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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad som påverkar individers syn på 

risker i samband med flygresor och flygsäkerhet. Vi har använt oss av den relationella 

teorin där vi undersökt relationen mellan riskobjekt och objekt i riskzon och sett hur 

en känsla av tillit kan underlätta hantering av risker hos individer. Vi har gjort en 

kvalitativ studie där vi genomfört tio fysiska intervjuer med personer som flugit inom 

de senaste åren. Resultatet vi fick fram var att tillit har stor betydelse för att 

människor ska känna sig trygga när de reser med flyg. Rationella tankar som 

bekvämlighet och tidseffektivitet har en betydande roll när individer tar beslut, 

tillsammans med icke-rationella tankar så som känslor. Tillit kan ses som en 

mellanstrategi för att hantera risker och känna sig trygg med flygresor.  

  

Nyckelbegrepp: Flygresor, tillit, relationell teori, riskobjekt, objekt i riskzon 
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1 Inledning 

I de senaste generationerna har moderniseringen och utvecklingen av tekniska 

färdmedel utvecklats fort. Vi har idag möjlighet att transportera oss smidigt i 

vardagen med bil och vi kan även med hjälp av flygplan åka till andra länder 

förhållandevis snabbt, trots att de kan ligga på vardera sida av jorden. Vissa menar 

att samhället idag har utvecklats från ett industrisamhälle till ett risksamhälle och 

med risksamhället menas att människan skapar sina egna risker genom utveckling av 

teknik (Beck 2000, s.259-260). Genom människans kunskap och expertis har det 

utvecklats system som ses som abstrakta där flygplan är ett exempel på detta. 

Fenomenet flygplan är oerhört komplext vilket gör att de flesta av oss individer inte 

förstår hur det är möjligt att färdas med ett sådant tungt objekt, något som även 

uttrycktes i våra intervjuer:  

 

Intervjuperson 4: Jag tänker att flyga är så abstrakt, det går egentligen inte 

att förstå hur det går att flyga 

 

Den utveckling som har kommit från experterna, exempelvis genom flygplan, har 

gjort det möjligt för oss individer att besöka platser vi aldrig tidigare gjort. Statistik 

som har förts kring antal flygolyckor sedan 1946 visar att 2017 var det säkraste 

flygåret genom tiderna. Av en ungefärlig beräkning på att 36,8 miljoner flygningar 

skedde globalt under året hade bara 10 stycken flygningar dödlig utgång (Ny teknik 

2018). Detta visar på vilket tryggt sätt det är att transporteras rent statistiskt. Att 

flygolyckor ändå sker vet vi, hur de sker är olika men några av faktorerna som ligger 

till grund för dessa både mänskliga eller tekniska. År 2012 inträffade en flygolycka vid 

Kebnekaisefjällen. Olyckan orsakades av ett tekniskt fel i ett terrängvarningssystem 

som kunde feltolkas vilket gjorde att flygplanet flög in i en fjällvägg  (SVT 2013). De 

mänskliga faktorerna kan handla om brist i kommunikation eller mer medvetna 

handlingar som terrorism eller avsiktlig skada. Den 25 mars 2015 skedde något som 

inte ska få hända, andrepiloten i ett flygplan från Germanwings stängde ut 

förstepiloten från cockpit och styrde medvetet planet med 150 personer rakt mot en 

bergsvägg och döden. Spekulationer kring varför andrepiloten tog detta beslut har 



5 
 

varit många men i slutändan har hans psykiska ohälsa blivit bekräftad och att det kan 

ha varit detta som låg till grund för beslutet (Svenska dagbladet 2015). Vidare ser vi 

också risker med att befinna sig på själva flygplatsen. Året efter den ovannämnda 

flygolyckan skakades Bryssel av ett terrordåd på flygplatsen Zaventem. Två 

explosioner i avgångshallen dödade ett antal människor och terrorgruppen IS tog på 

sig dådet (SVT 2016). 

 

Med detta som grund vill vi undersöka vidare hur individer, trots att det vet om dessa 

incidenter med ödesdigra utfall, väljer flyg som färdmedel. Vi intresserar oss av 

tankar individer har angående riskerna och vad som kan göra att de trots riskerna 

väljer flyg. Är det möjligt att avsaknad av kontroll och kunskap gör individen ignorant 

för risker med flyg eller handlar det om att riskerna är små? Vad är det som behövs 

för att hantera dessa känslor som eventuellt uppstår. 

1.1 Begreppsdefinition 

I vår studie kommer vi fokusera mycket på begreppet flygresor och med det menar vi 

från att individerna anländer till flygplatsen de reser ifrån och vistelsen där, själva 

flygresan samt fram till att du lämnar flygplatsen individen ankommer till. Vi väljer att 

definira begreppet flygresor då det är ett vardagligt ord som vi har en egen definition 

av. Andra begrepp som exempelvis riskobjekt, objekt i riskzon, tillit och kontroll 

beskrivs i vårt teoretiska ramverk samt tidigare forskning.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan påverka individens syn på 

risker och flygsäkerhet i samband med flygresor. Studien avser även att undersöka 

relationen mellan riskobjekt, exempelvis tekniska fel, terrorister samt mänskliga 

misstag och objekt i riskzonen, exempelvis resenärer. Vidare undersöks betydelsen av 

tillit och kontroll vid individens hantering av risker.  

 

 



6 
 

1.3 Frågeställningar 

-     Hur kan vi förstå hur riskobjekt vid flygresor skapas och hur relationen 

mellan riskobjekt och individen uppstår? 

-     Har tillit någon betydelse för hanteringen av risker och individens 

upplevelse av kontroll i samband med flygresor? 

 

2 Teoretiskt ramverk 

Nedan kommer vi presentera det teoretiska ramverket som vi använder oss av för att 

besvara våra frågeställningar och hur dessa teorier kompletterar varandra. 

2.1 Hur teorierna kompletterar varandra 

För att förstå varför människor, trots en avsaknad av kontroll, ändå väljer flygplan 

som färdmedel använder vi oss av teorin om riskobjekt och objekt i riskzon. 

Relationen mellan dessa hjälper oss att förstå hur individer skapar en uppfattning om 

vad som är risk och vilka faktorer som faktiskt spelar roll i denna uppfattning. Trots 

att individer i många fall uppfattar flygplatser och flygplan som riskfyllda platser är 

detta ett vanligt sätt för människan att transportera sig på, både privat och i arbetet. 

Att känna tillit till expertsystem och förstå hur tillit kan påverka rationella beslut gör 

att vi bättre kan förstå varför individer väljer flyg trots riskerna. Nedan kommer en 

mer utvecklad förklaring till dessa teorier och vad de har för roll i vår studie. 

2.2 Relationell teori 

Relationell teori är en teori som utgår från olika situationer som är kognitivt skapade 

utifrån relationen mellan riskobjekt och objekt i riskzonen. Teorin utgår från att 

riskobjekt utgör ett hot när det hotar värdet på det objekt som är i riskzonen (Boholm 

& Corvellec 2011, s.175). För att kunna definiera ett objekt som ett riskobjekt måste 

vi kunna skapa oss en bild över hur riskobjekt är direkt kopplat till en förmodad skada 

på själva objektet som då hamnar i riskzon. Viktigt att poängtera är att objektet som 

då befinner sig i riskzon inte nödvändigtvis är ett materiellt objekt utan något som 

man menar är kulturellt, psykiskt eller socialt konstruerat som kan pekas ut och 

avgränsas (Boholm & Corvellec 2011, s.177). I vår studie, gällande flygresor och 
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flygsäkerhet, handlar riskobjekten om flygplanet och människor medan objektet i 

riskzon är individen som vistas kring dessa. Relationen som skapas mellan dessa utgår 

från individens identifierande av vilka risker de kan utsättas för som då blir socialt 

konstruerade och ligger till grund för kollektiv förståelse (Boholm & Corvellec 2011, 

s.180-186). Genom att rikta in sig på vad människor förstår som en risk kan vi också 

fokusera på riskens ursprung och att det blir socialt konstruerat. Förståelsen för risk 

blir en kognitiv konstruktion som bygger på situationer och händelser där resultatet 

är okänt (Boholm & Corvellec 2011, s.176-177). 

  

Det finns oftast inga objekt som vi kan säga är en direkt risk utan detta blir helt 

beroende på hur individer ser på detta objekt. En individ kan uppfatta flygplanets 

funktion som en risk för att det är abstrakt och en okänd mekanism medan någon 

annan bara ser det som teknik och något under utveckling. Att bara prata om 

riskobjekt som risk är sällan tillräckligt för att förstå risken då själva objektet faktiskt 

inte utgör en risk utan det är helt beroende av vad för situation individen befinner sig 

i och vad ens relation till objektet är (Persson 2005, s.22-23). Det relationella i teorin 

är att om något uppfattas som en risk beror det på relationen mellan riskobjekt och 

objektet i riskzon och hur den senare uppfattar riskobjekt. 

  

Hur riskerna i samhället förmedlas av oss individer emellan blir en viktig del i 

samhället. Detta för att riskerna oftast är bortom individens vardag och i många fall 

förmedlas av experter som använder deras egna formella språk som är svårt för oss 

lekmän att förstå. Att prata om riskerna är viktigt då individer skapar sin egen bild av 

riskerna genom antingen egna erfarenheter som kan vara bra att dela med sig av 

eller genom att lyssna och prata med människor i sin omgivning. Omgivningen ger 

oss en bild av risker trots att vi saknar egna erfarenheter kring dessa. Individers 

kunskaper och idéer om risker i allmänhet grundar sig oftast i dessa diskurser om risk 

som förs i samhället och där människors handlingar sätts i relation till olika 

riskrelaterade objekt och omständigheter (Binde 2005, s.100-115). 
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2.3 Tillit 

Tillsammans med modernitetens utveckling har människan ofrivilligt och oundvikligt 

tvingats ge sin tillit till olika expertsystem som bygger upp större delen av vårt 

samhälle, som exempelvis infrastruktur. Människor sätter sin tillit i, som Giddens 

uttrycker, ansiktslösa abstrakta system (Giddens 1996, s. 84). När en person väljer att 

resa med flyg sätter de sin tillit till ett ansiktslöst system där de får acceptera att de 

inte har kontroll och lita på de experter och expertsystem som konstruerat samt 

flyger planet. Vidare finns det i sammanhanget en tillit till personer på plats, så 

kallade systemrepresentanter, i detta fall till piloterna och flygvärdinnorna. 

Kontakten sker mellan personernas ansikten och en typ av bekräftelse på 

individernas ärlighet söks. Detta uppstår genom bekräftande ansiktsuttryck som 

lekmännen uppfattar som trovärdiga (Giddens 1996, s. 88). Flygvärdinnor visar sin 

pålitlighet genom ett tryggt beteende, ett uppvisande av ro och sin positiva attityd. 

Behovet av tillit bygger på två olika faktorer, delvis den trygghet till experter som 

tidigare nämnts samt att okunskap hos lekmännen kräver det. Vidare ligger även 

ansvaret hos experten i sig att inte ge ut all sin kunskap om den expertis de besitter, 

något som kan skapa en känsla av otrygghet hos lekmän då de på det sättet blir mer 

medvetna om riskerna. Ibland blir alltså okunskapen i sig en trygghet för människor 

(Giddens 1996, s. 86). 

  

Genom att samhället idag är uppbyggt av så många olika typer av expertsystem har 

inte individen något egentligt val än att visa sin tillit till dessa, något som i många fall 

sker med viss ambivalens. Ofta grundar sig detta i en viss känsla av tvivel då 

okunskapen ofta är en grund till brist på tillit (Giddens 1996, s. 89). Individer kan 

exempelvis uppleva en känsla av ambivalens när de ska flyga då de känner obehag 

inför det men trots detta ändå väljer flyg som färdmedel. 

  

Att känna tillit handlar både om att känna sig tillräckligt trygg med både lekmän och 

experter för att kunna röra sig fritt i samhället. Tilliten som finns mellan individerna 

är direkt kopplat till sårbarhet. Dessa två delar, tillit och sårbarhet, bildar en ram för 

hur sociala problem förmedlas till allmänheten och tillit blir en viktig del då det håller 
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ihop samhällen, organisationer och familjer. Att agera under osäkra förhållande, som 

tillhör risksamhällets karaktär, skapar ett större behov av tillit hos individen då de är 

omringade av dessa osäkerhetsfaktorer och behöver då förlita sig på experter och 

expertsystem. Sårbarheten sitter inrotad i det mänskliga tillståndet och är beroende 

av de oförutsägbara handlingarna hos människor och deras olika erfarenheter av 

tilliten. Sett ur ett bredare perspektiv innebär detta att vi i många fall inte har något 

annat val än att lita på andra runt omkring oss då vårt samhälle ser ut så (Misztal 

2011, s.358-362). Vi måste helt enkelt lita på att de som bygger flygplanen gör det på 

ett sätt så att vi människor kan transporteras säkert och inte råkar ut för olyckor. 

  

Att ha förtroende till de människor runt omkring oss är en viktig del för att hantera 

olika typer av sårbarheter och en viktig del för att hitta strategier för att hantera 

dem. En del av dessa strategier är att alla ska ta ansvar då individer i samhället 

befinner sig i en beroenderelation. Beroenderelationer handlar om att vi alla är 

beroende av varandra då vi inte borde utsätta varandra för fara. Att ha ansvar som 

en strategi för att hantera olika risker blir en ömsesidig relation mellan individer i 

form av respekt och självkänsla (Misztal 2011, s.367-368). 

  

För att förstå hur sårbarheten och tilliten behövs för att individen ska kunna leva i 

dagens samhälle med den modernitet som finns kan vi ta hjälp av Zinns teori, in 

between theory. Den grundar sig i två teoretiska synsätt gällande människors 

förhållande till risk. Det ena synsättet handlar om att vi tar rationella beslut utifrån 

en värdering av riskerna och den möjliga nyttan vi kan få utav dem. Det andra rör ett 

mer icke-rationellt tänkande där vi istället grundar våra beslut på känslor och 

intuition. Vidare menar Zinn att det inte behöver handla om det ena eller det andra 

utan att det finns ett mellanläge, tillit. Där blir besluten blir en blandning av dessa två 

synsätt (Zinn 2016, s.349-351). Utifrån den här in between theory kan vi se att det 

rationella beteende är när vi exempelvis utgår från egna erfarenheter där vi värderar 

och ser olika på risker. Det icke-rationella beteendet blir istället det som kommer av 

exempelvis känslan av att inte ha kontroll när vi flyger vilket skapar risker hos 

individen. Kombinationen av rationella och icke-rationella beslut gör att avsaknad av 
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erfarenheter skapar behov av tillit. Detta går även att koppla till relationsteorin där 

tillit blir en form av mellanstrategi som påverkar hur objektet i riskzon uppfattar 

riskobjekt. 

 

3 Tidigare forskning 

Nedan kommer vi presentera forskning som tidigare gjorts inom det område vi avser 

undersöka i denna studie och som kan skapa större förståelse och grund till vår 

studie. 

3.1 Riskuppfattning och riskbeteende 

Tidigare forskning berör hur individens uppfattning av risk och deras vilja att hantera 

dem påverkar vad de ser som risker. I praktiken har detta inneburit att kunskap och 

kompetens eftersträvas och att säkerhetsrutiner bör arbetas fram. Att både ha 

kunskap och att ta fram säkra rutiner ingår i att arbeta fram strategier för att 

förebygga risker och kunna hantera dem på bästa sätt (Powell 2007, s.10). Faktorer 

som påverkar hur individen uppfattar risker har även med graden av kontroll 

individen känner och hur mycket tillit den har till experter och omgivningen. Hur 

individen inhämtar information om en risk, personliga händelser och erfarenheter 

påverkar också vad de ser som risker och inte (Powell 2007, s.11). 

  

När det kommer till hur individen agerar vid kända risker har det visat sig att 

individen i många fall kan ha kunskap om vad risken innebär men agerar på ett annat 

sätt än vad som är bäst. Exempelvis kan individen ha kunskap om att det är tillåtet 

rent juridiskt att lämna ut sina lösenord men att det kan vara en dålig idé 

säkerhetsmässigt då obehöriga kan få tillgång till viktig information. Trots detta 

händer det att personer ändå lämnar ut sina lösenord (McCormac, Zwaans, Parsons, 

Calic, Butavicius & Pattinson 2016, s.151-152). I forskningen har det kunnat 

konstateras att risktagande beteende har att göra med om individen är villig att 

utsätta sig för en risk eller inte. Vidare har det att göra med vem man är som person 

och att personliga egenskaper avgör om man vill ta risker eller inte (McCormac, 

Zwaans, Parsons, Calic, Butavicius & Pattinson 2016, s.153). 
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3.2 Tillit till expertsystem 

Genom åren har en hel del forskning gjorts kring vad tillit är för människan och hur 

den visar sig. Generellt handlar tillit om något psykologiskt som finns hos individen 

och framförallt hur vi människor litar på andra människors beteenden. När 

människan ger sig in i att ha förtroende och tillit för någon annan framträder oftast 

de egocentriska vinsterna och fördelarna hos individen (Evans & Krueger 2010,  

s.171-172). Vad gäller människan och tillit drar vi ofta snabba beslut om att inte 

förlita oss på andra om risken för att utsättas för fara är hög. Då tillit är något som 

kan sitta psykologiskt och som påverkas av flera faktorer kan vi förstå att det är ett 

komplext system som är kognitivt krävande. Genom att människan istället närmar sig 

tillit genom de egoistiska egenskaperna kan vi känna tillit om vår egen risk för att 

utsättas för något är låg. Forskningen visar på att människor skulle vara mer benägna 

att känna tillit om de kunde betrakta både konsekvenserna och sannolikheterna för 

att lättare göra riskbedömningen (Evans & Krueger 2010, s.175). 

  

Flygplan som en teknologisk innovation är oerhört komplext. När personer väljer flyg 

som färdmedel visar de sin tillit till en mängd olika expertsystem som tillsammans 

konstruerar planen (Downer 2010, s.86). Själva tilliten till dessa expertsystem 

behöver inte nödvändigtvis handla om hur sällan ett flygplan kraschar utan även i 

vilken mån schemalagda avgångar hålls, mindre nödsituationer under flygning och 

andra oväntade händelser. Därför är det viktigt för passagerares förtroende mot 

flygbolag att arbetet med flygplanen samt krishantering även sker proaktivt (Hewitt 

& Pham 2014, s.1). 

3.3 Tidigare forsknings roll i vår studie 

Tidigare forskning har genomfört många studier i hur individen uppfattar risker och 

vad det är som påverkar oss, precis som vi har presenterat ovanför. Forskning har 

däremot inte fokuserat så mycket på individens riskuppfattning vid just flygresor och 

hur vi kan hantera ett sådant komplext fenomen. Säkerheten i samband med 

flygningen är extremt hög men trots detta oroar sig många individer för den. Vi vill 

komplettera den tidigare forskningen med ett relationellt perspektiv från individen 

och vad det är som gör att vi ser risker med flygresor.  
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4 Metod 

I denna del kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. Vi kommer gå in på hur vi har använt oss av intervjuer och vilka 

analysmetoder vi har använt oss av när vi analyserat vårt datamaterial. 

4.1 Val av metod 

Den metod vi valt att använda oss av för att samla in data som ska besvara våra 

frågeställningar är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär i praktiken att intervjuaren har med sig en intervjuguide med 

öppna frågor utan svarsalternativ och de behöver inte läsas upp i följd. Intervjuaren 

har även möjlighet att, under intervjuns gång, ställa följdfrågor eller kompletterande 

frågor för att förtydliga svar som känns viktiga (Bryman 2002, s.127). Att ha möjlighet 

att ställa följdfrågor innebär också att det ställer högre krav på intervjuaren. Hen 

måste vara väl insatt i de teoretiska problem man avser att undersöka samt insatt i 

ämnet studien avser att undersöka för att veta när viktiga frågor är besvarade 

(Brinkman & Kvale 2014, s.32). För vår del är detta viktigt då vi vill ha möjlighet att 

ställa följdfrågor om informanten exempelvis skulle ta upp en erfarenhet kring 

flygsäkerhet som vi är intresserad av att veta mer om. 

4.2 Genomförande 

För att genomföra våra intervjuer behövde vi först skapa en intervjuguide där vi 

samlade de frågor vi ville ställa till informanten under intervjun. Syftet med en 

intervjuguide är att intervjuaren ska inhämta information om vad informanterna har 

för uppfattning om utvalda ämnesområden (Bryman 2002, s.304-305). I vårt fall har 

vi skapat en intervjuguide utifrån ämnet flygsäkerhet och individens uppfattning om 

de risker som finns med detta. Frågorna riktar sig även till om informanterna känner 

tillit till expertsystem som rör vårt ämne flygresor, se bilaga 2. 

  

När intervjuguiden var färdigställd övergick vårt arbete till att hitta informanter att 

genomföra intervju med. Den enda kravet vi hade på våra informanter var att de 

skulle ha flugit någon gång de senaste åren för att erfarenheter och tankar kring 
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flygsäkerhet skulle vara någorlunda färskt. När vi skulle börja vårt sökande efter 

personer att intervjua ville vi hitta dessa i en passande miljö för det vi har avsett att 

undersöka, flygresor. Vi åkte därför till en flygplats för att leta informanter. Vi hade 

med oss en mindre enkät som de enkelt kunde svara på medan de stod och väntade 

på väskorna där de också hade möjlighet att skriva i deras kontaktuppgifter om de 

kunde tänka sig ställa upp på en längre intervju. Vi insåg snabbt när vi stod på 

flygplatsen att människor inte var villiga att ställa upp på en längre intervju och vi var 

tvungna att hitta på ett nytt sätt att få tag på informanter till vår studie. 

  

Då vi återigen kunde konstatera att det enda kravet vi hade på våra informanter var 

att de hade rest inom de senaste åren kunde vi välja informanter som fanns i vår 

omgivning. Vidare hade vi inga speciella krav på ålder men valde att intervjua 

personer inom olika åldersgrupper för att förhoppningsvis skapa en bredd i 

erfarenheter. Spannet hamnade mellan 24 och 60 år. Vi intervjuade både män och 

kvinnor där de alla hade flugit inom de senaste åren. De flesta hade ingen tidigare 

kunskap om flygsäkerhet medan vissa hade det genom tidigare arbeten som 

exempelvis flygvärdinna. Vi utförde tio fysiska intervjuer där nio av dem genomfördes 

i olika grupprum på Mittuniversitetet för att miljön skulle vara lugn och att vi inte 

skulle störas. En av intervjuerna genomfördes på ett kontor då det blev enklast för 

informanten. Intervjuerna som har genomförts har tagit i snitt 15-25 minuter vilket vi 

först reagerade negativt på då det kändes för tunt. Detta eftersom vi från början bara 

hade tänkt att genomföra sex intervjuer. Vi valde då att genomföra ytterligare fyra 

intervjuer för att få ut mer empiriskt datamaterial att analysera. Efter att vi gjort 

detta kunde vi konstatera att vi hade tillräckligt med material för att besvara våra 

frågeställningar. 

4.3 Metod för analys av datamaterial 

I denna studie om individers uppfattning kring risker i samband med flygresor har vi 

analyserat deras reflektioner och svar genom de svar vi fått fram av våra kvalitativa 

intervjuer. Detaljer kring vad som sägs och hur det sägs blir en viktig del av analysen 

och den data vi får ut i vår studie är de inspelningar vi gjort. Vidare transkriberade vi 

inspelningarna som sedan blev det empiriska materialet vi använde i vår textanalys. 
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Att göra en textanalys innebär att vi letade i den utvalda texten, i vårt fall 

transkriberingarna, efter ord och meningar som återkommer och som kopplar direkt 

till våra teorier och frågeställningar (Ahrne & Svensson 2015, s.23). 

  

Att vi genomfört en textanalys innebar också att vi har valt att tematisera det 

empiriska datamaterialet för att de ska ge svar på våra frågeställningar. När vi 

bearbetat materialet har det i praktiken inneburit att kategorisera och sortera i 

texten för att förtydliga svaren på de frågor vi ställt (Ahrne & Svensson 2015, s.23). 

Att tematisera i en studie innebar, redan innan inspelningarna skedde, att vi 

arbetade fram olika teman till frågorna för att klargöra för oss själva vad exakt det är 

som ska undersökas. 

4.4 Etiska aspekter 

Då vi använder oss av en kvalitativ metod är den etiska aspekten extra viktig att ha i 

åtanke då frågorna under intervjun kan bli personliga och känsliga (Ahrne & Svensson 

2015, s.39). Detta blir även viktigt för att skapa en god relation mellan oss som 

intervjuare och informanten i fråga. 

  

Ytterligare en viktig faktor vid studier likt denna är att de som bedriver arbetet ser till 

att informanterna på något sätt inte kommer till skada genom att personlig 

information sprids (Vetenskapsrådet 2002, s.5-6). Vidare beskriver Vetenskapsrådet 

(2002 s.7-14) fyra typer av huvudkrav för att skydda informanterna vid intervjuer, 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

Informationskravet handlar om att tydligt förklara för informanterna vad intervjun 

kommer att handla om samt deras rättighet att avbryta sin medverkan när de än vill. 

Det forskaren förklarar ska även beröra vad forskningen handlar om samt vad 

informantens svar kommer göra för forskningen. Vidare handlar samtyckeskravet om 

att informanten ska ge sitt samtycke till att materialet forskaren får ut av intervjun 

kan användas till det. Detta har vi gjort då informanten fick skriva på ett 

samtyckesavtal, se bilaga 1, i samband med intervjuerna. Det gjordes även ett 

muntligt förtydligande att deltagandet i studien var frivilligt och att informanten när 
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som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar i sin 

tur om hur vi behandlar informanternas personuppgifter.  

  

Innan vi genomförde intervjuerna gick vi själva igenom vilka etiska aspekter vi skulle 

förhålla oss till i våra intervjuer, ett form av etiskt protokoll. Dessa aspekter handlar 

exempelvis om att vi raderar de inspelade intervjuerna och transkriberingarna när 

intervjuerna är klara för att undvika att utomstående kan identifiera personen som 

svarat på frågorna (Brinkman & Kvale 2014, s.100). Av den anledningen har vi också 

uteslutit namn samt kön då dessa två faktorer inte är relevanta för vad vi avsåg att 

undersöka och kommer istället använda det könsneutrala ordet hen. Vidare kommer 

vi under resultatdelen inte nämna intervjupersonerna i den ordning de blev 

intervjuade, detta för att undvika möjligheten för individer att identifiera vem som 

sagt vad. Vi kommer därför kasta om siffrorna på intervjupersonerna som 

presenteras i resultatet för att anonymisera svaren ytterligare.   

4.5 Metodreflektion 

När vi skulle börja vår studie reflekterade vi först över hur vi skulle gå tillväga och 

vilken metod vi skulle använda oss av. Valet föll på en kvalitativ studie då vi ville 

undersöka individers uppfattning och tankar kring risker i samband med flygsäkerhet 

vilket då kunde kräva följdfrågor som var möjliga vid kvalitativa intervjuer. Fördelen 

med en kvantitativ metod i detta fall hade varit att vi fått in svar från många fler 

personer och då haft mer material att använda oss av. Vidare har vi reflekterat över 

vilka begränsningar som funnits i vår studie och kan konstatera att antalet intervjuer 

vi genomfört är för få för att kunna dra slutsatser om att resultatet gäller alla.   

 

5 Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras under olika rubriker för att tydliggöra 

kopplingarna till vårt teoretiska ramverk och den tidigare forskningen som finns kring 

ämnet. Nedan kommer vi presentera utvalda citat från våra informanter som är 

relevanta för vår studie och som kommer ge svar på våra frågeställningar. Vi kommer 

utgå från olika teman vi identifierat från textanalysen vi har gjort där riskzoner, 
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psykologiska faktorer och erfarenheter, risktagande beteende, tillit till experterna 

och kontroll är de teman vi arbetat utefter.  

5.1 Riskzoner 

Våra informanter kunde identifiera en hel del risker i samband med flygresor både 

utifrån vad de tror kan inträffa och vad de har för egna erfarenheter. Några av våra 

informanter såg människor som en stor riskfaktor när de vistas på flygplatser. Vi har i 

vårt teoretiska ramverk pratat om hur sårbarhet hos individen uppstår av ett 

beroende av andra människors handlingar som i många fall är oförutsägbara. 

Sårbarheten kan även grunda sig i olika erfarenheter som individen har och som kan 

påverka tilliten till både lekmän och experter. 

  

 IP1: Övrig personal på flygplatsen går igenom samma säkerhetskontroll 

som personalen på flygplanen [...] Det känns som en falsk säkerhet [...] 

den kontrollen känns lite mer slapp för de vet att det är folk som jobbar på 

flygplatsen. 

  

IP10: Det har inget med flyget att göra utan mer folkmassor i allmänhet. 

  

 IP5: Pratar vi större risker så kan jag förnuftsmässigt säga att flygplatser är 

attraktiva mål för de som vill få uppmärksamhet, terrordåd eller attentat 

som man säger. Då ser vi ju att det är mycket människor så det är den 

typen av risker jag ser. 

  

Faktorer som kan påverka hur individen upplever risker i sin närhet har även visat sig 

i den tidigare forskningen handla om omgivningen. Riskerna grundar sig i om man 

känner tillit till sina medmänniskor när vi reser med flyg och våra informanter kan 

konstatera att mänskliga fel är något en del av dem upplever som en risk. 

  

                   IP2: Jag tror ändå mänskliga fel. 
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 IP6: Någon gång måste man ju nysa eller blinka och missa något som man 

inte borde gjort. 

  

Det var även en informant som kunde ge ett mer konkret exempel på hur dessa 

mänskliga faktorer spelar in och trodde att en av de vanligaste orsakerna till att 

flygolyckor sker kan ha med flygledarens arbete att göra. 

 

IP7: Att flygledaren inte har riktigt koll på hur det ser ut när de dirigerar 

[…] det är ju ändå några gånger det har skett att de har gett fel direktiv så 

plan har krockat. 

5.2 Psykologiska faktorer och erfarenheter 

Våra informanter har upplevt risker utifrån något som de inte riktigt kan förstå och 

något som känns onaturligt. Vidare har även tidigare forskning visat att tillit kan vara 

något som sitter psykologiskt hos individer och detta är även något som våra 

informanter har nämnt (Evans & Krueger 2010, s.171-172). Dessa psykologiska 

faktorer är exempel på komplexa system som styr oss och som är kognitivt krävande. 

  

 IP10: Något onormalt är det ju med det som triggar igång hjärnan som vi 

inte riktigt kan komma åt med förnuftet. 

 

 IP9: Jag tror det är något onaturligt i situationen som kan locka fram 

rädslor. 

  

IP3: Jag skulle nog intala mig själv att min osäkerhet bara sitter hos mig 

själv. 

  

Våra informanter kunde konstatera att erfarenheter hade en stor påverkan på hur de 

ser på risker. Den relationella teorin beskriver hur människor uppfattar risker 

beroende på egna erfarenheter samt vad de sett av omgivningen. Den tidigare 

forskningen har också visat på att personliga händelser och omgivningen har en stor 

påverkan på individens riskuppfattning. 
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 IP2: De få flygolyckor jag läst om är på grund av psykosociala faktorer typ 

som att piloter har varit deprimerade. 

  

 IP1: Men samtidigt upplever man ju att de tar olika saker vid olika 

säkerhetskontroller. 

  

 IP9: Man märker att de, ah, nu glömde jag detta och oj nu hade jag den 

där. Vad bra att ni hittade denna, det tycker jag är gott hopp om att de 

nog hittar värre saker också. 

  

När det gäller erfarenheter som våra informanter sitter på så präglas detta mycket av 

vad omgivningen har att säga. Det som våra informanter har hört eller läst om 

påverkar i allra högst grad vad de ser som risker. 

  

 IP1: Det finns ju vissa bolag man inte vill åka med på grund av att man hört 

saker från andra och så. 

IP10: Jag backpackade mycket när jag var yngre och då var jag livrädd när 

jag hade läst böcker om att folk lägger knark i ens väska och sånt. Då var 

jag jävligt på min vakt. 

5.3 Risktagande beteende 

På frågan om våra informanter skulle välja flyg trots en medvetenhet om riskerna så 

kunde de konstatera att de förmodligen skulle välja flyg ändå. Ser vi tillbaka på den 

tidigare forskningen kan vi se att risktagande beteende grundar sig i personliga 

egenskaper som kan avgöra om man är villig att utsätta sig för risker eller inte. 

Egocentriska aspekter tillkommer även när individer ska göra bedömningar om de är 

villiga att utsätta sig för risker. Vi kan också se hur dessa tankar kan tolkas utifrån 

rationalitet och känslor hos individen. 

  

 IP7: Det beror på vart jag ska och hur långt [...] flyg är för tidseffektivt. 
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IP9: På något sätt övervinner lathet och sånt att man ändå väljer flyg. 

  

En av våra informanter kunde konstatera att känslan av osäkerhet som kan uppstå i 

samband med flygresor även kan bero på informanternas egna tankar och i samband 

med det, de personliga egenskaperna. 

  

IP6: Man kan inte gå runt och vara rädd jämt, då blir man ganska 

begränsad. 

  

Att våra informanter skulle börja ändra sitt rörelsemönster vid en ökning av 

incidenter skiljde sig mellan de olika personerna. En informant var mer öppen för 

förändring om detta skulle inträffa medan en annan kände sig trygg i sin kunskap om 

att risken för att utsättas för något är liten. 

  

IP10: Om det skulle börja hända jättemycket saker plötsligt. Men det 

känns ju väldigt otroligt i dagsläget. Men om det skulle börja hända kanske 

man skulle börja fundera. 

IP9: Jag kan viss statistik och jag vet att det är större risk att dö av något 

annat. 

5.4 Tillit till experterna 

En förutsättning för att våra informanter skulle känna sig trygga när de reser med flyg 

hade mycket att göra med att säkerhetsrutinerna sköts och att bolagen de reser med 

känns tillförlitliga. Tidigare forskning visar på att förtroende byggs på service och att 

inblandade experter arbetar proaktivt med säkerhetsarbetet. Detta är även något vi 

märkt att våra informanter ser som en viktig del för att känna sig trygg när de reser. 

 

 IP10: Att det tekniska underhållet sköts korrekt. 
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IP5: Jag lever i tron om att det finns ett systematiskt säkerhetsarbete, 

därför känner jag mig inte orolig. 

  

Att våra informanter behöver känna tillit till experterna för att kunna resa med flyg är 

ett faktum. Detta för att de i många fall inte själva besitter den kunskapen som krävs 

för att transporteras med flyg. Vidare är också egna erfarenheter av att säkerheten 

sköts och att flygningarna går bra en avgörande del för att välja flyg som färdmedel. 

Tillit till expertsystem, som vi nämnt i det teoretiska ramverket, berör just det faktum 

att lekmän inte har kunskap och tvingas då att ge sin tillit till experterna. 

  

 IP2: Kan vara naiv men jag har inte blivit utsatt för något som gör att jag 

inte skulle lita på personalen. 

  

 IP7: Har man flugit en del blir man ju stannad för småsaker och då märker 

man hur noggranna de är. 

  

 IP3: Det är ändå människor som är lugna, är vana och har utbildning. 

  

Det fanns även en del tankar och reflektioner kring vad som skulle kunna förbättras 

ännu mer för att våra informanter skulle känna sig ännu tryggare när de reser med 

flyg. En hel del av dem kunde inte heller komma på något som faktiskt skulle kunna 

förbättras. 

  

 IP9: Det är ju få transportmedel som det finns så mycket säkerhetstänk [...] 

jag vet inte vad de skulle göra ytterligare faktiskt. Ah det är ju det här, det 

står ju faktiskt i tidningen idag till och med. Att man skulle titta på 

piloterna och hur de mår psykiskt. 

 

 IP3: Något som räddar en om motorerna skulle dö ut. Det tror jag skulle 

kännas tryggare. 
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5.5 Kontroll 

Under våra intervjuer kunde vi tydligt se att tilliten tycks vara uppbyggt på känslan av 

kontroll och detta är även något som visat sig i både tidigare forskning och vårt 

teoretiska ramverk. Anledningen till detta är för att individen måste sätta sin tillit till 

ett ansiktslöst system där experter är de som har kunskap. 

  

IP4: Det är något man gör ganska sällan. Det är utanför ens kontroll, du 

kan inte påverka något över huvud taget. 

  

IP2: Man lämnar mycket ansvar till andra händer så att säga. 

  

IP3: Det är för att man inte har någon kontroll eftersom man är 10’000 

meter upp i luften och måste lita på så mycket teknologi. 

  

En av våra informanter kunde också konstatera att hen tidigare inte var flygrädd men 

har blivit det över åren och den främsta anledningen nog är för att hen har skaffat sig 

mer kunskap om sig själv. 

 

IP9: Sedan man blev lite mer medveten om sig själv. Jag har ganska mycket 

kontrollbehov och du kan inte ha kontroll i ett flygplan. 

 

6 Diskussion 

I diskussionen nedan kommer vi fördjupa oss i de svar som vårt resultat har gett oss 

och tillsammans med det teoretiska ramverket och tidigare forskning ge svar på vårt 

syfte. 

6.1 Riskobjekt och objekt i riskzon 

En del av vårt syfte har varit att undersöka relationen mellan riskobjekt och objekt i 

riskzon. För att besvara denna fråga har vi använt oss av den relationella teorin som 

förklarar hur dessa två faktorer kombineras och är socialt konstruerade. För att dessa 

ska ställas i relation till varandra så behöver riskobjekt utgöra ett hot mot objektet 
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som då befinner sig i riskzon (Boholm & Corvellec 2011, s.175). Eftersom våra 

informanter i detta fall identifierat främst flygplanet och andra människor som något 

hotfullt blir dessa två våra riskobjekt och informanterna således objekten i riskzon. 

Vår första tanke var att även flygplatsen skulle vara ett riskobjekt men eftersom 

ingen av våra informanter uttryckte någon känsla av osäkerhet mot flygplatsen 

generellt utan endast mot människorna som vistades där blev detta inte aktuellt. 

6.1.1 Riskobjekt, människor 

Ett av våra riskobjekt är, som nämnt, andra människor och anledningen till detta är 

att våra informanter konstaterat att dessa utgör ett hot mot dem. De har kunnat 

konstatera att folkmassor är en osäkerhetsfaktor eftersom det är svårt att vara 

uppmärksam på alla samt att terrorhot oftast är riktat mot stora folkmassor. Dessa 

två faktorer grundar sig i information som informanterna har inhämtat från 

omgivning i form av att de hört det från andra människor samt media. Vidare har de 

även nämnt att mänskliga fel är något de ser som risk vid flygresor vilket inte bara 

handlar om lekmäns beteenden och handlingar utan även experternas. Misstagen 

kan handla om så enkla saker som att inte vara uppmärksam under några sekunder 

vilket kan vara helt avgörande ur säkerhetssynpunkt. Exempel kan vara 

ouppmärksamhet från flygledaren som dirigerar planen samt det faktum att 

personalen på flygplatsen går igenom en egen säkerhetskontroll. En av våra 

informanter upplevde personalens säkerhetskontroll som bristfällig då hens 

uppfattning var att de som genomförde kontrollen gjorde det med viss oaktsamhet.  

 

Den osäkerhet som uppstår kring sina medmänniskor sitter i sårbarheten vi individer 

känner då vi kan bli utsatta för händelser och beteenden som vi inte kan förutsäga 

(Misztal 2011, s.358-362). För att vi människor ska kunna hantera dessa situationer 

behöver vi förstå att strategin som behövs är att ta ansvar för sina medmänniskor. 

Detta bör ligga i vår natur då vi ska visa hänsyn och respekt mot varandra och inte 

vilja skada någon (Misztal 2011, s.358-368). För att lekmän ska känna sig trygga på 

flygplatsen behöver de känna tillit till systemrepresentanterna vilket är de experter 

som arbetar med flygresorna. En viktig del av systemrepresentanternas sätt att agera 

för att skapa trygghet kan i praktiken även innebära att de inte alltid informerar om 
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de direkta hotet som kan finnas. Ibland kan det vara en trygghet hos individer som 

vistas på exempelvis en flygplats att inte vara medveten om alla hot (Giddens 1996, 

s.86-88). Det handlar alltså om en finkänslighet hos de som arbetar på flygplatsen där 

de exempelvis inte direkt går ut med information om en misstänksam person de letar 

efter för att inte skapa onödig oro om det sedan visar sig vara obefogat. 

  

Att säkerhetskontrollen hos personalen kan upplevas som slarvig kan bero på att 

både personerna som genomför säkerhetskontrollen samt personerna som arbetar 

inne på flygplatsen är experter inom området. Genom detta kan en typ av tillit skapas 

mellan dessa då mötet sker kontinuerligt och man förväntar sig att sina likasinnade 

går att lita på. Sannolikt skapas tillit genom en kontinuerlig kontakt och interaktion 

som i detta fall gör att personen i säkerhetskontrollen ser övrig personal som ett 

bekant ansikte. Genom detta kan säkerhetskontrollen bli mer oaktsam då hela 

processen blir mer av en rutin för experterna. Rutiner är något vi har sett är viktigt 

för att skapa tillit hos våra informanter (Powell 2007, s.11). Vi ser att detta är ett 

problem då experterna som arbetar inom det vi benämner som flygresor måste 

genomföra alla säkerhetskontroller på ett noggrant sätt. Vi kan tolka att detta rör sig 

om en typ av normalisering som kan bli riskfylld när experterna glömmer bort hur 

viktigt det är att genomföra varje kontroll lika noggrant och att farliga föremål 

eventuellt kan passera säkerhetskontrollerna. Experterna bör genomföra 

kontrollerna lika noggrant för att visa respekt och ta ansvar för sina medmänniskor 

och detta gäller kontroller oavsett om det är riktat mot lekmän eller experter. Skulle 

en incident inträffa som beror på att en medarbetare på flygplatsen har slarvat med 

sitt arbete finns en risk för att tilliten från lekmännen blir skadad och svår att återfå 

då legitimiteten minskar. 

  

Respekt och ansvar handlar också i allra högsta grad om hur piloterna agerar kring 

det faktum att de har fullt ansvar för alla passagerare. Våra informanter har genom 

egna erfarenheter kring vad de läst om vad som orsakat flygolyckor de senaste åren 

kunnat konstatera att ett möjligt problem är psykisk ohälsa hos piloterna. De har läst 

att piloter varit deprimerade och därför med egen vilja kraschat plan för att ta sina 
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egna liv och även passagerarnas. Som en del av vad som kan göra våra informanter 

ännu tryggare i sina resor med flyg var att kolla piloternas mående för att undvika 

olyckor på grund av psykosociala faktorer. I tidigare forskning som gjorts har man 

kunnat visa på att individer, trots vetskapen om vad en risk innebär, agerar på ett 

sätt som inte alltid är bäst ur säkerhetssynpunkt (McCormac, Zwaans, Parsons, Calic, 

Butavicius & Pattinson 2016, s.153). Genom vetskapen om att vi individer faktiskt 

agerar på detta sätt kan vi tänka oss att piloter som vet med sig att de är 

deprimerade inte alltid avstår från att flyga trots att säkerheten hotas för alla. Det 

här blir ett tydligt exempel på när experter inte tar hänsyn till ansvarsrollen de har 

för människor runt omkring och att dessa ska känna sig trygga. Detta är även ett 

exempel på när riskobjekt, i detta fall experter som människor, utgör ett hot mot 

objektet i riskzon. 

6.1.2 Riskobjekt, flygplanet 

När våra informanter pratat om vad som hotar dem och vad som utgör riskobjekt har 

det visat sig att flygplan är en sådan faktor. För att något ska vara ett riskobjekt så 

behöver man se en bild av hur en förmodad skada drabbar objektet (Boholm & 

Corvellec 2011, s.180-186). I vårt fall kan informanterna identifiera stora skador om 

exempelvis en flygolycka väl skulle ske. De risker som identifierats handlar främst om 

tekniska faktorer samt en viss osäkerhet på grund av lekmännens okunskap kring 

tekniska mekanismer. Denna okunskap leder i sin tur till att känslan av att inte ha 

kontroll framkommer. Faktorer som att det tekniska underhållet sköts på rätt sätt 

och att våra informanter lever i tron om att det systematiska säkerhetsarbetet sköts 

korrekt gör dem lugna i sitt resande. Egna erfarenheter som våra informanter 

besitter kring flygsäkerhet gör att de kan hantera dessa riskobjekt. Främst handlar 

det om säkerhetskontroller där de blivit stoppade för småsaker vilket fått dem att se 

att säkerhetsarbetet sköts bra. Genom detta får de även en vetskap om att andra 

passagerare gått igenom samma process och att möjliga farliga föremål med stor 

sannolikhet fastnat i kontrollen. Som tidigare nämnt kan vi se att strategier för hur 

individer ska vilja hantera risker har inneburit att just säkerhetsrutiner, kompetens 

och kunskap arbetas fram (Powell 2007, s.11).  
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När det gäller dagens samhälle tvingas individer att känna tillit till expertsystem för 

att vi är beroende av att använda de tekniska uppfinningarna i samhället. Det innebär 

också att individer tvingas sätta sin tillit till ansiktslösa system där vi inte kan se de 

som har byggt upp systemen, exempelvis flygplan, men ändå litar på att dessa 

kommer att fungera (Giddens 1996, s.84). Att identifiera risker är olika från individ till 

individ och faktorer som påverkar detta är att en individ exempelvis kan uppfatta 

flygplan som en risk då det är något okänt och ett abstrakt fenomen (Persson 2005, 

s.22-23). Det har även visat sig ur vårt resultat att detta är något som informanterna 

har reflekterat över, att flyga är så abstrakt så det inte går att förstå hur det går till. 

Vid så komplexa system som flygplan är tillit oerhört viktigt för att människor ska 

känna sig trygga när de går på flygplanen. Tilliten skapas genom säkra system och 

säkerhetskontroller både gällande passagerare och flygplan men även genom 

personalen som arbetar i och omkring flygplanen. Vidare handlar det även om en viss 

trygghet i att inte veta allt och trygghet i att sätta sin tillit till någon med kunskap om 

dessa expertsystem. Vi ser att individer med avsaknad av kontroll kan använda tillit 

som ett sätt att acceptera situationen. 

6.1.3 Objekt i riskzon 

Det objekt som hamnar i riskzon behöver inte vara något materiellt utan snarare 

något som vi människor kan konstruera både psykiskt och socialt (Boholm & 

Corvellec 2011, s.177). I vårt fall är detta individen som befinner sig vid de 

identifierade riskobjekten, människor och flygplan. För att förstå varför våra objekt 

vistas på flygplatser där människor befinner sig och i flygplan där komplexa, abstrakta 

system styr behöver vi förstå hur individen tänker och vad som påverkar dem. Vi kan 

konstatera att de informanter vi har pratat med under denna studie bland annat ser 

flygning som något onormalt och något som triggar hjärnan till något vi inte kan 

förstå med vårt eget förnuft. De har även konstaterat att det onaturliga som sker i 

denna situation är det som också kan locka fram rädslor hos dem som är flygrädda 

vilket kräver tillit till experter. Tidigare forskning har kunnat konstatera det som våra 

informanter tar upp, att tilliten som byggs upp när vi litar på andra människor som 

exempelvis konstruerat flygplanen, kan grunda sig i något psykologiskt (Evans & 

Krueger 2010, s.171-172). Vi ser dock att tilliten till riskobjektet människor grundar 
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sig i hur vi känner inför andra människors handlingar och hur vidare vi kan lita på att 

de inte tänker skada oss. Alltså något som kan påverka oss och vår uppfattning om 

samhället oberoende av individen själv.  

  

Känslan av att inte ha någon kontroll grundar sig i det onaturliga i situationen då 

individen inte kan påverka situationen och att ansvaret lämnas i andra händer. 

Tidigare forskning har visat på att graden av kontroll individen har påverkar 

individens syn på eventuella risker och även hur mycket tillit de är villiga att ge till 

experterna och omgivningen (Powell 2007, s.11). Avsaknaden av kontroll leder i 

praktiken till att riskerna hos individerna inte är i deras vardag utan något de måste 

skapa sig en bild av genom egna erfarenheter och omgivningen (Binde 2005, s.100-

115). Genom att förstå hur mycket omgivningen påverkar oss kan vi också förstå hur 

detta bidrar till vår uppfattning av risker. Vidare handlar detta om att besitta en 

förmåga att vara källkritisk och inte överanalysera risker som målas upp i 

omgivningen genom rykten och information.  

  

Omgivningen och det vi själva vet har gett oss en medvetenhet kring de risker som 

finns i samband med flygresor och detta påverkar individers beslut kring om de ska 

flyga eller inte. Besluten sker i många fall med en viss ambivalens då man tvivlar på 

säkerheten eftersom lekmän inte har någon kunskap om det (Giddens 1996, s.89). 

Ambivalensen som uppstår hos individer kan visas genom att våra informanter pratar 

om att osäkerheten många gånger sitter hos informanten själv, alltså självupplevda 

erfarenheter. Ambivalensen grundar sig även i att omgivningen gett oss information 

vi inte alltid kan vara säkra på vilket gör oss osäkra. Exempelvis kan någon ha hört att 

ett flygbolag inte sköter sina säkerhetsrutiner på rätt sätt vilket skapar oro men 

individen själv har inte sett bevis på detta. Vidare kan vi se vikten av att se förbi 

känslan av osäkerhet då de ser att personalen är lugna, vana och det faktum att de är 

utbildade. I slutändan när det gäller hur omgivningen påverkar oss kan vi inte gå och 

vara rädda då detta begränsar oss i vår vardag. 
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6.2 Tillit som en strategi för att hantera risk 

Våra informanter har kunnat konstatera att egna erfarenheter och andra faktorer de 

noterat i sin omgivning är aspekter som spelar roll för deras uppfattning kring risker. 

De har genom viss kunskap, exempelvis genom att titta på statistik, kunnat bilda sig 

en uppfattning om hur stor risken för flyghaveri och övriga olyckor är. För att förstå 

hur individen tar sina beslut utifrån vad de vet, kommer vi in på det in between 

theory säger. Där blir besluten en blandning av ett rationellt och ett icke-rationellt 

beteende (Zinn 2016, s.349-351). De rationella besluten bygger på egna erfarenheter 

och de icke-rationella besluten bygger på exempelvis en avsaknad av kontroll vilket 

leder till beslut baserat på känslor.  

  

Utfallet för att klara av att balansera dessa två delar blir att individer känner tillit till 

omgivningen. Det som individen inte kan veta genom egna erfarenheter, exempelvis 

hur flygplanet manövreras, skapar de icke-rationella känslorna som avsaknad av 

kontroll. För att individen ändå ska kunna ta beslut om att flyga trots avsaknad av 

kontroll används tillit som en mellanstrategi för att sammanfoga människans 

rationella och icke-rationella belut. Vi kan med vår studie som grund konstatera att 

denna teori är befogad i samband med informanternas beteenden. De värderar 

riskerna med flyg tillsammans med sina känslor om vad som är bäst för dem själva, 

exempelvis tidseffektivitet. Detta hade inte varit möjligt om de inte känt tillit till 

expertsystem. 

 

6.3 Vidare forskning 

Vi ser möjligheterna att forska vidare i ämnet då det fortfarande finns okunskap kring 

flygresor, mestadels för att det är ett sådant komplext fenomen för oss individer att 

förstå. Vi ser att individer noterat att piloters psykiska hälsa har blivit aktuellt de 

senaste åren. Av den anledningen skulle en fortsatt studie i ämnet kunna rikta in sig 

på just piloters psykiska hälsa för att eventuellt se behov av förbättring. 
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Vidare hade det även varit intressant att genomföra en liknande studie riktat till 

bilkörning då detta fenomen är mer integrerat i individens vardag. Sedan hade vi 

kunnat jämföra dessa färdmedel och undersöka vidare kring tillit till både lekmän och 

experter. 

 

7 Slutsatser 

Vårt syfte har varit att undersöka vad som påverkar individens syn på risker och 

flygsäkerhet i samband med flygresor. Vi har undersökt detta genom att analysera 

relationen mellan riskobjekt och det objekt som befinner sig i riskzon. Vi har kunnat 

konstatera att risker uppstår delvis av osäkerhet gällande noggrannhet i 

säkerhetskontrollerna, komplexiteten samt abstraktionen i själva flygandet och 

kunskapen om piloternas möjliga misstag. Kunskapen om att flyg, statistiskt sett, är 

bland de säkrare färdmedlen, att det är tidseffektivt och att säkerhetssystemen 

fungerar korrekt påverkar relationen positivt. Detta visar på ett rationellt tänkande 

där tillit används som en strategi för att hantera osäkerheten när förnuftet inte 

räcker till. Den relation mellan riskobjekt och objekt i riskzon som uppstår innebär att 

individen identifierar risker som kan utgöra ett hot och dessa hot är i sin tur socialt 

konstruerade. Som svar på vår första frågeställning skapas riskobjekt utifrån vad 

individer ser som hot. De är socialt konstruerade ur den synpunkt att individer skapar 

sin uppfattning utifrån vad omgivningen ger oss för bild samt vad vi har för egna 

erfarenheter som vi kan dela med oss av. Ur det faktum att riskerna som skapas är 

socialt konstruerade blir det även en kollektiv förståelse då vi är medvetna om var 

riskerna kommer ifrån. Vi vet att vi blir påverkade av vad andra personer säger till oss 

men väljer ändå att utsätta oss för risker då vi i vissa fall ser de praktiska fördelarna, 

som exempelvis att flyg är mer tidseffektivt än andra färdmedel. 

  

Då individen vid flygresor gör ett aktivt val att sätta sin egen säkerhet i någon annans 

händer har vi kunnat konstatera att tillit är avgörande vid flygresor. Det är avgörande 

då lekmän oftast inte besitter de kunskaper som krävs. Vi kan genom detta se att tillit 

är något som inte sitter psykologiskt utan som blir en naturlig del i hur individer tar 
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beslut. Väljer individen flygplan som färdmedel väljer de automatiskt tillit till en 

mängd expertsystem och detta trots en viss ambivalens till det okända. 

  

Vi kan utifrån vår studie se att det inte alltid är givet att vi förstår varför vi uppfattar 

risker olika och vad det beror på. Anledningen till att det inte alltid är givet är att det 

är utanför vårt sunda förnuft vilket gör att individer behöver hitta sitt eget sätt att 

hantera det. Osäkerhetsfaktorerna som skapas kring det vi inte vet gör oss sårbara 

inför handlingar och beteende hos våra medmänniskor som är oförutsägbara. Tillit till 

experter och expertsystem är vårt sätt att hantera denna sårbarhet som i dagens 

risksamhälle är nästintill oundviklig. Som svar på vår andra frågeställning har tillit 

betydelse för hur individer hanterar risker och upplevelsen av kontroll i samband 

med flygresor. Tilliten behövs för att väga upp det vi själva inte vet och med det 

behöver vi släppa de kontrollbehov vi har. Genom att tillsammans förstå de risker vi 

identifierat kan vi också gemensamt ta ansvar för varandra och på så sätt bygga upp 

den tillit vi behöver. 
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Bilaga 1 

  

Deltagande i studie om riskuppfattning vid flygresor. 

  

Syftet med denna studie handlar om individens riskuppfattning vid flygsäkerhet och 

vad som påverkar individens känsla av trygghet och säkerhet. 

  

Intervjun kommer gå till så att vi ställer dig ett antal frågor och du svarar till den mån 

du kan och vill. Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst, även efter 

intervjun är slutförd. Kontakta då oss så tar vi bort allt material din medverkan gett 

studien. 

  

Dina svar och personuppgifter kommer att behandlas så inte obehöriga kan ta del av 

dem. Vi kommer efter vår transkribering av intervjun radera inspelningen och senare 

även själva transkriberingen. Vill du som informant läsa igenom transkriberingen 

innan vi påbörjar vår analys har du rätt till detta. Du har, om du vill, även möjlighet 

att få den färdiga studien skickad till dig när den är färdigställd. 

  

Informationen du lämnar till oss kommer endast användas till denna studie. Studien 

kommer i sin tur senare bli offentlig men utan någon möjlighet att kunna identifiera 

vilka personer som deltagit. 

  

Informant: 

 

Datum och ort: 

 

Studenter: 
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Bilaga 2 

  

Inledning 

Vi läser sjätte terminen på risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet 

och ska nu skriva en C-uppsats i sociologi. Denna studie kommer att handla om 

individens riskuppfattning vid flygsäkerhet och vad som påverkar individens känsla av 

trygghet och säkerhet. 

  

Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

  

Frågor 

  

Informantens bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

  

2. Var bor du? 

  

3. Vad är din huvudsakliga syssla? 

(jobb eller student) 

  

4. Har du flugit de senaste året, inrikes eller utrikes? 

  

Erfarenhet av flygresor 

  

5. Hur ofta flyger du? 

  

6. I vilket sammanhang reser du oftast? 

  

7. Mellan vilka städer flög du senast? 

  

8. Har du flugit utomlands någon gång? om ja: 
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●      Upplevde du säkerheten annorlunda? 

  

9. Är du flygrädd? Om ja: 

●      Vad är du mest rädd för när du flyger? 

●      Vart tror du din flygrädsla grundar sig i? 

●      Hur kommer det sig att du flyger trots din flygrädsla? 

  

10. När du hör ordet flygsäkerhet, vad tänker du på då? 

 

 11. Har du då någon erfarenhet eller kunskap om flygsäkerhet? 

 

Riskuppfattning 

  

I studien kommer vi fokusera mycket på flygresor och med det menar vi från att du 

anländer på flygplatsen du reser ifrån, under själva flygresan i luften till när du 

lämnar flygplatsen du ankommer till. 

  

12. Ser du någon risk med flygresor? Om ja: 

●      Vilka risker tänker du främst på då? 

●      Varför? 

  

13. Var ser du flest risker, på flygplatsen eller med själva flygningen? 

  

14. Vad tror du är den vanligaste orsaken till flygolyckor? 

  

Informanternas reflektion 

  

15. Vad tror du kan påverka din syn på resesäkerhet? 

●      Varför? 
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Tillit och risksamhället 

  

16. Känner du dig trygg på flygplatsen? Om nej: 

●      Varför? 

  

17. Känner du dig trygg när du sitter i ett flygplan? 

  

18. Litar du på att säkerhetskontrollen genomförs väl? 

●      Vad tror du gör att du litar/inte litar på den? 

  

19. Litar du på anställda på flygplatsen i allmänhet? 

●      Varför tror du att du litar på dem? 

  

20. Tror du att risken för att utsättas för fara påverkar dina val och rörelsemönster 

när du reser? 

●    Reflekterar du över säkerheten mer om du åker med ett lågprisbolag vs. 

ett dyrare alternativ? 

  

21. Ser du något som skulle kunna förbättras inom säkerhet för att du skulle känna 

dig ännu tryggare när du flyger? 

  

22. Om du skulle känna dig osäker på personalens säkerhetsarbete i samband med 

flygresor, skulle du fortfarande välja flyg som färdmedel? 

  

20. Vad tror du är anledningen till många känner sig otrygga och osäkra genom 

flygresan? 

  

21. Litar du på medmänniskorna runt omkring dig när du reser, på flygplanet och 

flygplatsen? 

 


