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ABSTRACT 
Veljkovic, A och Wangenborg, S. 2018. Svenska resenärers tankar om trygghet på flygplatser 
– Terrorism och dess påverkan. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.   

 
Today’s society is facing a terrorism threat. Historically the air industry has been exposed of 
terror attacks and airports are characterized by their advanced security control in aim to keep 
the travellers and personnel safe. In this study, Swedish air travellers were interviewed to 
gauge their opinion on their sense of security while visiting airports. The results from a total 
of seven respondents provide an overview of Swedish travellers’ view on the risk of terrorism 
and the importance of security measures on airports. One overall conclusion is that the general 
opinion of sense of security amongst Swedish travellers is positive, especially in airports 
compared to sense of security in other crowded places. Together with summaries of existing 
theories on the subject, the results identified a couple of factors for increased sense of 
security. These included the presence of personnel, the condition of organizational level and 
that the combat of terrorism is clear and visible. 
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1 INLEDNING 
I dagens samhälle utgör terrorism en stor säkerhetsrisk, inte minst i kollektivtrafiken och på 
folktäta platser. Flygtrafiken och flygplatser som en del av kollektivtrafiken och folktäta 
platser kan därmed agera tydliga exempel. I vår tid har rapportering om terrorattentat blivit ett 
vanligt inslag i nyhetsflödet och hotet från terrorismen har blivit allt mer närvarande för 
världsbefolkningen. Efter en rad olika incidenter har fler säkerhetsåtgärder vidtagits inom 
flygindustrin. Åtgärder som mer detaljerade kontroller av passagerare och deras bagage, samt 
restriktioner om vad som är tillåtet har ökat säkerheten samtidigt som det resulterat i förhöjda 
kostnader och väntetider på flygplatser (Carter et al, 2015).  Det har utförts studier på hur 
åtgärder kan påverka säkerheten på flygplatser för att förhindra terrordåd, men desto färre 
undersökningar av resenärers trygghetskänsla på flygplatser.  

Stockholm Arlanda är Sveriges största flygplats och nordens tredje mest trafikerade. År 
2017 uppmättes antalet resenärer till 26 miljoner och antalet kommer enligt Swedavias 
prognos öka till nästan det dubbla inom 25 år (Swedavia, 2018). Även risknivån för terrorism 
inom Europa förväntas öka på grund av den geopolitiska instabiliteten i övriga delar av 
världen (Swedavia, 2016, s.14-18). I början av 2017 skrev säkerhetspolisen i Sverige att 
terrorhotnivån har legat på en förhöjd nivå sedan 2010 (Säkerhetspolisen, 2017). Bara 
månader senare skedde ett attentat mitt i centrala Stockholm med fem döda till följd, ett dåd 
som fick stort utrymme i media och engagerade hela Sveriges befolkning (Sveriges Radio, 
2017). Det finns enligt säkerhetspolisen omkring 3000 extremister i Sverige som förespråkar 
våld men inget uttalat hot mot landet då det uppfattas vara få av dessa med varken motiv eller 
förmåga att utföra attentat i landet (SVT, 2017). Däremot ligger den förhöjda nivån fast. Den 
före detta säkerhetspolischefen Anders Thornberg (Säkerhetspolisen, 2015) uttryckte sig 
följande:  

 
Vi har förståelse för att människor kan känna oro men det är viktigt att komma ihåg att när vi höjer 
hotnivån är det för att vi, Polisen och en rad andra myndigheter ska gå upp i en högre beredskap och 
vidta de åtgärder som krävs för ett säkert Sverige. Man kan lita på att om det finns anledning kommer vi 
och polisen att agera. Syftet med terrorbrott är att skrämma folk, därför är det viktigt att behålla en 
nykter syn på tillvaron. 

 
Hittills har påverkan på resandet till följd av terrordåd varit kortvarig och marginell 
(Swedavia, 2016, s.14-18). Den snabba ökningen i antalet resenärer och förändringar i 
risknivån orsakar emellertid en utveckling som är svår att förutsäga och debatten fortgår om 
de lämpligaste strategierna för att hantera dessa. Det är därför av intresse att studera hur 
resenärer upplever tryggheten på flygplatser idag kopplat till terrorism. En avgörande aspekt 
inom ämnet är synen på terrorhotet bland flygresenärerna och däribland hur polisiär och 
militär närvaro kan påverka tryggheten. Till dags dato är studierna som utförts för detta 
begränsad och det är därmed betydelsefullt att undersöka ämnet närmare.  
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2 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka sju svenska flygresenärers upplevelse av trygghet på 
flygplatser till följd av terrorism, med utgångspunkten Stockholm Arlanda flygplats. Följande 
frågor kommer besvaras för att konkretisera undersökningen: 

 
• På vilket sätt påverkar inträffade terrorattentat svenska flygresenärers känsla av 

trygghet på flygplatser? 
• På vilka sätt påverkar säkerhetskontrollen på flygplatser svenska flygresenärers känsla 

av trygghet? 
• Vilka viktiga faktorer finns för upplevd trygghet på flygplatser, enligt svenska 

flygresenärer? 

3  AVGRÄNSNINGAR 
I denna studie gjordes ett antal avgränsningar. Studien utgår från Stockholm Arlanda flygplats 
eftersom detta är Sveriges största flygplats. Då målgruppen önskades vara någorlunda 
homogen i sin vana av flygresande tillfrågades informanter som rest med flyg minst fyra 
gånger per år, de senaste åren. Informanterna önskades också under denna tid ha besökt någon 
eller några andra internationella flygplatser. Det har inte varit av betydelse huruvida 
informanterna vistats på flygplatsen i samband med privata resor eller jobbresor. Däremot har 
det skapats utrymme för några fler frågor om känslan av trygghet för de som rest från Arlanda 
inom jobbet och spenderat tid på flygplatsen i jobbrelaterat syfte. Tidsramen för studien ledde 
till ett antal utelämnade aspekter som uppmuntrar till fortsatt forskning på området, så som 
etnisk och kulturell bakgrund, ålder, utbildningsnivå, yrke, familjesituation etc.  

4 METOD 
I denna studie valdes att arbeta med en kvalitativ metod genom att utföra intervjuer med sju 
personer. Eriksson och Wiedersheim-Paul skriver att kvalitativa studier är verbala och att det 
på så sätt ges utrymme för nyanser, samt att det skapas mer plats för tolkning (2011, s. 87). 

Intervjuer är ett bra sätt för att samla in data och kan genomföras på en mängd olika sätt 
beroende på dess ändamål. Det finns dock ett antal punkter att vara medveten om inför 
intervjuer som Eriksson och Wiedersheim-Paul listar (2011, s. 98). Bland annat är det viktigt 
att vara tydlig med vad syftet är samt hur och för vad materialet ska användas till. Eftersom 
intervjuer är tidskrävande både i genomförande och transkribering är det viktigt att utnyttja 
tiden till fullo. Inför intervjuerna behövs en tydlig avgränsning i vilka som är 
undersökningsgruppen samt hur stor den bör vara (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011, s. 98). 
Avgränsningarna som gjordes i denna studie underlättade för att undersöka likheter och 
skillnader i respondenternas intryck.  

I studien valdes att utföra personliga semi-strukturerade intervjuer för att få gå mer på 
djupet kring ett antal frågor. Detta ledde till möjligheten att prata mer eller mindre om frågor 
viktiga för respektive informant men på bekostnad av att intervjuerna skiljer sig åt. Som 
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förberedelse gjordes en intervjuguide i form av några ämnen och förslag på frågor som 
lämnade utrymme för omformulering och följdfrågor under själva intervjun. Varje intervju 
inleddes med samtal kring informantens generella känsla på flygplatser för att naturligt leda in 
på känslan av trygghet kopplat till terrorism. Följande ämnen inkluderades i intervjuguiden: 
känslan och atmosfären på flygplatser, terrorism på flygplatser och säkerhetskontroller på 
flygplatser. Detta sätt valdes för möjligheten till ett avslappnat samtal med varje informant. 
De intervjuade fick information om studiens ämne i förväg för att eventuellt kunna förbereda 
sig inför intervjun samt att deras uppgifter behandlas med konfidentialitet. Konfidentialiteten 
yttrar sig på så sätt att informanternas namn är fingerade men alla övriga uppgifter i studien är 
riktiga. Studien, vars utgångspunkt var Stockholm Arlanda flygplats, hade från början målet 
att utföra intervjuer på flygplatsen men av praktiska och regelmässiga skäl var detta inte 
möjligt. Trots detta kom samtalen att ha Stockholm Arlanda flygplats som central punkt då 
alla resenärer är bekanta med flygplatsen. Den första intervjun som gjordes avviker från 
resterande då informanten inte har samma nivå av flygvana. Detta val gjordes medvetet då 
syftet till stor del var att utforma intervjuämnen. Det visade sig emellertid att data från 
intervjun var givande för studien, därav togs beslutet att inkludera resultatet.  

Med intervjuer och direkta observationer skapas primärdata enligt Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2011, s. 88). Tillgängligheten kan vara begränsad men i denna 
datainsamling har ett närbibliotek utnyttjats som Eriksson och Wiedersheim-Paul kallar det, 
det vill säga den information som finns nära till hands i form av kontakter och redan inlästa 
kursböcker (2011, s. 88). 

Eriksson och Wiedersheim-Paul diskuterar en del fördelar med datainhämtning i form av 
intervjuer där personerna träffas i verkligheten (2011, s. 98-100). Några värda att nämna är 
möjligheten att få svar på komplicerade frågor och chansen till uppföljning och att 
intervjusituationen i fråga kan bygga upp ett förtroende mellan forskare och informant. Det 
finns även utrymme för tolkning då kroppsspråket kan säga mer än bara ord. Nackdelar med 
besöksintervjuer är som tidigare nämnt att det är tidskrävande och kräver planering från både 
intervjuarens och respondentens håll. I denna studie fanns utrymme för att utföra fem 
intervjuer i verkligheten och två intervjuer via videolänk. De möjliga negativa aspekterna av 
att inte träffas i verkligheten ansågs vägas upp av den data som intervjuerna skulle bidra med 
till studien. Samtliga informanter godkände inspelning av respektive intervju i syfte att 
underlätta datahanteringen. För informanternas bekvämlighet utfördes intervjuerna på en plats 
som passade informanten.  

I denna studie togs i beaktning att ämnet kan upplevas känsligt för informanten. Gubrium 
och Holstein nämner att informanter ofta kan känna motvilja att ge vissa svar (2001, s. 515). 
Inte endast då de inte vill, men också av rädsla att inte vara politiskt korrekt, verka okänsliga 
eller tycker att intervjuaren inte är nog insatt för att ställa frågor inom ämnet (Gubrium & 
Holstein 2001, 515). Vidare skriver författarna att forskare försökt få fram strategier för att 
överkomma denna typ av problem, men de är svårt att generalisera dem i metoder. I många 
fall är det en högre tröskel att få respondenter att gå med på intervjuer än att få dem att prata 
om ämnen som de upplever känsliga. För att skapa en avslappnad atmosfär är det av vikt att 
försäkra respondenten att alla svar är bra och påminna om konfidentialiteten, i synnerhet om 
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respondenten är motvillig eller obekväm (Gubrium & Holstein 2001, 529). I denna studie 
ansågs det även vara viktigt att vara noggrann vid ihopsättningen av frågor för att undvika att 
frågorna uppfattas som värderande eller ledande.  

4.1 Informanter  
I denna studie har sju personer intervjuats, fyra kvinnor och tre män, vilket kan ses i tabell 1. 
Informanternas namn är fingerade men övriga uppgifter är riktiga. I presentationerna avser 
resorna enbart flygresor, både inrikes och utrikes men inte från någon specifik flygplats.  
 

Informant  Kön Ålder Resvana av flyg Typ av flygresande 

Amanda Kvinna 29 år Ca. 10 gånger de 
senaste två åren. 

Mest för jobb men även en del 
privat, reser främst till USA. 
Oftast i sällskap av kollegor, 
vänner eller familj.  

Berit Kvinna 66 år Ca. 120 gånger per år 
under yrkesåren. Dock 
ca. 20 gånger de senaste 
två åren. 

Har rest främst inom arbete men 
även en del privat, till alla delar 
av världen. Reser oftast ensam, 
men på senare år en del i sällskap. 

Clara Kvinna 30 år Ca. 30 gånger de 
senaste två åren.  

Reser både privat och genom sitt 
arbete. Har stor erfarenhet av 
både inrikes och utrikesflyg.  

Denise Kvinna 26 år Ca. 3 gånger de senaste 
två åren.  

Har främst rest privat och i 
sällskap. Flera inplanerade resor i 
jobbet det kommande året.  

Ernst Man 59 år Ca. 100 gånger per år.  Reser ca ⅔ i arbetet och resten 
privat. Har rest mycket inrikes 
och till alla delar av världen.  

Folke Man 62 år Ca. 100 gånger per år 
under yrkesåren. Dock 
ca. 8 gånger de senaste 
två åren.  

Har främst pendlat till arbetet 
med flyg, men även en del privat. 
De senaste åren reser han endast 
privat.  

Gustav Man 30 år Ca. 20 gånger de 
senaste två åren. 

Reser ca hälften av gångerna i 
arbetet, möjligen lite oftare privat. 

 
Tabell 1. Deltagare i studien.  
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5 BAKGRUND 
I följande avsnitt behandlas bakgrundsinformation om säkerhetskontrollen på flygplatser samt 
tre viktiga händelser som haft betydelse i intervjuerna. Händelserna är terrorattentat eller 
våldsdåd som för de intervjuade upplevts som terrorism. Två av attentaten som nämns har en 
koppling till flygtrafik eller flygplatser och ett tredje har en koppling till informanterna då det 
inträffade nära geografiskt. 

5.1 Terrorism 
Den definition av terrorism som används i studien är följande: (utförande av) våldshandlingar 
mot civilbefolkning som väcker skräck och fasa ofta i politiskt syfte och vanligen av mindre 
grupper (Svenska Akademiens Ordlista, 2009). 

Antalet studier som behandlar terrorism har ökat de senaste åren delvis på grund av att 
det har blivit ett mer utbrett och vanligt ämne (Cohen-Louck, 2016, s. 2). En del handlar om 
de traumatiska psykologiska effekter som kommer från terrorism medan andra handlar mer 
om hur människor hanterar dessa. Psykologiska påfrestningar som kommer från terrorism 
berör inte bara de som är direkt drabbade (Cohen-Louck, 2016, s. 2). Studier visar att även 
personer som ligger långt ifrån den fokusgrupp terroristen hade (Canetti et al, 2013, s. 263-
272), samt människor som påverkats av mediaövervakning har upplevt psykologiska effekter 
(Cohen-Louck, 2016, s. 3). I ett försök att förutse intensiteten av dessa effekter måste 
omfattningen av exponeringen för händelsen men även olika människors subjektiva 
uppfattningar beaktas. Detta är i hög grad kopplat till den upplevda tryggheten som är fokus 
för denna uppsats.  

5.2 Stockholm Arlanda flygplats 
På Stockholm Arlanda flygplats finns det finns fyra terminaler numrerade 2, 3, 4, 5. Terminal 
5 är flygplatsens främsta utrikesterminal. Flygplatsen har ett område med mellan terminal 4 
och 5 kallat SkyCity med bland annat butiker, restauranger, hotell och annan service som är 
tillgänglig för allmänheten (Swedavia, 2017). Swedavia arbetar för närvarande med en 
utbyggnad av flygplatsen med målet att kunna ta emot 40 miljoner resenärer år 2040. Med 
utbyggnaden kommer kapaciteten och flexibiliteten i bland annat säkerhetskontrollerna att 
öka. Swedavia uppger att det i terminal 5 kommer att bli en central säkerhetskontroll för alla 
terminalens avresande (Swedavia, 2018). 

5.3 Säkerhetskontroll på flygplatsen 
Syftet med säkerhetskontroller på flygplatser är enligt Transportstyrelsen att upptäcka föremål 
som är förbjudna på flygplan och i särskilda behörighetsområden före och efter flygning 
(u.å.b). Vid avresa från Sverige måste passageraren visa upp boardingkort före passering av 
säkerhetskontrollen och därefter gå igenom en metalldetektor samt låta handbagage och 
ytterkläder passera genom en röntgenmaskin (Transportstyrelsen, u.å.b). Passagerare får vid 
resor till och från flygplatser inom EU, Island, Norge och Schweiz inte medtaga vätskor i 
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behållare av större storlek än 100 ml i handbagaget och dessa ska förvaras i en plastpåse som 
rymmer max 1000 ml. Begränsningen av vätskor trädde i kraft 2006 efter planerade terrordåd 
med flytande sprängämnen på flygningar i Storbritannien (Transportstyrelsen, u.å.a). Vätskor 
och datorer eller annan elektronisk utrustning samt mediciner måste tas fram och uppvisas 
före röntgenmaskinen (Transportstyrelsen, u.å.b). 

5.4 Terrorattentaten i USA 2011 
Den 11:e september 2001 kapades fyra passagerarplan av totalt 19 terrorister för att senare 
flyga in i fyra olika mål i New York och Washington. Samtliga terrorister hörde till den 
islamistiska terrorgruppen al-Qaida och i samband med dåden dog ca. 3000 personer och 
6000 skadades. Som en konsekvens till attacken införde den dåvarande amerikanska 
presidenten George W. Bush nya lagstiftningar för att utöka statens möjligheter att övervaka 
landets invånare och skärpta kontroller för inresande till landet (Nationalencyklopedin, 2018). 

5.5 Terrordåden i Bryssel 2016 
Runt klockan åtta på morgonen den 22 mars 2016 skedde två omfattande explosioner med 
några sekunders mellanrum på flygplatsen Bryssel-Zavantem i Belgien. De två 
sprängladdningarna detonerade i avgångshallen i närheten av American airlines 
incheckningsdisk. Bara knappt en timme senare skedde en sprängning i Bryssels tunnelbana, i 
en tunnelbanevagn vid stationen Maalbeek (Dagens Nyheter, 2016 & SVT, 2016). De tre 
dåden var självmordsattentat och utöver de tre gärningsmännen dog 32 personer och över 300 
människor kom till skada (Huffington Post, 2016). Efter attentatet tog Islamiska staten (IS) på 
sig ansvaret (Dagens Nyheter, 2016). 

5.6 Attentatet i Stockholm 2017 
På fredagseftermiddagen den 7 april 2017 kapades en lastbil på Drottninggatan i centrala 
Stockholm. Mannen fortsatte i lastbilen längs gågatan tills han till slut körde in i Åhléns city 
och flydde sedan från platsen. Totalt omkom fem personer och flera skadades (Sveriges 
Radio, 2017). Ännu har ingen organisation tagit på sig ansvaret för dådet och händelsen 
benämns, trots oklarheterna om huruvida det är ett terrorattentat eller ej, som ett terrordåd i 
många nyhetsmedier. Flera falska nyheter och manipulerade bilder spreds på sociala medier i 
samband med attacken vilket ledde till ryktesbildning och propagandaspridning (Dagens 
Nyheter, 2017). 
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6 TEORI 

6.1 Risksamhället 
Den tyske sociologen och professorn Ulrich Beck myntade på 1980-talet begreppet 
risksamhälle, en teori som syftar till ett samhälle där risker och faror till följd av 
moderniseringen överläggs och hanteras på ett systematiskt sätt (2013, s.10). Sørensen och 
Christiansen skriver att Ulrich Beck menar att det skett en övergång från industrisamhället till 
risksamhället eftersom risker skapas i ny skala och tar plats i den samhälleliga debatten (2013, 
s. 10). Riskerna blir avgörande frågor för samhället och dess utveckling. (Sørensen & 
Christiansen, 2013, s. 10).  

Så som Beck beskriver samhället idag har vi gått igenom en förändring från en värld av 
fiender till en värld av faror och risker. För att förutsäga och kontrollera framtida 
konsekvenser av mänskliga handlingar används en modern taktik där begreppet risk spelar en 
central roll. Beck skriver att varje samhälle har erfarenhet av faror men att riskregimen är en 
del av ett nytt system som är globalt snarare än nationellt (Beck, 1999, s. 1-4).  

6.2 Risk eller fara 
I litteratur om risksamhället skiljer man på begreppet risk och fara och menar att begreppet 
risk innebär den möjliga bieffekten av egna val och beslut (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 
14). En risk är en osäkerhet som är förutsägbar och möjlig att beräkna med hjälp av statistik. 
En fara, å andra sidan, är utom vår egen kontroll och ses som oberäknelig och nyckfull, det 
kan exempelvis handla om en naturkatastrof men även en terrorattack som sker på grund av 
en individ eller grupps beslut. En fara är generellt sett inte riktad mot en specifik grupp till 
skillnad från risker som omfattar vissa individer eller grupper utifrån särskilda fall (S 
Sørensen & Christiansen, 2013, s.14-15). Enligt Sørensen och Christiansen var inte Ulrich 
Beck till en början medveten om skillnaden mellan begreppen risk och fara när han arbetade 
med sina teorier om risksamhället (2013, s. 14-15). Termerna används snarare synonymt med 
varandra men Sørensen och Christiansen skriver att de nya riskerna som Beck nämner syftar 
mer till det som vi kallar för fara (2013, s. 15). Från 1988 och framåt gör dock även Beck 
skillnad på begreppen risk och fara (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 24). I denna studie 
används begreppet risk då teorin främst baseras på Becks tidiga teorier, samt att 
informanterna själva använder begreppet risk för att åsyfta både risk och fara. 

Beck beskriver terrorismen som ett världsomfattande hot som förväntas kunna ske när 
som helst och var som helst (2009, s. 39-41). Han menar att denna förväntning leder till 
omfattande konsekvenser för lagar, militären, friheten, vardagslivet och den politiska 
stabiliteten över hela världen. Detta då den säkerhet som tidigare fanns inte längre är 
tillräcklig i länder som inte haft ett terrorhot på statlig nivå. Således menar Beck att för att 
lösa detta måste länder samarbeta över nationsgränserna (Beck, 2009, s. 39-41). 

Vidare skriver Beck att för de flesta typer av katastrofer finns en tydlig början och ett 
slut, medan det för terrorism inte finns en sådan avgränsning (Beck, 2009, s. 39). Utan stor 
mediatäckning kring risken för terrorism ses det alltid som mer eller mindre osannolikt att det 
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ska inträffa, trots en eventuell faktisk risk. Terrorism beror på så sätt mycket på hur stor del 
som den ägnas i medier före och efter ett dåd. Om det inte finns konkreta bevis, så kommer 
det alltid verka mer eller mindre osannolikt att det ska hända. Beck menar att då det ofta 
handlar om varningar som grundas i spekulationer finns det en risk att de avvisas som alltför 
hypotetiska. Om ett terrordåd ges stor uppmärksamhet i massmedia efteråt så blir rädslan för 
terrorism oundviklig och ständigt närvarande. Här blir det tydligt att föreställningarna och 
förväntningarna av katastrofen vid risk för terrorism inte har en distinkt början eller slut 
(Beck, 2009, s. 39). 

6.3 Upplevd trygghet och faktisk trygghet  
Människor kan känna sig trygga även då de är utsatta för fara och tvärtom kan de vara trygga 
utan att uppleva det på det viset. På det här sättet har ordet trygghet två innebörder, vilket kan 
vara problematiskt i vissa fall (Schneier, 2013, s. 191). För att undvika missförstånd är det 
viktigt att förtydliga vad som i denna uppsats menas med trygghet. 

I The psychology of security tar Schneier upp hur känslan av trygghet kan förändras 
beroende på olika faktorer (Schneier, 2008, s. 50-79). Situationer där människan har möjlighet 
att själv påverka leder till en större känsla av trygghet. Schneier (2008, s. 50-79) talar om fem 
faktorer som är grundläggande för en känsla av trygghet: 

 
 1. The severity of the risk. 
 2. The probability of the risk. 
 3. The magnitude of the costs. 
 4. How effective the countermeasure is at mitigating the risk.  
 5. How well disparate risks and costs can be compared.  

     
Att risken ofta upplevs större precis efter en händelse är något som Schneier poängterar. 
Precis efter en otrygg händelse är den upplevda tryggheten lägre än innan, men den kommer 
även att återgå relativt snabbt även om risken fortfarande är lika stor. En annan betydande 
faktor är hur geografiskt nära en händelse har inträffat. Till exempel gjorde terrorattacken 
2001 i USA amerikaner mer oroliga för terrorism än de varit innan, eftersom de amerikaner 
som utsatts för terrorism innan alltid varit utomlands vid händelsen (Schneier, 2008, s. 50-79). 

När Beck beskriver risk och upplevd risk så menar han att det inte är tydligt om det är 
faktiska riskerna som har ökat eller de upplevda riskerna. Det viktiga är dock inte vad som 
menas utan att de är lika betydande och måste behandlas på samma sätt då båda påverkar 
tryggheten (Sørensen & Christiansen, 2013, s. 17-18). 

Det finns inget som är total trygghet, trygghet är alltid bekostat på något sätt. Det kan 
vara i termer av pengar, bekvämlighet eller trygghet på annan plats. För att ta beslut för 
trygghet innebär det därför alltid någon typ av kompromiss, även på individnivå. Till exempel 
kan varje individ själv välja att använda en skottsäker väst, om det är värt den ökade 
tryggheten mot bekvämligheten och utseendet (Schneier, 2013, s. 192). Enligt Schneier har 
människor naturligt en intuition för att ta beslut om trygghet varje dag, som en del av livet 
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(2013, s. 192). Eftersom människor i många år har haft att göra med sådana beslut går det att 
vänta sig att alla skulle vara experter på det vid det här laget. Ofta är det dock inte så, många 
väljer till exempel att köra bil framför att flyga trots att det inte nödvändigtvis är ett mer 
säkert alternativ. Människor tenderar att fatta beslut baserade på den upplevda tryggheten 
istället för den faktiska tryggheten (Schneier, 2013, s. 192). 

På grund av distinktionen mellan faktiskt och upplevd trygghet finns det alltså två sätt att 
få människor att känna sig mer trygga. Ett sätt är att öka den faktiska tryggheten och hoppas 
på att människor märker det och på så sätt får en ökad upplevd trygghet, medan det andra 
sättet är att få människor att känna sig mer trygga trots att den faktiska tryggheten egentligen 
inte har ökat (Schneier, 2013, s. 193). Den upplevda och den faktiska tryggheten 
överensstämmer med varandra när människor ser tillräckligt många positiva eller negativa 
exempel för att dra en slutsats och eller när det inte förekommer mycket känslor som kan 
påverka bedömningen (Schneier, 2013, s. 193). För att ta ett exempel; ett förbättrat system på 
en flygplats resulterar i att fler terrorister arresteras innan brott sker och den faktiska 
tryggheten har på så sätt ökat samtidigt som människor kanske upplever en större trygghet av 
denna förändring.  
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7 KÄNSLAN AV TRYGGHET 

7.1 Begreppen säkerhet och trygghet 
Informanterna har alla ganska överensstämmande syn på vad respektive begrepp säkerhet och 
trygghet betyder för dem. För informanterna så tycks säkerhet vara mer kopplat till det som i 
teorin kallas faktisk trygghet medan ordet trygghet kopplas mer samman med upplevd 
trygghet. Clara tycker att begreppen trygghet och säkerhet är svåra att skilja åt men menar att 
säkerhet för henne är kopplat till systemet och processen, att allt går som det ska. Trygghet, å 
andra sidan, känns för henne mer kopplat till individen och försäkrar att inget skall drabba 
henne personligen under resan. Hon säger att det inte blir något stresspåslag (Clara, 2018) om 
man känner sig trygg. Likt Clara skiljer Ernst på begreppen och menar att trygghet har mer 
med människor och kriminalitet att göra medan säkerhet är kopplat till teknik. Gustav (2018) 
kopplar begreppet trygghet till en känsla medan säkerhet är mer kopplat till något logiskt 
grundat, åtgärder genom fysiska installationer som scanners.   

Denise säger att människor som är säkra bör känna sig trygga men att en känsla av 
trygghet inte behöver betyda att människor är säkra. Hon menar alltså att stor faktisk trygghet 
bör medföra en lika stor upplevd trygghet, men att en stor upplevd trygghet inte måste 
medföra stor faktisk trygghet. Den första delen av hennes resonemang motsäger Schneiers 
(2013) teori om att faktisk trygghet inte behöver medföra en upplevd trygghet. Detta kan 
förklaras med att Denise tänker i termer om vad som “bör” vara medan teorin utgår från mer 
praktiska exempel. Senare i studien visas att Denise ibland känner sig otrygg trots att hon 
upplever att säkerheten är hög (se avsnitt 1.3) vilket motsäger det ovan nämnda resonemanget, 
men överensstämmer bättre med teorin. 

7.2 Otrygghet i samband med flygresor 
De informanter som rest mycket i arbetet säger att de upplever en större stress på arbetsresor 
och förtydligar att det beror på att människor avsätter mer tid då de reser privat. Detta nämns i 
synnerhet vid intervjuerna med Ernst och Folke. 

Trots att studien inte fokuserat på hur den upplevda tryggheten på flygplatser skiljer sig 
mellan kön visar studiens resultat en tydlig avgränsning mellan kvinnliga och manliga 
informanter. Amanda, Berit, Denise och Clara är mer osäkra i hur trygga de känner sig medan 
Ernst, Folke och Gustav alla uttrycker tydligt att de inte känner av någon otrygghet på 
flygplatser. Orsaken till denna skillnad mellan män och kvinnor är svårbedömd men kan ha att 
göra med ett genusorienterat perspektiv, det krävs emellertid mer arbete och en teori som 
fokuserar mer på genusfrågan för att fastställa detta.  

De manliga informanterna nämner folktäta områden, utöver flygplatser, som riskzoner för 
terrorattentat och är därmed mer uppmärksamma när de befinner sig på gator och torg än på 
flygplatser. De förklarar det med att flygplatser har hög organisatorisk nivå vilket är 
betryggande. Ernst (2018) säger också att det känns som att några flygplatser är lite mer 
stökiga och menar att nivån på arbetsform skiljer sig mellan olika flygplatser. 
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Flygplatser är ett internationellt ställe kan man säga, och på det sättet skulle det vara absolut lika. men 
det är olika organisationer … det är inte samma rutiner, men jag tror inte att det någonting som gör att 
man känner sig mindre säker, jag tror att alla har en ganska lämplig internationell nivå (Ernst, 2018). 

 
När informanten senare diskuterar säkerhetskontroller på olika flygplatser menar han att olika 
rutiner talar för att det bara är olika nivå organisatoriskt och inte säkerhetsmässigt. 

  
Om man har behov att titta på passet fem gånger, om organisationen på flygplatsen är sådan, att det 
finns möjligheter att folk kommer in från olika håll, då ska man kontrollera passet flera gånger. Men om 
man har gränsrutiner och inre organisation på flygplatsen, så att det inte finns sidospår utan man har ett 
huvudspår som alla följer, då behöver man bara kontrollera en eller två gånger innan man kommer till 
flygplanet (Ernst, 2018). 

  
Gustav (2018) menar att han brukar tänka på att det kan kännas mer eller mindre uppstyrt när 
han jämför flygplatser i olika länder men är tveksam till om det påverkar hans 
trygghetskänsla. På frågan om det känns lika tryggt oavsett resmål svarar han: 

  
Det gör det nog kanske inte, alltså, det känns kanske lite mer ovant att åka till ett land som känns mera 
som ett farligt land om man skulle göra det… med deras kontroller och sådär, att det kanske inte känns 
lika uppstyrt… Men inte från typ Arlanda eller nån så, det är ju samma kontroll för alla liksom (Gustav, 
2018). 

  
Han har inte reflekterat så mycket över trygghetskänslan förut, men under intervjun funderar 
han och säger att han känner sig trygg för det mesta trots att han kan nämna tillfällen då han 
känt sig mindre bekväm. En möjlig förklaring till detta kan vara att det är lättare att resonera 
kring ämnet i efterhand, det är inte givet att man har samma känslor när man väl befinner sig i 
en sådan situation. 

Denise tycker att det vid vissa tidpunkter är brist på personal och folktomt på flygplatser 
och upplever att det är sämre kontroll då, hon nämner exempelvis sena kvällar vid tullen på 
Arlanda flygplats. Dock poängterar hon att det är möjligt att hon missat personal och 
kontrollanter. En annan del av resandet som hon reflekterar mer över är när hon sitter vid 
gaten, då ser hon vilka som är hennes medpassagerare och reagerar på avvikande beteenden. 
[Om någon] verkar lite skum sådär, så kan jag få lite för mycket fantasi tror jag (Denise, 
2018).   

Clara är självständig i flygresandet och har rest mycket ensam, hon säger att hon föredrar 
flyg framför andra färdmedel. Jag är ju ganska van vid det och tycker om att resa själv, just 
med flyg, det är ju så smidigt (Clara, 2018). Hon säger dock att hon känner sig mindre 
bekväm med att resa utanför Europa då det rör sig om långa avstånd från familj och vänner.  

Gemensamt för Berit, Folke och Ernst är att de under sitt yrkesliv rest mycket med flyg 
och känner sig därför bekväma med färdsättet. Berit säger sig ha varit med om flera incidenter 
under de åren som hon rest mycket i arbetet, men som inte påverkat henne märkbart. Hon 
känner sig, precis som Denise, mindre trygg när hon är ensam i folktomma områden. Berit 
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tycker att personal på flygplatsen medför en trygghetskänsla i sig. Hon jämför flygresandet då 
och nu och säger att hon tycker att man måste vara mer uppmärksam på andra människor 
idag. Det var nog för att man fick väldigt mycket support av personalen på flygplatser och 
idag får man ju, ska man ju liksom göra allting själv (Berit, 2018). 

I relation till Berit och Denise upplever resterande informanter en större otrygghet i 
folktäta områden. Att Berit och Denise uttrycker en otrygghet kopplad till folktomma 
områden är oväntat i sammanhanget, men kan förklaras med att de syftar på trygghet i 
generell mening snarare än risken för terrordåd.  

7.3 Personal på flygplatsen 
Samtliga informanter konstaterar är att det inte är lika vanligt med beväpnad personal på 
Arlanda som på andra flygplatser. USA, Frankrike och Nederländerna kommer på tal flera 
gånger som länder vars flygplatser anses ha mer beväpnad personal än Sverige. 

Amanda tycker att det känns betryggande när beväpnad personal befinner sig på 
flygplatser. Hon nämner att hon sett militärer med automatvapen och menar att det känns 
skönt men poängterar att skulle kunna uppstå en kaosartad situation om det händer minsta 
lilla grej (Amanda, 2018). Informanterna förväntar sig att beväpnad personal är utbildad att 
hantera krissituationer och därmed kan agera snabbt och säkert, samtidigt upplevs steget till 
skottlossning närmare då det handlar om automatvapen och det upplevs att risken att 
situationen ska urarta är större.    

Gustav säger att han reagerar när han ser beväpnad personal på flygplatser för att det 
känns ovanligt men poängterar att deras närvaro känns betryggande. Informanten påpekar att 
det är just vapen som gör att han reagerar, poliser som vanligt känns ju bara som en helt 
vanlig polis liksom, och man reagerar ju om det är nån som har automatvapen för det är ju 
ganska ovanligt (Gustav, 2018). Informanten förtydligar att han blir nyfiken på vad det är som 
händer snarare än att han blir orolig eller känner sig otrygg. När någonting är ovanligt eller 
bryter mönstret så reagerar man på det, men inte så att man tänkte att det var väldigt säkert 
eller osäkert, mer som att ‘aha de har valt att göra så (Gustav, 2018). Det är möjligt att 
informanten menar att den faktiska tryggheten inte nödvändigtvis ökar men att exempelvis 
militär närvaro har en positiv inverkan på den upplevda tryggheten. Denise tycker däremot att 
en ökad polisiär närvaro kan orsaka oro bland allmänheten i Sverige, men att det ökar 
säkerheten. I detta fall tolkas det som att Denise syftar på den faktiska tryggheten vid 
användandet av termen säkerhet, vilket motsäger Gustavs resonemang. 

Clara reflekterar över militär närvaro på en flygplats i Frankrike och jämför med hur det 
är i Sverige. Hon berättar om ett specifikt tillfälle med beväpnade militärer på en fransk 
flygplats och beskriver att hon först fick en känsla av otrygghet eftersom hon inte visste om 
något hade hänt, men att det samtidigt fick henne att känna sig säker eftersom hon då vet att 
beredskap finns. Då blev man så medveten, först tänker man ‘men vänta är det något som har 
hänt?’, i Sverige hade ju militären aldrig varit på Arlanda. Hade de varit det så hade man ju 
tänkt ‘Oh shit!’ (Clara, 2018). Utifrån Claras tolkning av begreppen säkerhet och trygghet så 
menar hon att det är ett säkrare system med militärerna men att hon kan känna av stress av 
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blotta närvaron. Här är det tydligt att hennes medvetenhet om den faktiska tryggheten stärkte 
hennes upplevda trygghetskänsla vilket stämmer bra överens med Schneiers (2013) teori om 
att faktisk och upplevd trygghet kan överensstämma efter tillräckligt många positiva 
erfarenheter. Det kan föreslås att det skulle påverka färre personer negativt om det är tydligare 
i vilket syfte beväpnad personal befinner sig på platsen, det vill säga om de är där i 
förebyggande syfte eller under utryckning. Clara kommer fram till att hon känner sig mer 
trygg med beväpnad personal närvarande på flygplatser. Det förefaller att hon känner tillit till 
staten och räknar med att den tar sitt ansvar. 

  
Jag tror att man måste ändå inse att vi lever faktiskt i en sån värld där det inte är så säkert längre i och 
med det som har hänt och det som händer, det man hör på nyheterna och så … För mig blir det ändå 
tryggare att vi ändå har den här tryggheten och staten som är medveten om att skydda sin befolkning 
(Clara, 2018). 

  
Amanda blir påmind om risker när hon ser beväpnad personal, men blir liksom Gustav inte 
orolig. Detta kan liknas vid att bli påmind om risken för att krocka varje gång man tar på sig 
bilbältet i bilen, men att det inte nödvändigtvis är så att någon blir orolig för det. Det tycks 
möjligt att dessa resultat beror på att det är en vanesak, det finns en medvetenhet om riskerna 
men det är en del av vardagen. Snarare situationer som känns obekanta framkallar den typen 
av oro. Att det de senaste åren skett fler och fler terrordåd kan vara en bidragande faktor till 
att det upplevs vara okontrollerat till skillnad från bilolyckor som har minskat sedan lagen om 
bilbälte infördes (NTF, 2015).  

Amanda säger att det hade varit skönt med mer beväpnad personal på Arlanda flygplats 
och nämner att även obeväpnad personal, som väktare och ordningsvakter, har medfört en 
ökad trygghetskänsla för henne. Ernst säger också att det finns en fördel med 
säkerhetspersonal från privata företag, t ex Securitas. 

  
För militärer är lite mer allvarliga om man säger så, om man har Securitas så är det privata pengar som 
man satt in som åtgärd. Men om man sätter militären så är det mera samhället som vill skydda sig. Och 
det känns lite som att det finns en större säkerhetsrisk (Ernst, 2018). 

  
Berit är inte lika positivt inställd till ordningsvakter. Om man tänker på tågstationer… så ser 
man ordningsvakter men… vad kan de göra? De har ju inte samma befogenheter och 
utbildning att ta hand om sådana situationer (Berit, 2018). Hon menar att det är upp till den 
enskilde att vara uppmärksam och skärma av sig för att undvika att bli stressad av 
omgivningen, ett resonemang som utmärker sig. Det är något förvånande att ingen av de 
övriga informanterna tycks ha reflekterat liknande. Vidare framkommer att hon litar på de 
säkerhetsåtgärder som finns men också på sina medresenärer, i synnerhet när det gäller 
obevakade bagage som kan framkalla en oro. Man kan bara hålla ögon och öron öppna och 
vara uppmärksam på saker och ting… om jag har sett bagage som står då har jag ju sagt 
till… och det gör folk, de säger till (Berit, 2018). 
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Ernst fortsätter sitt resonemang kring säkerhetspersonal: Det känns mer tryggt men det 
känns också som att man funderar på hur stora kostnader det innebär. För det är säkert 
någon som har accepterat så stora kostnader för att folk ska känna sig tryggare (Ernst, 2018). 
På följdfrågan om det i de situationerna då uppfattas vara en stor hotbild så svarar han inte 
stor men så stor hotbild att man är redo att satsa så mycket pengar (Ernst, 2018). 
Informanten säger att det är säkert mycket dyrare med poliser än med skanner. Skanner är 
bara på ett ställe som går att undvika på något sätt, men poliser rör sig (Ernst, 2018) och 
tillägger också att det gör mer nytta med patrullerande militärer eller poliser framför 
stationära (Ernst, 2018). Han tillägger också att han inte känner att beväpnad personal 
någonsin påverkat honom negativt. Däremot säger han att han kan föreställa sig att det kan 
kännas annorlunda för andra människor med andra utseenden eller etniciteter. Även detta 
resultat är ett exempel på att den faktiska och upplevda tryggheten överensstämmer eftersom 
Ernst är en van flygresenär och vistats mycket på flygplatser med beväpnad personal och inte 
har någon negativ erfarenhet av detta. 

 Gemensamt för Amanda, Berit och Denise är att synlig personal i allmänhet är en viktig 
faktor för trygghet på flygplatser. Att det finns folk att fråga om saker, och som hjälper till och 
så, det ger ju en känsla av trygghet tycker jag. … Det behöver inte vara några vakter eller så 
utan bara folk som jobbar… från flygbolagen (Denise, 2018). Berit säger att hon kan känna 
sig väldigt ensam om det är lite personal och speciellt om det är brist på kvinnlig personal. 
Beroende på hur andra människor beter sig kan det också påverka trygghetskänslan menar 
hon, exempelvis negativt om de är väldigt stressade. 

Amanda nämner att det är bra att det finns en möjlighet att göra saker själv i automater då 
hon upplever att långa köer och folksamlingar, där hon känner sig otrygg, undviks. Detta 
resultat är oväntat då personalnärvaro påtalats som viktigt för tryggheten. Fortsättningsvis är 
konstaterandet motsägelsefullt då Amanda menar att det på detta sätt undviks köbildning, trots 
att det tycks möjligt att det kan uppstå köer vid automater. Det är därför troligt att den viktiga 
faktorn snarare ligger i inställningen till tekniken, än närvaron av mer eller mindre personal. 
Det vill säga att orsaken till att Amanda känner en ökad trygghet vid automatiseringar har att 
göra med en inställning till teknik som en klar förbättring. Berit har emellertid en annan 
inställning till automatiseringen av incheckningsprocessen. Hon säger att hon tror att det är 
jobbigare och stressigare att resa mycket idag, eftersom hon upplever att hon fick mer support 
och hjälp av flygplatspersonalen förr. Hon reflekterar också över att det kan ha att göra med 
hennes ålder, att den yngre generationen är mer van vid IT och därför inte upplever det som 
lika omständligt. Avslutningsvis säger hon att hon idag har en större tendens att få resfeber 
(Berit, 2018). Det kan förklaras med att hon inte känner sig bekväm med det ansvar hon idag 
förväntas ta i den automatiserade processen eller att hon inte längre reser lika frekvent. 

7.4 Oro för terrorism kopplad till specifika platser 
Samtliga informanter ger exempel på platser där de känt mer risk för terrorism, men tänker på 
det olika mycket. Det nämns flygplatser i olika länder, men även andra folktäta områden, i 
syfte att jämföra. Samtliga informanter är eniga om att en oro för terrorism inte får hindra dem 
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i vardagen. Clara tycker att det känns tryggare på flygplatser jämfört med att gå på stan och 
säger att det generellt finns en större risk för terrorattentat på folktäta platser. Amanda 
upplever att hon är mer utsatt i storstäder än på flygplatser. Hon menar att det dock kan hända 
var som helst men påpekar att risken för att vara med om ett terrorattentat känns liten: man 
ska ju ha sån sjuk otur om man råkar stå där just då (Amanda, 2018).  

Ernst (2018) säger att han sällan är orolig för terrorism på specifika platser men också att 
han, likt Amanda, kan tänka på att det i långa köer är ett tillfälle för någon galning att göra 
någonting dumt. Trots att risken för köbildning finns på flygplatser så upplever han, 
förvånansvärt nog, att det är större risk för terrorism på exempelvis konserter eller 
tunnelbanor. Vidare poängterar han att risken för att själv drabbas i ett terrordåd ändå är 
väldigt liten, precis som Amanda tidigare påtalat. 

Denise (2018) uttrycker sig vara en nojig person, som ibland kan få katastroftankar men 
att de tankarna inte nödvändigtvis uppkommer just vid flygresande. Både hon och Berit 
påpekar att de kan känna oro när de åker tunnelbana. För mig handlar det om att jag befinner 
mig under jorden och jag kan bara se framför mig när alla människor rusar i panik (Berit, 
2018). Denise (2018) berättar att hon var i Stockholm på årsdagen för attentatet på 
Drottninggatan och att hon då tänkte att oj och här sitter vi på tunnelbanan, kanske inte skulle 
ha åkt till Stockholm just den här dagen för säkerhets skull liksom. Hon poängterar dock att 
det är viktigt att inte låta sig begränsas av såna tankar för det är ju det de som gör såna saker 
vill. Att man ska bli rädd och att man ska begränsa sig (Denise, 2018) samtidigt som hon 
menar att det är svårt att hålla tankar borta. Det intressanta i resonemanget är att hon å ena 
sidan låter sig påverkas av att det är en årsdag för ett terrordåd, å andra sidan säger hennes 
förnuft att hon inte bör låta sig påverkas.  

7.5 Upplevda terrorattentat och deras påverkan 
Ingen av informanterna har upplevt ett terrorattentat direkt men anser sig har påverkats av de 
senaste årens händelser mer eller mindre. Berit minns terrorattentat den 11 september tydligt. 
Hon berättar att möten och annat inplanerat samma dag blev avblåst då hon hade kollegor 
med kontor i ett av de terrordrabbade tornen i New York. Hon säger att hon tror det påverkade 
henne mycket då hon dessutom själv hade varit på plats i tornen bara veckor före händelsen. 
Berit påtalar att hon inte kände sig bekväm med att resa långt ifrån familjen tätt inpå 
händelsen och att hon därför avbokade ett par resor. Terrorattentaten hindrar henne inte från 
flygresande i sig, men hon påpekar att hon undviker rusningstider på flygplatsen. Även om 
dåden den 11 september påverkade henne så menar hon att de senaste årens attentat är mer 
påtagliga. När det kommer så nära så påverkas man mer av det, för det kan jag tänka när jag 
är i Stockholm att liksom man reagerar på ett annat sätt, där är man nog faktiskt lite mer 
uppmärksam (Berit, 2018). 

Clara säger sig också påverkas till viss grad av terrorattentaten den 11:e september då hon 
efter det funderat mer på utsattheten som flygresor innebär. Hon uttrycker sig annars ha varit 
väldigt förskonad (Clara, 2018) från terrorattentat men har påverkats genom medial 
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uppmärksamhet. Hon upplever att terrorattentat som sker i Europa eller varit riktad mot 
europeisk befolkning påverkat henne mer. 

  
Eftersom jag reser mest inom Europa så blir det mest påtagligt för då tänker man att ‘jag kunde ha varit 
där, jag har varit där och jag har besökt den här platsen’... det är en slump om man inte är där. … Just 
närheten tror jag att det som är ‘the key factor’, och att man är medveten om att det kan hända på 
otippade ställen. Att man aldrig riktigt är skyddad förrän man är det (Clara, 2018). 

  
Amanda säger att hon före dådet på Drottninggatan i Stockholm var av uppfattningen att ett 
terrorattentat inte skulle ske i Sverige och fick på grund av dess närhet en annan syn efter 
incidenten. Detta resultat är starkt kopplat till det Schneier (2013) menar om den påverkan 
geografiskt avstånd har. Fortsättningsvis upplever Amanda en förhöjd nivå av kontroll då det 
tillsatts säkerhetsåtgärder, såsom fler betongblock, på grund av detta. Men de har ju fått större 
lejon… så det känns ju lite säkrare (Amanda, 2018). Hon påpekar också att hon tror att det 
kan nystas upp terrornätverk till följd av att det sker fler terrorattentat och försöker se det som 
något positivt att fler terrordåd då kan förhindras. Detta är ytterligare ett exempel på den 
tilltro till staten som verkar finnas hos informanten. Berit är av en liknande uppfattning men 
uttrycker sig på ett annat sätt. Hon menar att de terrordåd som har skett den senaste tiden 
tyder på att det är för dålig kontroll men tycker att det gör skillnad när man efter inträffade 
attentat inför åtgärder. Hon säger att det är tråkigt att det behövs mer kontroll, jag skulle 
önskat att det inte var så men tyvärr är det så (Berit, 2018). 

Ernst skulle egentligen ha varit i Bryssel samma dag som terrorattentaten 2016, och säger 
att det egentligen inte påverkat honom mer än att han i efterhand kan känna att det var skönt 
att slippa hamna i omständigheterna kring händelsen. Trots att det generellt sett verkar finnas 
ett större lugn hos de manliga informanterna, så utmärker sig denna inställning från samtliga. 

  
Jag tänkte inte att någon skulle ha skjutit mig eller att jag skulle vara just på det tåget eller så, men det 
är mycket enklare att resa till en stad där det inte är ett pådrag … det var skönt att slippa köer och 
krångel (Ernst, 2018). 

7.6   Upplevd risk för nya terrorattentat 
Samtliga informanter påverkas mer av terrorattentat idag än förr. Clara säger att för fem år sen 
kändes effekterna av terrorism inte lika påtagliga.  

  
Jag tror inte att jag tänkte lika mycket då på terror i samband med folkmassor till exempel, som jag gör 
nu. Bara att det skenar förbi en tanke att ‘det här hade kunnat vara ett potentiellt mål för någon galning’. 
På senare år är det mycket mer, för mig i alla fall, att jag tänker på det mer (Clara, 2018). 
 

Denise (2018) fortsätter på samma spår: 
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Jag tror att för några år sen så tänkte jag inte alls lika mycket på samma sätt, så det har nog verkligen 
ökat de senaste åren, och det är väl dels då att den har kommit närmare men att det också har varit så 
mycket i så många stora städer, i Europa och sådär. 

 
Amanda upplever att terrorism har kommit närmre på det sättet att det sker fler incidenter i 
västvärlden och Europa. Hon känner att turistindustrin blir angripen och att man därför känner 
sig mer utsatt. Resultaten från dessa tre informanter tyder på att det finns ett risksamhälle som 
blivit mer påtagligt de senaste åren. Amanda påtalar dock att hon känner sig trygg då hon litar 
på samhället och att myndigheter har kontroll. Jag försöker lita på att man i alla fall har 
ganska bra koll, man får typ tro det (Amanda, 2018). Hon litar alltså på att beredskap finns 
och upplever att den säkerhet som finns i Sverige fortfarande är tillräcklig. Även om det enligt 
Becks teori finns ett globalt hot från terrorismen tolkas det som att den upplevda tryggheten är 
stark hos Amanda.   

Folke menar att även han blivit mer medveten om risken för terrorism de senaste åren, 
men förtydligar att han inte varit rädd. Ja jag tycker nog att jag gör vad jag vill i alla fall men 
visst, man har fått en medvetandegrad som är större (Folke, 2018). Trots att han inte säger sig 
vara rädd eller orolig för att ett terrorattentat ska ske, så medger han att han gör en 
kompromiss genom att undvika folktäta områden eller befinna sig mitt i en folksamling. Det 
tycks vara en form av säkerhetsåtgärd och samtliga informanter har gett exempel på att de har 
liknande tankar i bakhuvudet men att det inte hindrar dem i vardagen eller betyder att de 
känner rädsla eller oro. Ernst tycker att när det uppmärksammas terrordåd och ju mer man 
tänker på det, desto mer observant blir man och funderar mer på hur man skulle agera i ett 
potentiellt terrorattentat. Informanterna tycks vara medvetna om att risken för terrorism är 
omöjlig att förhindra fullt ut, och att de därför utvecklar säkerhetsrutiner. Man kan 
argumentera för att denna strategi utvecklas och blir starkare ju äldre man blir. 

Folke påtalar att datumet 11:e september var uppmärksammat åren efter attentatet och att 
man på just den dagen funderade lite extra på risken för nya attentat. Han oroas annars inte 
nämnvärt för nya terrordåd men tycker det är viktigt att upprätthålla hög säkerhet och på så 
sätt minska möjligheten för någon att utföra liknande dåd efter ett terrorattentat.  

  
Nu har det ju hänt 11:e september och lite annat så nu är det väl låg sannolikhet för att det skulle hända 
igen men man kan ju inte lätta för mycket på securityn för då finns det väl någon… Det man är rädd för 
är ju så kallade ‘copycats’ som ska hitta på något dumt (Folke, 2018). 

 
Amanda säger att hennes otrygghet kopplat till köer var mest påtaglig då hon skulle resa strax 
efter dådet i Bryssel men nämner att hon ibland tänker på det även idag. Även Gustav tar upp 
ett exempel då han känt en viss oro vid en resa till en stad där det precis skett ett terrordåd, 
men att den känslan avtog relativt snabbt. Dessa tre exempel stärker Schneiers (2013) teori 
om att den upplevda tryggheten är lägre precis efter en otrygg händelse, men att den återgår 
relativt snabbt, även om risken är stor. 
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7.7 Medias påverkan 
I Becks (2009) teori om risksamhället påtalas att rädslan för terrorism blir oundviklig och 
ständigt närvarande när ett terrorattentat får stor uppmärksamhet i media. Flera resultat pekar 
på att det finns både för- och nackdelar med stor nyhetsrapportering efter terrordåd. Flera 
informanter uttrycker sig negativt om uppmärksamheten kring terrorattentat i media. Det är 
som att media vill, liksom, hålla det vid liv så länge som möjligt bara för att det blir en story 
typ. … Jag tycker det är lite överdrivet kanske, men det kanske är fel av mig (Amanda, 2018). 
Gustav (2018) nämner i samband med attentatet på Drottninggatan att det var rapporter om 
skjutningar vid Fridhemsplan som inte alls stämde … någon sa någonting och så spreds det 
jättesnabbt. Det tycks möjligt att detta exempel bekräftar teorin. 

Berit (2018) påstår att nu matas man ju egentligen nästan bara med negativa nyheter och 
säger att hon inte tror att det är lika intressant att läsa om bra nyheter. Hon tror definitivt att 
människor påverkas av det som skrivs i media och det menar även Folke. Ja, jag tänker att 
media frossar i det här … men media, det vet vi ju de går inte att styra, men de kan hetsa upp 
stämningen lite tycker jag (Folke, 2018). Amanda uttrycker att hon önskar att hon sluppit höra 
det och syftar till ett uttalande om terrorism på tv. 

  
Nu eldar han ju på någon terrorists tanke och … typ gör folk oroliga. För händer det så händer det ju 
och då suger det liksom men, alltså jag vill inte gå runt och tänka på det hela tiden så jag vet inte 
(Amanda, 2018). 

  
Senare i intervjun påpekar Folke (2018) också att [idag] är det väldigt populärt att direkt tala 
om ett terrorbrott, såklart va, för att då får man ju rubriker [i media] och poliserna får 
resurser. Det kan tolkas som att rubrikerna i media som Folke refererar till ökar folks rädsla 
för terrorism vare sig den faktiska tryggheten är låg eller inte. Han kan däremot se ett värde i 
att rapportera om terrorbrott då han upplever att polis då får större medel att arbeta proaktivt. 
Han påpekar också att det är viktigt att befolkningen får veta vad som händer, även om det 
kan skapa oro hos somliga. Detta resonemang återkommer även hos Denise och Clara. Denise 
säger att hon tycker att det ger en form av ökad trygghet att veta att det läggs arbete på att 
förhindra eventuella terrorattacker och Clara säger att det är betryggande att allmänheten 
underrättas om förhindrade terrorattentat. Det tycks därmed finnas resultat som motsäger 
Becks (2009) teori om att nyhetsrapportering skapar oro och rädsla, och snarare peka mot att 
viss uppmärksamhet i media kan öka trygghetskänslan.  
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8 TANKAR KRING SÄKERHETSKONTROLLEN 

8.1 Tilltro till säkerhetskontrollen 
Informanterna säger sig ha bra koll på vad syftet med säkerhetskontrollen är överlag. En av 
informanterna säger att hon förstår ju varför de ibland plockar en åt sidan (Clara, 2018) och 
hennes inställning är att det är för ett bra syfte och förstår de restriktioner som finns. Även 
Gustav och Ernst tycker särskilt att de slumpmässiga kontrollerna är viktiga i 
säkerhetskontrollen.  

Förvånansvärt nog framkom exempel på delar av säkerhetskontrollen vars syfte varit 
otydligt för informanterna. Amanda påpekar att hon finner att syftet med att ta av sig skorna i 
säkerhetskontrollen är mer otydligt då hon har upplevt att de inte är lika noga på den punkten 
vid alla flygplatser. Gustav (2018) nämner att han tröttnat på restriktionerna kring vätskor, det 
fattar jag inte riktigt… Ett tag fick man ju ha cigarettändare med sig, men inte en 
schampoflaska. Vidare säger sig både Denise och Folke ha funderat över restriktionerna kring 
vätskor och ifrågasätter om det är helt ofarligt att ha med sig sammanlagt en liter vätska.  

  
Du får ju ha 100 ml-flaskor och … det blir ju en liter tillsammans, det kan bli en skaplig bomb av det … 
jag tyckte nog att det var lite överdrivet alltså, men så är det ju, man överreagerar på saker och ting 
(Folke, 2018). 

  
Denise avslutar sitt resonemang med att påpeka att den regeln säkert är välgrundad. Hon 
reflekterar även över hur pass kontrollerade de incheckade bagagen blir och undrar om det 
enbart sker genom stickprov men avslutar med att säga att de har väl säkert gjort studier på 
det där på något sätt (Denise, 2018). Det upplevs som att hon står sig något kritiskt till detta 
men samtidigt drar hon slutsatsen att det tycks finnas skäl för allting och uttrycker en tilltro 
till systemet. Det är intressant att Denise som inte reser lika ofta som de andra har reflekterat 
över det här, de som reser mer har förmodligen en vana av att inte tänka så mycket på varför 
de gör som de gör. 

Flera av informanterna menar att ingen av delarna i säkerhetskontrollens process är 
överflödig, Clara (2018) uttrycker sig snarare att det känns jätteskönt att de är noggranna. 
Folke är emellertid lite tveksamt inställd till säkerhetskontrollen: 

  
[Det har] känts lite överdrivet … Nej men man ska ta av sig bälte och skor och allt möjligt och sen, 
ibland känns det inte, vad ska jag säga, motiverat. De silar mygg och sväljer elefanter känns det som … 
Man står ju i säkerhetskontrollen och kontrollerar exempelvis metallföremål och knivar och saxar och 
sen innanför så har du en restaurang med vassa köksknivar som är lätt att smussla iväg (Folke, 2018). 

  
De flesta informanter tycker inte att något som saknas i processen för säkerhetskontrollen, och 
påtalar därmed inga förbättringsområden. Däremot nämner Folke, kopplat till uttalandet ovan, 
att det skulle kunna finnas en mobil säkerhetskontroll för slumpmässiga kontroller vid gaterna 
och Ernst tycker att det är en stor förbättring att det på vissa flygplatser nu finns 
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röntgenmaskiner i vilka man inte behöver plocka fram dator, vätskor etcetera. Det nämns hos 
alla informanter att det kan uppstå en tidspress om säkerhetskontrollen är ineffektiv. Berit 
(2018) tycker att säkerhetskontrollen är A och O och ser inte att det finns några nackdelar med 
proceduren, även om det tar lång tid emellanåt så menar hon att det är upp till henne själv att 
vara ute i så pass god tid att hon hinner. I detta resonemang bli det tydligt att tryggheten är 
bekostad av tid, vilket överensstämmer med teorin (Schneier, 2013) om att trygghet alltid är 
bekostat på något sätt. 

Amanda och Berit ger exempel på då de själva eller någon i deras sällskap blivit av med 
ägodelar i säkerhetskontrollen, vilket upplevts tråkigt, men de säger båda att det trots detta är 
bra att processen finns eftersom de tänker på det faktum att det lika gärna kunnat vara någon 
annan som på det visat lyckats få med sig något otillåtet. Berit poängterar att hon kände sig 
tacksam över att säkerhetskontrollen upptäckte något som är otillåtet och hon blev istället arg 
på sig själv för att hon glömt checka in det. Gustav (2018) beskriver sig ha blivit väl bemött 
när han vid ett tillfälle glömt en skruvmejsel i handbagaget, jag hade inte en tanke på det, det 
var i ett paket inslaget, och det tog de och då kände jag att okej, jag förstod och de gjorde det 
väldigt trevligt också. Han tillägger att han dock har varit med om att det har missats saker. 
Framförallt en gång när min mamma fick med sig en schweizisk fickkniv till USA, och kom in, 
det upptäckte jag på hotellet, att det låg en i ryggsäcken (Gustav, 2018). 

De flesta informanter undrar varför saker och ting är på ett visst sätt, men går snabbt 
vidare till att säga att de litar på att varje del av processen är en förbättring för säkerheten. De 
ger ett intryck av att ha en hög tilltro till processen och en expertkår, trots att de ofta inte har 
en tydlig motivering till detta verkar de övertygade om att det alltid finns ett syfte och en 
välgrundad tanke bakom. Det går därför att argumentera för att en viktig komponent för 
känslan av trygghet är tilltron till experterna och staten, resultatet visar på att alla känner att 
denna tilltro medför trygghet. Detta är ett ämne som saknas i Schneiers teori.  

En annan aspekt som tyder på hög tillit och tilltro till experterna är den positiva 
inställning till teknologin som finns hos informanterna i denna studie. Clara, Ernst och Gustav 
uttrycker att ny teknik som introduceras i säkerhetskontrollerna medför förbättringar.  

  
Jag litar på tekniken eftersom jag inte tror att de skulle använda den om den inte är 100-procentigt rätt 
eller säker. Men det är självklart alltid möjligt att lura tekniken … Jag tror att det är säkrare att ha en 
teknik som är vältestad och välbeprövad, än att människor ska titta (Ernst, 2018). 

  
Clara (2018) säger angående helkroppsskanner att det måste vara bättre ju och Gustav (2018) 
tycker att det är bara positivt att utvecklingen av tekniken för säkerheten uppdateras. Han 
påpekar att en förändring sker allt eftersom och tror att det pågår ett byte från metalldetektorer 
till helkroppsskanners på flygplatser men att det kan ta tid. Det är ett anmärkningsvärt resultat 
att flera informanter har den inställningen till avancerad teknik som de inte förstår fullt ut, 
eftersom det går att argumentera för att det inte är en självklarhet att alla människor ska ha 
den. 
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8.2 Integritetskränkningar 
Det finns en gemensam åsikt hos informanterna om att så länge man inte har något att dölja så 
accepterar man att säkerhetspersonal undersöker en, frågar ut och på liknande sätt inskränker 
på privatlivet mer än annars. Clara förstår att delar kan kännas kränkande men tycker det är 
viktigare att veta att hon och hennes nära och kära är säkra. Resultatet visar alltså återigen på 
att tryggheten på flygplatser och vid flygresande är så pass viktig att den tillåts bekostas av 
andra faktorer, i detta fall integriteten, vilket stärker teorin. Berit påtalar dock att det finns en 
gräns för hur mycket resenärerna får övervakas. Hon säger att hon inte skulle vara bekväm 
med att ha övervakningskameror på toaletter och duschar som ett exempel.  

Denise (2018) i fråga beskriver att hon upplever att det kan vara rasistiskt till viss del och 
tar upp ett specifikt exempel med en bekant med ett typiskt muslimskt namn och utseende 
som alltid får stå och vänta minst en timme … för att han är muslim” (Denise, 2018). Både 
Ernst och Folke har reagerat på att det som påstås vara slumpmässiga kontroller inte alltid 
känns slumpmässiga. I synnerhet Ernst tycker dock att det är bra, då han tycker att det finns 
ett syfte med att man inte ska förstå avsikterna. 

  
Min kollega som [hade ett muslimskt efternamn] blev väldigt ofta slumpmässigt utvald och han sa att 
det att ‘varje gång det är slumpmässigt så är det jag’ och jag tror också att det är rätt att ha en sådan 
kontroll (Ernst, 2018). 

  
Fortsättningsvis nämner Ernst att han vid vissa tillfällen själv blivit slumpmässigt utvald och 
att han inte reagerat så mycket på det. Här förklarar han varför han tycker det är rätt att ha 
slumpmässiga kontroller:  

  
Jag tror att det är bra att ha sådana rutiner … att det inte bara är rutiner och att allt går enligt vana. … 
Jag tror att det måste finnas sådana ologiska kontroller, eller det som känns onödigt, för att det är det 
som avskräcker folk. Om du vet att det bara är logiska kontroller, då är det lätt att undvika dem (Ernst, 
2018). 

 
Detta kan uppfattas som motsägelsefullt, men kan förklaras med att Ernsts tilltro till 
säkerhetskontrollen gör att han inte tycker att det är ett problem att inte förstå syftet. Det är 
snarare betryggande för honom att veta att det blir svårare för dem med brottsliga avsikter att 
undkomma kontrollerna. Folke är inne på samma spår och när han blir tillfrågad om han 
någon gång känt sig kränkt i samband med säkerhetskontroller svarar han ja, men påtalar att 
det på lång sikt inte haft någon större inverkan hos honom. 

  
Ja det har jag gjort, men då har det varit att man kanske kommit i uniform och de har varit extra noga 
med att man ska ta av sig skorna … det har inte pipit eller någonting. Men sen vet man ju det att de har 
sina direktiv om att var fjärde passagerare ska göras det och det, under den och den perioden, så att man 
får leva med det helt enkelt … Men på det stora hela tycker jag att det funkar bra (Folke, 2018). 
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Detta är ett exempel på att människor kan offra en del av sin integritet till fördel för 
trygghetskänslan och säkerhetsnivån, vilket stärker Schneiers (2013) teori. Med en bakgrund 
som pilot kan han ta upp flera exempel från att ha gått igenom säkerhetskontrollen i uniform: 

  
En del är ju på oss jättemycket då och ska rota i våra väskor och titta på precis vad vi har med oss och 
sådär, och så kommer det då samtidigt en målare som ska in och jobba och han har med sig ett helt 
verktygsbälte med både knivar och borrmaskiner och grejer va, och han bara lägger upp det på disken 
och det åker igenom och sen går han igenom. Och jag menar det är ju rimligt på något sätt att han får 
med sig sina grejer in, för annars kan han ju inte jobba men det känns ju lite som att fokuset, vi är inte 
betrodda va, vi som sitter i flygmaskinen. Det är väldigt mycket spel för galleriet det där, så uppfattar 
jag det (Folke, 2018). 

  
Clara uttrycker dock en tacksamhet över att personal på flygplatsen kontrolleras noggrant. Det 
känns ju för mig skönt att veta att all blir kollade. Att det inte är någon som särbehandlas 
liksom, utan att alla som vistas där inne är checkade på något vis (Clara, 2018).  

8.3 Skillnader mellan olika flygplatser 
De intervjuade är alla eniga om att det finns skillnader på säkerhetskontrollerna på flygplatser 
i olika länder, men upplever det på olika sätt. Amanda gör en jämförelse mellan 
internationella flygplatser i USA och Stockholm Arlanda flygplats och säger sig uppleva att 
det är hårdare krav i USA. Berit gör också en jämförelse, mellan USA och Israel. Hon 
upplever att det känns otryggt att komma till Israel för att hon känner sig misstänkliggjord till 
skillnad från i USA fastän det sker liknande utfrågning där. Hon har svårt att sätta fingret på 
vad det är som gör det och kan inte riktigt förklara varför utan påpekar att det bara är en 
känsla hon har. Gustav nämner likt Berit att det är hårdare kontroller i Israel men upplever det 
dock inte som något negativt. Han berättar att han under en resa dit blev extra utfrågad 
eftersom hans sällskap hade stämplar från Indonesien i sitt pass. 

  
Det var jättebra, de var jättetrevliga men vi fick specialservice med massa extra-kontroller på grund av 
att han hade varit där. De frågade massa frågor, men då fick vi liksom en VIP-person som följde med 
oss och vi fick gå före alla andra i kön så det var svinbra fast de kollar ju allting… hur mycket som helst 
(Gustav, 2018). 

  
Detta resultat är intressant och ett tydligt exempel på att Gustavs känsla av trygghet är direkt 
kopplat till att han är oskyldig. Berit, å andra sidan, verkar inte påverkas lika mycket av det 
faktum att hon vet att hon inte har något att dölja, utan kan känna sig obekväm och 
misstänkliggjord ändå. Gustav tror inte att det skulle vara mer säkert i Israel för att de har en 
hårdare kontroll än exempelvis Sverige. 

  



 26 

De har nog en historia av att de känner att de behöver göra så mer än vad vi känner här, tror jag. Med 
flygplanskapningar och sånt… Jag tycker inte man ska ha mer än man behöver, därför att det liksom 
inkräktar på [integriteten]... och allting blir liksom opraktiskt (Gustav, 2018). 

  
Resonemanget liknar Ernsts inställning och talar för att staten anpassar sig efter den risknivå 
som finns. Clara upplever att den organisatoriska nivån skiljer sig från olika flygplatser vilket 
i sin tur medför att det kan ta olika lång tid. Även Ernst talar mycket om värdet av bra 
organisatorisk nivå och menar att säkerhetsnivån är mer eller mindre samma på alla 
flygplatser men att det kan yttra sig på olika sätt beroende på hur pass organiserad 
säkerhetskontrollen är. Ernst menar att det är viktigt att sträva efter en hög organisatorisk nivå 
då det gör processen mer tidseffektiv. Vidare säger Clara att hon känner att det går smidigt 
med säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats och har aldrig tvivlat på att hon ska hinna med, 
vilket hon ibland har gjort på flygplatser i andra länder. Hon nämner att det till viss del kan 
bero på att Arlanda är en mindre flygplats rent storleksmässigt. Jämförelsevis tar hon ett 
exempel från flygplatser i Spanien där hon upplevt en mer avslappnad attityd. Det är inte så 
noga ifall man inte hinner med planet för det är inte personalens fel (Clara, 2018). Folke 
upplever också en skillnad i attityd och hur pass avslappnat han bemöts: 

  
Men i vissa länder kan de ju säga något roligt eller skämta lite lätt med en. Ungefär som att ‘jag ber om 
ursäkt att vi står här eller för att det kommer ta tid’, andra de har stenansikten och tråkiga, bara glor på 
en liksom. Då känner man ju en skillnad (Folke, 2018).   

  
I samband med detta säger han att personal i Sverige sällan skojar och att han får intrycket att 
de inte trivs på sitt jobb. Informanternas uppfattning om hur de blir bemötta på flygplatser i 
olika länder skiljer sig åt och deras åsikter om vad som känns bäst för tryggheten förefaller 
vara olika. Folke förtydligar senare att det inte påverkar hur han upplever att de sköter sitt 
jobb men att han tycker det är tråkigt. Även Ernst säger att det funnit tillfällen då personal 
upplevts okoncentrerade. 

Amanda upplever att det finns en skillnad mellan Sverige och USA där svenskar har en 
vänligare och mjukare attityd jämfört med amerikanerna som domderar mer, vilket i sin tur 
motsäger Folkes intryck. När hon reflekterat över det kommer hon dock fram till att det är 
svårt att generalisera och att det skiljer sig mer på individnivå, eftersom hon även nämner 
exempel på tillfällen då amerikansk personal visat en mer avslappnad och skämtsam sida.     

Berit (2018) uttrycker en liknande tanke då och säger att det är lite för lite pondus i 
Sverige och upplever att personal på utländska flygplatser är mer bestämda. Detta hänger 
samman med Ernsts resonemang rörande hur personalen i olika länder ser på passagerare. 

  
[I Tyskland och Nederländerna] är det högre säkerhet eftersom de är striktare och de tittar lite, jag kan 
inte säga allvarligare, men de tittar på människor mera som hot än människor som kommer för att flyga. 
I Sverige tittar man på människor som resenärer mer än en säkerhetsrisk. Så jag tror att det är mer en 
inställning, jag kan inte säga att det är bättre säkerhet på grund av det men det är en känsla som man har 
med sig när man reser (Ernst, 2018). 
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Ernst menar att man tillsätter åtgärder där det behövs. [Det görs] ganska bra skillnad mellan 
olika behov, om man behöver någon säkerhetskontroll en eller två gånger, då gör man det, 
om man inte behöver det då förenklar man det (Ernst, 2018). Han menar att det i Sverige finns 
en teknik som kan läsa av mer information från boardingkorten och att det därför krävs färre 
kontroller av pass eller liknande. Han tror att det är mer säkerhetskontroller överallt där det 
finns behov för det och menar att det i länder där det uppfattas vara färre kontroller är lika 
tryggt, men att det antingen kontrolleras mer diskret eller att hotbilden är lägre. Även Berit 
och Gustav ser på det på liknande sätt. De reflekterar båda över detta och hur samhället 
anpassat medborgarnas säkerhet efter den hotbild som finns.  

8.4 Säkerhetskontroll på andra platser 
Gemensamt för alla tillfrågade är att de teoretiskt sett tycker att en säkerhetskontroll vid andra 
färdmedel och stora evenemang skulle öka säkerheten, men många påtalar att det inte skulle 
funka i praktiken. Alla förutom Gustav och Ernst frågar sig varför det inte finns 
säkerhetskontroller vid exempelvis tåg och menar att det kan ske lika stor skada där vid ett 
terrorattentat. Ernst och Gustav medger att det skulle kunna göra det säkrare men tycker inte 
att det verkar finnas ett behov för det och att det finns en risk att effektiviteten minskar. 

  
Det skulle inte vara praktiskt möjligt, det går inte att vara så säker att man är helt säker. Det går inte att 
leva ett liv så… Det hade tagit alldeles för lång tid att få in alla och sådär… Jag tycker inte heller att 
man kanske borde ha det, för det blir för mycket säkerhet kontra kanske det statistiska, att det också 
behövs (Gustav, 2018). 

  
Han menar att åtgärder som sätts in för säkerheten måste ställas i proportion till hur stor 
hotbild som finns. Ernst (2018) säger att tydligen är det inte nödvändigt eftersom sådana 
olyckor inte inträffat än. Vissa resenärer visar en större förståelse för att faktisk och upplevd 
trygghet kan skilja sig åt och konsekvensen av detta är att en mer uppriktig bild ges. En del 
informanter uppvisar inställningen att faktisk och upplevd trygghet alltid måste 
överensstämma och utgår därför i många fall bara från den faktiska tryggheten. Vid frågan om 
det inte är bättre att tillsätta åtgärder innan det händer någon incident svarar han att ja det är 
bättre, men det är omöjligt att förhindra alla möjliga olyckor, eller alla möjliga 
antagonistiska hot (Ernst, 2018). Folke för ett liknande resonemang angående att det inte 
finns säkerhetskontroller på en del färjor: 

  
Det finns ju säkert en psykologisk aspekt på det här för om du har en säkerhetskontroll då är det ju 
ungefär som att man förväntar sig att här skulle det hända någonting. Typ har man ingen 
säkerhetskontroll, [då är det] lite det här med att man väcker inte den björn som sover (Folke, 2018). 

  
Clara är den enda som beskriver en erfarenhet av säkerhetskontroll vid tågresande och tyckte 
att det fungerade bra. Hon skulle gärna se att det fanns liknande rutiner för tågtrafiken i 
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Sverige och säger att vi lever i en otrygg värld, anser jag, för tillfället och all kontroll som 
kan leda till att folk blir tryggare tycker jag är bra (Clara, 2018). 

De flesta informanterna menar att deras upplevda trygghet inte förändras efter att ha 
passerat säkerhetskontrollen men alla understryker att kontrollen är en självklar del inom 
flygresandet. De beskriver alla att de kan slappna av mer efter säkerhetskontrollen eftersom 
de har avklarat ett av momenten i flygrese-processen. De informanter som uttrycker en lättnad 
ur en säkerhetsaspekt är Berit och Clara. Berit tror att säkerhetskontrollen gör att det blir 
svårare för potentiella terrorister att utföra våldsdåd och Clara säger att det känns tryggare 
efter att ha gått igenom säkerhetskontrollen eftersom det har skett en kontroll så att inga 
obehöriga är där. Gemensamt för informanterna är att de inte uttrycker någon större skillnad i 
trygghet före och efter säkerhetskontrollen, men att det verkar vara en skillnad i 
säkerhetskänslan. Detta är återigen ett exempel på att informanterna använder begreppet 
trygghet för att beskriva upplevd trygghet och säkerhet för att beskriva faktisk trygghet.  

8.5 Säkerhetskontrollens placering 
Det råder spridda meningar kring var säkerhetskontrollen placeras bäst på en flygplats. Denise 
menar att ju längre ut mot entrén som säkerhetskontrollen är desto bättre i teorin, men att det 
rent praktiskt förmodligen inte är genomförbart. Ernst (2018) tycker också att det vore 
säkrare men jag tror inte att det är nödvändigt [att göra det] innan det finns ett sånt stort hot 
mot samhället att man måste förhindra stora folksamlingar utan säkerhetskontroll och syftar 
till att många evenemang som genererar stora folksamlingar inte har säkerhetskontroller idag. 
Han jämför med ett exempel i Jordanien där informanten gått igenom en säkerhetskontroll vid 
ingången till sitt hotell och menar på att det där kanske funnits ett större behov av 
säkerhetskontroll. Han säger dock att detta inte gör att han känner sig säkrare efter 
säkerhetskontrollen utan snarare mer osäker utanför säkerhetskontrollen eftersom det tyder på 
att det finns en hotbild. Han tillägger senare i intervjun att man ska överväga vad det är som 
verkligen behövs (Ernst, 2018). Ernst har tidigare nämnt att det inte går att ha 
säkerhetskontroller på alla folktäta platser, och menar här att det till och med kan få en 
kontraproduktiv effekt att införa kontroller på platser där det skulle vara praktiskt möjligt, för 
det då skapar en ökad oro för vad som finns utanför barriären snarare än en ökad trygghet för 
det som finns innanför. Kanske ska man inte ha för många kontroller då det istället blir att 
man känner sig mindre trygg på de få platser där det inte finns kontroll. Skulle det införas fler 
kontroller så skulle kanske människor börja reflektera över det mer och därav känna sig mer 
otrygga på platser där det inte är praktiskt möjligt att införa en säkerhetskontroll. Detta 
sammanfaller till viss del med ett tidigare uttalande från Folke som menade att införandet av 
säkerhetskontroller riskerar att påverka den upplevda tryggheten negativt. Det finns en 
uppfattning av att den upplevda tryggheten kan sänkas om den faktiska tryggheten höjs på 
vissa ställen, vilket inte är något som Schneier (2013) diskuterar i sin teori men som skulle 
kunna utveckla den.  

Amanda tycker att det hade varit jobbigt om säkerhetskontrollen hade varit placerad 
närmare gaten för att hon då skulle se de som ska med just hennes flight och föreställer sig 
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därav att det skulle kännas otryggt att veta om någon som ska med på hennes plan åker fast i 
säkerhetskontrollen. Folke säger, å andra sidan, att det om det varit säkerhetskontroller 
närmare gaten så hade det underlättat för personal som jobbar på exempelvis butiker och 
restauranger efter säkerhetskontrollen och att det kunnat bidra till säkerheten. Gustav tror inte 
att det rent säkerhetsmässigt är bättre att ha en säkerhetskontroll vid varje gate. Han påpekar 
att det krävs mycket mindre personalresurser att ha kontrollerna mer samlat och tar Arlanda, 
terminal fem, som exempel. När man går på femman så finns det väl två huvudsakliga 
säkerhetskontroller, det kanske jobbar 10 personer på varje… skulle man sprida ut dem på 
varenda gate… Då skulle de behöva vara hundra personer (Gustav, 2018). Han är av åsikten 
att så länge hotbilden inte kräver mer säkerhetskontroller så är det onödigt att lägga massa 
resurser på mer personal, precis som Ernst också menar. 
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9 SLUTSATS 
I denna uppsats har trygghetskänslan på flygplatser kopplat till terrorism undersökts hos sju 
svenska flygresenärer där ett brett åldersspann och båda könen representeras. Även om 
studien huvudsakligen gäller upplevd trygghet på flygplatser, överlappas detta med upplevd 
trygghet på andra folktäta platser.  

Genom att återvända till frågeställningarna i studiens början är det nu möjligt att 
sammanställa ett flertal slutsatser. Det finns utrymme för fortsatt forskning i ämnet där hänsyn 
tas till faktorer som etnisk och kulturell bakgrund, ålder, utbildningsnivå, yrke, 
familjesituation etc.  

9.1 Inträffade terrorattentats påverkan på trygghetskänslan 
Övergripande för studien är att svenska flygresenärer inte låter sin känsla av trygghet på 
flygplatser påverkas negativt av inträffade terrorattentat, men deras medvetenhet om risker 
ökar. Svenska flygresenärer uppfattar generellt sett en större otrygghet kopplat till terrorism 
på andra platser är flygplatser. Forskningsresultaten stöder Schneiers (2013) teori om att den 
påverkan negativa händelser har kommer att avta med tiden. Ytterligare en del av Schneiers 
(2013) teori som kan bekräftas av studieresultaten är den vikt geografisk närhet har för 
påverkan av upplevd trygghet. Återkommande för samtliga informanter är att attentatet på 
Drottninggatan 2017 påverkat deras upplevda trygghet vilket främst beror på dess geografiska 
närhet.  

Om de samlade resultaten beaktas ses dock att deras upplevda trygghet i allmänhet kan 
påverkas positivt, då svenska resenärer ser vidtagna säkerhetsåtgärder till följd av inträffade 
terrorattentat. Detta är något som varken Schneier eller Beck tar upp i sina teorier och kan 
därför användas för att utveckla dem kopplat till terrorism. Vidare finns utrymme för 
utveckling av Becks teori då resultaten visar att svenska resenärer upplever att det är 
betryggande med mediarapportering i samband med terrorism. Detta gäller i synnerhet 
nyheter om bekämpning av terrorism.  

9.2 Säkerhetskontrollens påverkan på trygghetskänslan 
Studien visar att svenska flygresenärers känsla av trygghet stärks av säkerhetskontrollerna 
som finns på flygplatser. En hög tilltro till teknologin och myndigheterna bakom procedurerna 
avslöjas och tycks svara för den upplevda tryggheten. Slumpmässiga kontroller, avancerad 
teknologi och procedurer som anses ologiska har enligt informanterna en positiv inverkan på 
både faktisk och upplevd trygghet. Här syns ett starkt samband mellan svenska resenärers 
tilltro till styrande aktörer och den inställning som finns gentemot säkerhetskontrollen. 
Schneiers (2013) teori om korrelationen mellan upplevd och faktiskt trygghet gäller för 
informanterna i detta fall då de menar att hög faktisk trygghet råder och påverkar den 
upplevda tryggheten. 

Ett oväntat resultat i studien är att den upplevda tryggheten anses densamma före och 
efter säkerhetskontrollen men det går att utläsa att den faktiska tryggheten upplevs öka. Detta 
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resultat strider mot den tidigare slutsatsen om att den faktiska tryggheten i säkerhetskontrollen 
påverkar den upplevda tryggheten. Detta ämne har visat sig vara svårt för informanterna att 
diskutera då de inte verkar ha reflekterat över det innan. Det går att argumentera för att 
orsaken till detta är att säkerhetskontrollen på flygplatser är en så pass självklar del i 
flygresandet att resenärer inte aktivt tänker på hur deras upplevda trygghet påverkas, trots att 
den faktiska tryggheten verkar öka. Det krävs därför vidare studier på detta område för att 
säkerställa sambandet. 

9.3 Viktiga faktorer för trygghetskänslan 
Resultaten i denna studie visar ett flertal viktiga faktorer för trygghetskänslan hos svenska 
flygresenärer på flygplatser. Ett betydelsefullt resultat är att personalen på flygplatsen har en 
stor inverkan på trygghetskänslan. Allmän personal tycks vara viktig men patrullerande 
beväpnad polis eller militär betonas öka den faktiska tryggheten och således även den 
upplevda tryggheten hos resenärerna. Vidare, kan slutsatsen dras att den organisatoriska nivån 
på flygplatser har en inverkan på den upplevda tryggheten hos svenska resenärer men tycks 
enligt informanterna inte påverka den faktiska tryggheten. Avslutningsvis är en viktig faktor 
för trygghetskänslan att svenska resenärer har ett intryck av att det sker ett aktivt arbete i syfte 
att bekämpa terrorism. Detta intryck grundas bland annat på innehåll från rapportering i media 
samt synliga säkerhetsåtgärder.  
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