhålls dock att information av en risk både 

destinationsspecifikt och globala risker som terrorattentat vilka kan inträffa på exempelvis 

internationella flygplatser påverkar personer innan påbörjad resa. Riskuppfattning kan få 

människor att ändra sina resplaner eller innebära att de helt avstår från att resa och i och med det 

inte blir turister i den bemärkelsen över huvud taget. Den aktuella undersökningens utformning 

innebär dock att de medverkande måste tänka sig in i situationer de inte befinner sig i och även 

destinationer som inte specificeras. Framtida undersökningar kunde därför bidra med att 

undersöka svenska resenärers riskuppfattning i samband med resor till en specifik destination. 

Exempelvis kan en empirisk undersökning utföras på en flygplats där turister som väntar på att 

flyga till en specifik destination får besvara frågor rörande deras resepreferenser och 

riskuppfattning kopplat till den destinationen. Det vore även intressant att undersöka 

internationella turisters riskuppfattning när de väljer att besöka Sverige. Den empiriska 

insamlingen kunde även med ett sådant syfte utföras på en Svensk flygplats där turister tillfrågas 

att medverka i studien innan deras resa har tagit sin början. I en sådan undersökning vore 

nationalitet en relevant variabel att undersöka, då det funnits påverka individers riskuppfattning 

(Ylang et.al, 2015). Undersökningar rörande vad internationella resenärers riskuppfattning när de 

besöker Sverige vore mycket relevant att genomföra för att tillföra kunskap som är användbar för 

Sverige som destination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

8. Källförteckning  
 

Publicerade artiklar och böcker:  

Basala, S & Klenosky, B. (2001). Travel-style preferences for visiting a novel destination: A 

conjoint investigation across the novelty-familiarity continuum Journal of Travel Research, Vol. 40, 

November. 172-182. 

Botterill, D. & Jones, T. (2010) Tourism and Crime, Key Themes. Goodfellow Publishers Limited 

Brown, C. (2015). Tourism, crime and risk perception: An examination of broadcast media's 

framing of negative Aruban sentiment in the Natalee Holloway case and its impact on tourism 

demand. Tourism Management Perspectives, Volume 16, Pages 266-277.doi:10.1016/j.tmp.2014.12.001 

Bryman, A. (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. (2:4 uppl.). malmö: Liber AB 

Carr, N. (2001) An exploratory study of gendered differences in young tourist’s perception of 

danger within London, Tourism Management, Volume 22, Issue 5, October, Pages 565-570 

doi:10.1016/S0261-5177(01)00014-0 

Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism Social Research. Political economics, 

Vol. 39, No. 1, pp. 164-182 

Djurfeldr, R. Larsson, R. Stjärnhagen, O.(2013). Statistisk verktygslåda – Samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. (2:6 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB  

Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod (4 uppl.). Lund. Studentlitteratur  

Elsrud, T. (2001). Risk creation in traveling - Backpacker adventure narration. Annals of Tourism 

Research, Vol. 28, No. 3, pp. 597–617, doi: S0160-7383(00)00061-X 

Gibson,H. Yiannakis, A. (2002) Tourist roles: Needs and the life course. Original Annals of Tourism 

Research, Volume 29, Issue 2, Pages 358-383 

Hanefors, M. & Mossberg, L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. (1uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Holden, A. (2004). Tourism Studies and the Social Sciences. Oxon: Taylor and Francis.  

Jamal, T. Robinson, M. (2009) The Sage Handbook of, Tourism Studies. Great Britain: MPG Books 

Group 

Korstanje, M. E. (2011). Why risk why now? Conceptual problems around the risk perception in tourism 

industry. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 5(1), 4-22 

Kovari, Istvan & Zimanyi, K (2011) Saftey and Securety in the Age of Global Tourism; The changing role 

and conception of Safety and Security in Tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 2011, 

(05) 

Kozak, M. Crotts, J & Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international 

travelers. International journal of tourism research Int. J. Tourism Res. 9, 233–242. DOI: 10.1002/jtr.607 

Kôvári, I. & Zimányi, K. (2011). Safety and security  in the age of global tourism: The changing 

role and conception of safety and security in tourism. Applied Studies in Agribusiness and 

Commerce;Volume 05, Numbers 3-4 Hämtad från: http://purl.umn.edu/104672 



73 
 

Larsen, A. (2009). Metod helt enkelt, En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö. Gleerups  

Lee, T-H, Crompton, J (1992) Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research, 

Vol. 19, pp. 732-751, Pergamon Press Ltd. 

Lepp, A. Gibson, H. (2003) Tourist roles, Perceived risk and international tourism. Annals of 

Tourism Research,Vol. 30, No. 3, pp. 606–624. doi:10.1016/S0160-7383(03)00024-0 

Leslie, D & Black, L. (2005). Tourism and the Impact of the Foot and Mouth Epidemic in the 

UK, Journal of Travel & Tourism Marketing. 19:2-3, 35-46, DOI: 10.1300/J073v19n02_04 

Mansfeld, Y & Pizam, A (2006). Tourism, security and safety: From theory to practice. The management of 

hospitality and tourism enterprises series. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 

Mo,C-M. Havitz, M & Howard, D. (1994). Segmenting travel markets with the International 

Tourism Role (ITR) Scale. Journal of Travel Research; vol. 33, 1: pp. 24-31. 

Morakabati, M & kapuscinski, G. (2016). Personality, Risk Perception, Benefit and Terrorism 

Effect. International Journal of Tourism Research, Int. J. Tourism Res. DOI:10.1002/jtr.2068   

Neumayer, E. (2004). The impact of political violence on tourism: Dynamic cross-national 

estimation. Journal of Conflict Resolution, April; vol. 48, 2: pp. 259-28.doi: 10.1177/0022002703262358 

O'Brien, R. Havitz,M & Jiang, J. (2000). Alidating the international tourist role scale. Annals of 

Tourism Research, Vol. 27, No. 4, pp. 964-981 PII: S0160-7383(99)00111-5 

Petrick, J. (2002) An examination of golf vacationers' novelty. Annals of Tourism Research Volume 

29, Issue 2, Pages 384–400. doi:10.1016/S0160-7383(01)00040-8 

Rittichainuwat, B,N & Chakraborty, G (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and 

disease: The case of Thailand. Tourism Management 30. 410–418. 

doi:10.1016/j.tourman.2008.08.001 

Roehl, W & Fesenmaier, D. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory 

Analysis. Journal of Travel Research, April 1992; vol. 30, 4: pp. 17-26. doi: 

10.1177/004728759203000403 

Rosa, EA. (2003). The Logical Structure of the Social Amplification of Risk Framework, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Seabra,C. Dolnicar, S. Abrantes, J & Kastenholz, E. (2013). Heterogeneity in risk and safety 

perceptions of international tourists. Tourism Management 36, 502e510 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2012.09.008 

Schroeder, A & Pennington-Gray, L. (2014). The role of social media in international tourist’s 

decision making. Journal of Travel Research September 2015 54: 584-595. 

doi:10.1177/0047287514528284 

Simpson,P & Siguaw, J. (2008). Perceived travel risks: The traveller perspective and 

manageability. International journal of tourism research Int. J. Tourism Res. 10, 315–327. DOI: 

10.1002/jtr.664 

Smith, M. (2009). Ethical perspectives: Exploring the etical landsscape of tourism; The Sage Handbook of, 

Tourism Studies. Great Britain: MPG Books Group 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2012.09.008


74 
 

Sönmes S.F & Graefe A.R (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and 

perceptions of risk and saftey. Journal of Travel Research, 37(2), 171-177 

Toyama, M & Yamada, Y. (2012). The relationships among tourist novelty, familiarity, 

satisfaction, and destination loyalty: Beyond the novelty-familiarity continuum. International Journal 

of Marketing Studies, 4, (6) doi:10.5539/ijms.v4n6p10 

Tribe, T. (2009) Philosophical Issues in Tourism. Bristol: Channel View Publications 

Veal, A.J. (2011) Research methods for leisure & tourism, a practical guide (4 uppl.). England: Pearson. 

Wall, G. & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities. (2 uppl.). Harlow: 

Pearson  

Williams, S. (2009). Tourism geography: A new synthesis. (2 uppl.). Oxon: Routledge  

Yang, E. Sharif, S, P. Khoo-Lattimore, C (2015) Tourists' risk perception of risky destinations: 

The case of Sabah's eastern coast. Tourism and Hospitality Research July 2015 vol. 15 no. 3 206-221. 

DOI: 10.1177/1467358415576085 

Yang, L,C, Vikneswaran, N. (2014). Risk perception study in tourism: Are we really measuring 

perceived risk? 5th Asia Euro Conference 2014 PROCEDIA. Vikneswaran. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 144, 322 – 327  

Övriga källor:  

Byström, M. Svensson, F. (26 februari, 2015). IS förstör konst och statyer i ny video. 

http://www.svd.se/is-forstor-konst-och-statyer-i-ny-video/om/varlden 

Jacobsson, T & Lauffs, T. (13 januari 2016). Explosion i centrala Istanbul – elva döda. 

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/explosion-i-centrala-istanbul 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Statistiska centralbyrån. Temarapport (2012):2. Tiden mellan gymnasieskolan och 

universitetet/högskolan 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0517_2011A01_BR_A40BR1202.pdf 

Säkerhetspolitik, MSB (2015). Vad är terrorism? Hämtad från: 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ 2016-03-30 

Taub, S. (2015-08-24). Thailand, Säkerhetspolitik, MSB. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Thailand/ 

 

 

 

 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0517_2011A01_BR_A40BR1202.pdf
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Thailand/


75 
 

Bilagor  

1. Enkät 

Internationella resor och risker 

Hej! 

Jag heter Ida Axelsson och gör nu min Kandidatuppsats i Turismvetenskap här på Karlstads universitet.  

Uppsatsen undersöker hur unga människor i Sverige uppfattar risker relaterade till internationellt resande. 

Därför söker jag dig som är mellan 18-30 år att svara på denna enkätundersökning.  

Den tar cirka 10-15 minuter att genomföra och medverkan är helt anonym. 

Väldigt tacksam om du väljer att delta i denna frivilliga undersökning. 

Enkäten består av 40 frågor. 

Tack på förhand! 

Vid eventuella frågor nås jag via: Axelsson_ida@yahoo.se 

Med vänlig hälsning Ida, student på turismprogramet  

*Obligatorisk 

1. Kön: * 

o  Man 

o  Kvinna 

2. Ålder: * 

o  18-22 

o  23-25 

o  26-30 

 

 

3. Jag föredrar resor som är oförutsägbara * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

4. Jag föredrar att starta en resa utan att ha en planerad resrutt * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

5. Jag strävar efter att lära känna andra resenärer under en resa * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

6. Jag strävar efter att lära känna lokalbefolkning under en resa * 

 1 2 3 4 5  

mailto:Axelsson_ida@yahoo.se
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Instämmer helt      Instämmer inte alls 

7. Jag vill resa för att bryta vardagens rutiner * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

8. Jag vill göra vågade och spännande aktiviteter under en resa * 

 1 2 3 4 5  

instämmer helt      instämmer inte alls 

9. Jag känner en längtan att utforska det okända under en resa * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

10. Jag vill uppleva nya kulturer och seder under en resa * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

11. Det är viktigt för mig att uppleva nya saker under en resa * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

 

 

12. Jag vill helst åka till länder eller destinationer som känns familjära * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

13. Jag vill helst åka till länder eller destinationer som inte skiljer sig starkt från den 

kulturen och miljön jag upplever i min vardag * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

14. Jag föredrar att resa till kända destinationer * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 
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15. Det är viktigt för mig att jag uppfattar potentiella destinationer som säkra och trygga 

platser. * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

16. Jag föredrar att äta på restaurangkedjor och hotell jag känner till sedan innan * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

17. Jag föredrar att resa till länder som har samma nivå på infrastruktur (som motorvägar, 

dricksvatten, avlopp, elektricitet) som den vi har i Sverige * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

18. Jag föredrar att servicenivå och bemötande från servicepersonal liknar den jag förväntar 
mig i min vardag * 

 1 2 3 4 5  

Mycket viktigt      Inte alls viktigt 

19. Jag vill uppleva de turistattraktioner man "måste se" på en destination * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

20. Jag föredrar att majoriteten av servicepersonal och lokalbefolkning på min resa kan tala 

engelska (eller annat språk jag behärskar). * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

21. Välj ETT av följande alternativ. Jag föredrar att: * 

o  åka på resor som har en organiserad resrutt eller all-inclusive, utflykter är guidade 

och planerade 

o  åka på resor där flyg och boende är organiserat, jag kan åka på guidade utflykter om 

jag vill 

o  åka på resor där ingen del av resan är organiserad och jag åker på egna utflykter och 

ibland rör mig utanför populära turistområden 

o  åka på resor där ingen del av resan är organiserad och jag undviker populära 

turistområden 

22. Vilket typ av boende föredrar du * 

o  Jag föredrar att bo på familjeägda hotell när jag reser 

o  Jag föredrar att bo på all-inclusive när jag reser 
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o  Jag föredrar att bo på kedjeägda hotell när jag reser 

o  Jag föredrar att bo på camping när jag reser 

o  Jag föredrar att bo ute i naturen när jag reser 

o  Jag föredrar att bo på B&B eller vandrarhem 

o  Jag föredrar att bo hemma hos någon ur lokalbefolkningen när jag reser 

o  Övrigt:  

Tidigare reseerfarenhet utanför Sverige? 

Besvara frågorna genom att kryssa i den rutan som bäst stämmer in på dig. 

Har du aldrig gjort en internationell nöjesresa fortsätt på 

fråga 29 

23. Hur många internationella nöjesresor gjorde du under år 2014-2015? Ange antal i 

siffror: * 

 

24. Utgå från din senaste internationella nöjesresa och kryssa i de påståenden som beskriver 

resan bäst: * 

o  Sol och bad 

o  Naturupplevelse 

o  Storstad 

o  Ta det lungt 

o  Nya upplevelser 

o  Äventyr 

o  Familjärt 

o  Tryggt och säkert 

o  Återse en destination jag besökt innan 

o  Populär destination 

o  Reste i lokalsamhället 

25. Hur säker upplevde du att din senaste internationella nöjesresa var? * 

 1 2 3 4 5  

Mycket säker      Inte alls säker 

26. Cirka hur många internationella nöjesresor med övernattning har du gjort inom Norden 
de senaste 10 åren? * 

o  Inga resor 

o  1-3 resor 

o  4-7 resor 
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o  8-11 resor 

o  Fler än 11 resor 

27. Cirka hur många internationella nöjesresor med övernattning har du gjort i Europa 

(utanför norden) de senaste 10 åren? * 

o  Inga resor 

o  1-3 resor 

o  4-7 resor 

o  8-11 resor 

o  Fler än 11 resor 

28. Cirka hur många nöjesresor utanför Europa har du gjort de senaste 10 åren? * 

o  Inga resor 

o  1-3 resor 

o  4-7 resor 

o  8-11 resor 

o  Fler än 11 resor 

Media, Word of Mouth och e-Word of Mouth 

29. Jag söker aktivt upp och läser i media som tidningar och nyhetsklipp om en destination 

jag är intresserad av att besöka. 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

30. Om jag gör en sådan sökning och får en överhängande negativ bild av destinationen 

kommer jag avstå från att resa dit. * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

31. Familjer och vänners synpunkter på en destination jag vill resa till påverkar mitt beslut 
att resa dit. * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

32. Om en eller flera personer i min närhet tycker att det är för riskabelt att resa till en 

destination kommer jag att avstå från att resa dit även om jag själv vill. * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

33. Jag läser reseskildringar på resesajter, resebloggar och liknande vad andra resenärer 

upplevt och har för åsikter innan jag bestämmer mig för att resa till en specifik destination. * 
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 1 2 3 4 5  

Instämmer helt      Instämmer inte alls 

34. Kontrollerar du med Utrikes Departementet om de avråder från att resa till ett land 

innan du bestämmer dig för att resa dit? 

o  Ja, jag kontrollerar alltid om UD avråder från att besöka ett land innan jag 

bestämmer mig för att resa dit 

o  Ja, jag kontrollerar om UD avråder att resa till ett land innan jag bestämmer mig för 

att resa dit men bara om jag misstänker att landet kan vara listat 

o  Nej, jag kontrollerar inte med Utrikes Departementet om de avråder från att resa till 

ett land jag vill besöka 

o  Vet ej 

35. Vilken av följande informationskällor anser du ha störst påverkan på din uppfattning av 

hur riskabel en destination är, som du personligen inte besökt? 

o  Familj och vänner åsikter och erfarenheter 

o  Medias nyhetsrapporteringar 

o  Reseskildringar via bloggar, tidningsreportage och resehemsidor 

o  Utrikes Departementets rapporteringar 

o  Jag brukar inte reflektera över hur riskabel en destination är 

o  Annat 

o  Vet ej 

36. Risker i samband med internationella resor 

Politiska oroligheter/krig * 

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller inte 

instämmer 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

politiska oroligheter 

är en risk i samband 

med internationella 

resor 

     

Jag skulle resa till en 

turistdestination/land 

med politiska 

oroligheter 

     

Jag skulle resa till ett 

land som gränsar till 

ett land i krig 
     

Brott * 
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Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller 

instämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

bli bestulen är 

en risk i 

samband med 

internationella 

resor 

     

Jag anser att 

bli utsatt för 

våldsbrott är 

en risk i 

samband med 

internationella 

resor 

     

Jag anser att 

vara ute på 

kvällen och 

nattetid är en 

risk i 

samband med 

internationella 

resor 

     

Jag anser att 

det är en 

högre risk att 

bli utsatt för 

brott i 

samband med 

internationella 

resor än i 

Sverige 

     

Hälsa och mat * 

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller 

intämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

magsjuka och 

diarré är en 

risk på 

internationella 

resor 
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Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller 

intämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag anser att 

epidemier är 

en risk på 

internationella 

resor 

     

Jag anser att 

det är högre 

risk att bli 

sjuk i en 

smittsam 

sjukdom i 

samband med 

en 

internationell 

resa än en 

inrikes resa 

     

Jag anser att 

äta mat från 

gatustånd är 

en risk på 

internationella 

resor 

     

Terrorism * 

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller 

instämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Att bli 

inblandad i ett 

terrorattentat 

är en risk i 

samband med 

internationella 

resor 

     

Det spelar 

ingen roll vart 

jag reser 

terrorattentat 

kan hända 

vart som helst 

     

Turister är 

troliga att      
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Instämmer 

helt 
Instämmer 

Varken 

instämmer 

eller 

instämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

vara utpekade 

mål för 

terrorattentat 

På grund av 

risken för 

terrorism 

skulle jag inte 

resa till vissa 

destinationer 

     

Du ska åka på en resa du sett framemot länge, följande 

inträffar innan du ska resa vad väljer du att göra? Kryssa i 

det alternativ som passar dig bäst 

37. Nyheterna har ett inslag om att det är hög brottslighet på destinationen * 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och kommer att stanna hemma 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och väljer att resa till en annan 

destination 

o  Jag låter det inte påverka mina planer att resa till destinationen 

38. Politiska oroligheter har utbrutit i en annan del av det land du ska besöka * 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och kommer att stanna hemma 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och väljer att resa till en annan 

destination 

o  Jag låter det inte påverka mina planer att resa till destinationen 

39. Ett terrorism attentat inträffar på den destination du ska besöka. * 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och kommer att stanna hemma 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och väljer att resa till en annan 

destination 

o  Jag låter det inte påverka mina planer att resa till destinationen 

 

 

40. Det rapporteras om en ny epidemi på samma kontinent som den destinationen du ska 

besöka.* 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och kommer att stanna hemma 

o  Jag upplever det som för riskabelt att resa dit och väljer att resa till en annan 

destination som inte ligger på samma kontinent/långt ifrån där epidemin rapporteras 

o  Jag låter det inte påverka mina planer att resa till destinationen 
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2.Analys  

2.1 Novelty/Familarity – RiskuppfattningTerrorism 

 

 

2.2 Novelty/Familarity – RiskuppfattningHälsaEpidemi 
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2.3 Novelty/Familarity – RiskuppfattningPolitiskinstabilitet

 

2.4 Reseerfarenhet, ResorEuropa – RiskuppfattningTerrorism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Reseerfarenhet, Resor14-15 – RiskuppfattningTerrorism 
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2.6 Media, Media – RiskuppfattningTerrorism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7 Media, Media – RiskuppfattningBrott 
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2.8 Media, Media - RiskuppfattningHälsaepidemi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


