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Sammanfattning 

 
Titel: Kvinnans riskupplevelser i resans sociala rum 

Beskrivning: Magisteruppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, VT 2009 

Författare: Sandra Friberg, Kristin Holmqvist och Cajsa Moberg 

Handledare: Christer Eldh och Lena Eskilsson 

 
Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om vad som påverkar kvinnliga resenärers 

riskupplevelser samt hur riskupplevelser i sin tur påverkar dem, och att besvara följande 

forskningsfrågor:  
1. Vilka är de bakomliggande orsakerna till den kvinnliga resenärens upplevelser av risk? 

2. Hur påverkar riskupplevelserna den kvinnliga resenärens handlingsutrymme och möjlig-   

   heter till upplevelser?  

Med utgångspunkt i metoden Memory Work har vi samlat in vårt underlag för analys, 

bestående av kvinnliga resenärers samtal kring reseminnen om upplevt obehag. Med hjälp 

av denna empiri har vi sedan, utifrån ett service managementperspektiv, underbyggt våra 

slutsatser. De bakomliggande orsakerna till upplevelser av risk kan delas in i tre nivåer: de 

egna kollektivens uppfattningar, individuella faktorer samt de främmande kollektivens upp-

fattningar. Den kvinnliga resenären väger ständigt kollektiva uppfattningar mot 

individuella faktorer och bedömer utifrån detta hur pass riskbenägen hon ska våga vara – 

det vill säga i vilken utsträckning hon är beredd att trotsa de kollektiva uppfattningarna, 

som till stor del bygger på och reproducerar en könsmaktsordning. I mötet med individer 

som hyser främmande kollektiva uppfattningar tillkommer ytterligare lager av osäkerhet 

eftersom bristande kännedom om den andre försvårar avvägningen, vilket försätter den 

kvinnliga resenären i en dubbel eller rent av multipel utsatthet. Denna balansgång avgör i 

vilken grad riskupplevelsen begränsar den kvinnliga resenärens handlingsutrymme genom 

att resultera i ett val mellan tre grundläggande riskhanteringsstrategier: den undvikande 

strategin; strategin att utrusta sig; samt strategin att distansera sig. Den senare har inte 

uppmärksammats tidigare och innebär att kvinnan varken undviker ”farliga rum” eller 

utrustar sig för att försvara sig, utan istället tar avstånd från de kollektiva uppfattningarna. 

Vilken av strategierna som väljs påverkar hur turistupplevelsen utvecklas och därmed 

turismindustrins produktkvalitet, eftersom den kvinnliga resenären själv är delaktig i 

värdeskapandet under sin resa.                             
               Nyckelord: Risk, Genus, Turism, Memory Work 
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Förord 
 

Det är med stolthet vi härmed presenterar vår magisteruppsats. Fyra lärorika år 

på Campus Helsingborg ligger nu i vårt bagage och vi ser med glädje fram 

emot den resa som väntar.  Innan det är dags för avsked vill vi emellertid tacka 

våra handledare för deras värdefulla stöd och synpunkter som guidat oss i vårt 

arbete. Ett stort tack riktas även till de kvinnliga resenärer som bidragit med 

värdefulla minnen, samt våra nära och kära som bemödat sig med att läsa och 

ge feedback. Slutligen vill vi önska våra klasskamrater ett stort lycka till i 

framtiden! 

 

 

Trevlig läsning, 

Sandra, Kristin och Cajsa 

 



  
 

   

 4 

Innehållsförteckning 

 
Kapitel 1 
Jakten på kvinnans sanning inleds   6 
 

Syfte och forskningsfrågor   7 

Avgränsningar    8 

En översikt     8 

 
Kapitel 2 
Sanningens ramar och begreppens innebörd  9 

 
Risk     9 

• Subjektiv risk som individuell upplevelse  9 
• Subjektiv risk som kollektivt fenomen  10 

 
Genus     12 

• Kvinnans plats i resandets sociala rum  12 

   
Kapitel 3 
Memory Work      14 
 
 Bakomliggande paradigm   14 

Vi och våra medforskare    15 

Från individuell upplevelse till kollektiv process  15 
• Fas ett – Det individuella minnet   15 
• Fas två – De kollektiva tolkningarna   16 
• Fas tre – Materialet bearbetas   17 

 
Kapitel 4 
Bakomliggande orsaker till kvinnans riskupplevelser 19 

 
De egna kollektivens uppfattningar    19 

• Stereotyper av manligt och kvinnligt   19 
• Könsrelaterad risk och den sexuella maktbalansen  20 
• Risk som reproducerad sanning   21 
• Genusorättvisor    22 
• Skuld och eget ansvar   23 

 
 Kvinnan i kollektivet     24 

• Erfarenhet och ålder    24 
• Sunt förnuft eller leva livet?   26 

 
 



  
 

   

 5 

På besök i den andres sociala rum   27 
• Osäkerhet i gästens möte med värden   27 
• Otydliga gränser i det liminala rummet   28 
• Maktbalansen mellan den kvinnliga resenären  
• och den lokala mannen   29 
• Den manliga turisten och den lokala mannen  30 
• Beroendeförhållanden inom främmande strukturer och system 31 

 
Tre nivåer – Tre övergripande orsaker  33 

 
Kapitel 5 
Den kvinnliga resenärens handlingsutrymme  34 
 
 Tre strategier för att hantera risk    34 

• Att undvika risk    34 
• Att utrusta sig mot risk   35 
• Att distansera sig från risk   35 

 
Den kvinnliga resenärens val av strategi  37 

Handlingsutrymmets inflytande över upplevelseprodukten 38 

 
Kapitel 6  
Slutsatser och reflektioner    39 
  
 Den kvinnliga resenärens värderingsprocess  39 

 Implikationer för turismindustrin    40 

 Jakten på kvinnans sanning fortsätter   41 

 Memory Work som forskningsverktyg   42 

 
Epilog      44 
 
Källförteckning      45 
 
Bilaga       
Inspirationsord till de kvinnliga resenärerna  48 



  
 

   

 6 

Kapitel 1 

Jakten på kvinnans sanning inleds 
 
Man har alltid fått inpräntat att ”du ska hålla koll på din drink och täcka den med handen hela 
tiden, alltid hålla utkik efter alla män för att man är aldrig säker”. Man blir ju konstant varnad 
hela tiden och ibland känns det ju så också, att alla män är något jättekonstigt hot./…/ Det är 
ju inte sant heller för att, procentuellt sett, så har de flesta faktiskt rest och det har gått bra. 
Men så är man så jäkla uppskrämd liksom, och om man inte är varsam då får du fan skylla dig 
själv.  

(Diana i: Seminarium 090406) 
 

 
Citatet ovan är centralt för syftet med denna uppsats; att ta reda på vad som påverkar 

kvinnliga resenärers riskupplevelser och hur riskupplevelserna i sin tur påverkar dem. Att 

resa innebär en förflyttning från vardagens fasta normer och rutiner, till en oförutsägbar 

aktivitetskedja på bortaplan. Turisten exponeras därmed oundvikligen för risk, vilket 

ibland upplevs som obehagligt och ibland utgör en del av resans tjusning. 

Vår utgångspunkt är att resenärens upplevelse av risk påverkar hennes handlings-

utrymme och därmed får konsekvenser för turismindustrins möjlighet att leverera värde till 

sina kunder. Grönroos (2008, s.90) menar att känsloeffekter har stor påverkan på 

servicekvalitet men att det fortfarande saknas forskning om detta. Vad gäller riskforskning 

inom turismfältet, liksom risk management inom branschen, är även de begränsade 

områden som anses ligga långt efter den allmänna riskdiskursen (Holmberg 2002, s.16). 

Denna tidigare forskning har hittills främst berört terrorism (se t.ex. Floyd et al. 2003), krig 

(se t.ex. Thapa 2003) och kriminalitet (se t.ex. Michalkó 2003) samt dessa områdens 

konsekvenser för industrin. När det gäller den kvinnliga turisten mer specifikt, dröjde 

intresset tills genusforskningens första studier inom turism presenterades i mitten av 1990-

talet (Byrne Swain 1995, s.248). Denna forskning har dock främst behandlat sexturism (se 

t.ex. Jeffreys 2003), romance tourism1 (se t.ex. Pruitt & LaFont 1995) och kvinnlig 

arbetskraft (se t.ex. Sinclair 1997). 

Kombinerad risk- och genusforskning inom turism lyser därmed ännu med sin frånvaro, 

bortsett från ett fåtal studier såsom Carrs (2001) kvantitativa undersökning av upplevd risk 

i London bland unga kvinnliga och manliga turister i olika gruppkonstellationer, samt 

under olika tider på dygnet. Utöver detta finns även rikligt med forskning om kvinnors 
                                                
1 Vi kan här inte avstå från att notera att de flesta forskare inom fältet ibland normativt behandlar ”sexturism” 
som en manlig företeelse medan ”romance tourism” betraktas som ett kvinnligt fenomen. Romance tourism 
som begrepp bör dock benämna turism inriktad mot att ha en romantisk affär med någon från lokal-
befolkningen, medan sexturism betyder att turisten betalar för sexuella kontakter.   
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1.  Vilka är de bakomliggande orsakerna till den kvinnliga  

resenärens upplevelser av risk? 
 
2.  Hur påverkar riskupplevelserna den kvinnliga resenärens 
  handlingsutrymme och möjligheter till upplevelser?  

 

upplevelser av risk i hemmamiljöer (se t.ex. Andersson 2005). Även om det är sannolikt att 

det finns samband mellan dessa och kvinnors upplevelser av risk på resande fot, är det 

dock inte lämpligt att direkt överföra resultaten till turismforskningen. Detta beror dels på 

att resande innebär fler och även andra risker, och dels på att riskupplevelser är subjektiva 

och situationsbetingade.  

Generellt har det kvinnliga perspektivet på turism än så länge förbisetts och turisten 

gestaltas ofta efter manliga normer. När skillnader mellan den kvinnliga och manliga 

turistrollen väl förs upp till ytan inom branschen trivialiseras de ofta, och yttrar sig till 

exempel i riktad marknadsföring av shopping för kvinnor och sport för män. Trots att 

turism i sig är en relativt ny arena för akademisk forskning, är kännedomen om kvinnliga 

turister uppseendeväckande bristfällig och när det gäller deras upplevelser av risk i det 

närmaste obefintlig.  

Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder; ”även en lång resa inleds med ett första steg”. Vår 

intention med denna uppsats om den kvinnliga resenärens förhållande till risk är att ta ett 

första steg mot en ökad förståelse av denna kundgrupp, och resans mål är en turismdiskurs 

i vilken den kvinnliga resenärens sanning är lika naturligt närvarande som mannens. 

 

Syfte och forskningsfrågor 
Vår studie har utgångspunkten att upplevd risk kan påverka den kvinnliga resenärens 

handlingsutrymme, och därmed hennes totala reseupplevelse. Syftet med denna uppsats är 

därför att öka kunskapen om vad som påverkar kvinnliga resenärers riskupplevelser och 

hur riskupplevelserna i sin tur påverkar dem. Vi menar att denna kunskap har relevans för 

turismindustrin eftersom dess produkt baseras på upplevelser, i vilka kunden är med-

producent. Därmed är produktens kvalitet inte bara beroende av de varor och tjänster som 

turismindustrin tillhandahåller, utan även av turistens känslor och erfarenheter (Grönroos 

2008, s.63,90). Kunskap om kvinnliga riskupplevelser är således betydelsefullt för 

uppbyggandet och underhållandet av värdeskapande kundrelationer. Syftet operationali-

seras med hjälp av två forskningsfrågor:  
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Avgränsningar  
På grund av vår akademiska bakgrund samt det faktum att vi är uppvuxna i ett väster-

ländskt samhälle, kommer vi att utgå från ett service managementperspektiv samt behandla 

ämnet utifrån den västerländska kvinnliga resenärens ögon.  

Liksom Andersson (2005, s.70-71) vill vi även poängtera att resultaten av en under-

sökning som behandlar kvinnors upplevelser, inte automatiskt betyder att det motsatta 

gäller för män. Därmed strävar vi inte efter att jämföra resenärer av olika kön och deras 

upplevelser av risk, utan är endast intresserade av att studera omständigheterna kring den 

kvinnliga resenären. De avsnitt som trots allt inkluderar mannen bygger på kommentarer 

gjorda av kvinnor under vår insamling av empiri.  

 

En översikt  
Nästa kapitel förklarar grundläggande begrepp och placerar uppsatsen i sitt teoretiska 

sammanhang. Kapitel tre behandlar sedan hur vi har använt oss av metoden Memory Work 

vid insamlingen av empiriskt underlag samt innehåller en kort presentation av materialet. 

Kapitel fyra utgör vår första analys som främst ämnar besvara forskningsfråga ett och 

således beskriva de bakomliggande orsakerna till den kvinnliga resenärens upplevelser av 

risk. Vidare ägnas kapitel fem åt att avhandla forskningsfråga två, hur riskupplevelserna 

påverkar den kvinnliga resenärens handlingsutrymme. Slutligen presenteras våra slutsatser 

och reflektioner i kapitel sex. 
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Kapitel 2 

Sanningens ramar och begreppens innebörd 
 

Risk och genus är begrepp som har en stark koppling till varandra. Genus är strukturerande 

för hur delaktighet och gemenskap formas (Eldh 2004, s.219), vilket i sin tur betyder att 

könstillhörighet är en viktig faktor vid avgörandet av vilka situationer som uppfattas som 

riskfyllda. Detta kapitel behandlar risk och genus utifrån en socialt konstruerad verklighet i 

vilken kvinnan upplever risk till stor del beroende på sitt kön. 

 

Risk 
 

Nothing is a risk in itself; there is no risk in reality. But on the other hand, everything can be a 
risk; it all depends on how one analyzes the danger, considers the event.  
 

(Ewald i: Lupton 2004, s.28) 
 
Vår uppsats bottnar i det socialkonstruktivistiska paradigmet som menar att den sociala 

verkligheten formas i samspelet mellan människor (Giddens 2003, s.566). Enligt detta 

synsätt är risk aldrig ett objektivt fenomen, eftersom vad vi väljer att studera som risk alltid 

baseras på befintliga värderingar och världsbilder, grundade i sociala och kulturella struk-

turer (Lupton 2004, s.28-29). Vi är eniga med Ewald (i: ibid.) som i citatet ovan menar att 

allting kan vara en potentiell risk eftersom osäkerhet i hög grad definieras av människors 

egna tolkningar. Vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt kan dock betecknas som svag i 

den mening att vi, i enlighet med realismen, vidhåller att objektiv risk ändå existerar. Risk 

kan ibland därför beräknas i termer av sannolikhet och ofta undvikas eller minimeras 

genom förebyggande åtgärder. Det är dock den upplevda eller subjektiva risken som är 

föremål för vår undersökning då den har högst potential att styra människors beteende, 

oavsett om den också kan anses vara objektiv. 

 

Subjektiv risk som individuell upplevelse 

Att människors beteende påverkas av deras riskuppfattning kan anses vara en naturlig följd 

av överlevnadsinstinkt, men våra antaganden ovan kräver dock viss problematisering. 

Grove-White (et al. 2006) menar att människor utöver att ta till sig experternas riskbe-

dömningar också bedömer dessa experters trovärdighet, gör helt egna bedömningar utifrån 

egna värderingar samt sociala influenser, och dessutom väger olika risker mot varandra. 
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Det förekommer till och med medvetet risktagande som en form av njutning eller flykt 

undan verkligheten (Lupton 2004, s.148-157). Att göra antagandet att människors bedöm-

ning av risk är en lineär och rationell process, i vilken objektiva risker identifieras och 

förebyggande åtgärder tas för att undvika dem, är därför en grav och missvisande för-

enkling av verkligheten. 

Risk innefattar flera obehagskänslor varav rädsla, oro, ilska och maktlöshet bara är 

några exempel som antingen upplevs en och en eller i kombination, beroende på person 

och situation. När vi framöver nämner risk som begrepp kommer vi inte att specificera 

vilka känslor som är förknippade med en viss sorts risk, eftersom vi således anser att den 

involverar högst personliga sinnesintryck. Vi menar att vi som människor förhåller oss till 

risken (se: Andersson 2005, s.70) och att den alltid uppstår då vi instinktivt och ibland 

intuitivt känner att det föreligger en risk. Det behöver sålunda inte ske något dramatiskt 

eller uppseendeväckande för att en risk ska ha inträffat – den har redan uppstått med 

känslorna av obehag.  

Objektiva och subjektiva risker stämmer alltså inte nödvändigtvis överens och det finns 

många anledningar till att ett till synes irrationellt responsbeteende hos människor, i för-

hållande till expertisen, faktiskt kan vara rationellt utifrån det individuella perspektivet (se: 

Brodin Danell 2007, s.94). Detta är anledningen till att det är av större intresse att identi-

fiera och analysera de risker som upplevs av kvinnliga turister, än de som enligt beräknin-

gar faktiskt existerar, om syftet är att öka förståelsen för och kunskapen om hur värde kan 

skapas för denna grupp resenärer. 

 

Subjektiv risk som kollektiv uppfattning 
 

As members of social groups and networks, people’s responses to risk are embedded in these 
relationships, and are therefore collective as well as developed through individual biography.  
 

(Lupton 2004, s.110) 
 

Liksom Luptons tolkning av Brian Wynnes teorier om risk ovan, menar vi att det inte går 

att bortse från att de kulturer och subkulturer vi tillhör har stort inflytande på hur vi tolkar, 

uppfattar och reagerar på risk. Detta inte minst då människors förhållningssätt till risk har 

varierat kraftigt mellan olika tidsepoker, liksom mellan olika individer och sociala grupper. 

Medan människor förr i tiden oftast förklarade naturkatastrofer som ödesbestämda och 

beskyllde högre makter för det inträffade, är det i dagens västerländska samhälle veten-
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skapliga förklaringar som dominerar och skulden läggs på de experter som borde ha upp-

täckt signaler tidigare, myndigheter som borde ha haft bättre katastrofberedskap eller 

människor som borde ha agerat mer ansvarsfullt (Douglas 1992, s. 9-11,46). Ett annat 

exempel är kusingifte, som varit aktuellt för debatt den senaste tiden, eftersom det i vissa 

kulturella grupper utgör praxis och anses ändamålsenligt för släktens fortlevnad, medan det 

i andra kulturer tvärtom betraktas som en stor risk för avkomman och därmed också för 

familjens fortlevnad. Utifrån sociala och kulturella influenser sorterar människor på detta 

sätt fram en viss uppsättning risker som sedan fungerar sammanhållande för gruppen 

(Douglas 1997, s.197). 

Det förhållningssätt till risk som dominerar det samhälle vi tillhör har i hög grad for-

mats av globalisering, individualisering och en förskjutning av ansvar från externa krafter 

till människan. Beck (1992; 1999) kallar detta för det moderna risksamhället och menar, 

likt Giddens (2003, s.76-79), att människor till följd av den globala världssynen tenderar 

att uppleva alltfler risker, och dessutom allt oftare och i allt högre utsträckning till sin fulla 

omfattning. Samtidigt blir människors livsöden alltmer flexibla när sociala roller luckras 

upp, bland annat genom att utbildning numer är tillgänglig för massorna. Detta ställer dock 

högre krav på individen att själv forma sitt liv och sin utveckling, vilket visserligen ger mer 

kontroll, men nedmonteringen av traditionella strukturer innebär också en ökad osäkerhet 

(Beck 1999, s.9-10). Dessutom kan många av dagens risker ses som konsekvenser av 

mänskligt agerande och har uppstått genom tillväxten av kunskap (Lupton 2004, s.64-65). 

Detta har medfört att människor i högre grad anses skyldiga att minimera risk både för sig 

själva och andra, det vill säga allt från att undvika personliga misslyckanden såsom 

skilsmässa eller arbetslöshet, till att minimera risken för personliga överfall och det egna 

bidraget till den globala växthuseffekten. 

Utbytet på global nivå innebär dessutom att människor allt oftare förflyttar sig rent 

fysiskt mellan olika platser där andra risker förekommer och där de kollektiva riskupp-

fattningarna skiljer sig från de egna. Okunskap och bristande förståelse för de risker som 

präglar den plats som besöks kan då få allvarliga konsekvenser. Detta kan bli särskilt på-

tagligt för kvinnan då hennes sociala ställning varierar kraftigt i olika delar av världen. De 

kvinnliga resenärernas upplevelser av risk måste därför ses mot bakgrund av ovan nämnda 

trender och de kollektiva riskuppfattningar som råder i de sociala och kulturella kontexter 

som de både själva är del av och som de besöker. 
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Genus 

Eftersom vi valt att behandla vårt ämne utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt grundas 

vår syn på män och kvinnor i ett genusperspektiv. Till skillnad från ordet kön, som ger 

uttryck för biologiska och anatomiska skillnader, betecknar genus de socialt konstruerade 

könsroller som kvinnor och män socialiseras in i under uppväxten (Giddens 2003, s.112-

113) och som genomsyrar maktbalansen i allt från arbetsdelning och fritid till sexualitet 

(Pritchard 2004, s.318). Dessa könsroller är kontextberoende och varierar mellan olika 

kulturer och tidsepoker. Elshtain (i: Giddens 2003, s.112) uppmärksammar exempelvis att 

kvinnor förväntas vara mer passiva och mjuka i en del kulturer, men inte i andra. Orätt-

visor mellan män och kvinnor är således en följd av att de socialiseras in i skilda roller. Det 

är dock viktigt att notera att varken kvinnor eller män passivt eller omdömeslöst tar emot 

en ”könsrollsprogrammering”, utan i själva verket är delaktiga i skapandet och åter-

skapandet av dessa konstruktioner. Trots detta finns det inga kända exempel på samhällen 

där maktbalansen mellan kvinnor och män är helt jämlik (ibid., s.116-117). 

Feminismen omfattar ett flertal synsätt, vars teorier har gemensamt att de uppmärk-

sammar och fokuserar på genusorättvisor mellan könen (Thomsson 2002, s.10). Vår 

uppsats antar ett feministiskt förhållningssätt i den bemärkelse att vi strävar efter att belysa 

kvinnors upplevelser och handlingsutrymme inom turism, då vi anser att dessa hittills har 

underordnats eller antagits överensstämma med mannens, i såväl branschen som den aka-

demiska diskursen.  

 

Kvinnans plats i resandets sociala rum  

Resandet var länge förbehållet män tillhörande de övre samhällsklasserna, som mellan 

1600- och 1800-talen genomförde bildningsresor kallade The Grand Tours. Dessa resor an-

sågs vara alltför stimulerande för kvinnor (Symons 2001) och det fanns en allmänt utbredd 

åsikt om att det var ofint, otryggt och synnerligen riskabelt att som kvinna resa på egen 

hand. Bland annat konstruerades historierna om den mytomspunna frestaren ”Näcken” för 

att avskräcka kvinnor från att lämna hemmiljön (Stattin 1985, s.81). Detta kollektiva 

synsätt rättfärdigades genom antagandet att kvinnan biologiskt sett skiljer sig från mannen 

och därmed inte är lämpad att utföra samma saker. Som tydligt framgår av antalet kvinn-

liga resenärer i dagens turismnäring, var detta snarare ett uttryck för den tidens genus-

uppfattningar, vilka emellertid till viss del upprätthålls och reproduceras än idag, av såväl 

kvinnor som män. 
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Kvinnorna fick allteftersom tillträde till den av och för män utformade turismindustrin, 

om än till en början med rekommendationer att hålla sig till fritidslivet i den närliggande 

hembygden (Eskilsson 2000, s.73). Sedan den moderna turismen utvecklades har kvinnan 

fått en större plats i resandets sociala rum och utgör idag en mycket större andel av det 

totala antalet resenärer. Branschen har successivt mött och anpassat sig till den rent 

kvantitativa ökningen av efterfrågan detta har medfört, men däremot har utvecklingen när 

det gäller kvinnors behov och önskemål varit långsam.  

Än mer anmärkningsvärd är akademins bristande intresse för kvinnliga turister. 

Pritchard (2004, s.316, 321) menar att marginaliseringen av kvinnor inom turism-

forskningen kan bero på den generella forskningstraditionen med den västerländska och 

heterosexuella mannens erfarenheter i fokus, och kallar det för en turismens ”male-

streamfilosofi”. Bilden av den typiska turisten i både läroböcker och forskning är, eller 

beskrivs ofta som, könlös – en ”genuint androgyn varelse” (Forsberg 2004). Frågan är om 

denna bild kan kallas könlös om den framställts i enlighet med en malestreamfilosofi.  
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Kapitel 3 

Memory Work 
 

För att undersöka den kvinnliga resenärens upplevelse av risk, valde vi att utgå från den 

relativt oprövade metoden Memory Work. Metoden har tidigare använts i enstaka studier 

inom turism (Small 1999; 2008), ledarskapsforskning (Boucher 1997), lärande (Ingleton 

1995) samt i utvecklandet av hälsoinformation (Oinas 1998; 1999). Veal (2006, s.205) 

samt Thomsen och Hansen (2009) listar även Memory Work som en användbar kvalitativ 

forskningsmetod inom fritid och turism respektive konsumentundersökningar. I detta kapi-

tel redogör vi för tillvägagångssättet vid insamling och analys av vårt empiriska material.  

 

Bakomliggande paradigm 
Inom socialkonstruktivismen menar man att ontologin, läran om verkligheten, är relativ 

och konstruerad av människan. Därför är det inte möjligt att säga att det finns en sanning, 

då mening och kunskap skiljer sig mellan olika individer, samhällen och över tid (Small 

1999, s.26). Eftersom denna uppsats vill öka kunskapen om den kvinnliga resenärens upp-

levelser, är det hennes sanning som måste undersökas. Detta utgör grunden till varför vi 

valde att utgå från metoden Memory Work, som växt fram ur ett socialkonstruktivistiskt 

paradigm samt feministisk teori, och syftar till att från grunden problematisera det vi 

normalt tar för givet. Metodens grundare, Frigga Haug (1987), menar att detta är viktigt då 

det föregående paradigmets ontologi framställts till största del utifrån det manliga könets 

sanning (Widerberg 1998, s.196). Målet är därför att uppmärksamma kvinnor som vetare 

och förstå hur könens uppdelning har konstruerats socialt (Small 1999, s.26). 

Metoden går ut på att samla in individuella minnen och bearbeta dem kollektivt för att 

identifiera likheter och skillnader samt återkommande teman som speglar sociala konstruk-

tioner. Haug (i: Boucher 1997, s.150) menar att anledningen till att vi kommer ihåg 

subjektiva och specifika händelser som minnen är för att de har varit viktiga i skapandet av 

oss själva och vår identitet. Med hjälp av metoden blir det därför möjligt att se hur 

människor å ena sidan aktivt skapar det egna jaget och den verklighet hon lever i, och å 

andra sidan hur hon samtycker till och deltar i den sociala strukturen (Haug 1987, s.33). 

Det blir alltså möjligt att förstå den sociala betydelsen av en specifik händelse eller 

individuell upplevelse (Crawford et al. i: Small 2008, s.776). 
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Memory Work består av tre faser där minnet i den första fasen skrivs ned, tolkas och 

bearbetas individuellt. I den andra görs minnet kollektivt genom gruppdiskussion, och i 

den tredje fasen analyseras materialet utifrån teori. 

 

Vi och våra medforskare 
Efter en bedömning av Thomsen och Hansens (2009) rekommendationer, baserade på en 

sammanställning av metodens tillämpning inom tidigare forskning, genomfördes fem semi-

narier där en av oss deltog tillsammans med ytterligare fyra kvinnliga medforskare i varje. 

Vid det sista tillfället fick dock en av deltagarna förhinder. Urvalet baserades på Butlers 

(1995, s.488) definition som anger att den kvinnliga turisten inte bör definieras utifrån 

ålder eller giftasstatus, utan snarare efter sin möjlighet och vilja att resa.  

Vi tillfrågade fem personer som i sin tur tillfrågade tre av sina kvinnliga bekanta, då vi 

såg fördelar i att seminariedeltagarna kände varandra i de eventuellt känsliga och intima 

diskussionerna om obehag. Ingleton (1995, s.324), som själv prövat metoden, poängterar 

att användandet av Memory Work kräver tillit bland deltagarna för att de ska lyssna till 

varandra och undvika att hierarkiska relationer bildas. Samtidigt kan det gemensamma 

språk och de redan givna roller som finns i en kvinnlig bekantskapskrets motverka ett 

förutsättningslöst meningsutbyte. Vi menar å andra sidan att ett helt neutralt meningsutbyte 

ändå inte är möjligt, och att diskussionerna blir mer dynamiska och innehållsrika när 

kvinnorna redan från början har förtroende för varandra. 

Totalt deltog 21 kvinnor inom åldersspannet 21 till 40 år i studien, varav 16 hade 

akademisk bakgrund. Detta medför en risk att deltagarna tar med sig teoretiska perspektiv 

in i seminariet som påverkar diskussionerna (se: Boucher 1997, s.151). Vi har dock inte 

kunnat konstatera några större skillnader i upplevelser och tolkningar mellan deltagarna 

med och utan akademisk examen. Därför menar vi att seminariernas utformning, som 

främjade ett avslappnat och vardagligt samtal mellan kvinnor, bidrog till att de teoretiska 

perspektiven inte blandades in i högre utsträckning än de redan är införlivade i deltagarna. 

 

Från individuell upplevelse till kollektiv process 
 
Fas ett – Det individuella minnet  

Medforskarna instruerades att skriva ned ett minne från en resa de gjort på egen hand, eller 

i sällskap av andra kvinnor, då de upplevt obehag. Dessa instruktioner utgjorde vår första 
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trigger, det vill säga den mekanism som används för att sätta igång deltagarnas minnen och 

tankar (Thomsen & Hansen 2009, s.31). Vi valde att undvika ordet risk då vi ansåg att det 

kunde begränsa valet av minne om det tolkades som objektiv risk. Istället användes ordet 

obehag som bättre fångar den subjektiva aspekten av riskuppfattning. Deltagarna kunde 

därmed välja en situation som inte nödvändigtvis utvecklades till något mer än en känsla. 

Medforskarna ombads att, såsom metoden anbefaller, skriva ned sitt minne i tredje-

person och så detaljrikt som möjligt. På så vis kan ingen ”äga” historien (Widerberg 1998, 

s.196) och att först formulera minnet skriftligt främjar även en grundligare individuell 

bearbetning samt ger författaren möjlighet att minnas fler detaljer än om de fritt skulle 

berätta minnet på plats. 

 

Fas två – De kollektiva tolkningarna 

Vid de fem seminarierna lästes deltagarnas medtagna minnen upp, varpå de kommen-

terades, diskuterades och bearbetades gemensamt. Denna process avslöjar kvinnornas 

kollektiva förståelse för de händelser och fenomen som dryftas (Small 2008, s.777). Detta 

utgör den största skillnaden mot exempelvis djupintervjuer som endast hade kunnat ge 

mikrosociala förklaringar av en situation eller ett fenomen, eftersom fokus då hade legat på 

den intervjuades biografi och identitet (Thomsen & Hansen 2009, s.27). Dessutom är det 

inte lämpligt att ställa frågor som innebär begränsningar i form av strukturer om man vill 

få kunskap om något som tidigare inte funnits med i en diskurs. Människor ska istället 

tillåtas tala och forskaren bör inte ställa frågor utan istället lyssna till det som ännu inte 

sagts (Reinharz i: Small 1999, s.27).  

Under seminarierna använde vi oss även av en andra trigger i form av ett papper med 

inspirationsord, såsom likheter, skillnader, teman etc. (se bilaga), som placerades på bordet 

framför deltagarna för att utgöra ett stöd i samtalet. Pappret användes enligt deltagarna 

dock inte i någon högre utsträckning, men uppskattades som en form av ram för 

seminariet. Övrig feedback var att vissa ord var svårtolkade. Utformningen av pappret kan 

därför utvecklas och bör naturligtvis anpassas efter situationens behov. Deltagarna upp-

muntrades vidare att själva ställa frågor till varandra och informerades om samtalets 

upplägg som fri dialog. För att ytterligare avdramatisera vår forskarroll och underlätta 

öppna samtal träffades vi i en avslappnad miljö hemma hos de olika deltagarna.  

Enligt metodens ursprungliga idé ska forskaren och forskningsobjektet vara på samma 

hierarkiska nivå och ingen ska kunna urskiljas som ledare av samtalen. Metoden beskrivs 
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därför som lämplig för att överkomma den hierarkiska barriär som annars ofta uppstår 

mellan forskare och den undersökte (Small 1999, s.28). Denna del av metoden har dock 

kritiserats av flertalet forskare som menar att en helt jämställd relation är ouppnåelig 

eftersom forskaren har ett annat intresse av samtalen och är mer insatt i ämnet än med-

forskarna (se t.ex. Small 2008; Thomsen & Hansen 2009). Thomsen och Hansen (2009, 

s.30) ser att forskaren istället kan välja mellan tre olika roller under seminarierna; vanlig 

deltagare, moderator eller registrator.  

Eniga med ovan nämnda kritiker, valde vi att ikläda oss rollen som moderator och 

medforskare. Vi deltog därmed i samtalet på samma premisser som våra deltagare, men 

erbjöd oss att läsa upp deltagarnas minnen för att på så vis avpersonifiera dem ytterligare. 

Vi delade heller inte med oss av något eget minne, eftersom vi misstänkte att det då skulle 

uppfattas som en referens för hur ett minne ska berättas och vad som är viktigt att lyfta 

fram. Flera av deltagarna visade till en början också oro över att inte ha tagit med ett till-

räckligt ”bra” minne eller att de kanske hade misstolkat uppgiften.  

Viktigt att poängtera är även att deltagarna emellanåt återgick till fas ett under semi-

narierna då nya minnen berättades för att sedan åter i fas två bearbetas kollektivt. Memory 

Work är därför inte en lineär metod, utan en process vars riktning bestäms kollektivt av 

deltagarna.  

 

Fas tre – Materialet bearbetas  

Metodens första faser genererade två olika typer av empiriskt material; dels individuella 

berättelser om riskfyllda händelser och dels de kollektiva uppfattningarna om dessa 

situationer. I fas tre analyserades detta utifrån vad som framkommit i de inspelade och 

transkriberade samtalen. Genom att undvika förutbestämda kategoriseringar ville vi 

minimera risken att gå miste om viktiga teman (se: Simpson och Siguaw 2008, s.316) Det 

var således inte möjligt att i förväg besluta vilka teorier som skulle behandlas, men vi 

utgick från en bred förkunskap om teorier inom sociologi, risk och turism. Analysen utgör 

också till stor del en tolkning av kvinnornas kollektiva uppfattningar, vilket vi har försökt 

att göra så objektivt som möjligt. Vi vill dock påpeka att det faktum att vi själva är kvinnor 

och har deltagit i seminarierna innebär att vi delar dessa kollektiva uppfattningar, vilket vi 

anser främjar våra möjligheter att närma oss den kvinnliga resenärens sanning. Kvinnorna 

har anonymiserats i analysen på grund av minnenas personliga karaktär.  
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Utöver att erbjuda en spännande och effektfull dramaturgi utgör minnena vittnesmål 

gällande vilka typer av risker den kvinnliga resenären upplever. De 19 nedskrivna minnena 

kompletterades under seminarierna med ytterligare 65 minnen som framkom under diskus-

sionerna. Totalt fick vi alltså in 84 minnen från de 21 deltagarnas personliga erfarenheter 

på såväl hemmaplan som under resandet. Vid en närmare granskning av dessa minnen 

kunde vi identifiera fyra huvudsakliga teman: Möten med män: i professionella roller, 

lokala män och andra turister; Kommunikationsproblem och osäkerhet om vart man ska; 

Förlust av värdesaker: t.ex. stöld och ficktjuveri; samt Sjukdom. Många minnen tillhör 

flera kategorier och indelningen kommer inte att användas vidare i analysen, men ger 

läsaren en bild av vilka typer av risksituationer som dominerade kvinnornas berättelser.  

Det huvudsakliga materialet för vår analys består av en stor mängd generella kommen-

tarer och åsikter som speglar kollektiva uppfattningar och hur kvinnorna förhåller sig till 

dem. Dessa redovisas i analyserna i kapitel fyra och fem. 
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Kapitel 4 

Bakomliggande orsaker till kvinnans riskupplevelser  
 

Den kvinnliga resenären lever i en verklighet där hon 

skapar mening i sitt sammanhang genom att identifiera 

sig med andra människor i sin omgivning. Orsakerna 

till kvinnliga resenärers upplevelse av risk är därför 

både personliga och kollektiva till sin karaktär. Vi har 

genom analys av det empiriska underlaget funnit tre 

nivåer som förklarar förhållandet mellan kvinnan, 

hennes omvärld och den upplevda risken. Upplägget 

överensstämmer med flera klassiska sociologiska 

uppdelningar och påminner om Pierre Bourdieus (se 

t.ex. 1986) struktureringsteori om habitus, som 

beskriver relationen mellan sociala och mentala strukturer samt är en grundläggande iden-

titetsmarkör som avgränsar vissa grupper från andra. De följande kapitelavsnitten följer 

uppdelningen av nivåerna: de egna kollektivens uppfattningar, individuella faktorer och de 

främmande kollektivens uppfattningar.  

 

De egna kollektivens uppfattningar 
Under seminarierna framträdde kollektiva uppfattningar som 

var knutna till deltagarnas olika kollektiva identiteter, där de 

som kvinna och västerlänning var mest framträdande. 

Uppfattningarna hade ett stort inflytande på kvinnornas 

förhållningssätt till risk och inkluderade stereotyper av 

manligt och kvinnligt, den sexuella maktbalansen, reproduk-

tionen av riskuppfattningar, genusorättvisor samt synen på 

skuld och ansvar i förhållande till risk.  

 

Stereotyper av manligt och kvinnligt 

Kvinnornas berättelser, tankar och åsikter om upplevd risk förmedlade en mycket likartad 

syn på de könsroller som präglar såväl kvinnor som män.  

 
Nivå 1:  
De egna kollektivens uppfattningar 

 
De egna kollektivens uppfattningar 
 
Individuella faktorer 
 
De främmande kollektivens 
uppfattningar 

De bakomliggande orsakernas tre nivåer  
(egen modell). 
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Om man nu ska se till genetisk kroppsbyggnad så är ju män starkare än kvinnor, ofta… till 
kroppen sett liksom, och har ju där redan någonstans, om de skulle vilja någonting ont, ett 
slags övertag. 

 (Olivia i: Seminarium 090421A) 
 
Stereotyperna gav, som i citatet ovan, dels uttryck för mannens fysiska överlägsenhet, men 

framförallt tillskrevs de olika könsrollerna särskilda sociala egenskaper. Den stora och 

starka mannen ansågs vara respektingivande med makt och pondus, medan kvinnan ofta 

utmålades som ett byte för olovligheter, svag och hjälplös. 

Kvinnornas uttalanden bekräftar även tidigare forskningsresultat gällande genus och 

risk. Andersson (2005, s.70,74) menar exempelvis att det existerar stereotyper som 

förmedlar och reproducerar en bild av den svaga och rädda kvinnan som behöver beskydd 

av den starka och orädda mannen. Lupton (2004 s.159) beskriver vidare en socialt konst-

ruerad verklighet där mannen förväntas försätta sig i riskfyllda situationer som en naturlig 

del av sin utveckling, medan kvinnan redan från ung ålder inte anses lämpad för sådana 

”oansvarsfulla” aktiviteter.  

Mannen framställdes även i stort sett uteslutande som en av två ytterligheter, antingen 

som hotet eller tryggheten, i kvinnornas minnesberättelser. Detta kan ses som ett bevis för 

styrkan i de generaliserade ideal samhället har tillskrivit den manliga genusrollen och att 

mannens attribut innefattar makt. Bourdieu (2004, s.13-46) använder begreppet köns-

habitus för att beskriva hur kvinnan har socialiserats in i tankemönster som beskriver 

henne som underordnad mannen, och menar att kvinnan själv är delaktig i upprätthållandet 

av denna struktur, såsom våra seminariedeltagare återskapar dessa bilder i sina samtal. 

Andersson (2005, s.75) har nått samma konklusion då hon menar att mannen har sociali-

serats till att vara orädd och att denna förmåga kan användas såväl till att injaga fruktan 

som till att skydda och försvara. Andersson kallar denna struktur för könsmaktstrukturen 

(ibid., s.73) och vår undersökning bekräftar dess existens i kvinnornas medvetande. De 

starkt rotade genusstereotyperna och den ojämna maktbalansen skapar alltså osäkerhet och 

därmed risk hos kvinnorna i mötet med män, eftersom de i underordnad position känner sig 

utelämnade till deras avsikter. 

 

Könsrelaterad risk och den sexuella maktbalansen 

Ur deltagarnas diskussioner utkristalliserades en del av könsmaktsstrukturen som särskilt 

betydelsefull för osäkerheten i mötet med män, nämligen risken att som kvinna bli utsatt 
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för könsrelaterat våld2. Detta tema behandlades i samtliga seminarier, oavsett vilken typ av 

minnen som inledningsvis diskuterades, och beskrevs som ett ständigt närvarande obehag 

för majoriteten av de 21 deltagarna. Det är naturligtvis inte så att kvinnorna är konstant 

oroliga för att utsättas för könsrelaterade övergrepp. Däremot menar de, i likhet med 

Andersson (2005, s.75), att vid de allra flesta typer av riskfyllda situationer är risken för 

könsrelaterat våld parallellt närvarande. Dessutom tenderar kvinnor att uppleva fler situa-

tioner som riskfyllda i och med att alla möten med främmande män kan medföra en risk. 

Vi väljer att i fortsättningen benämna denna delstruktur den sexuella maktbalansen. Några 

av deltagarna sammanfattade sin diskussion på följande vis: 
 
Pernilla: Att det sexuella hotet är större än något annat. 
Mia: För det är ju oftast det man är rädd för också när man går själv… Man tänker nog 
väldigt sällan att det kan komma någon och hoppa på mig och slå ner mig och råna mig 
liksom, utan jag tänker nog ’det kan komma någon och hoppa på mig och våldta mig!’ 
Olivia: Men man blir ju hellre misshandlad än våldtagen liksom! 

 (Seminarium 090421A) 
 
Att risken för könsrelaterat våld anses överordnad andra risker framgår tydligt och 

förklaras delvis med att våldtäkt betraktas som bland det värsta man kan utsättas för som 

kvinna och som betydligt värre än misshandel. ”Det är ju en kränkning på ett helt annat 

sätt” (Seminarium 090406), som Camilla uttryckte det. En annan förklaring är riskens 

ständiga närvaro i möten med främmande män, just på grund av att mannen är överordnad 

kvinnan i den sexuella maktbalansens hierarki och att hon aldrig känner till hans avsikter i 

förväg. Bella säger att ”det är det som är så svårt och så läskigt, de här vägningarna mellan 

vad de har för… alltså vad de vill. För man vill ju inte dissa någon om de bara vill vara 

vänner och sitta och snacka” (ibid.).  

Vi har därmed kunnat urskilja den sexuella maktbalansen som en del av könsmakts-

ordningen och att den i särskilt hög utsträckning påverkar den kvinnliga resenärens 

upplevelser av risk och handlingsutrymme. 

 

Risk som reproducerad sanning 

Rädslan för könsrelaterat våld tycks vara en del av en kollektiv kvinnlig identitet som både 

män och kvinnor skapar. Andersson (2005, s.74-75, 77) hävdar att kvinnor får lära sig 

                                                
2 Könsrelaterat våld är ett samlingsbegrepp för våld riktat mot kvinnor som enligt FNs definition inkluderar 
”any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological 
harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, 
whether occurring in public or in private life” (WHO). 
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redan som barn att det finns en risk att bli våldtagen och att kvinnokroppen är laddad med 

sådana symbolvärden att kvinnor känner risk bara genom att bära på sin kropp. Hon menar 

även att kvinnans riskkalkylering kommer från en ”tyst kunskap” som genom sociala 

konstruktioner tillskrivits den kvinnliga genusrollen så till den grad att den inte ver-

baliseras. Denna tysta kunskap internaliseras således i takt med kvinnans socialiserings-

process. Deltagarna i vår undersökning upplever dessutom att de som kvinnor ofta 

uppmanas att vara försiktiga, av såväl anhöriga som media och researrangörer, vilket Diana 

ger uttryck för nedan. 
 
Diana: Man har alltid fått inpräntat att ”du ska hålla koll på din drink och täcka den med 
handen hela tiden, alltid hålla utkik efter alla män för att man är aldrig säker”. Man blir ju 
konstant varnad hela tiden och ibland känns det ju så också, att alla män är något jättekonstigt 
hot. /…/ Det är ju inte sant heller för att, procentuellt sett, så har de flesta faktiskt rest och det 
har gått bra. Men så är man så jäkla uppskrämd liksom, och om man inte är varsam, då får du 
fan skylla dig själv. Det är lite den känslan ibland också tycker jag. 
Ylva: Men vem är det som varnar egentligen då? 
Diana: Alla, tycker jag. 

(Seminarium 090406) 
 

Genusstereotyperna reproduceras på detta sätt i det sociala samspelet mellan människor 

och genom mediala representationer. Detta gäller även stereotypa bilder av platser och 

vilka risker som är knutna dit. Hanna förklarar: 
 
I media så hör man ju saker om olika länder, olika kulturer, vilket jag tror gör att man någon-
stans ställer in sig på att detta här kan hända mig i detta landet. /…/ Och det tror jag gör att 
man har vissa inställningar när man åker dit, att det ska vara på ett visst sätt. Jag tror att man 
skapar olika saker att känna oro över.  

(Hanna i: Seminarium 090409)  
 

Det framgår tydligt att den kvinnliga resenärens upplevelser av risk också är ett resultat av 

hur hon har fostrats att förhålla sig till risk och att hon blivit tillsagd att världen är farlig för 

henne. Eldh (2004, s.219) menar att berättelser om faror ofta speglar en social ordning. Vi 

kan se att omgivningens varningar riktade mot kvinnor, befogade eller inte, skapar upp-

levelser av risk och därmed speglar och reproducerar könsmaktsordningen.  

 

Genusorättvisor  

Vi har hittills konstaterat att såväl traditionella genusstereotyper som könsmaktsstrukturen 

existerar i den kvinnliga resenärens medvetande och påverkar hennes upplevelser av risk. 

Kvinnorna i vår undersökning var dock oense om huruvida dessa faktorer alltid var till 

deras nackdel. Några menade att den kvinnliga genustillhörigheten i vissa situationer 

snarare var dem till nytta. Hanna upplevde att kvinnor ofta får hjälp av män på grund av de 
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rådande genusrollerna: ”mannen ska vara lite hjälte” och kvinnan är en ”damsel in dis-

tress3” (Seminarium 090409). Hanna menade vidare: ”jag tror inte att man möter så mycket 

respekt, men jag tror att man möter en viss välvilja” och påstod samtidigt att det omvända 

gäller för män (ibid.). Den manliga resenären ansågs i detta sammanhang vara mer utsatt 

än kvinnan till följd av att han i behov av hjälp inte lever upp till den rådande stereotypa 

uppfattningen att mannen klarar sig själv. Samtidigt upplevde andra deltagare att det kunde 

vara svårare för dem att få hjälp just på grund av att de inte var tillräckligt respektin-

givande och inte lika bra som män på att stå på sig.  

Det är av intresse att notera att trots att kvinnorna uttrycker en orättvisa från två 

motsatta håll speglar de bägge samma genusstruktur. Ståndpunkterna belyser även den 

allmänna uppfattningen att män och kvinnor bemöts olika på grundval av deras könsroller, 

och att detta påverkar upplevelserna av risk.  

 

Skuld och eget ansvar  

Något som ständigt återkom i kvinnornas samtal var deras benägenhet att klandra och 

skuldbelägga sig själva för de riskfyllda situationer de varit med om. Detta hänger sanno-

likt samman med att västvärldens rådande kollektiva uppfattningar, som vi beskrev i 

kapitel två, ger uttryck för ett mycket starkt individuellt ansvar när det gäller riskpreventiva 

åtgärder.  

Vi har även konstaterat att kvinnor från tidig ålder får lära sig att kvinnan är särskilt 

utsatt för risk och att hon bör undvika riskfyllda situationer eftersom hon inte är lämpad att 

hantera dem. Utöver att det egna ansvaret för risk växer rent generellt bland människor i 

västvärlden, till följd av individualiseringstrenden och förskjutningen av ansvar från 

externa krafter till människan, bär kvinnan därmed även på skuld baserad på hennes 

könsroll. 

 
Du ska vara rädd. Om du inte är rädd så är du dumdristig. Du måste vara rädd för det ska 
man vara som tjej. /…/ Hur ofta sker överfallsvåldtäkter? Det är inte särskilt ofta. Men ändå 
så ska du ju vara förbannat rädd när du går hem. Om du inte går mitt i gatan utan tar de här 
mörkaste gränderna, då var du ju dum och då får du ju lite skylla dig själv.  
 

(Diana i: Seminarium 090406) 
 

                                                
3 Hanna syftar på det engelska uttrycket för en ”ungmö i nöd”. ”Damsel in distress” återkommer sedan länge 
som ett klassiskt tema i kulturella sammanhang och har från detta håll tagit klivet in i det moderna språk-
bruket. Denna stereotypa bild av kvinnan har naturligtvis kommit att bli underlag för feministisk kritik i 
samhällsdebatten.   
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Uppfattningen som citatet ovan illustrerar var vanligt förekommande bland kvinnorna och 

framfördes ofta med ett visst mått frustration. Vi tolkar detta som ett tecken på en kollision 

mellan seglivade genusstereotyper och könsroller i förändring. De traditionella uppfatt-

ningarna om hur kvinnor bör förhålla sig till risk stämmer dåligt med den uppluckring av 

könsroller som trots allt ägt rum, och som innebär att kvinnan i många avseenden blivit 

alltmer jämställd med mannen. Det står således klart att kvinnorna ofta upplever skuld i 

samband med att de utsätts för risk och att detta upplevs som en begränsning av deras 

handlingsutrymme. 

 

Kvinnan i kollektivet 
I föregående avsnitt presenterade vi de kollektiva uppfatt-

ningar som påverkar den kvinnliga resenärens riskupp-

levelse. Analysen har hittills utgått från en generalisering av 

kategorin ”kvinna”, men det ska även tilläggas att kvinnor 

inte är en homogen grupp. Det är således viktigt att synlig-

göra hur de kollektiva uppfattningarna samverkar med andra 

sidor av kvinnornas liv. Vi har funnit att även individuella 

faktorer utövar ett betydelsefullt inflytande på deltagarnas 

riskupplevelse.  

 

Erfarenhet och ålder 

Erfarenheter styr vem man är som person och hur situationer hanteras och tolkas. Majori-

teten av de minnen som berättades under seminarierna bygger på resor deltagarna gjort när 

de var yngre och diskussionen om ålder och naivitet återkom ofta som en bakomliggande 

orsak till varför en riskfylld situation uppstått. Camilla berättade exempelvis om ett när-

gånget möte där avsaknaden av tidigare lärdomar försatte henne i en mycket svårtolkad 

situation. Hon var 19 år gammal när hon under en resa träffade ett antal män varav en blev 

framfusig och började massera en vän på ett påträngande sätt. Trots obehagskänslor lät de 

mannen fortsätta eftersom i den åldern ”är man ju lite naiv också, och man fattar ju inte 

riktigt var gränserna går” (Seminarium 090406). Flera av de deltagande kvinnorna menade 

att det med åldern skapas ett konsekvenstänkande. Ylva påpekade exempelvis att ”allt 

skapar en följdreaktion. Det tänkte man ju inte på när man var yngre” (Seminarium 
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090413). Vad som framkommer ur kvinnornas diskussioner är att ju äldre de blir desto mer 

växer den kollektiva erfarenheten och medvetenheten om de sociala konstruktionerna. 

I kvinnornas diskussioner om hur erfarenhet påverkar uppfattningen av risk går det även 

att skönja hur den egna skulden och det individuella ansvaret ständigt är närvarande. Kvin-

norna har svårt att bedöma om det är de som gör fel och om deras tolkningar och agerande 

på något sätt är källan till den obehagliga situationen. Precis som metoden Memory Work 

ger uttryck för, är det svårt att bedöma en individuell känsla som berättigad eller avvikande 

förrän den har gjorts kollektiv. I flera av de situationer deltagarna beskriver är det just 

avsaknaden av möjligheten att samtala om den upplevda oron som förstärker känslan av 

obehag. Ann berättade exempelvis om ett obehagligt händelseförlopp då hon behövde 

uppsöka läkare i Italien efter att ha träffat på en hund med loppor (Seminarium 090406). 

Läkaren ville att hon skulle ta av sig Bh:n trots att han redan fastställt diagnos:  
 

Diana: Vad sa han när du sa nej? 
Ann: Jag tror han frågade varför och jag sa ’nä, jag känner inte för det’. 
Diana: Och så tog han det eller? Det var ok med honom?  
Ann: Ja… då blev han typ sur. 
Camilla: Det är ju också lite lustigt av en läkare... 
Ann: Ja, exakt. Han hade ju då kunnat motbevisa mina tankar genom att säga ’ja men det är 
okej, jag förstår’.  
Diana: Ja, eller ’det är ok, jag vill bara titta på det här och det här’.  
Ylva: Ja, då skulle han ju kunna säga ’du kan gå in bakom skynket här och kolla själv om det ser 
ut si eller så’. 
Ann: Ja, vad som helst hade han ju kunnat göra bättre. 
Ylva: Ja, och då på ett sätt skulle man ju kunna säga att din oro var befogad. För om han inte 
kunde hantera att du sa nej så…  
Ann: Ja, den är väl alltid befogad?!  

(Seminarium 090406) 
 

I diskussionen försöker deltagarna nå konsensus om vad som egentligen hände. Lupton 

(2004, s.159) menar att i synnerhet kvinnors minnen av risk och fara ofta är förknippade 

med skam och skuld för att ha betett sig ansvarslöst och inkompetent. Vi ser att Ann var 

fast mellan två kollektiva uppfattningar, dels att hon som kvinna är skyldig att undvika 

riskfyllda situationer, och dels att experter är några man ska lita på. Enligt den tidigare 

beskrivna individualistiska samhällssynen har hon som individ ett eget ansvar att göra rätt 

och att kunna bedöma och hantera risker. Därför blir diskussionen en kamp mellan dessa 

två uppfattningar där Ann å ena sidan ifrågasätter sin egen känsla av oro, samtidigt som 

hon kollektivt får medhåll och därmed utlopp för sin frustration.  

Skuldkänslan som kommer med att utmana det kollektiva kan därför innebära att en 

person som inte har möjlighet att bekräfta de egna känslorna kollektivt handlar emot sin 
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egen intuition. Att handla i enlighet med de kollektiva uppfattningarna kan dock ändå 

resultera i känslor av skuld, baserade på det individuella ansvaret. 

 

Sunt förnuft eller leva livet? 

Lupton (2004, s.148) diskuterar hur risktagande ofta anses vara just dumdristigt och 

ansvarslöst, samt ett tecken på en bristande förmåga att kontrollera sig själv. Hon menar 

dock att det även finns en annan, mer positiv, syn på risk som innefattar förmågan att 

utnyttja den njutning som kommer med att möta och bemästra faror, så kallat ”living on the 

edge” (ibid.). Våra seminariediskussioner speglade båda synerna på risktagande då 

deltagarnas uttryck sträckte sig från en vilja att undvika risker med hjälp av ”det sunda för-

nuftet”, till viljan att träda över gränser, släppa på spärrar och ”leva livet”. Lisa hade inga 

problem med att resa ensam utomlands och såg heller ingen oro i att umgås med 

främmande människor. Dock infann sig känslan av skuld i efterhand då hennes beteende 

utmanade den kollektiva uppfattningen om vad som är ansvarsfullt och hon beskrev sitt 

agerande som ”helt sjukt” (Seminarium 090413). Sofia såg det däremot som väldigt 

osannolikt att hon skulle bege sig ut och resa själv:  
 
Alltså det här med att man måste förlita sig på sig själv, det skulle skrämma mig. Alltså okej man 
vet ju att när man hamnar i sådana situationer och inte har någon annan att lita på än sig själv så, 
så gör man det bara. Men samtidigt skulle det krävas extremt mycket för att jag skulle bestämma 
att: nu reser jag själv!   

(Sofia i: Seminarium 090421B) 
 

Kvinnornas motstridiga uppfattningar ger en tydlig indikation på att vilka risker en kvinna 

upplever till stor del beror på hur hon är som person, hur hon tolkar olika situationer och 

hur benägen hon är att ta risker. Alla har således ett eget förhållningssätt till risk som har 

uppstått inom de personliga referensramarna och som bidrar till att bestämma vilka situa-

tioner som är riskfyllda samt vilket responsbeteende som är lämpligt. I äldre teorier fram-

ställs riskbenägenhet emellertid ofta som könsbundet. Män ses än idag ofta som äventyr-

liga, oberoende och riskbenägna medan kvinnorna många gånger ses som lugna, ansvars-

fulla och bundna till hemmet (Pritchard 2004, s.318). Majoriteten av kvinnorna i vår 

undersökning uppvisade däremot en stark vilja att komma ut och upptäcka världen och 

säkerhetstänkandet visade sig i vissa situationer hamna i andra hand. Johanna menade att 

det var tråkigt att jämnt vara säkerhetstänkande. Hon ansåg att: ”man måste ju ändå ha en 

positiv livssyn, på människor och på världen /…/ Gå runt och vara rädd hela tiden det kan 

man ju inte vara” (Seminarium 090413). Kanske är detta karaktäristiskt för den kvinnliga 
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generationen av sjuttio- och åttiotalister som tidigt har uppmanats att ge sig ut på aupair- 

och språkresor, backpacking och diverse utbytesår.  

Vi anser att hur riskbenägen en person är hänger samman med vad som bedöms vara en 

risk. Rent objektivt menar vi att ingen person är riskbenägen eftersom ingen vill utsätta sig 

för något som bedöms som en reell fara. Riskbenägenheten är därför endast ett mått på hur 

någon beter sig i förhållande till de kollektiva uppfattningarna om vad som är en risk. 

Kvinnorna gav uttryck för att det inte är risken i sig de vill uppleva, utan att spännande 

upplevelser ofta medför riskfyllda händelseförlopp. Vi konstaterar att kvinnornas grad av 

riskbenägenhet påverkar och har betydelse för hur de upplever och hanterar riskfyllda 

situationer.   

 

På besök i den andres sociala rum 
När den kvinnliga resenären förflyttar sig från hemmets 

trygga rum träder hon in i ett nytt socialt sammanhang. 

Förutom nya människor möter hon även andra kollektiva 

uppfattningar, vilket ger upphov till osäkerhet. På hemma-

plan är det lättare att undvika och hantera obehagliga situa-

tioner utifrån kännedom om språk, strukturer samt kulturella 

och sociala mönster. Den upplevda risk som förknippas med 

olikheter gällande dessa faktorer är ständigt återkommande 

vid alla fem seminarier och är av betydelse i de flesta av de 

återberättade minnena. 

 

Osäkerhet i gästens möte med värden  

Vid kulturmöten inom turism uppstår med automatik förhållandet gäst och värd eftersom 

turisten besöker en plats som tillhör andra människor. Resenärens syften med resan kan 

sträcka sig från att nå en affärsuppgörelse till att få släppa alla hämningar och ta del av en 

annan kultur, medan värdens motiv i många fall är strikt ekonomiska. Såväl gäst som värd 

har därmed egna specifika mål med kulturmötet, vilket Eksell (2005, s.19) menar är vad 

som skiljer servicemötet från andra typer av mellanmänskliga interaktioner. 

Dessa förutsättningar bidrar till att skapa en tydlig spänning mellan gäst och värdfolk. I 

mötet dem emellan träffas emellertid inte bara konsument och säljare, utan även två 

individer och de kollektiva uppfattningar om sociala och kulturella gränser som de olika 
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parterna representerar. Att osäkerhet om vilka gränser som gäller då uppstår kan ses som 

en naturlig följd av att turisten tvingas göra en avvägning mellan sina egna personliga 

gränser, som bygger på den egna kollektiva uppfattningen, och värdkulturens gränser som 

turisten saknar full kännedom om. Kvinnorna menar att de både försätts i obehagliga 

situationer och att dessa förvärras som en följd av de inte längre kan eller vågar lita på sin 

intuition. Olivia förklarar att ”vissa tillfällen som känns fel kan ju bara ha att göra med att 

det skiljer sig från ens egna preferenser och vanor /…/ Att det inte måste vara att någon 

agerar på fel sätt utan bara annorlunda från vad man själv är van vid” (Seminarium 

090421A). Mia menar vidare att känslan av att inte själv kunna göra en bedömning av vad 

som vore ett rimligt beteende utifrån den andres kultur resulterar i en maktlöshet (ibid.).  

Andersson (2005, s.78-81) påpekar att många kvinnor upplever en dubbel utsatthet som 

exempelvis både kvinna och homosexuell eller tillhörande en etnisk minoritet. Vi menar att 

kvinnliga resenärers utsatthet på samma sätt kan härledas till dels deras könsroll, såsom 

tidigare diskuterats, och dels deras roll som gäst med medföljande osäkerhet i obekanta 

sociala miljöer. Då kollektiva riskuppfattningar fungerar sammanhållande för en grupp, 

skapar andra gruppers kollektiva uppfattningar inte bara osäkerhet, utan kan även uppfattas 

som hotfulla i sig. Detta kan förklara varför värdkulturen och mannen, i egenskap av ”de 

andra” i förhållande till den kvinnliga resenärens dubbla roller, utgör återkommande teman 

i kvinnornas minnesberättelser om obehag.  

 

Otydliga gränser i det liminala rummet 

Som vi tidigare nämnt menar flera av kvinnorna att de ser semestern som ett tillfälle att 

testa sina egna gränser och ”leva livet”, vilket komplicerar osäkerheten om gränsdragning 

ytterligare. Semestrande kan betraktas som ett kulturellt experiment, där människor ges 

utrymme att testa nya aspekter av sina identiteter och sociala relationer (Crang 2004, s.79). 

Resan kan därför av många beskrivas som en liminal zon i tid och rum där normala 

uppförandekoder inte gäller (Shields i: ibid., s. 76). Turister upplever således ofta resan 

som ett tillstånd präglat av magik, frihet och lek där alla deltar på lika villkor (Graburn 

2001, s.48). Sofia beskriver den som en drömvärld där man gör ”allt, allt, allt!”  
 
Man testar sina gränser som man inte gör i Sverige och det gäller för alla. Det är ingen som 
dömer dig där. Du behöver inte vara liksom ”fina tjejen” i Sverige. I Sverige får inte tjejer bli 
lika fulla, det är inte fint. Killar är odrägliga och tjejer är lite såhär ”fy vad de är odrägliga”. 
Men där får de vara det för där testar alla sina gränser och då spelar det ingen roll om du är 
tjej eller kille, alla är lika fulla och alla har jättekul.  

(Sofia i: Seminarium 090421) 
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Det är inte konstigt om detta beteende ger värdfolket en förvrängd och ofta negativ bild av 

de kvinnliga besökarna, inte minst då det avviker från värdkulturens uppfattning om hur 

kvinnan ska vara och agera. Samtidigt som turisternas beteende kanske accepteras på 

grund av ekonomisk vinning (Smith 1989, s.6; Nash 1989, s.41), riskerar de att bli till de-

humaniserade objekt i värdfolkets ögon, särskilt då andelen turister ökar. På så vis riskerar 

klyftan mellan gäst och värd och deras kollektiva uppfattningar att öka ytterligare. 

 

Maktbalansen mellan den kvinnliga resenären och den lokala mannen 

Vissa forskare menar att turister inte själva ser sig som besökare i någon annans land, utan 

istället ser ”lokalbefolkningen som inkräktare på deras köpta och privata arena” (Hanefors 

& Mossberg 2007, s.114). Kvinnorna i vår undersökning tycks emellertid vara mycket väl 

medvetna om att de bara är besökare och att det inte är deras regler som gäller i den 

främmande miljön, varför de i egenskap av gäster väger sitt eget obehag mot risken att 

förolämpa den andre. Bella säger att det är svårt ”att veta hur snäll man kan vara och veta 

var gränsen går, för man vill ju inte vara otrevlig, men man vill inte heller vara med om 

något obehagligt” (Seminarium 090406). Diana förtydligar ytterligare: 
 
Det är ju också lite konstigt att man ska behöva tänka på deras integritet mer än sin egen. Vad 
då, tycker man att det är jobbigt så borde man ju egentligen bara säga det. Men det gör man 
inte för att man inte vill vara oartig. /…/ Men det är ju konstigt att man blir så rädd för att 
trampa på tår. /…/ Sen är man ju lite rädd för att de [männen, vår anm.] ska bli arga också om 
man nu råkar göra så.  

(Diana i: Seminarium 090406) 
 

Det är intressant att notera att värdfolket i de deltagande kvinnornas samtal nästan ute-

slutande representerades av de lokala männen. Kvinnor och barn förekom endast i ett fåtal 

fall och då i samband med ficktjuveri eller som vänlig vägvisare. Kvinnornas bild av lokal-

befolkningen var därför i det närmaste synonym med en bild av främmande män och det 

var också i interaktionen med dem som svårigheterna med att tolka den andra kulturens 

sociala koder var särskilt påtagliga. Detta beror sannolikt på att kvinnorna också upplevde 

dessa möten som särskilt riskfyllda till följd av den dubbla utsattheten, och att de vardag-

ligaste beteenden i den andres kultur plötsligt kan få en annan innebörd. Isabelle tydliggör 

detta i sitt uttalande: ”Att det där med blickar kan vara så jäkla obehagligt /…/ Man kan ju 

inte titta för då tror ju han att ’ok, hon vill någonting här nu’/…/ I Sverige så är man van 

vid att stirrar en kille, så kan man stirra på honom tills han tittar bort” (Seminarium 
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090413). Att kvinnans könsroll varierar kraftigt i olika kulturer försvårar därmed 

bedömningen ytterligare. 

Crouch (2004, s.93) påpekar att ett utnyttjande faktiskt kan ske åt båda håll inom turism. 

Samtidigt som flera av kvinnorna önskar lära känna och komma nära lokalbefolkningen 

och dess kultur, känner de sig utsatta. Johanna berättade om hur hon dejtade en kille på 

Barbados som till en början erbjöd henne att åka med på hans jetski. Så småningom insåg 

hon emellertid att hon endast var ”business” och att han ville mjölka henne ”som man 

mjölkar en ko”. Han ansåg att hon var skyldig honom pengar för jetski-turerna och krävde 

betalning, och när hon nekade upplevde hon att han blev hotfull (Seminarium 090613). Det 

är svårt för den kvinnliga resenären att balansera mellan att leva ut sin drömvärlds fantasier 

och samtidigt sätta gränser gentemot den lokala mannen i tid. Turisten som exploatör må 

vara ett sant förhållande ur ett makroperspektiv, men i kvinnornas upplevelser av det per-

sonliga mötet med den lokala mannen är det tydligt att han besitter ett maktövertag, dels i 

egenskap av man och dels som ägare av överlägsen kulturell kunskap.  

 

Den manliga turisten och den lokala mannen  

Deltagarna gör i många fall en tydlig åtskillnad mellan främmande manliga turister och 

främmande lokala män. Elin berättade hur hon på väg hem till sitt hotell upplevt obehag på 

grund av tre män som gick bakom henne: ”Hade det varit tre turistkillar så hade man inte 

tänkt på det på samma sätt, för då hade det kanske varit en möjlighet att de faktiskt var på 

väg till samma hotell. Men det var tre greker, som gjorde lite ljud också” (Seminarium 

090409). Att kvinnorna uppfattar de lokala männen som mer hotfulla än manliga turister, 

har sannolikt att göra med att de, i den främmande miljö de befinner sig, delar upp 

omgivningen i vi och de med utgångspunkt i den redan existerande relationen gäst och 

värd. Medan de lokala männen faller in i kategorin de – de som vi besöker, de som är 

annorlunda, de som tillhör den andra kulturen – placeras främmande manliga turister i 

kategorin vi, då de precis som den kvinnliga turisten är mer eller mindre obekanta med 

miljön. Kontrasten gentemot värdfolket är så stor att den överväger de innebörder och 

avgränsningar av vi och de som råder hemma. Denna typ av social kategorisering och 

sociala jämförelser är grundläggande för skapandet och återskapandet av människors 

sociala identitet och därmed en del av hur människor organiserar sin sociala värld för att 

bekräfta och ge mening åt sin egen plats i den. Dessutom är favoriserande av den egna 
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gruppen och diskriminerande attityder gentemot utomstående ett utmärkande drag för all 

gruppbildning (Millward 2000, s.441-458).  

De likheter som medlemmarna i vi-gruppen representerar tycks utgöra en viktig källa 

till trygghet bland de kvinnliga resenärerna, och motverka att ensamheten och otryggheten 

i den främmande kultur som besöks blir överväldigande. Detta överensstämmer också med 

den kända paradoxen att de flesta turister reser bort från hemmiljön för att söka det 

annorlunda och nya, men endast inom ramarna för den egna kulturella sfären och livsstilen 

(Graburn 2001, s.50; Hanefors & Mossberg 2007, s.109-114). Olivia berättar hur hon efter 

en resa i Asien blivit uppskrämd av en taxichaufför och sökt sig till en upplevd trygghet 

bland människor hon kategoriserade som lika henne själv, trots att den enda gemensamma 

nämnaren var att de kom från samma världsdel eller delade språk.  
 

Jag tror att vi blev mer försiktiga, och att vi åkte buss främst när vi skulle någonstans. Och 
kanske, om man såg att det var någon annan europé med, att man pratade lite med den. För 
att, som på bussen när vi åkte dit så var det bara jag och Elin som var européer, resten var ju 
asiater. Det trygga var kanske att på något vis kunna bonda eller prata med någon på 
engelska, eller samma språk.  

(Olivia i: Seminarium 090421A) 
 

Precis som Olivia upplevt, menar Essed (1996, s.57) att en känsla av tillhörighet och 

igenkännande kan utvecklas på grundval av en mängd olika faktorer på olika nivåer, såsom 

kön, regional eller nationell tillhörighet etc. Hon beskriver detta som en funktion av en 

människas multipla identiteter och menar vidare att hur olika människor än tycks vara, går 

det för det mesta att finna en likhet.  

Den svartvita stereotypa bilden av män som antingen hot eller trygghet, som beskrevs 

tidigare i kapitlet, kan alltså även relateras till dikotomin vi och de. Att manliga turister 

oftare betraktas som en trygghetsfaktor i förhållande till de lokala männen kan sannolikt 

bero på att de anses tillhöra gruppen vi och därmed vara av samma skrot och korn som 

kvinnorna. Detta visade sig dock vara en falsk trygghet i åtminstone två av deltagarnas 

minnen, då manliga turister utsatt dem för kraftiga obehag i form av överfall och drogning 

(Sofia i: Seminarium 090421B; Bella i: Seminarium 090406). 

 

Beroendeförhållanden inom främmande strukturer och system 

Under seminarierna framkom det att kvinnornas möten med olika yrkesgrupper, represen-

terade av män, ofta resulterade i känslor av obehag och risk. Kvinnornas relation till polis, 

läkare och taxichaufförer var återkommande exempel i vilka de upplevde ytterligare en 



  
 

   

 32 

dimension av den dubbla utsattheten, i form av ett beroende av professionell kunskap eller 

kompetens.  

Vi har alla en bild av hur det ska gå till i mötet med polis eller under en taxiresa, och 

bilden kan härledas till våra kollektiva uppfattningar. Känslan av att någonting är annor-

lunda eller att våra förväntningar inte införlivas skapar en upplevelse av utsatthet och risk. 

Känslan kan även späs på av att vi tilldelar oss själva rollen som den andre i mötet med 

”vardagskulturen”, och att vi är oroliga för att vi på grund av detta ska behandlas annor-

lunda. Återkommande var diskussionen om man skulle polisanmäla obehagliga situationer 

som uppkommit under resorna och svaret var alltid tveksamt, trots att flera minnen 

utgjorde händelser såsom stöld, ofrivillig drogning, sexuellt utnyttjande och hot.  

Regina (090421B) mindes vidare en resa i vilken en väninna blivit frustrerad över hur 

hon hade behandlats under en sjukhusvistelse, där läkarna inte velat prata engelska med 

henne trots att hon i efterhand förstått att de behärskade det mycket väl. Språket är ett kom-

munikationssystem som enar människor, och fungerar därför även som en avgränsande 

struktur mellan olika kulturer och länder. När någon i en överordnad maktposition väljer 

att inte kommunicera kan detta vara ett sätt att utöva sin auktoritet över en annan, som då 

upplever detta som en passiv kränkning (Skau 2007, s.103). Ofta blir ett språk det över-

lägsna kommunikationsmedlet och om båda parter då inte behärskar det blir maktbalansen 

ojämn och möjligheterna att skapa nya gemensamma uppfattningar, om hur den sociala 

relationen ska fortgå, försvåras. 

Elin berättade om en situation på ett grekiskt sjukhus och reflekterade över bemötandet:  
 

Man blir behandlad som en idiot, blond bimbo liksom. /--/ Alltså man blir bemött på ett annat 
sätt och det är kanske därför rädsla uppstår också, kanske för att man tänker att ’när det 
verkligen gäller, hur kommer de att behandla en då? När jag inte ens blir bemött med respekt 
nu, alltså… hur ska det gå sen?’ 

(Elin i: Seminarium 090409) 
 
I Sverige är omtanke och ett gott bemötande två viktiga aspekter inom sjukvård för att öka 

känslan av trygghet. Tryggheten är dock subjektiv och behöver därför tvunget inte påverka 

risken för eventuella misstag. Eftersom vad som anses vara en risk är styrt av sociala och 

kulturella influenser (se: Tulloch 2008, s.141) kan läkarens medicinska kompetens vara 

fullt tillräcklig för att skapa trovärdighet bland lokalbefolkningen.  

Sammanfattningsvis kan upplevelsen av obehag i mötet med andra strukturer och 

system vara ett resultat av oförmågan att identifiera maktmissbruk, förutse konsekvenser 

och kommunicera. Det kan även vara så att det finns en markant skillnad mellan de olika 
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kollektiva uppfattningarna om hur en professionell yrkesroll bör utövas, som därmed 

skapar ovisshet för den kvinnliga resenären.  

 

Tre nivåer – Tre övergripande orsaker  
I kapitlet har vi utifrån de tre nivåerna: de egna kollektivens uppfattningar, individuella 

faktorer och de främmande kollektivens uppfattningar funnit tre överordnade bakom-

liggande orsaker till den kvinnliga resenärens riskupplevelser. Könsmaktsordningen, den 

individuella riskbenägenheten och den dubbla utsattheten är grundläggande för hur 

kvinnan förhåller sig till risk. Könsmaktsordningen reglerar förhållandet mellan män och 

kvinnor och genomsyrar samt reproduceras av de kollektiva uppfattningarna. Riskbenägen-

heten avgör hur benägen kvinnan är att utifrån individuella faktorer trotsa de kollektiva 

uppfattningarna, medan den dubbla utsattheten förklarar det extra maktförhållande och den 

ökade osäkerhet som uppstår mellan gäst och värd när kvinnan är på resande fot.  

I enlighet med syftet, att öka kunskapen om vad som påverkar kvinnliga resenärers risk-

upplevelser och hur riskupplevelserna i sin tur påverkar dem övergår vi nu till analysens 

andra del som ska besvara forskningsfråga två: Hur påverkar riskupplevelserna den kvinn-

liga resenärens handlingsutrymme och möjligheter till upplevelser?  
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Kapitel 5 

Den kvinnliga resenärens handlingsutrymme 

 

När turister upplever och förhåller sig till risk begränsas deras handlingsutrymme. Flera av 

kvinnorna i vår undersökning menade också att det var svårare för dem att röra sig fritt och 

särskilt på egen hand, just på grund av deras kön. 
 
Camilla: Om man är kille och man är ute och reser så är det ju mycket lättare att bara hänga 
med folk spontant. Alltså om man är ensam i alla fall, än vad det är som tjej. 
Diana: Man har ju mer att riskera som tjej tycker jag. 

(Seminarium 090406) 
 

Detta överensstämmer med Anderssons (2005, s.69-70) slutsats att kvinnors möjligheter att 

använda det offentliga rummet kraftigt begränsas av att de tvingas förhålla sig till risken 

för könsrelaterat våld. Handlingsutrymmet syftar inte endast på det rumsliga, utan 

inkluderar även det sociala utrymmet för valfrihet, självbestämmande och överskridande 

av gränser (Eduards 2002, s.16). I detta kapitel fördjupar vi oss i hur kvinnornas handlings-

utrymme påverkas av deras upplevelser av risk. 

 

Tre strategier för att hantera risk 

Kvinnornas berättelser visade inte bara på ett brett spektrum av upplevd risk, utan även på 

en rad olika attityder och beteenden som dessa upplevelser framkallade. Dessa kan delas in 

i tre typer av strategier som alla befinner sig längs en sammanhängande skala. Två av dessa 

strategier överensstämmer med dem som tidigare uppmärksammats av Andersson (2005, 

s.77); den undvikande strategin och strategin att utrusta sig. Den tredje strategin vi identi-

fierade var att distansera sig. 

 

Att undvika risk 

Genom att undvika rum hon tolkar som farliga, kan kvinnan själv ta ansvar för att 

minimera risker. Rum som är trånga, insynsskyddade, saknar flyktvägar och är obefolkade 

bedöms ofta som farliga, men även gångtunnlar, gränder och liknande (Andersson 2005, 

s.77). Lisa berättade exempelvis att hon valde att vända i en gränd på väg till en salsaklubb 

efter att hon sett några män längre fram på vägen (Seminarium 090413). Diana valde att 

avbryta sin resa efter att hennes käke fastnat vid ett tillfälle, och hon hellre ville få fortsatt 

vård hemma i fall det skulle hända igen (Seminarium 090406). Flera minnen har berättats 
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där deltagarna själva valt att förändra sitt ursprungliga mål under resan på grund av 

obehagskänslor kopplade till risk. Visst resulterar den undvikande strategin i att risken för 

ytterligare obehag minimeras, men risken för en otillfredsställande turistupplevelse ökar 

betydligt. När de kvinnliga resenärerna väljer att undvika vissa rum, nöjen eller transport-

medel minskar andelen kvinnor i det sociala rummet, vilket leder till att rummet i än högre 

utsträckning utformas efter mannens behov och tankemönster (Cranny-Francis 2003, 

s.238). Konsekvensen kan bli att avsaknaden av kvinnor reser ytterligare barriärer för 

kvinnans handlingsutrymme.  

 

Att utrusta sig mot risk 

Flera deltagare beskriver hur de utrustat sig med föremål och tillhyggen i situationer då de 

upplevt risk. Detta kan bero på att kvinnor har lärt sig att tolka sina kroppar som svagare 

och att de, i förhållande till männen, behöver förstärkning (Andersson 2005, s.77). Camilla 

berättade till exempel om hur hon, när hon utsattes för trakasserier på natten på ett mindre 

hotell, slog sönder en glasflaska och låg med den bredvid sig i sängen, samtidigt som ett 

antal män bankade på hennes dörr (Seminarium 090406).  I ett av samtalen diskuterar även 

deltagarna en ny produkt som en ung tjej har börjat lansera – ett vanligt jeansbälte som 

fungerar som ett kyskhetsbälte. 
 

Bella: Ja, men jag känner att jag skulle ju lätt, alltså om jag ska åka ut och resa själv till 
exempel, så skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa ett sådant för att känna någon slags 
säkerhet.  
Ylva: Men vad hemskt! Fan vad hemskt! 
Ann: Ja, jättehemskt.  
Bella: Ja, det är helt sjukt. 
Ylva: Magväskan och kyskhetsbältet, den riktiga turisten! 

(Seminarium 090406) 
 
Kvinnorna tycker att det är galet att de ska behöva utrusta sig för att känna sig säkra, men 

menar att de ändå kan tänka sig att göra det inför en resa. I andra minnesberättelser har 

både fickkniv, överfallslarm och mobiltelefoner använts som betydelsefulla artefakter i 

kampen mot de obehagliga riskupplevelserna. Flera av deltagarna vill till och med utrusta 

sig med en man.  

 

Att distansera sig från risk 

En tredje strategi för att hantera upplevd risk som tydligt förekom bland kvinnorna, och 

som inte behandlas av Andersson, var att distansera sig från risken. Rent specifikt innebär 
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det att kvinnan väljer att inte uppmärksamma risken eller att hon tar avstånd från de socialt 

konstruerade regler som föreskriver att kvinnor inte bör försätta sig i situationer som inne-

fattar risk. 

Sofia var med om en ytterst obehaglig upplevelse när hon arbetade utomlands, i vilken 

hon blev förföljd och hotad av manliga turister. Hon har i efterhand distanserat sig till 

denna upplevelse så till den grad att hon fick anstränga sig för att komma ihåg den när hon 

ombads skriva ner minnesbilderna. Sofia berättade att hon på ett medvetet sätt valt att 

förtränga minnet för att kunna distansera sig till det faktum att samma risk kan uppkomma 

igen.  
 

Man är så vettskrämd i situationen… fast… sen glömde jag bort det. Det var som att det där 
har aldrig hänt. /…/ Och jag ville inte ens berätta för att det som hände stämde inte överens 
med vad Rhodos representerar för mig, vilket är trygghet och hem. Så att jag vill på något sätt 
att… det här skulle inte ha hänt. Så jag tror att det är därför som jag såhär i efterhand har 
förträngt det. Och jag har inte ens för en sekund varit rädd igen, alltså för att något liknande 
ska ske. 

(Sofia i: Seminarium 090421B) 
 
Katja var ytterligare en deltagare som under seminariet påstod att hon inte använder sig av 

några undvikande eller utrustande strategier för att hantera riskfyllda situationer, utan 

under flertalet resor istället varit ”naiv och dum och egentligen inte fattat när jag borde 

varit rädd” (Seminarium 090413). Isabelle trodde att kvinnor distanserar sig till risk på 

grund av att: ”Det är lättare att stänga av, för annars kan man känna obehag hela tiden” 

(ibid.).  

Till skillnad från Sofia och Katja menade flera av seminariedeltagarna att de trots att de 

var medvetna om risker, utifrån tidigare erfarenheter samt de kollektiva uppfattningarna, 

ändå valde att, som Johanna gav uttryck för, ”släppa taget ibland och lita på människor” 

(Seminarium 090413). Kvinnorna kunde alltså känna en risk men ändå välja, eller vara 

tvungen, att distansera sig från den. Noras reseledarkollega blev våldtagen på Gran 

Canaria, vilket påverkade Noras fortsatta tillvaro på destinationen i högsta grad. Hon valde 

att bete sig på samma sätt som tidigare, alltså att distansera sig från risken, men kände 

samtidigt ett starkt obehag:  
 

Ja, en gång efter det skulle jag gå, jag vet inte, 50 meter, till ett annat komplex där några 
kollegor bodde… Alltså, jag var helt säker på att det var någon som var bakom mig och skulle 
överfalla mig, så jag vände mig om och slog [visar med en högerkrok, vår anm.]… Ja, det var 
ju min egen skugga jag var rädd för! 

(Nora i: Seminarium 090421A).  
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Detta illustrerar hur kvinnorna, då de förhåller sig till risk, upplever att de befinner sig på 

en balansgång mellan att vara rädda och att leva. I de fall en risk inkräktar för mycket på 

det personliga handlingsutrymmet, väljer kvinnorna att distansera sig till risken. Ibland 

upplever de emellertid inte ens distanseringen som ett val, utan som något de måste göra 

för att kunna sköta sitt eget liv – det går inte att ”gå runt och vara rädd hela tiden” (Johanna 

i: Seminarium 090413). 

 

Den kvinnliga resenärens val av strategi 

De tre strategierna utgör en skala som sträcker sig från att risken tillåts att helt begränsa 

handlingsutrymmet, till att strävan efter handlingsfrihet istället överskuggar risken. Vi har 

sett att en del av kvinnorna i högre grad tenderar att distansera sig från risk medan andra 

använder sig mer av undvikande och utrustande strategier. Detta tyder på att personliga 

faktorer, såsom riskbenägenhet, spelar in i valet av strategi. Vi menar dock att de tre 

strategierna framförallt fungerar som en uppsättning verktyg varje kvinnlig resenär besitter 

för att medvetet eller omedvetet hantera risk, och att vilket som används beror på hur hon 

upplever situationen. 

Olivias nedskrivna minne var hämtat från när hon reste runt med en kompis i Malaysia. 

Under en taxiresa blev de osäkra på om chauffören verkligen körde dem dit de skulle. 
 

Denna manövrering bort från den ’stora’ vägen gjorde att allt som kallas trötthet försvann och 
tjejerna blev genast alerta och adrenalinet pumpade. Dom frågade taxichauffören vart han 
skulle men fick något obegripligt till svar. Genast började paniken komma. Det var mörkt, 
långt bort från civilisationen, ute på landsbygden i Malaysia. Ingen visste var de var och de 
kunde knappt kommunicera med chauffören. /…/ Den ena tjejen tog fram en armékniv som hon 
hade i sitt handbagage och den andra tjejen tog fram ett överfallslarm som i alla fall skulle 
låta och kanske locka till sej uppmärksamhet, OM något nu skulle hända. 

 
(Olivias nedskrivna minne i: Seminarium 090421A) 

 
När minnet sedan diskuterades under seminariet berättade Olivia att de efter den händelsen 

valde att åka buss i stället för taxi, åtminstone när det var mörkt, och att de i högre 

utsträckning försökte få kontakt med andra européer de stötte på under resan. I denna 

situation kan alla tre strategier urskiljas. Olivia valde att resa runt i Malaysia i sällskap av 

sin tjejkompis, och distanserade sig därmed från de risker detta kan tänkas innebära. När de 

väl hamnade i en situation där risken blev mer påtaglig utrustade de sig för att stärka sin 

position i förhållande till risken. Efter incidenten fortsatte de att resa runt, men undvek att 
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försätta sig i liknande situationer och försökte samtidigt att ”utrusta sig” med andra 

européer. 

Ett annat exempel är hur situationen som beskrevs i föregående avsnitt, då Nora slogs 

mot sin egen skugga, inte bara kan ses som ett prov på den distanserande strategin. Hon 

distanserade sig såtillvida att hon gick ut, men eftersom hon väl ute ändå upplevde rädsla 

utrustade Nora sig med en mental beredskap och var därmed redo med knytnävarna. Vi 

kan således konstatera att strategierna används parallellt och att gränserna dem emellan 

överlappar varandra. 

 

Handlingsutrymmets inflytande över upplevelseprodukten 

Oavsett vilken strategi den kvinnliga resenären väljer att använda sig av för att hantera 

risker, vill vi påstå att hennes handlingsutrymme alltid påverkas negativt eftersom hon 

tvingas förändra sitt handlande till följd av sin riskupplevelse. Hon måste använda någon 

av strategierna, vilket hon inte hade behövt om det inte förekom risk. Den distanserande 

strategin tvingar exempelvis kvinnan att glömma och förtränga de riskfyllda situationer 

hon varit med om – en mental strategi för att hantera framtida risker. Utan distanserandet 

hade hon varit tvungen att utrusta sig för, eller undvika, risk helt och hållet.  

När det gäller den kvinnliga resenärens möjligheter till upplevelser har de undvikande 

och utrustande strategierna en hämmande inverkan. När kvinnan använder sig av den 

undvikande strategin går hon miste om vad destinationen har att erbjuda. Hon kommer 

därmed inte att ges tillfälle att skapa sitt eget värde, eftersom hon undviker platser hon 

gärna hade besökt om hon inte upplevt dem som riskfyllda. Den utrustande strategin leder 

till att den kvinnliga resenären visserligen besöker de platser hon vill besöka på en 

destination, men med en ytterst inskränkt frihet då känslan av risk uppenbarligen blir en 

stor del av själva upplevelsen. När den kvinnliga resenären istället distanserar sig till risken 

fullt ut, har hon däremot möjlighet att njuta ohämmat av upplevelsen. Samtidigt medföljer 

emellertid risken att hon inte inser och uppmärksammar faror, och att upplevelsen 

följaktligen blir mer negativ om något verkligen inträffar. 

Vilken strategi kvinnan väljer påverkar således hennes reseupplevelse på olika sätt, och 

påverkar därmed utfallet och kvalitetsupplevelsen av turistprodukten. 
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Kapitel 6 

Slutsatser och reflektioner 
 

Den kvinnliga resenärens värderingsprocess 

Utmärkande i de deltagande kvinnornas diskussioner om risk har varit en ständig balans-

gång mellan den individuella strävan efter upplevelser; att leva livet, och att bruka vad som 

anses vara sunt förnuft i förhållande till de kollektiva uppfattningarna om risk. Denna 

värderingsprocess kan utifrån vår analys förklaras som att varje kvinna i alla situationer 

väger kollektiva uppfattningar mot individuella faktorer och utifrån detta bedömer hur pass 

riskbenägen hon ska våga vara – det vill säga i vilken utsträckning hon är beredd att trotsa 

de kollektiva uppfattningarna. Eftersom vi har kommit fram till att de kollektiva uppfatt-

ningar som är av störst betydelse i denna värderingsprocess i hög grad bygger på och 

reproducerar könsmaktsordningen, motsvarar graden av riskbenägenhet också i vilken 

utsträckning hon låter sig underordnas denna sociala struktur. 

Kvinnans avvägning avgör sedan i vilken grad riskupplevelsen ska få begränsa hennes 

handlingsutrymme genom att resultera i valet av en av de tre grundläggande risk-

hanteringsstrategierna som vi har identifierat. Den undvikande strategin och strategin att 

utrusta sig sammanfaller som vi redan nämnt med Anderssons (2005) uppdelning av 

strategier. Den tredje strategin, att distansera sig, har dock inte presenterats tidigare. Även 

om vår undersökning utförts inom turismfältet, förefaller de tre strategierna så basala i 

kvinnornas förhållningssätt till risk att vi finner det ytterst sannolikt att de även är appli-

cerbara i andra sammanhang där kvinnor upplever risk. Vi menar därmed att Anderssons 

två strategier är värdefulla, och att de förklaras och underbyggs av vårt resonemang, men 

att en viktig dimension förbises – kvinnans förmåga att individuellt väga handlings-

utrymme och riskupplevelser mot varandra och utifrån denna värderingsprocess trotsa 

kollektiva uppfattningar och obehagskänslor, till förmån för hennes strävan efter upp-

levelser. Att de gamla föreställningarna om kvinnan som inte lämpad för riskfylld aktivitet 

lever kvar i de trögföränderliga mentala genuskonstruktionerna tillför emellertid en 

komplexitet i den kvinnliga resenärens riskupplevelser och riskhantering, som ofta 

resulterar i känslor av skuld vid ett sådant agerande. 

Vidare har vi konstaterat att det i mötet med individer som hyser andra kollektiva 

uppfattningar tillkommer ytterligare lager av osäkerhet eftersom bristande kännedom om 
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den andre försvårar kvinnans värderingsprocess, vilket försätter henne i en dubbel eller 

rent av multipel utsatthet. Trots att det finns starka samband mellan kvinnors upplevelser 

av risk på resande fot och i vardagen har vi därför kunnat slå fast att kvinnor upplever fler 

risker och att riskupplevelserna förstärks när de befinner sig på resande fot. Utifrån detta 

resonemang kan vi bekräfta vår tes att forskningsresultat om kvinnors upplevelser av risk i 

hemmiljö inte direkt kan överföras till turismfältet.  

Det står även klart att upplevelser av risk begränsar den kvinnliga resenärens handlings-

utrymme och därigenom påverkar hennes reseupplevelser. Hur de påverkas beror dock i 

stor utsträckning på vilken av de tre strategierna kvinnan väljer att tillämpa. Ökad kunskap 

om den kvinnliga resenärens upplevelser och hantering av risk bör därför vara av stort 

intresse för turismindustrin i deras strävan att skapa värde för kunden. Vi menar slutligen 

att vår uppsats styrker känsloeffekternas relevans för upplevelser av servicekvalitet och 

därmed utgör ett bidrag till ett, enligt Grönroos (2008), näst intill outforskat område inom 

service management.   

 

Implikationer för turismindustrin 
När kvinnan endast tilläts resa i sällskap av män och det var de som höll i plånboken, hade 

kanske inte den kvinnliga turistens motivation, beteende och relationer så stor betydelse 

eller skilde sig nämnvärt från mannens. Genusroller är som vi tidigare nämnt emellertid 

inte statiska, och i tider då de ser ut att luckras upp alltmer och kvinnan blir alltmer 

självständig i förhållande till mannen, är kvinnans sanning av större betydelse för turism-

industrin. 

Vi har hittills konstaterat att den kvinnliga resenären upplever ett flertal risker och att 

detta får konsekvenser för hennes reseupplevelse, då hon tvingas anpassa sin tillvaro och 

använda sig av olika strategier för att förhålla sig till risk. Ur destinationens och turism-

branschens perspektiv är detta givetvis något som bör tas på allvar, då deras produkt-

kvalitet påverkas som en följd av dess sammansatta och sociala struktur där människor till-

sammans skapar värde utifrån ett ramverk av produkter och tjänster. Det finns därför alltid 

en överhängande risk att tjänsten inte motsvarar vad som utlovats eller lever upp till 

kundens förväntningar.  

Turismindustrin kan visserligen inte påverka den kvinnliga resenärens riskupplevelse 

fullt ut, men det finns förutsättningar att utöva inflytande på flera delar av den värde-

skapande processen utifrån en förståelse för den kvinnliga resenärens situation. Vi har 
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uppmärksammat ett ökat utbud av resor riktade specifikt till kvinnliga resenärer där 

enstaka aktörer (t.ex. Tant Grön) erbjuder resor för kvinnor som vill ”leva livet” och delta i 

aktiviteter som annars anses ämnade för män. Majoriteten av de kvinnospecifika resorna är 

dock fortfarande utformade efter rådande genusstereotyper, och kretsar kring shopping och 

SPA-behandlingar. Genom att behandla kundgruppen kvinnor som ett särskilt segment, 

eller en minoritet, riskerar branschen att reproducera den könsmaktsordning som i stor 

utsträckning ligger till grund för den kvinnliga resenärens riskupplevelser. Det vanliga 

reseutbudet anpassas då efter mäns behov, och kvinnan får antingen acceptera de villkoren 

eller köpa en ”kvinnoresa”. 

I basutbudet av resor för människor bör istället såväl kvinnans som mannens sanningar 

inrymmas på lika villkor. Om turismbranschen vill utveckla sina reseerbjudanden och sitt 

värdeskapande, måste de därför lära känna och lyssna till även den kvinnliga resenären. En 

större förståelse för vilka risker kvinnliga resenärer upplever, hur de använder sig av de 

strategier som vi presenterat samt hur dessa är kopplade till individuella faktorer bör 

möjliggöra åtgärder från turismindustrins sida, som minimerar störningar samt tillåter 

utökade reseupplevelser för den kvinnliga resenären. Poängen här är således inte att kön 

inte bör användas som segmenteringsgrund. Vår avsikt är snarare att belysa den 

komplexitet som ligger i problemets natur och varna för de oavsiktliga konsekvenser ett 

ogenomtänkt agerande från turismindustrin kan få. Framförallt vill vi dock uppmana 

turismindustrin att säkerställa ett basutbud som tar hänsyn till båda könens behov. 

 

Jakten på kvinnans sanning forsätter 
Vår uppsats är en första ansats till ökad förståelse för och kännedom om den kvinnliga 

resenären och hennes upplevelser av risk. Det finns fortfarande ett stort akademiskt tom-

rum och spännande möjligheter till utveckling av forskningen inom detta område. Ett 

intressant spår att följa upp vore mer ingående studier av vilka risker kvinnor upplever och 

att relatera dessa till turisttyp och turistens karriärstege för att därigenom uppnå bättre 

förståelse för betydelsen av subjektiv risk inom turism. Vi ser även att en studie mot-

svarande den vi har gjort skulle kunna utföras på en specifik destination, eller inom ett 

specifikt företags verksamhet, för att besvara vilka risker som är vanligast just där samt hur 

de påverkar turisternas handlingsutrymme, och därmed mynna ut i konkreta idéer på hur 

dessa problem kan minimeras. Vidare vore en liknande studie av män intressant för 
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jämförelser mellan könen, liksom historiska jämförelser skulle kunna öka kunskapen om 

hur den kvinnliga resenärens roll och upplevelserum har utvecklats och varför. 

Detta är några förslag för vidare forskning som vi gärna skulle se framöver, och vi vill 

poängtera vikten av ett fortsatt arbete för att forma en turismvetenskap som synliggör den 

kvinnliga resenärens sanning i samma mån som mannens, och därmed motverkar en 

trivialisering av de genusskillnader som existerar. När turisten framställs som en genuint 

androgyn varelse ska detta bero på att en könsuppdelning inte är relevant – inte på att 

medvetenheten om skillnaderna saknas till följd av ett ensidigt paradigm. 

 

Memory Work som forskningsverktyg 

I arbetet med denna uppsats använde vi oss av metoden Memory Work, som beskrivits 

utförligt i kapitel tre, och vi ser stora fördelar med metoden som forskningsredskap. Det är 

anmärkningsvärt hur vissa teman och åsikter tenderade att återkomma på alla seminarier, 

trots väsentliga skillnader mellan de nedskrivna minnena. Vi menar att detta styrker 

metodens tillförlitlighet och generaliserbarhet, samt bekräftar dess effektivitet som verktyg 

för att nå kollektiva uppfattningar utan att de färgas i alltför hög utsträckning av 

intervjuarens eller informantens tolkningar.  

Metodens svagaste punkt är dess betoning på fullständig hierarkisk jämställdhet bland 

forskare och medforskare. Målet att eliminera hierarkiska strukturer är i sig något som bör 

eftersträvas, men att tro att Memory Work uppnår detta fullt ut är emellertid att blunda för 

det ofrånkomliga. Vår poäng är även att vid användandet av en metod som betraktar 

strukturer som barriärer, är det viktigt att vara medveten om att själva avsaknaden av dessa 

strukturer skapar en osäkerhet bland människor som kan utgöra en barriär i sig. Att finna 

lösa strukturer som inte styr för mycket och inte krockar med metodens och under-

sökningens syfte kan därför utgöra en god lösning, vilket vi menar att moderatorrollen och 

pappret med inspirationsord är goda exempel på. Det är emellertid viktigt att också poäng-

tera att dessa strukturer inte ska ses som något som måste följas, utan att de endast finns 

där för medforskarnas skull.  

En intressant idé för vidare utveckling av metoden skulle vara att byta de individuella 

minnena mellan seminariegrupperna. Detta vore att ta metodens idé ett steg längre i den 

mening att minnena ytterligare avpersonifieras och att de kollektiva uttalandena därmed 

förstärks.  
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Vi vill slutligen varmt rekommendera metoden Memory Work för forskning inom 

service management och relaterade ämnesområden, på grund av dess potential att spegla 

socialt konstruerade uppfattningar samt känslor och tolkningar, som ligger till grund för 

kundens värdeskapande.  
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Epilog 
 

Vi har under arbetet med uppsatsen genomfört fem seminarier, mött nitton kvinnliga 

resenärer, tagit del av 84 fängslande reseminnen samt lyssnat till ett stort antal tänkvärda, 

kollektiva såväl som individuella, uppfattningar om risk. Vår ursprungliga ambition var att 

påvisa att kvinnliga riskupplevelser inte nödvändigtvis följde den stereotypa ordningen, där 

mannen ständigt närvarar som ett överhängande hot i kvinnors medvetande. Vi förvånades 

dock över att en stor del av kvinnornas samtal kretsade kring det som vi trodde var 

förlegade genusstereotyper. Vi har i efterhand reflekterat över att vår uppsats kan ses som 

ett bidrag till reproduktionen av just dessa, eftersom den till stor del återger köns-

maktsordningen som bakomliggande orsak till kvinnliga riskupplevelser. Vi hoppas dock 

att vår uppsats istället ses som ett bidrag till synliggörandet av den omoderna men trots allt 

närvarande könsroll som tillskrivs kvinnan. Genom att identifiera den distanserande 

strategin anser vi oss även ha lyft fram en mer nyanserad bild av den kvinnliga resenärens 

riskupplevelser i resandets sociala rum.  
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