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Abstract 
 
The   tourism    sector in Stockholm’s city, Sweden, is a dynamic industry that 
through the years has generated large revenues and job openings.  
 
Unpredictable events such as terrorism, pandemics, natural disasters and climate 
changes; may have great impact on the tourism sector. This may be true to most 
cities in the world including Stockholm. In this thesis, the effect of various 
unpredictable events has been investigated through interviews with city of 
Stockholm and the authority for community protection and preparedness. In use 
of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT-analys). The main 
conclusion of this thesis is that the Covid-19 pandemic (year 2020 has shown 
that emergency preparations for unpredictable events are incorrectly 
dimensioned. This means that the city of Stockholm needs to work more 
proactively in the future to ensure that the tourism sector is not jeopardized 
during upcoming unpredictable events. 
 
 
Keywords: Terrorism, Pandemics, Natural disasters, Climate changes, 
Unpredictable, Investigated, Swot-analys, Proactively and Covid-19. 
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1. Inledning 
 
Besöksnäringens   bidrag   till    den svenska ekonomin och arbetsmarknaden är 
viktig då sysselsättningen har minskat i många svenska basindustrier. Den 
generar arbetstillfällen i ett brett spektrum av tjänstebranscher. (Visit Stockholm, 
2020) 
 
Besöksnäringen i Stockholms stad är en växande sektor som bidrar till 
investeringar och konsumtion i flera branscher såsom hotell, restaurang, 
detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Den totala turismkonsumtionen i 
Stockholms stad har ökat kraftfullt under hela 2000-talet. De utländska 
turisternas ökningstakt är ännu snabbare och högre än svenskarnas 
turismkonsumtion i sin huvudstad. (Svensk Handel, 2017). Säkerhet är en allt 
viktigare faktor för att öka Stockholms stads attraktionskraft (Stockholms stad, 
2020). 
 
Besöksnäringen är oerhört känslig och viktig att skydda från olika slags plötsliga 
händelser som påverkar den negativt. Dessa hot kan t ex vara terrorism, 
sjukdomar, naturkatastrofer och klimatförändringar. (Timothy et al, 2009) 
 
En plötslig händelse som ledde till en nedgång för Stockholms stads 
besöksnäring är terrorattacken på Drottninggatan i centrala Stockholm (2017). 
Stockholms stads besöksnäring minskade med ungefär 5% under det påföljande 
året? Myndigheterna vidtog efter terrorattentatet säkerhetsmässiga åtgärder som 
exempelvis fler poliser och mer kameraövervakning i Stockholms offentliga 
miljöer. (SVT, 2018) 
 
Inom olika delar av besöksnäringen eftersträvas att skapa en hållbar 
destinationsutveckling, hållbara produkter och branschtjänster som är 
internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för inhemska och internationella 
besökare. (Tillväxtverket, 2020)  
 
Den pågående Coronapandemin har haft förödande konsekvenser för 
Stockholms stads besöksnäring. Företagen i Stockholms stad som arbetar inom 
besöksnäringen förlorar dagligen över hundra miljoner kronor (SVT, 2020) I 
mars månad år 2019 bidrog de utländska besökarna med över åtta miljarder 
kronor till Stockholms stads besöksnäring. Samma månad 2020 var siffran noll 
det vill säga en nedgång med hundra procent (SVT, 2020). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att belysa besöksnäringens stabilitet och sårbarheten i 
Stockholms stad.  

 
Studiens syfte förtydligas genom att besvara följande frågeställningar.  
 
i) Vilka styrkor har besöksnäringen? 
ii) Vilka svagheter har besöksnäringen? 
iii)Vilka utvecklingsmöjligheter har besöksnäringen? 
iv)Vilka hot finns mot besöksnäringen och hur hanteras hotbilderna? 
 

2. Metod - SWOT 
 
SWOT-metoden syftar till att få en bred bild av nuläget och tänkbara framtida 
situationer. En SWOT-analys har följande fyra analysdimensioner som är 
grundläggande. (Kotler et al. 2013) Styrkorna belyser goda styrkor av intern 
karaktär. Svagheter är interna nackdelar som begränsar och är skadliga inom en 
swot-analys. Möjligheter belyser externa faktorer som är goda resurser som man 
kan exploatera. Hot kan vara förknippade med olika externa faktorer som är 
skadliga inom en analys. (Kotler et al. 2013) 

2.1 Etiska överväganden 
 
En stor del av empirin i denna studie kommer från en kvalitativ datainsamling 
genom intervjuer. De etiska övervägandena i studien har ständigt varit i 
beaktande eftersom intervjuerna har haft en stor betydelse för studien. I denna 
studie har informanterna fått ta del av intervjufrågorna i förhand innan 
intervjuerna med de påbörjades. Detta för att de skulle godkänna frågorna eller 
ej. De intervjuade godkände även att bli inspelade under intervjuerna innan 
dessa startade. Informanterna har blivit garanterade anonymitet gällande att ej 
publicera deras namn i studien. Istället har informanterna godkänt att i denna 
studie publicera deras tjänstetitlar. De intervjuade kan närsomhelst avsäga sig 
sitt deltagande i studien gällande dataskyddsförordningen GDPR och för de 
deltagandes personliga integritet. Under intervjuerna med tjänstemännen pågick 
pandemin Covid-19. Då dessa tjänstemän arbetar med turism och 
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säkerhetsfrågor i den stad där Covid-19 har som störst spridning. Deras 
arbetsuppgifter de har under pandemin kan ha påverkat deras svar i form av att 
de är en del av det förebyggande arbetet mot virusets framfart och påverkan i 
samhället. Med respekt för tjänstemännen har detta tagits i beaktande då detta är 
en tuff period för de, samt deras organisationer och hela det svenska samhället. 
 

2.2 Risk- och sårbarhetsanalys inom besöksnäringen 
 
En risk och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, motstå och 
extraordinära händelser inom Stockholms stads besöksnäring. Samtliga 
myndigheter, kommuner och regioner i Sverige skall enligt lagar och 
förordningar göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att förbättra sin 
regionala krishanteringsförmåga. (MSB, 2019) 

2.3 Intervjuer 
 
Denna studies empiri är baserad på intervjuer med tre experter inom områdena 
krisberedskap, säkerhet och Stockholms besöksnäring. Insamlingen har skett i 
form av telefonintervjuer. De intervjuade godkände att intervjuerna spelades in 
så att det skulle vara möjligt att transkribera texten efteråt. I samband med den 
första kontakten presenterade jag mig själv samt bakgrunden till studien. Syftet 
med detta är att enligt Denscombe (2016) bidra till en god sed vid intervjuerna. 
Respondenterna fick sedan ta ställning till om de ville vara anonyma i studien 
samt om de ville ta del av telefonintervjuerna och det inspelade materialet och 
den transkriberade texten i efterhand. Detta är enligt (Denscombe, 2016) vanligt 
vid intervjustudier.  
 
Vid samtliga tre tillfällen genomfördes intervjuerna under ungefär 30 minuter. 
Frågorna mejlades i förväg till respondenten och var uppbyggda på det sättet att 
de gick att diskutera samt att de var kopplade till mina frågeställningar I punkt 
1.1.  
Intervjupersonerna hade följande arbetsuppgifter,  
 
i)    Den första intervjupersonen är enhetschef för den operativa avdelningen för 
krisberedskap och samhällsskydd vid myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB är en 
statlig myndighet som har till uppgift att stödja det svenska samhällets 
beredskap vid olyckor, kriser och det civila försvaret. Detta ansvar avser 
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åtgärder före, under och efter en kris, krig eller en krigsfara. (MSB, 2020). 
Intervjun genomfördes den 15e April 2020. 
  
ii) Den andra intervjupersonen arbetar som projektledare och omvärldsanalytiker 
vid Visit Stockholms huvudkontor i Stockholm. Stockholms stads 
destinationsbolag Visit Stockholm är Stockholms officiella besöksguide. 
Webbplatsen är redaktionell och innehållet utgörs av ett oberoende, kvalitativt 
urval av Stockholms stora utbud av diverse attraktioner och besöksmål. Deras 
kundsegment och målgrupp är den globala resenären samt de inhemska 
besökarna som besöker Stockholms stad.  Visit Stockholm arbetar med att 
marknadsföra Stockholm som turistdestination för både privat och 
affärsresenärer samt samordnar den marknadsföring under det gemensamma 
varumärket Stockholm- (” the Capital of Scandinavia). Visit Stockholm AB 
ingår i Stockholm Business Region AB som är helägt av Stockholm Stadshus 
AB. (Visit Stockholm, 2020) Intervjun genomfördes den 22a April 2020. 
 
iii) Den tredje intervjupersonen arbetar som säkerhetsstrateg vid 
stadsledningskontoret på säkerhetsenheten för avdelningen kvalitativ och 
stadsutveckling vid Stockholms Stad. Stadsledningskontoret vid Stockholms 
stad arbetar med den övergripande samordningen av stadens säkerhets och 
krisberedskapsarbete. Intervjun genomfördes den 24e april 2020. 
  
 
Samtliga intervjupersoner har en bred och djup kunskap inom sina respektive 
områden. Genom att de arbetar som tjänstemän för stadsledningskontor och 
myndighet. Det finns svagheter med att informationen kommer genom 
genomförda telefonintervjuer. De intervjuade kan ha vinklat sina svar för egen 
och sin organisations fördel.  Då intervjuerna har skett via telefon så är det enligt 
(Denscombe, 2016) känsligt att samtala om vissa ämnen som t ex är negativ 
information inom deras organisationer. Metoden med telefonintervjuer medför 
även nackdelar som att en telefonintervju bidrar till att intervjupersonen inte vill 
dela med sig av viss typ av information som är viktig för min swot-analys studie. 
Spontana svar från intervjupersonerna kan även utebli som ett fysiskt möte 
skulle kunna ha bidragit till. (Denscombe, 2016)  
 
Intervjupersonerna företräder aktörer där det är viktigt att ge korrekt 
information.  Under telefonintervjuerna har en del fakta och information 
ifrågasatts av mig. Källorna anses där av ändå vara trovärdiga då det arbetar för 
aktörer som Stockholms stad, Stockholms stads näringsliv och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. (MSB, 2020).  
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2.4 Hypoteser 
 

I denna del presenteras ett antal hypoteser som tänkbara orsaker och 
händelseförlopp som kan påverka besöksnäringen i Stockholms stad negativt.  
 
2.4.1 Terrorattentat 
 
Terrorattentat kan äga rum i alla världsdelar. Under de senaste åren har 
terrorattentaten och terrorister inriktat sig på där det finns en stark besöksnäring 
och mot turister i dessa miljöer. Attentaten brukar ske i mycket snabba 
händelseförlopp då människor är som mest utsatta och sårbara. Platserna för ett 
terrorangrepp i en stad kan vara i allmänna transportmedel som 
kollektivtrafiken, köpcenter och vid besöksmål. Terroristattentat går i de flesta 
fall inte att förutse och skadar oftast besöksnäringen mycket snabbt på platserna 
där de äger rum. Terroristattentat brukar påverka besöksnäringen kortvarigt då 
besökarna avskräcks att besöka destinationen efter attentatet. (Timothy et al, 
2009) 
 
 
Ett stort terrorattentat som påverkade hela världen var 9/11 attentatet i New 
York 2001. I konsekvens efter attentatet i New York har destinationer världen 
över tvingats arbeta fram nya säkerhetssystem och strategier, i syfte att 
förebygga inför potentiella terrorattentat. (Chan&Lam, 2013). Terrorattentatet 
9/11 påverkade turismen globalt i hela världen när antalet flygresor sjönk och 
länder drabbades hårt av ett minskat resande. Säkerheten beskrivs som 
avgörande när människor väljer att resa. Destinationernas behov av att bearbeta 
och förbättra säkerhetsrutiner anses därför viktigare än någonsin för att 
motverka terrorattentat. (Chan&Lam, 2013). Den 7 April 2017 inträffade ett 
terrorattentat på Drottninggatan i centrala Stockholm. En man kapade en lastbil i 
början av den välbesökta shoppinggatan Drottninggatan. Mannen körde i en hög 
hastighet över ett stort antal personer som vistades på platsen för att sedan 
krascha in i Åhlens city. Fem personer omkom i samband med terrorattentatet 
där bland en belgisk turist. I och med att turistnäringens enorma tillväxt ökat de 
senaste decennierna, har krishantering och säkerhet tvingats tas på större allvar. 
Terrorattentatet fick en relativt liten effekt på 5% nedgång för besöksnäringen i 
Stockholms stad men återhämtade sig snabbt efteråt. (Svt, 2018) 
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2.4.2 Pandemier 
 
En pandemi är ett utbrott av en sjukdom som sprids över stora delar av världen 
och smittar många människor under en långvarig period. En pandemi infekterar 
många personer samtidigt och dödar även människor i en mycket stor 
omfattning. En pandemi kan ha ett snabbt händelseförlopp och påverkar 
besöksnäringen på platserna där den äger rum. Då dessa oftast påverkar 
platserna direkt så att samhällena tvingas stänga ned. Detta leder till att 
tillgängligheten till platserna blir påverkade under perioden för pandemin. Även 
landgränser kan stängas då myndigheter i de påverkade länderna vidtar åtgärder 
för att begränsa en smittspridning (Timothy et al, 2009) 
 
Det dödliga coronaviruset (Covid-19) har påverkat Stockholms stads 
turismnäring med full kraft med dramatiska åtgärder till följd för att begränsa 
smittspridningen i landet som te x stängda gränser och förbud för evenemang 
över 50 personer. För många turism och tjänsteföretag inom sektorn så har detta 
lett till flertalet konkurser och en hög arbetslöshet. (Gössling, 2020) Globalt sett 
så har covid-19 slagit ut en stor del av världens turism. Enligt the international 
air transport association (IATA) uppskattar flygbranschen förluster på 314 
miljarder dollar eller 1/3 del av den totala markandsomsättningen för den 
globala flygbranschen. (IATA, 2020) 
 
 
2.4.3 Olyckor 
 
Olyckshändelser sker plötsligt. Större olyckor påverkar destinationerna där de 
sker. Om en större plötslig händelse i form av en olycka sker så att flera 
personer skadas eller avlider kan städerna och destinationerna få skulden för 
olyckan. Olyckor vid turistområden kan till exempel ske när turistbussar 
krockar, båtar sjunker eller att en brand i ett hotell uppstår på destinationen. En 
olycka kan påverka destinationens bild och rykte internationellt och nationellt. 
Beroende på olycka så kan destinationens rykte påverkas under en längre tid om 
inte en korrekt information och säkerhetsåtgärder vidtas direkt för att förhindra 
framtida liknande olyckor på destinationen. (Timothy et al, 2009) 
 
 

11 
 



2.4.4 Naturkatastrofer  
 
En naturkatastrof är en plötslig händelse orsakad av naturkrafter som har stora 
negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de människor som lever i 
den. Exempel på större naturkatastrofer är vulkanutbrott, jordbävningar, 
långvarig torka, orkaner, skogsbränder, tsunamis och översvämningar. Ibland 
påverkas invånare och turister mycket hårt i form av att personer omkommer 
eller skadas. Större naturkatastrofer är svåra att förebygga och motverka. 
Naturkatastrofer kan drabba destinationer genom att de förstör infrastruktur och 
gör det svårtillgängligt. Naturkatastrofer kan slå ut samhällen under en längre 
period. (Timothy et al, 2009) 
 
Ett exempel på en större naturkatastrof var vulkanutbrottet från Eyjafjallajökull 
som hindrade och påverkade den europeiska flygtrafiken på Europas flygplatser. 
Flygplatserna i Europa stängde sina luftrum för att förhindra flygplansolyckor på 
grund av vulkanaskan som spred sig med vinden i Europa från den isländska 
vulkanen. En normal dag genomförs cirka 28000 flygningar med civila 
trafikflygplan i Europa. Vulkanutbrottet lamslog en tredjedel av all flygtrafik i 
Världen och bidrog till 102 000 inställda flyg. Detta fick en direkt påverkan på 
den globala turismen i världen. Turister blev strandsatta på sin destination och 
kunde ej resa. Flygbolagens förlust blev nästan två miljarder dollar. 
Naturkatastrofer är ett direkt hot mot den internationella flygtrafiken och 
turismen som begränsar tillgängligheten för flygbolag och resenärer när dessa 
slår till. (Illustrerad vetenskap, 2018) 
 
 
2.4.5 Klimatförändringar 
 
Den pågående globala uppvärmningen är främst orsakad av människans utsläpp 
av växthusgaser. Detta har slagits fast av FN:s klimatpanel inter governmental 
panel on climate Change (IPCC). Men det finns dessutom en rad naturliga 
processer som leder till variationer i klimatet. Dessa förändringar leder till ett 
varmare klimat, mer regn och ett mer extremt väder i stora delar av världen. 
Klimatförändringarna är även orsaken till de ökande vattennivåerna i hav och 
sjöar. Flera bebodda områden runt om i världen kommer på grund av 
klimatförändringarna att stå under vatten. Klimatförändringar kan påverka 
turistdestinationer och pågå under en längre tid men har långsamma 
händelseförlopp. Besöksnäringen på vissa platser har redan påverkats av dessa 
klimatförändringar där havsnivåer stiger på grund av de smältande isarna i 
Arktis och Antarktis. (Timothy et al, 2009) 
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Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och 
inlandsisar smälter samtidigt som havsnivåernas volym utvidgas. Den globala 
uppvärmningen påverkar havsnivån på olika sätt och i hela världen där bland 
Sverige och Stockholms stad. Ett land och vars turism påverkats av 
klimatförändringar och stigande havsnivåer är Maldiverna. Öarnas låga höjd 
över havet utgör stora problem eftersom detta lett till en stigning i havsnivån. På 
grund av detta märker landet redan av klimatförändringarna då öarna hamnar 
under havsnivån. På grund av hotet från klimatförändringar och ständigt fler 
översvämningar så kommer landet troligtvis inom en snar framtid att försvinna 
om inter klimatförändringarna hejdas. (Globalis, 2013) 

2.5 Teori  
 

Följande teorier är relevanta att applicera i denna studie. 
 
2.5.1 Resiliens 
 
Begreppet resiliens härstammar sedan tidigare från det latinska ordet resilire att 
studsa tillbaka, sammansatt av re=tillbaka och salire=hoppa. Dessa begrepp har 
olika betydelser beroende på dess sammanhang där detta används och 
förekommer inom olika kontexter så som, individ, system, samhälls och 
organisationsnivå. Oavsett är dessa kategorier eller nivåer dock resiliens en 
beskrivning av, på ett eller annat sätt och förmågan att stå emot och klara av 
förändringar, samt att återhämta sig och vidareutvecklas. En viktig skillnad i 
användningen av detta begrepp är exempelvis, att resiliens ibland avser 
förmågan att återgå till ett ursprungsläge, andra fall även avses förmågan att 
anpassa sig och utvecklas till ett nytt tillståndsläge. (futuramb, 2010) 
 

 
Figur 1. Resiliens kan beskrivas genom en institutions eller ett systems 
förmåga att klara av plötsliga händelser, eller oväntade chocker för att 
sedan kunna återhämta sig efteråt. (futuramb, 2010) 
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2.5.2 Social resiliens 
 
En social resiliens beskriver samhällets förmåga att hantera förändring och 
vidareutveckla för att vidareutvecklas utan att minska välfärden eller valfriheten 
och flexibiliteten i framtiden. Detta kan t ex vara en återhämtning efter en 
naturkatastrof, miljöförändringar eller sociala, politiska och ekonomiska 
oroligheter. De ekologiska och sociala systemen är beroende av varandra och 
dessa samverkar även dynamiskt. En resiliens handlar i stort sett om att sådana 
sammanvävda sammanhang om systemens förmåga att hantera en yttre påverkan 
utan att- övergå i ett mindre önskvärt tillstånd samt dess förmåga till 
självorganisation och till att lära och anpassa sig. (D.E Alexander, 2013) 
 
 
2.5.3 Ekologisk resiliens  
 
Den ekologiska resiliens är förmågan hos ett ekosystem att möta förändringar 
och andra mindre och större störningar utan att detta övergår till ett annat 
tillstånd. Den ekologiska resiliensen möjliggör en återuppbyggnad och en 
förnyelse efter en störning. Störningar som dessa kan infatta allt ifrån större 
chocker och stress till hur en plats återhämtar sig efter en storm, bränder eller 
olika slags föroreningar. (D.E Alexander, 2013) 
 
2.5.4 Organisatorisk resiliens 
 
Med en organisatorisk resiliens avses förmågan som ett företag eller en 
organisation besitter för att motstå kriser och påfrestningar. Organisationer kan 
genom att studera tidigare kriser och plötsliga händelser använda dessa för 
lärande, innovation och effektivisering när en kris uppstår i sin egen. Samt göra 
sin organisation ännu mer resilient. (D.E Alexander, 2013) Detta kan kopplas till 
en kommuns förmåga att hantera en kris eller större påfrestning efter t ex en 
naturkatastrof eller ett terrorattentat. 
 
2.5.5 Klimatförändringar och resiliens 
 
Sverige kommer att inom de kommande 20-50 åren påverkas av 
klimatförändringarna. (Dir. 2005:80) Dessa kan drabbas Sverige och 
Stockholms stad genom, 
 

i) Direkta förändringar i form av temperaturerna, nederbördsmängd och 
extrema väderhändelser. 
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ii) Indirekta effekter på grund av förändringar i ekosystemen som 
påverkar Sveriges förmåga att producera varor och tjänster. 

iii) Indirekta externa effekter genom de globala miljöförändringarna som 
utlöser kriser i Sverige och utanför Sveriges gränser som påverkar de 
svenska ekologiska, ekonomiska och sociala förhållandena. 

 
Samhället måste anpassas för att minska sin sårbarhet och detta innebär 
således att både samhällets och ekosystemens förmåga att klara av och 
återhämta sig efter klimatrelaterade förändringar. Genom att t ex bevara 
ekosystemens förmåga att hantera stress och chocker (deras resiliens) hjälper 
vi de således att skydda oss från naturkatastrofer och andra klimatrelaterade 
händelser. Det finns också fler naturrelaterade händelser som inte har någon 
koppling till klimat/väder som exempelvis jordbävningar och vulkanutbrott. 
Begreppet och teorin resiliens används också i relation till dessa typer av 
icke-klimatrelaterade katastrofer. (Dir. 2005:80). 

3. Resultat - Styrkor hos besöksnäringen 
 
Vid intervjuerna med de anställda vid Visit Stockholm och MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) har följande styrkor identifierats. 
 
3.1 Demokrati och tillit 
 
Stockholms stad har ett internationellt gott rykte i omvärlden. Stockholms stads 
befolkning har en hög tillit till de demokratiska värderingarna. Den svenska 
synen på demokrati och folkets tillit till de styrande hjälper den svenska 
besöksnäringen att växa bland de internationella resenärerna då Stockholms stad 
har ett gott rykte som en säker stad. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) arbetar varje år med opinionsundersökningar bland 
Stockholms stads invånare och besökare som pekar på ett högt förtroende för 
myndigheter och de statliga institutionerna. De frågar även Stockholms stads 
besökare om hur de upplever staden och de demokratiska värderingarna som 
råder. Enligt opinionsundersökningarna så pekar de internationella besökarna på 
att Stockholms stad är en demokratisk och jämställd stad som de tycker om när 
de besöker den. (MSB, 2020) 
 
 
3.2 Näringsliv 
 
Stockholms stad är den stad i hela Norden som har flest antal företag. 
Stockholms stad har ett starkt näringsliv med många internationellt välkända 
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varumärken. Ett exempel är den stora detaljhandeln med ett stort antal gallerior 
som besökarna kan handla i under sin vistelse i staden. (Visit Stockholm, 2020) 
 
3.3 Säkerhet 

 
Stockholms stad är enligt tidskriften the Economist (2017) den åttonde säkraste 
staden i världen att vistas i och att besöka. (Economist, 2017) Säkerhet är en 
mycket viktig faktor för att besökare vill välja den som resmål. (Visit 
Stockholm, 2020) 
 
3.4 Gästvänlighet 
 
Den intervjuade påstår att stockholmare anses vara ett gästvänligt folk gentemot 
inhemska och internationella besökare. Stockholmare har även goda engelska 
kunskaper vilket gör det enkelt att kommunicera för besökarna. Staden satsar på 
att Stockholm skall vara lätt att besöka genom att det finns lättillgänglig 
turisminformation på engelska i stora delar av det offentliga samhällsrummet. 
(Visit Stockholm, 2020) 
 
3.5 Stockholms olika årstider 
 
Den intervjuade påstår att Stockholms stad är attraktiv att besöka för 
besöksnäringen under alla fyra årstiderna höst, vinter, vår och sommar. Besökare 
som vill uppleva snö kan besöka Stockholms stad för att exempelvis åka skidor i 
Hammarbybacken under vintrarna eller ta en skärgårdsbåt till skärgården för att 
bada under somrarna. De fyra årstiderna gör enligt den intervjuade Stockholms 
stad till en besöksanledning och en styrka för att besöksnäringen skall kunna 
expandera i staden.  (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
3.6 Sevärdheter 
 
Stockholms stad har en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Staden 
har en välbevarad arkitektur och många sevärdheter för besökare vilket är 
besöksanledningar för de inresta turisterna. Några av dessa sevärdheter för 
turisterna är enligt den intervjuade den Gamla stan som har äldre byggnader med 
historiska kyrkor och hus. En annan sevärdhet är till exempel Djurgården där en 
stor del av alla museer i Stockholms stad ligger. Där finns bland annat det 
historiska Vasamuseet med sina 2 miljoner besökare varje år samt djurparken 
Skansen och Gröna Lund som är ett tivoli. Enligt den intervjuade så finns det 
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inom Stockholms stad över 80 olika statliga museer att besöka utan entréavgift. 
(Visit Stockholm, 2020) 
 
 
3.7 Stockholms Skärgård 
 
Enligt den intervjuade är Stockholms skärgård en styrka för besöksnäringen i 
Stockholms stad. Skärgården är en samling öar som inte har någon fast 
förbindelse till fastlandet. Den består av cirka trettiotusen stora och små öar och 
sträcker sig från Arholma i norra delen av Stockholms regionen till Landsort i 
södra delen. Stockholms skärgård är en stor turistattraktion med en välbevarad 
omgivning. Det är lätt att ta sig till skärgården i Stockholm med hjälp av 
Waxholms båtarna och Stockholms länstrafiksbåtar som trafikerar Stockholms 
skärgård. (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
 
 
3.8 Tillgänglighet - Kollektivtrafik 
 
Enligt den intervjuade är det är enkelt att resa med kollektivtrafiken inom 
Stockholms stad. Tillgängligheten är en viktig del för de flesta turister som 
besöker staden. I Stockholms stad kan man resa med en SL-biljett på bussar, 
tunnelbana, pendeltåg, spårvagnar och vissa färjor som trafikerar Stockholms 
skärgård. Stockholms tunnelbana är även världens längsta konstutställning där 
besökarna kan uppleva konst. (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
3.9 Tillgänglighet - Flygplatser 
 
Det finns flera flygplatser i och runt om Stockholms stad. Stockholm Arlanda 
flygplats i Sigtuna kommun är den största. De många transportsystemen är en 
styrka. Det går till exempel att ta sig till och från flygplatserna genom att åka 
snabbtåget Arlanda Express, pendeltåg, taxi eller flygbussar vilket gör det enkelt 
och smidigt för besökarna som väljer att besöka staden. Den närmaste 
flygplatsen i Stockholms stad heter Bromma flygplats. (Visit Stockholm, 2020) 
 
3.10 Evenemang 
 
Stockholms stad har ett stort utbud av olika evenemang och event under en stor 
del av året. Stockholms stad är Europas nionde evenemangsstad i 
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storleksordning och lockar varje år hundratusentals besökare i olika åldrar från 
både övriga Sverige och andra länder (Visit Stockholm, 2020). 
 
3.11 Kongresser/Konferenser 

 
Stockholms stad klättrar varje år på international congress and convention 
associations (ICCA) rankingen som finns för att mäta kvaliteten på 
internationella kongresser i städer runt om i världen. Stockholms stad ligger just 
nu på plats arton på världsrankingen. (ICCA, 2020) Detta är en styrka då 
kongresser attraherar ett stort antal internationella besökare. De har en viktig roll 
för besöksnäringen i Stockholms stad och genererar genom public relations, 
media och inom forskarvärlden en internationell blick på Stockholms stad som 
besöksnäring. (Visit Stockholm, 2020) 
 
Inom Stockholms stad finns ett stort antal konferensanläggningar och hotell som 
erbjuder attraktiva miljöer för internationella och inhemska besökare. (Visit 
Stockholm, 2020) 
 
3.12 Badplatser 
 
Vattnet i Östersjön och Mälaren inom Stockholms stad håller en god kvalitet och 
det finns ett stort utbud av badplatser inom staden. (Visit Stockholm, 2020) 
 
3.13 Natur och Djurliv 
 
Staden har många parker som är lätt tillgängliga.  Det finns också naturreservat. 
I stadens naturomgivningar gäller allemansrätten vilket gör att människor får 
röra sig fritt i naturen så som de vill. Detta är en styrka för besöksnäringen då 
alla länder inte har den förmånen som allemansrätten innebär. (Visit, Stockholm 
2020).  
 
 
3.14 Hållbarhet 
 
Stockholms stad är enligt den intervjuade en av världens renaste huvudstäder 
och Europas första gröna huvudstad. Stockholms stad har ett väl utbyggt 
fjärrvärmenät som har lett till att luftföroreningar inom de centrala delarna har 
minskat kraftigt. Staden är en av de ledande miljö städerna i Europa, vilket har 
gynnat besöksnäringen. (Stockholms stad, 2020) 
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3.14.1 Hållbara transporter 
 
Det är enligt den intervjuade enkelt att ta sig runt inom Stockholms stad genom 
dess hållbara och klimatvänliga transporter. I staden finns en väluppbyggd 
kollektivtrafik, vilket har möjliggjort en minskning av biltrafiken. Besökarna till 
Stockholms stad kan enkelt ta sig runt i stadens innerkärna genom att uppleva 
staden på cykel, att gå eller genom olika elektriska färdmedel som el-scootrar 
och el-cyklar.  (Stockholms stad, 2020) 
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4. Resultat - Svagheter hos besöksnäringen  
 
Vid intervjun med den anställde vid Visit Stockholm har följande svagheter 
identifierats. 
 
4.1 Stockholms stads geografiska läge 
 
Stockholms stad ligger högt uppe i norra Europa. Detta gör staden svåråtkomlig 
för många utländska besökare. Det geografiska läget kan medföra att besökare 
väljer bort staden som besöksalternativ när de ska välja. (Visit Stockholm, 
2020). 
 
4.2 Tillgänglighet till Stockholms stad 
 
Internationell flygtrafik:  Svagheten enligt den intervjuade personen är att det 
inte finns tillräckligt med många internationella direkta flyglinjer till Stockholms 
flygplatser från världens större huvudstäder. Detta gör staden svårtillgänglig 
genom att den inte är lätt att nå för en stor del av världens potentiella 
internationella besökare. Visit Stockholm, 2020) 
 
De stängda gränserna inom Europa och världen på grund av det rådande 
Coronaviruset (Covid-19) som sprider sig i en mycket snabb framfart har lett till 
att flygtrafiken lagts ned på många håll. Då många som reser inom Europa och 
till Sverige gör det med lågprisbolag och dessa inte kan flyga i detta nu så har 
detta lett till att en stor andel lågprisflygbolag i Europa har haft svårigheter att 
överleva. 
 
 
Flygbolagen kommer även att ha svårigheter under och efter pandemin då de 
inte vet hur länge pandemin kommer att pågå i världen och Sverige. Under och 
efter pandemin kommer troligtvis flygbolagen vara tvungna att göra stora 
omställningar. Detta kommer troligtvis att leda till förändrade resmönster. Nya 
resemetoder kommer att utvecklas och fler kommer att välja att resa med bil 
istället för att flyga, speciellt inom Sverige under sommaren 2020. (Visit 
Stockholm, 2020) 
 
 
Tåglinjer: Enligt den intervjuade så finns det för få tåglinjer som går direkt till 
Stockholms stad från de övriga europeiska ländernas städer. Detta är ett problem 
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då en del besökarna vill kunna resa klimatvänligt och miljöhållbart med tåg till 
Stockholms stad. (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
Busstrafik: Den intervjuade påstår att Stockholms stad behöver fler 
internationella bussföretag som bedriver busslinjer från de övriga delarna av 
Europa till Stockholms stad. Bussresandet räknas som ett hållbart färdmedel för 
miljön. (Visit Stockholm, 2020) 
 
Det kommer även att krävas större omställningar inom busstrafiken på grund av 
det rådande coronaviruset. Det finns i nuläget ingen efterfrågan på resor inom 
Sverige och inom Europa till Stockholms stad. (Visit Stockholm, 2020) 
 
Kryssningar/hamnar: Stockholms stad har för få internationella 
kryssningsterminaler för de stora kryssningsfartygen som trafikerar Europas 
städer. Staden behöver bygga ut sina kryssningshamnar för att under 
sommarmånaderna få fler internationella kryssningar till staden. (Visit 
Stockholm, 2020) 
 
Infrastruktur: Infrastruktur i form av gång-, cykel- och bilvägar i delar av 
staden som är attraktiva för besökare är otillräcklig (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
4.3 Trängsel -Turistbussar 
 
I de mest centrala delarna i Stockholms stad anländer ett stort antal besökare 
med chartrade turistbussar. Bussarna är oftast stora och tar mycket plats vid de 
välbesökta besöksmålen inom staden. När det är flera turistbussar som besöker 
samma besöksmål samtidigt så skapas det trängsel för lokalbefolkningen och i 
kollektivtrafiken. Detta leder till säkerhets- och miljöproblem för allmänheten. 
Turistbussarna har oftast också mycket svårt att parkera på lämpliga platser då 
det saknas tillräckligt med bussparkeringar för dem. (Visit Stockholm, 2020) 
 
4.4 Stockholms skärgård 
 
Det finns för få båtar som trafikerar Stockholms skärgård under 
sommarmånaderna då efterfrågan är som störst. Ett flertal av båthemsidorna är 
endast på svenska vilket har lett till att internationella besökare har haft 
svårigheter att till exempel boka båtturer till Skärgårdsöarna. (Visit Stockholm, 
2020) 
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4.4.1 Boende i Skärgården 
 
Enligt den intervjuade så finns det ett flertal hotell och stugor att boka och 
övernatta vid Stockholms skärgårds öar. Dessa boenden är oftast svåra att hitta 
på internet för de besökare som vill vistas i skärgården under sin semester i 
Stockholms stad. På dessa boendehemsidor och bokningssidor brukar det oftast 
endast stå på svenska vilket leder till att besökarna har svårigheter att boka rum 
eller stuga. (Visit Stockholm, 2020)  
 
4.5 Stockholms stad - en dyr besöksstad 
 
Stockholm är en dyr stad att besöka. Detta är till nackdel för besöksnäringen i 
Stockholms stad då den vill nå många internationella målgrupper och ett brett 
kundsegment. I staden är det t ex dyrt att övernatta samt att äta ute på 
restauranger och barer. (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
4.6 Klimatet 
 
Stockholms stads och Sveriges klimat en svaghet för besöksnäringen. Klimatet 
med kyla och ungefär 6 timmars solljus är negativt för besöksnäringen. 
Stockholms stad är ingen destination för de som vill ha sol och värme och kunna 
bada i havet hela året. (Visit Stockholm, 2020) 
 

 
4.7 Besöksnäringsföretagens likviditet  
 
För att företagen skall kunna överleva ekonomiska nedgångar och kriser är en 
god likviditet viktigt. En stor del av besöksnäringsföretagen har inte en god 
likviditet i sina kassaflöden. Många företag har svårt att överleva ekonomiska 
rubbningar. Coronapandemins negativa konsekvenser uppstod mycket plötsligt 
och ledde till dramatiska kundbortfall. Många företag har svårt att ändra sina 
koncept och ställa om vid en ekonomisk kris. 
 (Visit Stockholm, 2020) 
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5. Resultat -Utvecklingsmöjligheter med besöksnäringen 
 
Vid intervjun med den anställde vid Visit Stockholm har följande 
utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen identifierats. 
 
 
5.1 Stockholm stads- The Capital Of Scandinavia 
 
Stockholms stad har format ett globalt varumärke till omvärlden som är ”The 
Capital Of Scandinavia. Med varumärket finns en vision om att vara världens 
mest kreativa och innovativa stad för besöksnäringen. Stockholm stad vill 
utvecklas till en attraktiv stad inom besöksnäringen då staden erbjuder ett stort 
antal event och sevärdheter under hela året. Stockholm ”the Capital of 
Scandinavia är ett starkt varumärke till en stor del för att besöksnäringen till 
Stockholm stad skall behålla sin attraktionskraft i världen och för att utvecklas 
till en större besöksdestination. (Visit Stockholm, 2020)  
 
5.2 Stockholms stads vision 
 
Stockholm- ”the Capital Of Scandinavia inriktar sig på tre stycken tydliga 
målgrupper inom stadens besöksnäring. (Stockholms stad, 2020) 
 
Vision: Den intervjuade antyder att Stockholms stad har en väldigt tydlig vision 
om att staden skall utvecklas till en av världens mest innovativa och kreativa 
städer. Genom att Stockholms stad skall ha en stark innovativkraft så skall detta 
även stärka besöksnäringen till staden och göra den till en modern arena i 
världen vilket Stockholms stad till stor del redan är. (Visit Stockholm, 2020) 

 
 
5.3 Stockholms stads utvecklingsmöjligheter som destination 

 
Enligt den intervjuade så har Stockholms stads ”-The Capital Of Scandinavia två 
stycken dnaN som staden arbetar utifrån för att stärka Stockholms stads 
attraktionskraft. Dessa två dnaN ser staden som utvecklingsmöjligheter för 
besöksnäringen och stärker Stockholms stads varumärke utåt i omvärlden för de 
internationella besökarna som skall besöka Stockholms stad. (Visit Stockholm, 
2020) 
 
Frihet: Den intervjuade påstår att Stockholms stad är en öppen och fri stad att 
besöka. Den fria staden Stockholm har en stark religionsfrihet och rätten att leva 
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med vem man vill och uttala sig om vad man vill genom Stockholms stads och 
Sveriges starka yttrandefrihet. Stockholms stad är en ung demokrati vilket gör 
staden jämställd för män och kvinnor. Stockholms stads öppenhet gentemot 
besökare samt att de som bor i staden välkomnar besökare gör staden till en 
styrka för besöksnäringen. (Visit Stockholm 2020) 

 
Pålitlighet: En annan styrka som Stockholms stad har enligt den intervjuade är 
att stockholmare anses vara ett pålitligt och seriöst folk som litar på sina statliga 
institutioner och myndigheter. Detta gör Stockholms stad till en attraktiv plats ur 
ett besöksnäringsperspektiv då de internationella besökarna känner en trygghet 
och säkerhet när de besöker staden. (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
5.4 Utvecklingsmöjligheter - Medborgardialog 
  
En medborgardialog skulle gynna kommunikationen och samarbetet mellan 
lokalbefolkningen, näringsidkare och politiker inom staden. Då det är en mycket 
välbesökt stad skapas lätt trängsel, som kan leda till irritation och konflikter med 
de som bor i närheten av de stora besöksmålen. (Visit Stockholm, 2020) 
 
5.5 Utvecklingsmöjligheter- WIFI i Stockholms stad 
 
Utvecklingsmöjligheterna med Wifi-nätverk är en viktig tillgång för 
besöksnäringen i Stockholms stad. Som turist så vill denne kunna uppleva en 
stad och dela med sig av sina upplevelser till släkt och vänner i sina hemländer. 
Ett öppet publikt Wifi-nätverk inom Stockholms stad skulle kunna utvecklas. 
Genom att det är gratis för besökarna att kunna ta del av nätverket för att sedan 
genom att dela med sig av sina upplevelser i Stockholms stad för att attrahera 
fler besökare.  (Visit Stockholm, 2020) 
 
5.6 Utvecklingsmöjligheter - Kommunsamarbete 
 
Inom region Stockholm ingår 26 kommuner. Besöksnäringen gynnas av ett 
samarbete över kommungränserna. Ett exempel på starkare utvidgat samarbete 
över kommungränserna skulle kunna vara inom hotellsektorn vid större 
evenemang och event. Hotellplatserna i city fylls snabbt under större och när det 
är flertalet evenemang och event samtidigt. Nu ligger ansvaret på respektive 
hotellkedja att öka tillgängligheten till fler hotellrum, men detta kan utvecklas 
till att kommunerna hjälper till med t ex marknadsföring och vilka tillgängliga 
hotell som finns i region Stockholm och dess kranskommuner. Man kan också 
fördela ansvaret kring besöksnäringen och rekommendera varandras olika typer 
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av besöksmål på ett bredare och mer omfattande informativt sätt som till 
exempel genom sociala medier. (Visit Stockholm, 2020). 
 
 
 
5.6.1 Utvecklingsmöjligheter - Regionsamarbete  
 
Ett utvecklingssamarbete med de närliggande länen Södermanland, Uppland, 
Västmanland och Östergötland skulle också kunna gynna besöksnäringen i 
Stockholms stad Länen skulle i sådana fall enligt visit Stockholm samarbeta 
kring tillgänglighet, marknadsföring och infrastrukturfrågor. Eller ha ett 
gemensamt varumärke för att stärka konkurrenskraften nationellt och 
internationellt om turister.  (Visit Stockholm, 2020) 
 
 
5.7 Utvecklingsmöjligheter - Nationell marknadsföring 
 
Stockholms stad har haft ett brett fokus på att marknadsföra staden 
internationellt. Detta har lett till att nationell marknadsföring inom Sverige har 
hamnat i bakgrunden. På grund av den rådande situationen med Corona virus 
pandemin (Covid-19) så kommer Stockholms stad för första gången att 
marknadsföra sig och starta ett utvecklingssamarbete på ett nationellt plan. Den 
nationella marknadsföringen för att få de inhemska besökarna att vilja besöka 
Stockholms stad har flera utvecklingsmöjligheter genom att det är de inhemska 
och de besökare som bor i närheten som oftast är återkommande. Ett 
internationellt fokus är i inte så gynnsamt i längden då besökare från andra delar 
av världen enbart besöker Stockholm ett fåtal gånger då en inhemsk besökare 
som bor nära Stockholms stad eller nationellt i Sverige besöker staden flera 
gånger i sin livslängd. Detta gynnar på sikt Stockholms stads besöksnäring då 
besökarna från Sverige besöker staden ett flertal gånger. (Visit Stockholm, 
2020) 
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6. Resultat - Hot mot besöksnäringen och hantering av 
hotbilderna i Stockholms stad? 
 
På basis av de tre intervjuerna har följande hot samt strategier för att bemöta 
hoten identifierats.  
 
6.1 Besöksnäringen – En hyperkänslig bransch 
 
Besöksnäringen i Stockholms stad är en mycket känslig bransch för osäkerhet 
och hot. (Timothy, 2006) Besöksnäringen i staden innebär varje år tusentals. Det 
är viktigt för Stockholms stad att ha en stabil och säker besöksnäring för de som 
väljer att besöka staden samt för de som vill besöka Stockholms stad. (Visit 
Stockholm, 2020) 
 
6.2 Stockholms stads krishantering 
 
Stockholms stad är en av världens tryggaste och säkraste huvudstäder. Trots det 
så sker det en del enstaka skjutningar och sprängningar av kriminella gäng. Men 
inte av en omfattning som har bedömts påverka besöksnäringen. Staden arbetar 
ständigt med säkerhet och att ha en förmåga att hantera kriser. Detta är en 
förutsättning för att staden skall fortsätta behålla sin attraktionskraft för 
besöksnäringen. Stockholm stad har ett säkerhetsprogram år 2020- 2023 som de 
har skapat och efterföljer. Stockholms stads samlade säkerhetsarbete strävar 
efter att vara en trygg, säker och välskött miljö att besöka för besökare. 
Stockholms stads säkerhetsprogram skall gälla alla stadens nämnder och 
bolagsstyrelser. Det ligger till grund för hur stadens alla verksamheter planerar, 
genomför och utvecklar sitt säkerhetsarbete inom staden för att motverka 
plötsliga händelser som hot som skadar besöksnäringen i staden. (Stockholms 
stad, 2020) 
 
Stockholms stad arbetar för att förhindra oönskade händelser. Om en sådan 
oönskad händelse inträffar så skall staden arbeta snabbt för att minimera dess 
konsekvenser och upprätthålla samhällsviktiga verksamheter samt säkerställa ett 
normalläge efter händelsen. I arbetet ingår att systematiskt identifiera vilka 
risker och sårbarheter som skulle kunna påverka Stockholms stad och dess 
besöksnäring för att vara förberedd om en oönskad händelse som ett 
(terrorattentat, naturkatastrof eller pandemi) inträffar. Säkerhetsarbetet skall ingå 
i stadens alla verksamheter och utgå från aktuella och verksamhetsanpassade 
risk och sårbarhetsanalyser (RSA). Varje nämnd och bolagsstyrelser skall ha en 
aktuell och långsiktig handlingsplan kopplade till dessa risker som finns i 
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verksamhetens ordinarie verksamhetsplanering som t ex besöksnäringens. 
(Stockholms stad, 2020) 
 
 
I centrum för Stockholms stads säkerhetsarbete finns fem huvudsakliga 
fokusområden som staden arbetar med för att göra staden trygg och säker för 
invånarna och besöksnäringen till staden. Dessa är följande, 
 

- Krisberedskap: Stockholms stad skall ha en välfungerande krisberedskap 
om en kris eller en oönskad händelse sker. Denna krisberedskap skall 
alltid finnas för att inte besöksnäringen till Stockholms stad skall påverkas 
på en längre och kortare sikt. (Stockholms stad, 2020) 

- Civilt försvar: Det civila försvaret i Stockholm skall alltid fungera under 
kriser och oönskade händelser. (Stockholms stad, 2020) 

- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet: Säkerhetsskyddet skall vara 
välfungerande och informationssäkerheten om en oönskad händelse sker 
samt att informationen utåt till medborgarna samt besökarna alltid skall 
alltid fungera. Informationssäkerheten måste säkras så att rätt information 
om händelsen och vad allmänheten skall göra för att t ex söka skydd om 
en kris eller oönskad händelse sker. (Stockholms stad, 2020) 

- Förebygga olyckor: Stockholms stad skall arbeta proaktivt för att 
förebygga större eller mindre olyckor så att allmänheten inte ska skadas 
eller omkomma. Stockholms stad, 2020  

- Hot och våld: Otillåten påverkan samt hot och våld mot anställda inom 
staden samt mot allmänheten och besökare skall alltid arbetas aktivt emot. 
Hot och våld skapar otrygghet och kan bidra till att Stockholms stad 
upplevs som otryggt för de utländska och inhemska besökarna. 
(Stockholms stad, 2020) 

 
6.3 Styrande principer inom Stockholms stad 
 
När händelser inträffar ställs stora krav på att Stockholms stads förmåga att 
hantera situationerna mycket snabbt och flexibelt. En stor och viktig del inom 
stadens krishantering utgår ifrån vad som kallas de tre grundprinciperna. Dessa 
är centrala för att Stockholms stad skall kunna hantera en störning och kris. 
Utöver dessa tre grundprinciper finns ett geografiskt områdesansvar som syftar 
på att möjliggöra en samordning vid en krishantering inom staden. (Stockholms 
stad, 2020) 
 
De tre grundprinciperna i Stockholms stads hantering av störningar och kriser är, 
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- Ansvarsprincipen: Ansvarsprincipen innebär att de som ansvarar för en 
verksamhet inom staden under normala förhållanden också gör det under 
en kris. Detta ingår också att det också ingår att under en kris vid behov 
initiera och bedriva samverkan. (Stockholms stad, 2020) 

- Likhetsprincipen: Denna princip innebär att organisation och 
lokalisering så långt som det är möjligt ska fungera på samma sätt som 
vid normala förhållanden. (Stockholms stad, 2020) 

-  Närhetsprincipen: Närhetsprincipen innebär att en kris alltid skall 
hanteras där den inträffar. Och av de som är närmast berörda och 
ansvariga. Detta skall inte hindra verksamheten från att samverka och 
söka hjälp för att hantera om en oönskad händelse eller kris uppstår. 
(Stockholms stad, 2020) 

 
 

 
6.4 Stockholms stads regionala samordning 
 
Det skall inom Stockholms stad finnas en samverkan med andra samhällsviktiga 
aktörer som exempelvis, räddningstjänst, polismyndigheten och andra 
myndigheter, stadens aktörer, näringsliv och civilsamhället som en naturlig del 
av Stockholms stads säkerhetsarbete. Detta skall bidra till att både risken för och 
konsekvenserna av en samhällsstörning minskar i hela Stockholms stad. En 
viktig del av det geografiska områdesansvaret tar staden genom att delta i 
utvecklingen av den regionala samverkan inom ramen för samverkan inom 
Stockholmsregionen. Dess huvudsakliga syfte är att upprätthålla en trygg, säker 
och störningsfri region samt stad för att effektivisera insatser om något inträffar 
inom staden sker. (Stockholms stad, 2020) 

 
6.5 Stockholms stads – Centrala krisledning 
 
Vid en större kris har stadsledningskontoret ansvar för att leda och samordna 
den samlade krishanteringen genom att ange en central inriktning och att 
prioritera en fördelning av resurserna inom Stockholms stad. Den centrala 
krisledningsorganisationen inom region Stockholm leds av stadsdirektören. 
Stadsdirektören har i uppdrag att hålla krisledningsnämndens ordförande 
informerad om utvecklingen kring en oönskad händelse eller kris. (Stockholms 
stad, 2020) 
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6.6 Stockholms stads - Krisledningsnämnd 
 
Krisledningsnämnden inom region Stockholm och staden har som huvuduppgift 
att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Detta arbete styrs av ett 
särskilt regemente inom nämnden. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta 
över delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser 
och effektivisera hanteringen under en kris. (Stockholms stad, 2020) 
 
En krisledningsnämnd kan bland annat besluta om att, 
 

- Göra en prioritering av stadens verksamheter och att göra en 
omfördelning av personal mellan stadens verksamheter eller göra en 
stängning av verksamhet under en pågående kris eller olycka. 
(Stockholms stad, 2020) 

- Att flytta verksamheter för att till exempel skapa andra verksamheter 
under en kris. (Stockholms stad, 2020) 

- Begära bistånd och hjälp från andra kommuner eller aktörer till exempel 
länsstyrelsen. (Stockholms stad, 2020) 

- Aktivera reservsystem och göra en fördelning av reservkrafter. 
(Stockholms stad, 2020) 

 
 
6.7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Stockholms stad 
 
Fast att staden upplevs säker internationellt sätt så står den inför globala hot som 
om de uppstår påverkar besöksnäringen negativt. Enligt intervjupersonen vid 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap så är det Stockholms stad och i 
de övriga delarna av landet, myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) som har i uppdrag att utvärdera vilka hot som finns mot Stockholms 
stads besöksnäring. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skapar 
tillsammans med Stockholms länslandsting och de berörda kommunerna inom 
region Stockholm en nationell förmågebedömning. Den bygger på risk-analyser 
för att kunna förebygga och hantera uppkomna hot mot Stockholms stad.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar aktivt för att 
utvärdera de hot som finns mot Stockholms stad och lägger tillsammans med 
berörda myndigheter fram strategier för att möta hoten om de uppkommer. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med samhällets alla 
aktörer som polis, militär och sjukvården för att hantera en större händelse. Det 
kallas för det civila försvaret. I Stockholms regionen så är det kommunerna som 
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efter en nationell förmågebedömning analys framför vilka risker som finns mot 
Stockholms stad och hur de vill arbeta med riskerna samt vilka åtgärder som 
behöver vidtas för det proaktiva arbetet. En krishantering inom Stockholms stad 
skall alltid fungera i alla typer av situationer samt att den kommunala 
krishanteringen alltid skall kunna möta de hot som staden och dess besöksnäring 
kan påverkas negativt av. (MSB, 2020) 
 
 
6.8 Hot mot besöksnäringen i Stockholms stad 
 
Enligt intervjupersonen vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) så är det de hot som slår till direkt som skadar besöksnäringen mest i en 
stad. De mest aktuella och tänkbara hoten som finns mot Stockholm som stad i 
nuläget är enligt intervjupersonens följande. (MSB, 2020) 
 
 
6.8.1 Naturkatastrofer: Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
årliga riskanalys av den nationella förmågebedömningen så är det 
naturkatastrofer som är det största hotet mot Stockholms stad och dess 
besöksnäringen. En naturkatastrof sker väldigt plötsligt och bidrar många gånger 
till en omfattande samhällsstörning som kan påverka stadens besöksnäring. Det 
krävs stora resurser från samhället att återställas efter en naturkatastrof. Några 
typer av naturkatastrofer är t ex att ett omfattande nederbördsområde som slår 
till mot Stockholms stad. Ett annat exempel är skogsbränder som påverkar 
lokala turismföretagare som har näringar i skogarna runt staden. 
Naturkatastrofer kan också vara kraftiga vindar i orkanstyrka som påverkar stora 
delar av samhället och besöksnäringen. Naturkatastrofer och 
klimatförändringarna har enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
en tydlig koppling och väntas bli fler i framtiden vilket skapar stora problem för 
städernas krishantering i form av att man inte vet hur klimatförändringar 
kommer påverka Stockholms stad. (MSB, 2020) 

 
 

6.8.2 Epidemier:  En epidemi innebär att ett sjukdomsutbrott på kort tid drabbar 
flertalet människor i en population och ett land. Dessa sjukdomar brukar smitta 
människor i landet så att många drabbas av sjukdomen och avlider. Dessa 
epidemier kan vara mycket smittsamma och drabba flera länder samtidigt. En 
epidemi i stora mått påverkar mobiliteten i världen och resandet i form av 
stängda gränser. Vilket påverkar besöksnäringen och turismen till t ex 
Stockholms stad. Epidemier är skadliga mot samhällena och väntas öka i världen 
på grund av den ökade mobiliteten och globaliseringen genom att människor kan 
resa fritt i hela världen. Coronaviruset (covid-19) startade som en epidemi i 
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staden Wuhan, Kina. Sedan så spred sig viruset från Kina till hela Europa och 
Stockholms stad. (MSB, 2020) 
 
 
6.8.3 Pandemier: En pandemi är ett utbrott av en sjukdom som sprids över stora 
delar av världen och smittar många människor samtidigt under en längre period. 
En sådan pandemi kan bestå av ett stort virusutbrott som bidrar till att fler 
människor insjuknar och påverkar samhället och sjukvården. En pandemi måste 
i regel drabba jordbruket och matförsörjningen i länderna för att kunna klassas 
som pandemi. En pandemi fick Sverige skåda våren 2020 då Coronaviruset 
Covid-19 bidrog till att tusentals människor dog i hela världen och i Stockholm 
stad. Corona viruset har drabbat Stockholms stads besöksnäring i en mycket stor 
omfattning. Sverige har stängt sina gränser för utländska besökare och flera 
företag som hotell och restauranger som är beroende av besöksnäringen har 
försatt sig i konkurs. Man vet inte hur länge denna pandemi kommer att pågå i 
Stockholms stad vilket gör att besöksnäringen inte har någon prognos när den 
kan starta igen. Flertalet länder i världen är i samma situation som Stockholms 
stad med nedstängda gränser. Världen är i en stor osäkerhet kring detta 
coronavirus som troligtvis kommer att pågå under en längre period. (MSB, 
2020) 
 
 
6.8.4 Terroristattentat: Terrorism och terrorister brukar slå till mot soft targets 
(mjuka mål) där många besökare finns samtidigt för att få en maximal effekt av 
avlidna och skadade.  Denna typ av terroristattentat påverkar oftast turismflödet 
direkt på platserna mer än på andra beroende var de sker. (Timothy, 2006) Större 
anläggningar och platser med fler turister har en förhöjd risk att drabbas i 
Stockholms stad. Staden och landet har en förhöjd risk att drabbas av ett 
terrorattentat och drabbades senast våren 2017 när en terrorist slog till mot 
Drottninggatan i centrala Stockholm. Fem människor avled och flertalet 
skadades till följd av terrorattacken. Terroristattentat är oftast omfattande och 
bidrar till stor skada på städer som det gjorde i Stockholms stad i form av att 
folk blir avskräckta att besöka staden. Besöksnäringen blir många gånger direkt 
påverkat av ett attentat men återhämtar sig efter en viss period efter det lugnat 
ned sig samt att åtgärder från myndigheter i form av större säkerhetsåtgärder 
vidtagits. (MSB, 2020) 
 
6.8.5 Cyber hot och it attacker: Ett annat hot som det svenska samhället och 
den svenska besöksnäringen står inför är ett så kallade cyberhot eller en 
omfattande it-attacker som direkt slår ut stora delar av samhället nödvändiga 
funktioner. Dessa attacker brukar oftast vara välkoordinerade och påverka stora 
delar av samhället samtidigt som t ex internet, betaltjänster, matbutiker, 
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elförsörjning och värmeförsörjning.  Enligt myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap så är detta hot mot det svenska samhället påtagligt och påverkar 
besöksnäringen i form av att det kan bli svårt att betala i butiker eller på 
restauranger om det skulle uppstå. It attacker är svåra att skydda sig emot och 
kommer förr eller senare drabba Sverige och besöksnäringen i Stockholms stad. 
(MSB, 2020) 
 
6.8.6 Olyckor: Större slags olyckor där många människor skadas eller avlider är 
ett hot mot besöksnäringen i Stockholms stad. Dessa olyckor kan t ex vara en 
buss eller en tågolycka. Olyckor brukar påverka destinationernas bild på ett 
internationellt plan om olyckan får en internationell medial spridning. Oftast så 
får destinationen skulden för olyckan. (Timothy, 2006) En olycka är svår att 
motverka för destinationerna som Stockholms stad då den uppkommer plötsligt 
enligt den intervjuade vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Större 
olyckor tas upp i den nationella förmågebedömning och de riskanalyser som 
myndigheten gör tillsammans med Stockholms stad. (MSB, 2020) 
 
 
 
6.9 Åtgärder för besöksnäringen 
 
Om något större oförutsett inträffar i Stockholms stad så måste samhällsaktörer 
och besöksnäringen arbeta för att mildra effekterna och dämpa oron för att 
besöksnäringen till staden inte skall påverkas alltför negativt. Åtgärder som 
staden kan använda sig av efter en större händelse eller olycka är följande. 
(Timothy et al, 2009), 
 
6.9.1 Informationsspridning: Om Stockholm stad skulle utsättas för något 
oförutsett som en större händelse skall staden enligt (Timothy et al, 2009) ge en 
så tydlig information om vad som faktiskt hänt på platsen där den skett. En 
tydlig information utåt mot samhället och världen i form av en säker 
informationsspridning kan mildra effekterna för besöksnäringen. Att ge en så 
korrekt och säker information om händelsen som möjligt till medierna och 
samhället är viktigt för att Stockholms stad skall uppfattas som en seriös 
destination att besöka. (Timothy et al, 2009) 
 
6.9.2 Marknadsföring: En tydlig marknadsföring eller image recovery efter en 
oförutsägbar händelse om Stockholms stads besöksnäring skulle möta ett hot. En 
marknadsföring genom specialpriser, visningsresor eller ekonomiska stöd som 
kan hjälpa till att mildra oron. (Timothy et al, 2009) 
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6.9.3 PR (Public relations): En annan respons som Stockholms stad kan 
använda sig av är medierna och de olika aktörerna inom public relations att 
beskriva vad som hände och varför antingen via den nationella, eller de 
internationella medieaktörerna för att ge ut information om händelsen. (Timothy 
et al, 2009) 
 
6.9.4 Analys av händelsen: Det är enligt (Timothy et al, 2009) viktigt att 
analysera själva händelsen som skulle kunna påverka besöksnäringen negativt 
till Stockholm stad. Samt göra vad som krävs för att motverka att en liknande 
incident sker i ett senare skede. En sådan analys kan göras av samhällets olika 
myndigheter och besöksnäringsaktörer genom att ta fram åtgärdsplaner och 
analysera för framtiden. (Timothy et al, 2009) 
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7. Slutsatser 
 
Enligt intervjupersonerna är pandemier och terrorism de tydligaste hoten mot 
Stockholms stads besöksnäring  
 
SWOT-analysen har visat att Coronapandemin (år 2020) samt terrorattacken på 
Drottninggatan (år 2017) har visat att krisberedskapen inte är tillräcklig för att 
hantera större kriser. Stockholms stads sjukhus har inte resurser för att bemöta 
en stor pandemi med många insjukna samtidigt. Stadens besöksnäring förlorar 
dagligen över hundra miljoner kronor på grund av Corona krisen. (Svt, 2020) 
Corona pandemin har slagit ut nästan all efterfrågan på resor till Stockholms 
stad. Besöksnäringsbranscher och företag har en alltför dålig likviditet för att 
bemöta större ekonomiska kriser och detta bidrar till arbetslöshet och konkurser 
för besöksbranschen. (Visit Stockholm, 2020) 
 
Pandemin har lett till över tusen avlidna i Stockholm, en fattigdom i form av 
arbetslöshet bland företag och lågkonjunktur i samhället, samt en ogynnsam 
ohälsa i Stockholms stad. Detta avskräcker internationella och inhemska 
besökare från att besöka Stockholms stad under en längre period framöver då 
myndigheter inte har kontroll över smittspridningen samt att de inte finns en 
prognos för hur länge smittspridningen av coronaviruset kommer att på gå i 
samhället. Detta skadar besöksnäringsbranscherna på grund av att det inte finns 
något inflöde av internationella och inhemska besökare. (SLL, 2020) 
 
Stockholms stad måste förbereda sig bättre för att bemöta pandemier och andra 
plötsliga händelser som skadar den viktiga besöksnäringen i staden. Baserat på 
erfarenheter från globala pandemier som t ex spanska sjukan, kolera, ebola, 
fågelinfluensan och coronaviruset (covid-19) samt terrorattentatet på 
Drottninggatan (2017) och i Paris, Frankrike (2015) som påverkade inflödet av 
besökare bör det kunna tas fram bättre underlag och resurser för att kunna 
hantera sådana plötsliga och allvarliga händelser.  
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Några sådana åtgärder i form av förberedelser inför plötsliga händelser som 
Stockholms stad kan arbeta med för att hantera en pandemi som inte skall 
påverka besöksnäringen och Stockholms stad i för stor utsträckningen genom 
sjukdomar som dessa är, 
 

● Kolera: Eftersom koleraföroreningar beror på konsumtion av förorenat 
vatten och mat, så är medicin och sanitet avgörande för att eliminera 
sjukdomen. Ett utbyggt avloppssystem, en god avfallshantering och rent 
vatten i hemmen kan förebygga en kolera spridning som bidrar till att 
många personer kan insjukna och påverka sjukvården i Stockholm stad. 
Och att besökare inte insjuknar och dör på destinationen. 

● Fågelinfluensa: Det är viktigt att lagra nödvändiga mediciner, vacciner 
och andningsmasker för att undvika att en sjukdom som fågelinfluensan 
skall sprida sig och påverka liv och hälsa i samhället och leda till en 
pandemi likt den med Covid-19.  

● Corona (COVID 19): Detta är ett allvarligt virus som sprider sig i form av 
luft och vätska. Det är viktigt att bygga upp ett lager av och importera 
livsnödvändiga varor om länder stänger deras gränser. Bygga upp viktiga 
samhällslager med mediciner som vaccinationer, och narkos som 
sjukvården är i behov av samt lagra andningsmasker och respiratorer så 
att samhället inte ska drabbas lika hårt av ett coronavirus i framtiden som 
under år 2020. Då Stockholms stads mötte en ekonomisk kris.  

  
Terroristhandlingar kan destabilisera det svenska samhället och försvaga det 
civila samhället, äventyra säkerhet samt liv och hälsa, hota social och ekonomisk 
utveckling i Stockholms stad. Större terroristattentat avskräcker internationella 
besökare från att besöka Stockholms stad så att besöksnäringen skadas. 
Stockholms stad måste arbeta mer proaktivt för att förhindra terrorattentat 
samt garantera polis, medicinlager och sjukvård som kan bemöta ett 
terrorattentat.  
 
För att samhället skall stå starkt emot hot och plötsliga händelser så krävs det att 
alla berörda myndigheter i förgrunden som (polis, brandmän, civilskydd) måste 
bygga upp en gemensam förmåga och samarbeta inom Stockholms stad för att 
besöksnäringen inte skall påverkas negativt om något sker.  Samt på politisk 
nivå och regeringens nivå kunna planera och ge ett effektivt svar för att 
motverka en terroristattack samt att planera för ekonomiska kriser. Förebygga 
och hantera situationer som kan utnyttjas av terrorister t ex genom att motverka 
Ideologisk extremism, etnisk och religiös diskriminering och arbeta emot 
utanförskap. Så att de extremistiska miljöerna inte kan frodas. Planering och 
strategier för att bemöta före och efter ett hot eller en plötslig händelse krävs för 
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att besöksnäringen inte skall skadas i Stockholms stad så som den gjorde under 
terroristattentatet på Drottninggatan 2017 samt under Coronakrisen 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sammanfattning 
 
Besöksnäringen i Stockholms stad, Sverige är en dynamisk industri som genom 
åren har genererat stora ekonomiska intäkter och arbetstillfällen. 
 
Oförutsägbara händelser som terrorism, pandemier, naturkatastrofer och 
klimatförändringar kan ha stor inverkan på besöksnäringen i de flesta städer i 
världen inklusive Stockholms stad. I denna studie har effekter av oförutsägbara 
händelser som kan påverka besöksnäringen undersökts genom intervjuer med 
Stockholms stadsledningskontor samt den svenska myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Med hjälp av styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Det huvudsakliga resultatet med studien är att, (Covid-19) 
pandemin (år 2020) bevisat att Stockholms stads krishantering och 
förmågebedömning för oförutsägbara händelser är fel dimensionerad. Detta 
innebär att Stockholms stad bör arbeta mer proaktivt i framtiden för att 
förhindra. Och säkerställa att besöksnäringssektorn inte äventyras på grund av 
oförutsägbara händelser.  
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