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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka alla våra respondenter som bidragit med värdefull 
information för att skapa denna magisteruppsats om Crisis Management.  
 
En annan viktig person som betytt mycket är vår handledare Inger Gravesen som med 
sitt entusiasmerande sätt både uppmuntrat och stöttat oss genom hela uppsatsprocessen. 
Ett stort tack för mycket bra feedback!  
 
Andra personer som också bidragit till vårt arbete är kollegorna i uppsatsgruppen. Vi 
kommer att sakna alla trevliga sammankomster som vi har haft under �resans gång�. 
Tack för goda råd och bra synpunkter, allihopa! 
 
Resultatet blev uppsatsen �Crisis Management � som ett konkurrensmedel�. 
 
 
Stockholm den 16 januari 2006, 
 
 
 
Marie Ardehed Ann Kjellser 
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Sammanfattning 
 
De senaste årens naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar och terroristattentat är 
exempel på en ökad hotbild vilken svenska researrangörer måste förhålla sig till. I syfte 
att skydda människor och företagets kommersiella värden gäller det därför att skaffa sig 
en beredskap för att hantera krissituationer. Hanteringen av kriser involverar ofta 
företagets förmåga att hantera förändringar. 
 
Researrangörerna i denna studie arbetar samtliga med någon form av Crisis 
Management. Krisberedskap och krishantering är en självklarhet för researrangörernas 
överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Dock har det under de senaste åren infunnit 
sig yttre faktorer som påtvingat researrangörerna nya sätt att agera och ibland till och 
med nya sätt att tänka. 
 
Den forskningsfråga som vi önskar besvara med denna studie sammanfattas enligt 
följande formulering. Vilka fördelar kan ett strategiskt och systematiskt arbete med 
riskbedömning, krisberedskap och krishantering medföra för reseföretagen i samband 
med en ökad yttre hotbild? 
 
Vidare är syftet med denna uppsats att genom fallstudier hos ett antal researrangörer öka 
förståelsen för de yttre faktorer och de inre processer som påverkar företagens 
verksamhet i samband med en ökad hotbild samt visa vilka fördelar ett strategiskt och 
systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap och krishantering kan medföra 
för dessa organisationer.  
 
Resultatet av vår studie visar att ett strategiskt och systematiskt arbete med 
riskbedömning, krisberedskap och krishantering leder till ett ökat förtroende för 
researrangören hos dess kunder, allmänhet och media samt ett stärkt varumärke dock 
under förutsättning att detta arbete kommuniceras av företaget. 
 
Nyckelord 
Crisis Management, krisberedskap, krishantering, researrangörer, katastrofer, kriser 
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1 Inledning 
 
De svenska reseföretagen står inför nya utmaningar i samband med en ökad hotbild av 
katastrofer, terroristdåd och sjukdomar som allt oftare präglar vardagen. I stort sett 
varje dag får vi med hjälp av massmedia information om nya händelser av olika slag 
som direkt eller indirekt påverkar våra individuella resplaner. Rädslan för det okända 
och farliga styr vårt medvetande kring val av resmål och besök av platser världen över. 
 
 _________________________________________   

 
�Kriser kommer alltid oväntat, vid fel tidpunkt, 

när vi är som mest sårbara�1 
 _________________________________________  
 

1.1 Bakgrund 
�Hotbilden förändras. Terrorhot, fågelinfluensa och naturkatastrofer som stormen 
Gudrun och tsunamin är idag de största hoten mot medborgarna i Sverige� skriver 
Dagens Nyheter i en artikel om Sveriges krisberedskap.2 Terrorism, smittsamma 
sjukdomar och naturkatastrofer är olika former av kriser och katastrofer som får direkta 
negativa konsekvenser för reseföretagens verksamhet. Människors medvetenhet kring 
hot och risker tillsammans med medias rapportering avseende �osäkra� resmål påverkar 
det internationella resandet och förändrar om inte för alltid så dock för en tid 
människors resmönster. 
 
Vågar man överhuvudtaget resa? frågar sig tidningen Vagabond i ett av höstens 
resereportage. Enligt Vagabond finns det inget generellt svar på den frågan mer än att 
inget är så irrationellt och individuellt som rädslan. Att resa har alltid varit förknippat 
med många rädslor; rädd för att bli magsjuk, förlora passet, störta med flyget och efter 
den 11 september rädd för kommande terrorattacker.  Det okända är förknippat med mer 
rädsla än hemmiljöns hot och faror.3 Det är viktigt att människors rädslor hanteras 
eftersom det inte går att förutse kriser och katastrofer. Frågan är inte om utan när eller 
var nästa katastrof kommer att inträffa. Antalet naturkatastrofer har enligt Röda korset 
ökat under de senaste tio åren och dessutom uppskattas fortsätta öka i omfattning och 
antal. Mellan 1994 och 1998 rapporterades i genomsnitt 428 katastrofer per år. Den 
siffran har nu ökat till 707 per år mellan 1999 och 2003.4 
 
Enligt World Tourism Organisation (WTO) har resandet ökat med 5,9 % under tiden 
januari-juli 2005 jämfört med samma period föregående år. Detta trots att några länder 
fortfarande håller på att återhämta sig efter tsunamin samt bombningarna i London, 

                                                
1 Knutson, Lottie. Informationsdirektör Fritidsresor, �Att växa med uppgiften � om slit och samarbete�, 

föreläsningsserie Arbetsliv i förändring, Fortbildarna, 2005-12-05 
2 Dagens Nyheter, Krisberedskap?, 2005-11-20 
3 Vagabond, Vågar man resa?, 2005-09, http://www.vagabond.se/vpage.aspx?articleid=3807, 2005-10-12 
4 World Disasters Report 2004, http://www.ifrc.org/publicat/wdr2004/chapter8.asp, 2005-11-13 
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Turkiet och Egypten tillsammans med flygplansolyckor och naturkatastrofer under 
2005. I ett globalt perspektiv har dessa katastrofer inte påverkat resandet i någon större 
omfattning. Katastroferna har möjligen inneburit tillfälliga ändringar i flödet av resor 
men det har inte hindrat människor från att resa. På lokal nivå har däremot turismen i de 
drabbade områdena påverkats i betydligt större omfattning även om det i de flesta fall 
framstår som om förändringarna är överraskande kortvariga.5 
 
I takt med en ökande globalisering, Sveriges EU-medlemskap, resor, handel, turism och 
internationella militära insatser är våra svenska gränser mer öppna, och svenska 
medborgare rör sig mer i världen.6 Tsunamin och bombattentatet på Bali 2002 är 
exempel på hur naturkatastrofer och terroristdåd drabbar Sverige och svenskarna, trots 
att de sker långt utanför våra gränser. För reseföretaget kan såväl omfattande 
investeringar gjorda i de drabbade områdena som stora immateriella värden äventyras 
om inte de ansvariga på företaget hanterar den uppkomna krissituationen på ett lämpligt 
sätt.7 

1.2 Problemdiskussion  
Bombdåd, orkaner, jordbävningar, SARS, fågelinfluensa och terroristangrepp är 
exempel på katastrofer och kriser som ger direkta återverkningar på reseföretagens 
verksamhet. Varje företag måste beakta att kriser kommer att inträffa. I syfte att skydda 
människor och företagets kommersiella värden gäller det därför att skaffa sig en 
beredskap för att hantera krissituationer.8 De företag som visar styrka genom att agera 
offensivt och effektivt behåller kontroll över krissituationen.9 Hanteringen av kriser 
involverar ofta företagets förmåga att hantera förändringar.10  
 
Idag förväntar sig allmänheten att företag tar ett socialt ansvar, Corporate Citizenship. 
Detta är ett resultat av att media, politiker och påtryckargrupper under senare år har 
gjort allmänheten uppmärksam på företagens sociala ansvar och samhällsansvar. Om ett 
företag inte lever upp till allmänhetens förväntningar avseende socialt ansvar kan detta 
leda till såväl minskat förtroende för företaget ifråga som införandet av nya lagar och 
regler vilket i sin tur påverkar företagets handlingsutrymme.11  
 
Kriser blir idag snabbt till officiella kriser med medias hjälp. �Det innebär att företaget 
blir bedömt utifrån hur krisen hanteras snarare än vad som egentligen orsakade 
krisläget.�12 Vår uppfattning är att media rapporterar betydligt oftare idag än vad som 
var möjligt för ett antal år sedan. Anledningen är exempelvis ett ökat användande av 
internet, text-tv, internationella tv-kanaler och mobiltelefoner. Dessutom sprids nyheter 
idag betydligt snabbare än förr. Vid terrorattackerna den 11 september hade CNN 
                                                
5 World Tourism Organisation, http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/2005/October/barometer.htm, 

2005-11-20  
6 Fors, Fredrik. Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering, CRiSMART, 

Försvarshögskolan, Elanders Gotab, 2005, s. 13 
7 Svenska Dagbladet, Säkerhet a och o för företagen, 2005-09-19 
8 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 9 
9 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 12 
10 Regester, Michael och Larkin, Judy. Risk Issues and Crisis Management, Kogan Page Ltd. 1997, s. 43  
11 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 22 
12 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 12 
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sändningarna igång omedelbart och bara femton minuter efter attacken visades på 
internet hur planen flögs rätt in i World Trade Center.13 
 
Utifrån denna problemdiskussion ställer vi oss följande frågor: Hur arbetar 
reseföretagen med riskbedömning, krisberedskap och krishantering idag? Hur bör 
reseföretagen förändra sina organisationer för att förebygga den ökade hotbild och de 
yttre faktorer som direkt påverkar verksamheten? Vilka organisatoriska 
förändringsprocesser och vilket organisatoriskt lärande sker inom reseföretagen idag?  
 
Vi vill i denna uppsats belysa strategier för riskbedömning, krisberedskap och 
krishantering som i sin tur har bäring på organisationernas förändringsprocess och 
organisatoriska lärande. Uppsatsarbetet avser även att ge insikter om de 
förändringsprocesser som svenska researrangörer bör genomgå för att möta dagens krav 
på ökad säkerhet från kunder. Den övergripande forskningsfrågan summeras: Vilka 
fördelar kan ett strategiskt och systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap 
och krishantering medföra för reseföretagen i samband med en ökad yttre hotbild?  

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för de yttre faktorer och de inre processer 
som påverkar researrangörernas verksamhet i samband med en ökad hotbild samt visa 
vilka fördelar ett strategiskt och systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap 
och krishantering kan medföra för dessa organisationer. 

1.4 Avgränsning 
Resemarknaden indelas i två huvudsegment; privat- och affärsresor. Vidare finns 
ytterligare strukturer inom tre distributionsled; producenter, researrangörer/grossister 
och resebyråer/detaljister.14 I vår uppsats studeras ett urval av Sveriges största 
researrangörer som paketerar resor och säljer dem direkt till kund eller via resebyrå.15 
 
Vi utgår främst från ett organisatoriskt perspektiv där relationen mellan ledning och 
medarbetare är en central och viktig aspekt. 

                                                
13 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 59 
14 Ticket, http://travelgroup.ticket.se/corporate/sv/resemarknaden.html 
15 Travel News, 2005 års resebyrå- och arrangörstoppar, November 2005, s. 42 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och tillvägagångssätt i vår 
undersökning. Vi beskriver hur informationsinsamlingen har gått till, och motiverar 
även valet av källor samt intervjupersoner. Vi söker också argumentera för tillämpning 
av metoden samt påvisa dess relevans i förhållande till vår problemdiskussion och vårt 
huvudsakliga syfte med uppsatsarbetet. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de 
eventuella brister och problem som kan finnas med vald metod. 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I denna uppsats använder vi ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi söker tolka och 
förstå delar och helhet av meningsfulla fenomen och beteenden inom företag. 
Hermeneutiken härstammar från grekiskan och betyder utläggningskonst eller 
förklaringskonst. Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt använder man en metodlära för 
tolkning av fenomen och för att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå 
meningar.16 En av hermeneutikens grundprinciper, metodologisk tolerans, innebär att 
när det finns flera tolkningar kan man som forskare inte ta för givet att den tolkning som 
man själv för fram är den enda riktiga tolkningen. Därför bör man förutsätta att även 
andras tolkningar kan vara betydelsefulla.17 Tolkningar kan aldrig vara säkra; en 
tolkning av en text är inte den enda riktiga eller den absolut korrekta. I detta arbete har 
vi rört oss i den hermeneutiska spiralen18 i och med att våra tolkningar har förändrats i 
takt med att vi tagit till oss ny kunskap under studiens gång. Detta har därmed inneburit 
att vår förståelse och förförståelse för det studerade stegvis har förändrats vilket i sin tur 
varit en förutsättning för att göra nya tolkningar.  
 
Att fenomen kan vara meningsfulla innebär att de uttrycker en mening eller har en 
betydelse för till exempel en handling och eller ett språkligt uttryck.19 Begreppet 
�mening� används både om mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga 
aktiviteter. Det kan också gälla betingelser för aktiviteter det vill säga normer, regler 
eller de situationer i vilka aktiviteter utförs.20 Inom samhällsvetenskaperna är 
hermeneutiken relevant för att informationsmaterial ofta består av meningsfulla 
fenomen som till exempel handlingar, muntliga utsagor och skrivna texter. Vidare är det 
sammanhang eller den kontext som de meningsfulla fenomenen förekommer i en viktig 
insikt. Det är sammanhanget som ger fenomenen en bestämd mening.21 Enligt 

                                                
16 Gilje, Nils och Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 

2004, s. 176f 
17 ibid., s. 203 
18 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 78 
19 Gilje, Nils och Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 

2004, s. 175 
20 ibid., s. 175 
21 ibid., s. 188 
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hermeneutiken möter vi aldrig världen förutsättningslöst. Det finns alltid en bakgrund 
av vissa förutsättningar, även kallade förförståelse eller fördomar.22  

2.1.1 Förförståelse 
Förförståelsen är ett resultat av tidigare upplevda händelser, lärdomar, erfarenheter och 
känslor. Förförståelse är dock en förutsättning för att vi skall kunna förstå, tolka samt 
förklara.23 Vi som författare har viss förförståelse vilket innebär att våra tolkningar i hög 
grad också är baserade på tidigare kunskaper och personliga erfarenheter. Våra 
tolkningar är därför alltid principiellt osäkra och reviderbara utifrån nya informationer.24  
 
Vår egen förförståelse baserar sig på tidigare universitetsstudier inom företagsekonomi 
vilket även inkluderar kurser specialiserade på organisationers förändringsarbete. Vi har 
båda erfarenhet av mångårigt arbete på olika företag inom telecom-, IT- eller 
finansbranschen med ansvar för försäljning, kommunikation och information. Som 
anställda har vi även deltagit i förändringsprojekt på tidigare arbetsplatser. Vidare har vi 
båda varit kunder till olika reseföretag inklusive de studerade researrangörerna. Ingen av 
oss har tidigare studerat Crisis Management-teorier detsamma gäller att ingen av oss har 
praktisk erfarenhet av att arbeta med krisberedskap eller krishantering. Däremot inser vi 
att massmedia har bidragit till vår förförståelse då det under de senaste åren ständigt 
rapporterats om olika händelser och katastrofer runt om i världen. Terrorattackerna på 
World Trade Center, i Londons tunnelbana och flodvågskatastrofen i Sydostasien har 
påverkat oss båda starkt då det kunde ha drabbat oss själva eller någon i vår närmsta 
familj eller vänkrets beroende på att det är platser som vi och vänner besöker. 
Därigenom har dessa händelser berört oss mer personligen och det bidrar förmodligen 
till att ytterligare påverka vår förförståelse.  
 
En risk i tolkningsarbetet kan vara att de tolkningar som vi har gjort är ett resultat av vår 
egen förförståelse eller våra egna fördomar utan att vi är medvetna om det. 
Krisberedskap och krishantering är för närvarande ett mycket aktuellt ämne och det är 
svårt att inte låta sig påverkas av den massiva mediebevakning som pågått under det 
senaste året. Vi är även medvetna om att tidigare arbets- och studieerfarenheter kan 
innebära att vi valt att tolka information i en viss riktning. 

2.2 Vetenskaplig undersökningsform  
Då vi avser att skapa en ökad kunskap och förståelse kring researrangörers möjliga 
agerande på grund av de yttre hot som omger företagen har vi valt att bygga vår uppsats 
på en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet med en kvalitativ studie är att med 
utgångspunkt från det som ska studeras beskriva, analysera och förstå beteendet hos 
enskilda människor och grupper.25 En kvalitativ undersökning är en studie som syftar till 
att skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys av insamlat kvalitativt 
                                                
22 Gilje, Nils och Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 

2004, s. 183 
23 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 75 
24 Gilje, Nils och Grimen, Harald. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Bokförlaget Daidalos AB, Uddevalla 

2004, s. 202 
25 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 

1999 
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material.26 Vid en kvalitativ undersökning sker �datagenerering, analys och tolkning 
delvis simultant�27. Det är viktigt att jämföra insamlat material vid en kvalitativ ansats. 
Empiri i form av intervju- och observationsmaterial insamlat hos ett studieföretag 
jämförs därefter med motsvarande intervju- och observationsmaterial från de andra 
studieföretagen. Det empiriska materialet jämförs i sin tur med existerande teorier inom 
det valda forskningsområdet.28 
 
Inom forskningen särskiljs förklaringsmodellerna induktion och deduktion. Induktion 
utgår från empiri och deduktion från teori.29 Alvesson och Sköldberg beskriver de två 
modellerna på följande sätt; �En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och 
hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa är generellt giltigt. En deduktiv 
ansats utgår tvärtom från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt 
fall av intresse�30. I vår undersökning har vi valt att kombinera de två traditionella 
förklaringsmodellerna och istället använda abduktion som metod.31 Abduktion, som har 
flera beröringspunkter med hermeneutiken, innebär att enskilda fall tolkas med ett 
hypotetiskt övergripande mönster. Tolkningen styrkes sedan genom nya iakttagelser 
(och nya fall). Abduktion utgår, liksom induktion, från information funnen i empirin, 
men använder gärna tidigare teorier i litteraturen för att analysera empirin. Detta sker 
som en inspirationskälla för att kunna upptäcka nya mönster som ger ökad förståelse för 
det studerade fenomenet. Genom att arbeta med abduktion som process pendlar vi 
mellan (empiriladdad) teori och (teoriladdad) empiri. Det innebär att vi löpande sätter 
oss in i empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar, samtidigt som vi utvecklar 
kunskaper i teorin.32 
  
I detta arbete har vi varvat teori och empiri i syfte att utveckla vår kunskap avseende 
riskbedömning, krisberedskap och krishantering. Inledningsvis har en rad teorier och 
tidigare forskning inom Crisis Management studerats. Därefter har vi kompletterat med 
teorier avseende organisationernas förändringsprocess och organisatoriska lärande då vi 
anser att dessa interagerar med Crisis Management-teorierna. Vidare har dessa teorier 
analyserats och därmed har vi breddat vår kunskapsbas inom de diskuterade 
ämnesområdena. Genereringen av vår empiri består dels av primärdata i form av 
intervjuer, samtal och observationer med personer med relevanta befattningar och 
funktioner på våra studieföretag och dels av sekundärdata så som tidningsartiklar, 
branschrelaterad information samt annan litteratur som rör ämnet.   

2.3 Tillvägagångssätt 
För att skaffa oss en god teoretisk plattform har vi studerat och tagit del av teorier, 
litteratur och annan genomförd ämnesforskning. Vidare har vi genom intervjuer, samtal 
och observationer genererat en mängd empiriskt material. Vi har valt att utifrån god 
                                                
26 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 

1999 
27 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 132 
28 ibid., s. 132 
29 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund 1994, s. 42 
30 ibid., s. 41 
31 ibid., s. 42 
32 ibid., s. 47 
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insiktsdriven33 hermeneutisk tolkning använda den hermeneutiska ansatsen i vår 
tolkningsprocess.34 Med tillägg av reflexiva tolkningsansatser önskar vi utöka 
tolkningsdimensionerna på flera olika nivåer i undersökningsprocessen. Genom att 
konstruera och tolka empirin på ett reflekterande sätt, erkänner vi också mångtydighet i 
fakta och insamlade data.35  
 
Genom att arbeta med många olika datakällor som intervjuer, samtal, observationer och 
tolkning av text och symboler söker vi öka trovärdigheten i vår undersökning. Vår 
undersökningsprocess är genomgående iterativ och dynamisk. Iterativ genom att vi 
pendlar mellan de olika momenten och dynamisk för att processen är föränderlig över 
tiden.36  
 
Vi förhåller oss empatiskt till vårt insamlade empiriska material. Med ett empatiskt 
tillvägagångssätt söker vi tolka vårt insamlade material så inkännande som möjligt för 
att kunna förstå och förklara dess innebörd och mening.37 Resultatet består av en 
tolkningsprocess där fakta inte bara är rena fakta utan även föremål för vår subjektiva 
tolkning.38 Den tolkningsprocess som har skett både initialt genom våra analytiska 
teman men också i våra slutsatser baseras på den förförståelse som vi som författare har. 
De slutsatser som framkommer och den avslutande diskussion som vi slutligen för har 
därför en viss inriktning då vårt totala genererade studiematerial är föremål för våra 
subjektiva tolkningar.  

2.3.1 Metodteori 
Vi har studerat olika forskningsmetodiker och tekniker som kan vara av relevans för vår 
studie. Vår ambition är att täcka in den vetenskapliga teoribildning som bidrar till att 
underlätta för vårt arbete inom vårt forskningsområde. Utöver detta har vi en teoretisk 
plattform att utgå från baserad på tidigare universitetsstudier inom ämnena 
företagsekonomi, organisationsteori samt förändringsarbete. Denna teorisamling har vi 
använt oss av vid behov. Sammantaget tycker vi oss ha haft tillgång till relevant teori 
som ger oss de insikter och det stöd i form av ny kunskap som vi behöver för att kunna 
genomföra vår undersökning.  

2.3.2 Fallstudie 
Fallstudie innebär att en mindre avgränsad grupp studeras. Ett fall kan vara såväl en 
enskild individ, en grupp av individer, en organisation eller flera organisationer. 
Fallstudier används ofta när det är processer och förändringar som önskas studeras.39 

                                                
33 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund 1994, s. 336 
34 ibid., s. 170ff 
35 ibid., s. 369 
36 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 120 
37 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund 1994, s. 127 
38 ibid., s. 130 
39 Patel, Runa och Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 1991, s. 44 
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Vid fallstudiebaserad forskning innebär det att det är fallen som ger empiriska data vilka 
därefter analyseras och tolkas.40  
 
Denna uppsats är baserad på fallstudier av de största svenska researrangörernas 
erfarenheter och kunskap inom Crisis Management-området. Syftet med en fallstudie är 
oftast ökad förståelse och det överensstämmer väl med denna uppsats övergripande 
syfte. Dessutom erbjuder en fallstudiebaserad ansats stor frihet av 
datainsamlingstekniker samt analystekniker vilket vi anser överensstämmer med vårt 
arbetssätt.41  
 
Vi anser att en fördel med en fallstudiebaserad ansats är att vi har fått ökad förståelse 
och fördjupad kunskap inom området som vi tillsammans med vår förförståelse har tagit 
hänsyn till när vi tolkat det empiriska materialet.  

2.3.3 Urval 
Studieföretagen i undersökningen är de fem största researrangörerna på en publicerad 
lista i Travel News42, en oberoende branschtidning, och har ej slumpmässigt dragits ur 
den totala populationen researrangörer. Vi har valt dessa företag på grund av att vi anser 
att branschledande företag är en intressant målgrupp att studera samt det faktum att 
dessa företag på ett eller annat sätt redan arbetar med riskbedömning, krisberedskap och 
eller krishantering. Fyra av fem tillfrågade researrangörer har valt att medverka i vår 
studie. Vidare i urvalsprocessen har vi kontaktat personer med befattningar och 
funktioner inom respektive studieföretag som besitter en viss karaktäristisk kompetens 
inom områdena krisberedskap och krishantering. Därtill även ett ansvar med 
befogenheter som är av intresse att studera. Med karaktäristisk kompetens menar vi 
medarbetare som dagligdags arbetar med eller påverkas av frågor som berör 
krisberedskap och krishantering. Urvalet av respondenter har i vissa fall skett i samråd 
med övergripande kontaktperson på respektive researrangör, men även skett helt utanför 
studieföretagens kontroll vid deltagande observation i form av kontakter med 
försäljningsbutiker. 

2.3.4 Tematisering 
Vi har med vårt stora insamlade informationsmaterial upplevt ett behov av att göra vår 
empiri, och till viss del även vår teori, mer överskådlig och begriplig. Genom att 
använda analytiska teman, tematisering med begrepp43, tror vi oss har skapat en mer 
överskådlig bild av vår insamlade informationsmängd och studie.  
 
De analytiska teman som framträtt i informationsmaterialet är framtagna med 
tyngdpunkt utifrån de djupintervjuer som genomförts. Som författare har vi lyssnat, 
tolkat och konceptualiserat den information som framkommit genom våra 
djupintervjuer. Informationen återspeglar de yttre och inre utmaningar som våra 
researrangörer står inför samt redogör för de sätt som studieföretagen hanterar sin 

                                                
40 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 115 
41 ibid., s. 118 
42 Travel News, 2005 års resebyrå- och arrangörstoppar, November 2005, s. 42 
43 Gustavsson, Bengt (red). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 132 



STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Företagsekonomiska institutionen 

Magisteruppsats 10 p, HT 2005 
Handledare: Inger Gravesen 

 11

krisberedskap. Omvandlingen från det hörda, det lästa och det uppfattade hos 
respondenterna sker i ett slags initial analysfas där utgången blir den tematisering som 
vi har valt för att presentera vårt empiriska material.44 Analytiska teman används för att 
möjliggöra ett mer begripligt resonemang kring de fakta som insamlats och som vi 
återkommer till vidare genom uppsatsen. 

2.3.5 Intervjumetodik 
Sammanlagt har sju personliga djupintervjuer och samtal samt en telefon- och e-
postintervju genomförts med utvalda befattningar och funktioner inom våra 
studieföretag. Vi har valt att definiera våra samtal som �djupintervjuer� då vi till stor del 
utgått från tematiska samtalsramar, något som kräver mer av oss som 
informationsinsamlare än vid ett intervjutillfälle. Genom att använda en tematisk 
intervjuguide (se bilaga 1) vid samtalstillfällena har vi försökt att hålla ett öppet samtal 
där också vissa sidospår får utrymme.45 Intervjuguiderna har förändrats något i takt med 
att vår kunskap ökat. Tiden för respektive djupintervju låg i genomsnitt mellan 90 till 
150 minuter, det vill säga relativt långa och omfattande samtal. Vid varje 
intervjutillfälle deltog vi båda som informationssamlare, en med huvuduppgift att 
intervjua samt en med uppgift att nedteckna intervjusvar och göra iakttagelser. 
Därutöver gjordes också observationer av respondenternas arbetsplats, bemötande i 
telefon och kundreception samt även besök i försäljningsbutiker tillhörande respektive 
researrangör. Vid besök i försäljningsbutikerna har vi lyssnat till och tolkat de frågor 
och funderingar som kunderna resonerat om med säljpersonalen. I vårt empiriska 
underlag ingår också intervjuer och observationer förda i samtal med kunder till 
researrangörerna. Detta har genomförts genom samtal med personer i vår omgivning i 
form av vänner, grannar och arbetskamrater vilka samtliga är potentiella 
utlandsresenärer till exotiska resmål.  
 
Sammantaget har vi utifrån en stor mängd genererat underlag tolkat de nedskrivna texter 
från djupintervjuer, samtal och observationer som samlats in och förts samman. Våra 
samlade intryck både utifrån det intervjumaterial som erhållits men också utifrån de 
observationer som har gjorts har därefter legat till grund för vår tolkning av det totala 
genererade studieunderlaget. 

2.4 Metodproblem 
Denna uppsats bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt där vår avsikt är att med vår 
förförståelse, tolka, förstå och förklara empiri och teori till meningsfulla fenomen och 
beteenden inom området Crisis Management. Vi är därmed medvetna om att vår 
förförståelse och våra personliga värderingar har kommit att påverka denna studie. Den 
hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen leder inte automatiskt till bättre 
förståelse. På grund av vår förförståelse kan vi omedvetet ha ett fördomsfullt tänkande 
som därmed påverkar vår tolkning och förståelse. Samma situation kan även gälla att ny 
och eller motstridig information omtolkas eller avfärdas för att bättre stämma in med 
vår tidigare förståelse.46 I avsikt att undvika dessa negativa effekter har vår 
                                                
44 ibid., s. 83 
45 ibid., s. 246 
46 ibid., s. 79 
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utgångspunkt under detta arbete varit att diskutera vår förförståelse samt ifrågasätta 
olika tolkningar och ta intryck av varandras argument.  
 
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och vårt empiriska underlag har vi främst insamlat 
genom intervjuer, samtal och observation. Den valda undersökningsmetoden har 
inneburit att endast ett mindre antal studieföretag och ett mindre antal intervjupersoner 
har medverkat i denna studie. Vid en kvalitativ undersökningsmetod är jämförelse av 
empiriskt material sinsemellan och i förhållande till teori mycket avgörande. Dessvärre 
är det svårt att tydliggöra samtliga steg i tolkningsprocessen samt i analysfasen då de är 
ett resultat av forskarens förförståelse och tysta kunskap. Därmed är ett problem med 
denna metod att det blir svårt att uppfylla kravet på reliabilitet, det vill säga att det skall 
vara möjligt att genomföra samma undersökning och med samma resultat av andra 
forskare.47  
 
En studies pålitlighet kan påvisas dels genom det empiriska underlag som har samlats in 
samt genom vårt eget tolkande omdöme och vårt eget logiska tänkande.48 För att minska 
risken att för att intervjumaterialet ska feltolkas, har vi fört mycket noggranna 
anteckningar under djupintervjuerna. Då vår analysmetod bygger på tolkningar så har 
det varit vår ambition att genom noggrann redogörelse och argumentation för våra 
tolkningar ge läsaren möjlighet att själv avgöra tolkningarnas relevans.49 Vi har även 
försökt vara konsekventa vid vår presentation av illustrationer, citat och referenser i 
avsikt att underlätta för läsaren och tydligt visa på respektive källa.  
 
Då vår avsikt med studien har varit att tematisera fenomen och beteenden anser vi inte 
att detta hade varit möjligt genom en kvantitativ studie. Vi anser att det hade varit svårt 
att generera motsvarande empiriska underlag genom en kvantitativ studie som i så fall 
kräver tillgång till ett stort antal studieföretag. Mängden informationsmaterial hade varit 
omöjlig att hantera. Avslutningsvis är det viktigt att betona att uppsatsens resultat i sin 
tur är ett resultat av våra subjektiva tolkningar. 

2.5 Källkritik 
All källkritik behandlar frågan om förvrängning av information.50 Genom att insamla 
detaljerad information från ett mindre antal respondenter kan vi söka skapa ett resultat 
som svarar på syftet för undersökningen. Att bredda antalet respondenter i form av fler 
researrangörer anser vi inte skulle ha bidragit till ett mer innehållsrikt och varierat 
resultat. Vi är dock medvetna om att en mer omfattande undersökning med ytterligare 
respondenter från resebyråsektorn kunde ha visat på andra resultat. Detta har vi valt att 
bortse från i denna studie beroende på avgränsning i vår undersökning samt 
begränsningar i tid.  
 
Vår ambition under arbetets gång har varit att söka och finna information som kan 
relateras till vår problemdiskussion och forskningsfråga. Då vårt uppsatsarbete 

                                                
47 ibid., s. 132 
48 ibid., s. 88 
49 ibid., s. 84 
50 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund 1994, s. 123 
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sammanfaller i tiden med Katastrofkommissions rapport om tsunamin51 har ständigt ny 
information med vidare vinklingar dykt upp inom ramen för vårt arbete. Vi har i största 
möjliga mån försökt att uppdatera våra källor inom angiven tidsram men inser att vår 
studie sker under en tidsbegränsad period vilket kan påverka och få konsekvenser för 
vårt slutgiltiga resultat. 

2.5.1 Primärdata 
I uppsatsen har ett stort material insamlats via muntliga källor. Det är av yttersta vikt att 
vi som författare värderar våra källors trovärdighet. Genom att välja en intervjuform 
som samtalande med en tematisk intervjuguide kunde vi dessutom genomföra 
värdefulla observationer av våra respondenter samtidigt. Vi har också valt att till stor del 
delta och interagera båda två som informationsinsamlare vid varje samtalstillfälle. På så 
sätt kan vi sinsemellan som författare stämma av och redogöra för våra respektive 
tolkningar av insamlad information. Dock finns det risker med att använda intervjuer 
som källa till kunskap. En risk kan vara att respondenterna framställer sig själva i bättre 
dager. Ytterligare en risk är att vi som författare genom subjektiva tolkningar av 
intervjusvar och observationer har �förvrängt� den information som vi har tagit del av.52 
Då vårt uppsatsarbete i allra högsta grad berör aktuella händelser så bör vi vara 
vaksamma för att inte bli �en bricka i spelet�. Vi önskar inte heller själva utgå ifrån eller 
färgas av den massmediala bild som vi får genom olika medier i skrivande stund. I 
samband med Katastrofkommissionens rapport53 har utifrån ett massmedialt perspektiv 
en debatt aktualiserats kring våra respondenters ansvar respektive de svenska 
myndigheternas ansvar vid flodvågskatastrofen. Som författare har vi varit tvungna att 
ständigt påminna oss om detta då vi inte önskar agera �budbärare� åt någon part i 
debatten.  

2.5.2 Sekundärdata 
De sekundärdata som vi har använts oss av kan i vissa fall vara vinklade då det rör sig 
om researrangörernas eget informationsmaterial. Andra sekundära källor är tidnings- 
och nyhetsartiklar från massmedia. De innehåller också en rad olika vinklingar som 
kanske inte på ett rättvist sätt redogör för de hot och utmaningar som omger 
researrangörerna. Trots detta har vi valt att ta med olika tidningsartiklar på grund av att 
massmedia förmodligen är den främsta informationskanal genom vilken svenskar 
uppmärksammas på en eventuellt ökad yttre hotbild. Vidare anser vi att massmedia har 
en otroligt stor genomslagskraft och att det är nästintill omöjligt att inte låta sig 
påverkas av artiklarnas budskap. Därigenom spelar massmedia en viktig roll i att skapa 
eller förändra allmänhetens uppfattning avseende krisberedskap och krishantering. 
 
Beträffande den litteratur i form av tidigare forskning och teorier som vi har studerat så 
känns tillförlitligheten relativt hög. Vi har försökt att skapa en bredd i det teorietiska 
underlaget. Det har varit viktigt för oss att kunna belysa olika aspekter samt få olika 
                                                
51 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
52 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund 1994, s. 123 
53 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
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synvinklar inom ämnesområdet Crisis Management. Vi är dock medvetna om att 
majoriteten av den litteratur och forskning som vi har tagit del av är främst amerikansk 
och att detta kan ha påverkat utformningen av de teorier som vi hänvisar till. Vi har 
medvetet valt att i denna undersökning referera till välkända forskare men är dock 
medvetna om att det kan finnas andra lika välkända forskare inom området som vi inte 
kommit i kontakt med och som därför inte finns med i detta arbete. Anledningen till att 
vi har valt att främst förhålla oss till Ian Mitroffs Crisis Management-teorier är att han 
är väl ansedd inom området Crisis Management och ofta figurerar och refereras till i 
andra forskares artiklar och böcker. Han har skrivit en rad antal böcker i ämnet och hans 
senaste bok, Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis54, är det 
senaste som vi har funnit publicerat inom Crisis Management-området.  
 
 

                                                
54 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005 
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3 Teori 
 
I detta kapitel behandlas olika modeller och teorier avseende Crisis Management, det 
vill säga det vi i Sverige brukar benämna riskbedömning, krisberedskap och 
krishantering. Vår avsikt är att kartlägga och förklara några av de i litteraturen ofta 
citerade modellerna och teorierna vilka vi anser har störst relevans för vårt 
uppsatsarbete. Utöver teorier om risk- och krishantering redovisas även teorier för 
förändrings- och förbättringsprocesser samt organisatoriskt lärande.  
 
 

3.1 Definitioner av begreppet Crisis Management 
Crisis Management kan ses som en tankeprocess som omfattar olika typer av kriser och 
hur de kan inträffa och eller inträffar hos företag och organisationer.55 Övergripande kan 
man vidhålla att Crisis Management brukar användas främst för att definiera katastrofer 
och kriser som skapats av människan.56 Crisis Management innefattar aktiviteter för 
identifiering av potentiella risker, förebygga och förhindra risker, återhämtning av 
organisationen samt framtida lärande.57 En viktig aspekt inom Crisis Management är 
bygga beredskap utifrån det värsta som kan hända.58  
 
Crisis Management definieras i teorin som ett samlingsbegrepp för riskbedömning, 
krisberedskap och krishantering. Vi som författare har funnit att det råder stor 
begreppsförvirring av olika terminologier i litteraturen och tidigare forskning. Flertalet 
likartade begrepp har snarlika betydelser. Vi försöker i korta drag redogöra för varje 
enskilt krisbegrepp för att reda ut terminologin. 

3.1.1 Riskbedömning 
Riskbedömning, även kallat Risk Management, är en disciplin som tillsammans med 
Emergency Management främst sammankopplas med naturkatastrofer.59 Inom Risk 
Management används tre varianter av sannolikhetsberäkningar för att räkna ut 
�sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse samt konsekvensens storlek�. 
Den tredje sannolikhetsberäkningen gäller olycksrisker, �sannolikheten för att händelser 
överhuvudtaget äger rum�.60 Beräkningarna kan därefter ligga till grund för upphandling 
av försäkringar. Vi kommer inte att fördjupa oss mer i dessa teorier utan vi har valt att 
fokusera vårt fortsatta arbete på krisberedskap och krishantering. 

                                                
55 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 205 
56 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 6 
57 ibid., s. 210 
58 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 21 
59 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 6 
60 Nationalencyklopedins Internetjänst, 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=294214&i_sect_id=29421400&i_wor..., 2005-12-14 
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3.1.2 Krisberedskap och krisförebyggande arbete 
Krisberedskap och krisförebyggande arbete innebär att man som organisation skaffar sig 
en beredskap för att kunna hantera katastrofer i syfte att skydda människor och 
kommersiella värden.61 Utgångspunkten inom krisberedskapen är företagets agerande, 
utifrån dess affärsidé, mål och strategier. Som påverkande faktorer kan nämnas 
företagets värderingar och visionen med den långsiktiga ambitionsnivån. För att bedöma 
eventuella risker utgår man från yttre eller inre hot.62 

3.1.3 Krishantering 
Skoglund och Olsson definierar kris som; �En händelse som utgör ett hot mot 
människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver de normala 
krävs för att bemästra situationen.�63 Definitionen för vad kris egentligen är förändras 
över tiden och kommer troligen att förändras framöver.64 Ytterligare en krisdefinition 
lyder �A crisis is an incident or situation, whether real, rumoured or alleged, that can 
focus negative attention on a company or organization internally, in the media or 
before key audiences.�65  
 
Vi upplever att begreppet krishantering i viss litteratur omfattar både krisberedskap, 
enligt ovan beskrivning, och hanteringen av själva krisen när den är ett faktum. Annan 
litteratur använder begreppet krishantering för att just beskriva processen när en kris väl 
har inträffat och då olika handlingsplaner tas i bruk. En tredje beskrivning likställer 
krishantering med Crisis Communication, det vill säga den kommunikation � och 
informationsprocess som en kris leder till. 

3.2 Crisis Management  
I våra litteraturstudier har vi funnit att många teorier och tidigare forskning inom 
området Crisis Management även är sammanvävda med teorier om ledarskap, 
organisation och kommunikation. För att förtydliga och bredda våra infallsvinklar har vi 
även studerat traditionella organisationsteorier om förändringsprocesser och 
organisatoriskt lärande. 
 
En av de stora fäderna till nutidens moderna forskning om Crisis Management är Ian I. 
Mitroff. Mitroff, som är professor på Marshall School of Business och Annenberg 
School for Communications på University of Southern California, menar att under de 
senaste 24 månaderna har antalet stora katastrofer ökat. Mitroff anser att nutidens 
katastrofer på kort tid i antal har överträffat de historiska katastrofer som inträffat under 
de senaste 20 åren66. En tydlig insikt är också att både tidsperioden och den geografiska 
spridningen mellan olika stora katastrofer drastiskt minskar. Vidare menar Mitroff att 

                                                
61 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 14 
62 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 12 
63 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 12 
64 Fors, Fredrik. Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering, CRiSMART, 

Försvarshögskolan, Elanders Gotab, 2005, s. 20 
65 Ruff, Peter & Aziz, Khalid, Managing Communication in a Crisis, Gower Publishing Limited, 2003, s. 3 
66 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 3 
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det moderna samhället har permanentat det faktum att katastrofer inträffar, och kommer 
att inträffa. 
 
Mitroff särskiljer på olika typer av katastrofer och menar att det har skett en förändring 
vad gäller kriser. Kriser och katastrofer har förflyttats från att vara �normala 
systemolyckor�, det vill säga omedvetna haverier eller systemfel, till att bli mer 
�abnormala systemkatastrofer� som innefattar planerade kriser.67 Vidare menar Mitroff 
med sin forskning att våra för-givet-tagna antaganden och förutsättningar har förändrats 
runt om i världen som ett resultat efter terrordåden den 11 september i USA.68 
 
Att vi upplever katastrofer och kriser som traumatiska vidhåller Mitroff inte är märkligt. 
Våra för-givet-tagna antaganden och förutsättningar raseras och sätts ur spel när en stor 
och omfattande katastrof inträffar.69  

3.2.1 Uppbyggnad och utveckling av Crisis Management 
Mitroff har ringat in sju specifika kompetenser eller �utmaningar� som han menar att 
företag bör ha för att kunna hantera kriser på ett bra sätt.70 
 

1. Emotionellt IQ 
Förneka inte förekomsten av kriser. Genom att acceptera att kriser är oundvikliga, 
kan man förebygga åtgärder mot chock och sorg i förhand för att undvika att 
effekterna av en kris försämras med icke-konstruktivt handlande. 
 
2. Kreativt IQ 
Katastrofer och kriser kräver direkta övningar i kreativt �på-plats�-tänkande. 
Eftersom kriser sätter den normala ordningen ur spel, måste ett improviserat och 
kreativt tänkande utvecklas och ta vid.  
 
3. Spirituellt IQ 
Lär att förstå vikten av den kulturella, känslomässiga samt mentala spännvidd som 
drabbar ett företag i kris. Arbeta proaktivt med krisberedskap. Det kommer att 
betraktas som en konkurrensfördel gentemot andra företag. 
 
4. Politiskt och socialt IQ 
Förstå att det finns många påverkande faktorer i omgivningen som är komplexa och 
får direkta effekter på organisationen. Öka kunskapen om omvärlden. 
 
5. Tekniskt IQ 
Kriser får oss att förstå att vi har olika kunskap och att vi agerar olika. Skapa 
kontrollsystem för att undvika kriser � agera planerat paranoid. 

                                                
67 ibid., s. 4 
68 ibid., s. 21ff 
69 ibid., s. 23 
70 ibid., s. 27ff, 51ff, 127ff, 95ff, 73ff, 113ff 
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6. Interagerande IQ 
Att arbeta med krishantering är komplext. Varje situation är unik med nya 
förutsättningar som hela tiden förändras. För att lära sig effektiv krishantering bör 
man integrera de olika IQs för att förstå vilka nya interna kompetenser som behövs. 
Kriser upplevs olika utifrån olika intressegrupper och avdelningar. Lär och förstå 
olikheterna tidigt så att alla kan agera med samma målsättning när en kris inträffar. 
 
7. Estetiskt IQ 
Tänk om, tänk nytt. Prioritera upp krisberedskap och krishantering på agendan. 
Skapa ett kriscenter för samlad beredskap och organisatoriskt lärande. Se också till 
att ha bra varnings- och kontrollsystem för att förebygga kriser.  

3.2.2 Tre faser inom Crisis Management 
Crisis Management omfattar tre distinkta faser; före, under och efter en kris.71  
 
Figur 1. Tre faser inom Crisis Management (egen modifierad översättning) 
 

 

Källa: Mitroff, Ian I. Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, s. 206 

 

�Före�-fasen i figur 1 innebär att man exponerar sina svagheter som kan leda till en 
potentiell kris inom organisationen. I denna fas bygger man upp sina resurser och 
kapaciteten för att kunna hantera en kris innan den inträffar. Detta kan ske genom 
utbildning och förberedelser så när en kris väl sker, ska inte emotionella svårigheter 
förhindra aktiviteter och handlingar. Fasen �Under� innebär den faktiska krisen. Nu 
sätts all krisplanering på prov och kravet på fullständig krishantering används. �Efter�-
fasen är den lärande process som inträffar efter en kris. Hur hanterade vi krisen? Hur 
bör vi agera för att klara nästa kris bättre? 72  
 
I litteraturen finner vi att det är en vanlig uppdelning att dela in krisens förlopp i ett 
antal faser. Mitroff benämner, vilket vi tidigare redogjort för, förloppet i termer av före, 
under och efter (before, during, after) krisen.73 Seeger, Sellnow och Ulmer väljer istället 
att dela in krisen i faserna �precrisis�, �during a crisis� och �postcrisis� annars med 

                                                
71 ibid., s. 206 
72 ibid., s. 213 
73 ibid., s. 206 
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liknande betydelse.74 Däremot väljer Curtin att redogöra för krisens utveckling i form av 
en kriskurva.75 En avgörande skillnad med dessa två sätt att beskriva krisens olika faser 
är att där forskarna ovan ser lärandet som ett resultat av krisen76 diskuterar Curtin istället 
skadat rykte och förlorad image77.   

3.2.3 Olika typer av kriser 
�The fact that one has anticipated the unthinkable means 

that one is not paralyzed when it occurs.� 78 
 
Det finns ett stort antal kriser som en organisation kan utsättas för. Mitroff har valt att 
dela in kriser i sju olika kategorier. Dessa motsvarar ekonomiska kriser, 
informationsbaserade kriser, fysiska kriser, personella kriser, ryktesspridning, 
psykopatiska handlingar och naturkatastrofer. Inom varje kategori återfinns i sin tur ett 
antal kriser.79 Vi har även funnit liknande kriskategoriseringar i hos Seeger, Sellnow & 
Ulmer vilka redogör för en nioskalig klassificering av olika typer av skala. Dessa nio är; 
kris enligt allmänhetens uppfattning, naturkatastrofer, produkt- eller tjänstekris, 
terrorattacker,  ekonomiska kriser, personella kriser, industriella kriser, oljeläckage och 
transportkatastrofer.80 
 
Ingen kris är den andra lik och därför fyller det ingen funktion att förbereda sig på 
samtliga scenarion. Däremot är företaget bättre rustat om man vidtagit förberedelser för 
minst en kris inom varje kategori.81 Det är viktigt att företag vidgar sina vyer och 
planerar för det otänkbara. Traditionell krisanalys blir därför otillräcklig eftersom den 
baseras på sannolikhetsberäkningar från tidigare händelser alternativt olika 
analysmodeller. Fallgropen med detta resonemang är att det är just de händelser som 
ännu inte inträffat som företaget behöver ta i beaktande.82  
 
En typ av kris leder många gånger till ytterligare kriser. Exempelvis kan en 
naturkatastrof leda till ekonomisk kris och i sin tur kan en ekonomisk kris leda till att 
den allmänna opinionen försämras.83   

3.2.4 Krismekanismer 
När en kris inträffar, eller kan komma att inträffa, finns det ibland kontrollsystem för 
varningssignaler. Dessa varningssystem blir en proaktiv åtgärd för att bättre hantera en 
kris när den inträffar eller helt avvärja krisen. I första hand försöker man stävja att 
                                                
74 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 

Praeger Publishers, Westport 2003, s. 47 
75 Curtin, Tom, Managing a Crisis � a practical guide, Palgrave Macmillan, N.Y. 2005, s. 11 
76 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 210 
77 Curtin, Tom, Managing a Crisis � a practical guide, Palgrave Macmillan, N.Y. 2005, s. 11 
78 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 37 
79 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 206ff 
80 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 

Praeger Publishers, Westport 2003, s. 54 
81 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 207 
82 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 37 
83 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 

Praeger Publishers, Westport 2003, s. 63 
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krisen sprider sig. Det kan avse till exempel ryktesspridning eller felaktiga 
spekulationer som kan skada organisationen. Därefter inträder återgången till den 
vanliga verksamheten. Slutligen sker en inlärningsprocess kring de reflektioner och 
lärdomar som man kan dra från en kris. Krishanteringens mekanismer bör hela tiden 
utvecklas och omformas efter ny kunskap och erfarenhet från tidigare kriser.84 
 
I Mitroffs tidigare forskning finner vi även en studie genomförd på Fortune 500-företag 
i USA.85 Studien är gjord över en 20-årsperiod och de stora Fortune 500-företagen 
indelas i två huvudkategorier: företag som arbetar krisförebyggande och företag som 
agerar reaktivt på krissituationer. Studien visar att mellan 5-25% av Fortune 500-
företagen arbetar aktivt med krisförebyggande åtgärder medan upp mot 75% inte har 
några former av krisplanering eller krisberedskap.86  
 
Vidare visar studien att det är direkt lönsamt att arbeta med krisförebyggande åtgärder 
av flera skäl. För det första, förebygger krisberedskapstänkandet olika former av 
oväntade incidenter på samma sätt som ett lås på en utedörr förebygger inbrott. För det 
andra, visar studien att företag som arbetar med krisberedskap stannar längre i sin 
affärsverksamhet. För det tredje, företag med krisberedskap har bättre finansiell styrka 
än de företag som arbetar reaktivt med krishantering. Det kan bero på att 
krisförebyggande företag kalkylerar kostnader förknippade med risker på ett annat sätt 
än de andra företagen. Det fjärde viktiga som studien visar, är att förebyggande 
krisarbete påverkar företagens rykte och image i positiv riktning. 87  
 
Sammanfattningsvis visar studien att företag som arbetar krisförebyggande också 
drabbas av färre faktiska kriser, de återhämtar sig fortare från en kris och har en bättre 
långsiktig lönsamhet än de företag som arbetar reaktivt med Crisis Management. 

3.2.5 Krisens system 
Teknologi, organisationsstruktur, mänskliga faktorn, organisationskultur och 
ledningsgruppens värderingar är samtliga inblandade i systemet runt krisen och 
påverkar densamme. Varje organisation är beroende av att teknik fungerar. Om inte 
datorer och annan IT fungerar kommer snart krisen att förvärras. Strukturen på 
organisationen kan behöva anpassas till en Crisis Management-struktur. Tar denna 
omorganisering för lång tid kan det leda till att krisen förvärras. Många misstag begås 
på grund av den mänskliga faktorn detta kan i sin tur leda till att kriser utvecklas. 
Organisationskulturen spelar en avgörande roll för inställningen till kriser, det vill säga 
har organisationen ett proaktivt eller reaktivt krisberedskapstänkande. Avslutningsvis 
påverkar företagsledningens värderingar kriser genom sin inställning till hur Crisis 
Management värderas och vilken uppmärksamhet detta arbete får. 88 

                                                
84 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 210f 
85 Mitroff, Ian I. & Alpaslan, Murat C., Preparing for Evil, Harvard Business Review Apr2003, Vol. 81 issue 4, p. 

109-115, s. 2 
86 ibid., s. 2 
87 ibid., s. 2 
88 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 211f 
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3.2.6 Krisens intressenter 
Krisens intressenter överensstämmer mycket väl med de i traditionell 
organisationsförändringsteori. Intressenterna sträcker sig från interna medarbetare till 
stat och kommun men även andra organisationer såsom Röda Korset, polis, brandkår är 
viktiga samarbetsparter.89 Intressenterna skiljer sig åt genom närhet till organisationen 
och deras olika möjlighet till påverkan beroende på intressenternas makt/rykte, 
information, resurser och påverkandegrad av organisationen.90  
 
Samarbete med intressenterna bör ha påbörjats långt före krisen är ett faktum. Detta är 
avgörande för att tillsammans möjliggöra en lösning av krisen på bästa möjliga sätt. 91 
 
Figur 2. Krisens intressenter; Makt/Rykte; Information; Resurser; Inflytande  

 
Källa: Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, s. 213  

3.2.7 Faktorer i Crisis Management-processen 
Ett steg i processen är att medvetandegöra risker och potentiella risker inom och eller 
utanför en organisation. Utöver den traditionella affärsidé, mål och strategier som 
diskuteras ska även en övergripande målformulering för krisarbetet sammanlänkas.92  
 
Nedan kommer vi att diskutera faktorer som är relevanta för Crisis Management-
processen inom en organisation. 

3.2.7.1 Ledning och strategi 
Företagets verksamhet, dess affärsidé, mål och strategier är det som utgör 
utgångspunkten i Crisis Management-processen. Företagets vision och värderingar är 

                                                
89 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 37 
90 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 213 
91 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 37 
92 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 23 
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också faktorer som påverkar i denna process. Företaget exponeras för såväl yttre som 
inre hot. Taktiska beslut bör samspela med vision, affärsidé, mål, strategier och 
värderingar. Resultatet av detta samspel ser man i skapandet av en kultur som i sin tur 
leder till ett visst beteende i företaget. Detta beteende utmynnar i prestationer gentemot 
företagets intressenter. Den självvalda samhällsroll som företag har tagit på sig och 
samhällets normer och etik påverkar förväntan på företaget. 93 Förväntan byggs även upp 
genom tidigare prestationer gentemot intressenterna. Detta leder i sin tur till att 
intressenter och allmänhet förväntar sig ett vis agerande av företaget. 94  
 
Vilka mänskliga och ekonomiska resurser är företaget berett att satsa för att klara en 
krissituation? Vad blir konsekvenser för förtroende och varumärke vid olika agerande?  
Detta är exempel på relevanta frågor som prövas och diskuteras i en strategisk 
ledningsgrupp.95 
 
VD är den som har yttersta ansvaret i företaget både under normala förhållanden och i 
en krissituation. Därmed är det ledaren som avgör hur viktigt arbetet med 
krishanteringen är inom företaget. Ledaren förväntas vara närvarande, kommunicera 
och hålla igång företagets ordinarie verksamhet under krisen. En VD bör inte sitta med i 
företagets krisgrupp. Anledningen till detta är att VD behöver fokusera på den vanliga 
verksamheten när en kris inträffar. I annat fall riskerar man att det skapas 
handlingsförlamning i företaget.96 Enligt Mitroff är företagsledningens inställning en av 
två faktorer som är mest avgörande för framgångsrikt Crisis Management.97 

3.2.7.2 Företagskultur 
Den andra avgörande faktorn är företagskulturen enligt Mitroff. 98 Företagskultur är 
avgörande för hur företag uppfattas av såväl intressenter i dess omgivning som av 
allmänheten. Detta är ett faktum beroende på att företaget och dess medarbetares 
beteende och agerande är ett resultat av företagskulturen. Kultur skapas genom normer, 
bestraffningar och belöningar. 99 Företag med en öppen och ärlig kultur, där det är ok att 
både göra fel och att ha en avvikande åsikt än chefen, klarar lättare av krisens 
påfrestningar än företag som präglas av en sluten och förnekande kultur. En 
förutsättning för att kunna lösa en kris är att erkänna den. 100  

3.2.7.3 Förankring av krisstrategi 
Förankring av krisstrategi är nödvändigt för en framgångsrik Crisis Management-
process. En avgörande förutsättning är att detta arbete är väl förankrat i företagets 
organisation.101 När man ska införliva en strategi för Crisis Management kan man i 

                                                
93 ibid., s. 12 
94 ibid., s. 15 
95 ibid., s. 23 
96 ibid., s. 39 
97 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 45 
98 ibid., s. 45 
99 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 25 
100 ibid., s. 31 
101 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 15 
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princip följa metodiker för affärsutvecklingsprocesser.102 Det innebär att man försöka 
involvera så många människor som möjligt i en kreativ anda för att maximera utfallet. 
När man införlivar en krisstrategi i ett företag måste denna också kommuniceras ut i 
organisationen. Förankringsprocessen är lika viktig som framtagandet av krisstrategin. 
Man bör också testa hållbarheten av krisstrategin i praktiken.103  

3.2.7.4 Krisgrupp 
Krisgruppen är den funktion som ska leda och hantera krisen.104 Utan en effektiv 
krisgrupp, som arbetar effektivt och förstår sin roll, betyder planering och 
processbeskrivning ingenting.105 I en krisgrupp bör personer ingå som är lämpliga att 
delta på grund av sin kompetens, sina erfarenheter och sina personlighetsegenskaper, 
inte utifrån titlar och formell befattning i företaget.106  
 
Krisgruppen ansvarar för frågor så som ekonomiska resurser och övergripande 
förhållningssätt mot drabbade och övriga intressenter. Utöver detta arbetar även 
krisgruppen med mediekontakter, kommunikation, informationsinsamling och operativ 
situationsanalys samt för loggbok över händelser. Det är krisgruppen som utarbetar, 
uppdaterar och implementerar krisplanen.107 En skriven krisplan är avgörande för att 
krisarbetet omedelbart skall komma igång. Checklistor bör finnas för �personer att 
kontakta� och �saker att göra�.108  
 
Dessutom är det krisgruppen som analyserar händelsen efter krisen och arbetar för att 
förbättra förutsättningarna samt sprida kunskap avseende risker och kriser.109 
Krisgruppen är därför ansvarig för uppdatering och revidering av krisplaner, 
regelbundet genomföra krisövningar och att implementera teknik och 
informationssystem för att möjliggöra en effektiv kommunikation med interna och 
externa intressenter under en kris.110 

3.2.7.5 Mediernas roll 
�The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it 

is stunningly successful in telling its readers what to think about.� 111 
 
Detta är några tänkvärda ord, publicerade första gången 1963. I vårt samhälle spelar 
medierna en central roll för opinionsbildning, förmedling av fakta och information, 
nyheter och underhållning. En viktig aspekt är att kunna hantera medierna och behandla 

                                                
102 ibid., s. 21 
103 ibid., s. 43f 
104 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 49 
105 Curtin, Tom, Managing a Crisis � a practical guide, Palgrave Macmillan, N.Y. 2005, s. 11 
106 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 39 
107 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 

Praeger Publishers, Westport 2003, s. 199 
108 Regester, Michael & Larkin, Judy. Risk Issues and Crisis Management, Kogan Page Ltd. 1997, s. 182 
109 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 

Praeger Publishers, Westport 2003, s. 199 
110 Mitroff, Ian I. & Alpaslan, Murat C., Preparing for Evil, Harvard Business Review Apr2003, Vol. 81 issue 4, p. 

109-115, s. 2 
111 Curtin, Tom, Managing a Crisis � a practical guide, Palgrave Macmillan, N.Y. 2005, s. 45 
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dem på ett korrekt sätt. Genom att se medierna som en resurs kan företaget utnyttja 
medias kraft till informationsspridning.112  

3.2.7.6 Information 
�Tell your own story, tell it all and tell it fast.� 113 

 
I takt med att medierna fått större inflytande samt agerar betydligt tuffare i 
krissammanhang har informationsavdelningen fått ökad betydelse. 
Informationsavdelningen sköter informationen såväl externt som internt. Den interna 
krisinformationen är av betydande vikt eftersom det ofta uppstår onödig 
ryktesspridning, oro och osäkerhet när den egna personalen får ta del av 
krisutvecklingen genom TV och massmedia.114 Det är även viktigt att personalen blir 
informerad om vad som hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. Interna personalen är 
en viktig länk mellan företaget och dess kunder och andra intressenter. Därför är det av 
stor vikt att dessa får samma information och dessutom samtidigt som informationen 
lämnas externt.115 Informationen bör vara sanningsenlig och besked bör ges om vilka 
beslut som har fattats.116 Brist på information till berörda intressenter leder ofta till att 
krisen förvärras och kan även leda till att dess förlopp förlängs.117 I en krissituation ställs 
det stora krav på att informationen är tydlig, kortfattad och förenklad eftersom alla såväl 
media som informationsavdelning arbetar under press och deadlines.   
 

3.3 Teorier om förändringsprocesser och organisatoriskt 
lärande 

I detta avsnitt är vår avsikt att kortfattat redogöra för traditionell organisationsteori samt 
teorier avseende organisatoriskt lärande som kan ha relevans för denna studie. Vi vill på 
detta sätt förtydliga och bredda våra infallsvinklar inom vårt ämnesområde.  

3.3.1 Organisationers agerande i förändrad omgivning 
Det finns olika sätt att se på turbulens i en organisations omgivning.118 Genom att svara 
upp mot turbulensen genom olika strategier kan en organisation optimera sitt agerande. 
Varierande situationer kräver olika beslut och strategier. Vad som ändå är tydligt är att 
möjligheterna att planera och handskas med förändringar i omgivningen blir allt svårare 
ju högre nivån är på turbulensen bakom förändringarna. Ju mer oförutsägbart och ju 
större överraskningar som inträffar ju svårare har en organisation att svara mot 
förändringen. 
 

                                                
112 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 45 
113 Regester, Michael & Larkin, Judy. Risk Issues and Crisis Management, Kogan Page Ltd. 1997, s. 146 
114 Skoglund, Thomas och Olsson, Staffan. Att lösa kriser i företag. Falun. Ekerlids förlag, 1995, s. 49 
115 Ruff, Peter & Aziz, Khalid, Managing Communication in a Crisis, Gower Publishing Limited, 2003, s. 94 
116 Regester, Michael & Larkin, Judy. Risk Issues and Crisis Management, Kogan Page Ltd. 1997, s. 198 
117 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 14 
118 Senior, Barbara. Organisational change, Pearson Education Ltd, 2002, s. 27f 
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Organisationers huvudsakliga uppgift i förändringsprocessen är att arbeta med och 
försöka hantera effekterna av denna, de måste hela tiden anpassa sig till sin 
omgivning.119 För att klara den anpassning måste ledningen förstå hur de formella 
aspekterna i organisationen svarar mot pressen från den interna, - externa och tillfälliga 
omgivningen. Förändringar kan hanteras genom strategier, strukturer och operationella 
processer. Ledningen bör även förstå de mer informella processerna som makt, politik 
och konflikt, kultur och ledarskap. 

3.3.2 Situationsanpassat ledarskap 
Utgångspunkten i Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsteori är att 
ledarens beteende i stor utsträckning beror på medarbetarnas mognadsgrad avseende att 
acceptera ansvar, samt medarbetarnas vilja att fatta egna beslut. 120 Att acceptera ansvar 
innebär att medarbetaren har nödvändig kunskap och färdighet medan viljan till 
beslutsfattande beror på att personen känner förtroende och engagemang. Ledarskapet 
delas in i fyra olika faser. Fas ett innebär att ledaren ger noggranna instruktioner och 
noggrant handleder vid utförandet. Den andra fasen innebär att ledaren förklarar beslut 
och erbjuder möjlighet för klarläggande. Under den tredje fasen utbytes åsikter samt 
beslutsfattande underlättas. Avslutningsvis lämnar ledaren i fjärde fasen över ansvar för 
beslutsfattande samt implementering till medarbetarna.121 

3.3.3 Organisatoriskt lärande 
Lärandet är en viktig del av Crisis Management-processen. Det är önskvärt att lärandet i 
krisens eftermäle formar en grund för att stå bättre rustad när nästa kris drabbar 
företaget. Teorier om lärande innefattar en dynamisk syn på organisationer där strävan 
är att finna en balans mellan stabilitet å ena sidan och förändring å den andra. 
Organisationer måste därför vara öppna för nya insikter, kunskapsutveckling och 
färdigheter samtidigt som de skall kunna förvalta och behålla den kunskap och klokhet 
som tidigare har visat sig vara framgångsrik.122 Lärande är både en process i vilken 
individerna erhåller nya kunskaper och färdigheter och en förändring av kultur, 
processer och praxis.123  
 
Senge menar att en lärande organisation, där inlärning är en del av det dagliga arbetet, 
är avgörande för ett företags framgång. Senge har utvecklat en lärandeteori som bygger 
på fem inlärningsdiscipliner. Systemtänkandet, förmågan att förstå hur komplexa 
företeelser är sammankopplade och påverkar varandra. Personligt mästerskap, att i varje 
situation inse vad som är viktigast. Tankemodeller, förmågan att förändra sitt sätt att 
tänka, förförståelse och fördomar behöver ifrågasättas. Teamlärandet avser förmågan att 
som grupp utvecklas tillsammans och avslutningsvis gemensamma visioner som 
fokuserar på ledningens förmåga att samla medarbetarna runt en gemensam vision.124  
 
                                                
119 ibid., s. 30 
120 ibid., s. 240 
121 ibid., s. 241 
122 Seeger, Matthew W. & Sellnow, Timothy, L. & Ulmer, Robert, R., Communication an Organizational Crisis, 
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123 ibid., s. 36 
124 Senge, Peter M., Den femte disciplinen, 1995, s. 20ff 
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Systemtänkandet är det som kallas den femte disciplinen. �Systemtänkandet fogar 
samman de andra disciplinerna till en helhet av teori och praktik�.125 En gemensam 
vision är avgörande för en lärande organisation. En gemensam vision innebär att 
medarbetarnas syn på företaget påverkas och att människor känner tillit till varandra och 
önskar samarbeta. Mod, risktagande och experimentlust stimuleras.126 Inom disciplinen 
tankemodeller är det främst två begrepp som organisationen måste utveckla det vill säga 
att lära sig nya färdigheter samt att förändra organisationens arbetssätt.127 
 
Den lärande organisationen har en förändrad syn på ledarskap. Den traditionella synen 
på ledarskapet grundar sig på en individualistisk syn där helheten är underordnad. 
Ledaren är den som visar vägen, fattar de rätta besluten och entusiasmerar 
medarbetarna. Denna syn främjar karismatiska ledare och kortsiktiga lösningar till 
skillnad från gemensam utveckling. I den lärande organisationen förväntas ledaren 
agera �formgivare, förvaltare och lärare�128. Ledarens uppgift är att ta ansvar för 
utveckling. En förändrad inställning till ledarskapet främjar utvecklingen av 
organisationen och uppmuntrar medarbetarnas förmåga till utveckling och förmågan att 
förstå komplexa samband för att gemensamt förbättra sina tankemodeller. Syftet med 
denna förändring är att inlärningsdisciplinerna inte enbart ska betraktas som ett antal 
verktyg och metoder med vilka olika problem kan lösas utan som ett hjälpmedel att 
skapa något nytt. 129 
 
 

                                                
125 ibid., s. 24 
126 ibid., s. 193f 
127 ibid., s. 174 
128 ibid., s. 301 
129 ibid., s. 301 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisar vi vårt empiriska underlag som omfattas av uppsatsen. Kapitlet 
om empirin bygger på tematisering, det vill säga av oss framtagna analytiska teman. 
Dessa analytiska teman har vi valt att lyfta fram då de utgör relevanta samlingsbegrepp 
för den information som vi har funnit i empirin. Genom att tolka och initialt analysera 
vårt empiriska underlag har vi försökt att strukturera upp en stor mängd 
informationsmaterial. 
 
 
Vi inleder med att kortfattat presentera våra researrangörer. Därefter följer en 
presentation av de nya utmaningar som researrangörerna står inför. Vidare redogör vi 
för reseföretagens krisberedskap som framkommit i inom ramen för vårt uppsatsarbete. 
Utöver respondenternas intervjuunderlag använder vi även andra empiriska källor så 
som researrangörernas externa informationsmaterial, pressmeddelanden och pressklipp 
samt observationer genomförda i samband med bokning av utlandsresor. Vi har också 
tagit del av Katastrofkommissionens huvudrapport �Sverige och tsunamin � granskning 
och förslag�130, publicerad i december 2005. I det empiriska underlaget ingår även 
observationer och samtal förda i vår omgivning med individer som går i restankar. Vi 
har deltagit i en föreläsning av Fortbildarna om Arbetsliv i förändring där Lottie 
Knutson, Informationsdirektör på Fritidsresor, höll en halvdagsföreläsning om �Att växa 
med uppgiften � om slit och samarbete�. Vi har också funnit relevant information på 
myndigheters och, för reseindustrin, branschrelaterade hemsidor. Därtill finns även en 
mängd tidningsartiklar studerade för att ge oss som författare en vidare bredd inom vårt 
ämnesområde. 

4.1 Presentation av studieföretagen 
Uppsatsens empiriska underlag består till stor del av intervjuer och samtal genomförda 
med utvalda funktioner hos de största researrangörerna i Sverige. Vi har sett genom 
kontakten med studieföretagen att krisberedskap är en funktion som fördelas ut på flera 
olika befattningar. Därav har vi intervjuat olika befattningar och funktioner hos 
researrangörerna. Företrädesvis har vi träffat ansvariga för krisberedskapen i egenskap 
av krisberedskapsledare eller just beredskapsansvariga, Human Resources-direktörer, 
informations- och eller marknadsdirektörer � samtliga i ledande befattningar hos våra 
researrangörer. Med ledande befattning menar vi här att intervjuade ansvariga ingår i 
någon form av ledningsgrupp hos respektive researrangör. För att ge en mer nyanserad 
bild har vi även observerat och samtalat med resesäljare och andra servicefunktioner 
motsvarande kundtjänst (call centers) hos researrangörerna. 

                                                
130 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
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4.1.1 Apollo (Kouni Scandinavia)131 
Apollo är Sveriges tredje största researrangör och marknadsledande på Grekland. 
Apollo, som är ett helägt dotterbolag till den schweiziska resekoncernen Kuoni, finns 
även i Norge och Danmark. Den skandinaviska delen heter Kuoni Scandinavia och där 
ingår även charterflygbolaget Novair i Sverige och Select-tours i Norge. Apollo har 
arbetat med beredskapsfrågor så länge företaget har funnits, det vill säga i 20 år. 

4.1.2 Fritidsresor132 
Fritidsresor, som ingår i Fritidsresegruppen, säljer charterresor och har idag 11 egna 
butiker. En del försäljning av resor sker även via olika resebyråer. I Fritidsresegruppen 
ingår TEMA, Sportresor, Grand Tours samt även charterflygbolaget Britannia Nordic. 
På Fritidsresor har man aktivt arbetat med krishantering och krisberedskap sedan 1988. 

4.1.3 MyTravel133 
MyTravel säljer resor över hela världen. Divisionen MyTravel Northern Europe består 
av försäljningsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Sverige ingår Ving, 
Always och Globetrotter. MyTravel Group plc har också verksamheter i England och 
Kanada. MyTravel har sedan år 1985 arbetat aktivt med krishantering och 
krisberedskap. 

4.1.4 Resfeber134 
Resfeber är en internetbaserad resebyrå och researrangör i Skandinavien. Resfeber säljer 
främst paketresor, flygbiljetter, hotellnätter och evenemangsbiljetter till privatresenärer. 
Ca 90 procent av all försäljning sker via nätet. Resfeber, som etablerades 1998, finns 
också i Norge och Danmark. I dagsläget har Resfeber ca 100 anställda. Resfeber har 
aktivt arbetat med krisberedskap sedan 2004. 
 
Air Tours 
Air Tours, som är en researrangör specialiserad främst på weekendresor, var också 
tillfrågade att delta i undersökningen, men valde av tidsskäl att avstå. 

4.2 Ökat antal oförutsägbara händelser - väckarklockorna 
När en stor och omfattande kris inträffar sker den i regel utan förvarning. Olika 
händelser runt om i världen har fått agera väckarklockor för våra respektive 
studieföretag. Man ska dock inte förglömma att researrangörernas omgivning i 
decennier har präglats av krig och politiska förhållanden runt om i världen som har 
påverkat resmålen och utbudslistan. I modern tid har de yttre hoten förändrats och blivit 
mer oförutsägbara.135  
 
                                                
131 Apollos hemsida. http://www.apollo.se/apollo/Fakta+om+foretaget.htm 
132 Fritidsgruppens hemsida. http://corporate.fritidsresor.se/?id=30 
133 MyTravels hemsida. http://www.mytravel.se 
134 Resfebers hemsida. http://www.resfeber.se/se/about/about_resfeber.shtml 
135 muntlig källa, Resfeber, 2005-10-11 
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Gemensamt för våra researrangörer är att dessa stora oväntade händelser inneburit att 
företagen har prioritera krishantering och krisberedskap som viktiga interna frågor. 
Samtliga researrangörer erinrar sig minnen av incidenter och oväntade katastrofer som 
fick just deras organisation att påbörja ett aktivt arbete med krisberedskap. Bland annat 
blev en svår incident på Mallorca den händelse som fick Fritidsresor att seriöst fokusera 
på krishantering.136 MyTravel-gruppen som i flera år ingått i samma koncern som SAS 
har också en lång erfarenhet av systematiskt kristänkande och beräknande av 
riskanalyser.137 
 
För mer detaljerad beskrivning av våra researrangörers väckarklockor, se bilaga 2. 

4.3 Ökat flexibelt resande  
Det finns ett förändrat resbeteende hos svenska resenärer som numera önskar mer 
flexibla och dynamiska resepaket. �Svenskarna reser till allt fler exotiska länder� 
skriver Ticket Collection i ett pressmeddelande i mitten av september i år.138 Vidare 
beskriver pressmeddelandet att trots en ökad spridning av resande till olika länder så är 
valet av destination ofta inte lika viktigt som att få rätt upplevelse. Researrangörernas 
kunder söker valmöjligheter och mer flexibla semesterlösningar som ska bjuda på 
upplevelser. Tickets pressmeddelande får stöd också av bland annat våra respondenter, 
som menar att kundernas efterfrågan ökar på mer flexibelt resande.139 Ansvarig för 
krisberedskapen hos Fritidsresegruppen/TUI Nordic, styrker antagandet om en ökad 
efterfrågan på dynamiska resor.140 Med dynamiska resor menas här resepaket där 
resenärerna själva sätter ihop flyg- och hotellpaket utifrån egna önskemål. Vidare 
upplever Resfeber även ett ökat tryck på evenemangsorienterade paketresor där själva 
upplevelsen är i centrum.141  
 
Våra respondenter upplever att det mer flexibla resandet delvis har skapat större risker 
och framförallt minskat förmågan att kontrollera var i världen som kunderna befinner 
sig.142 Idag reser många kunder endast med inköpta flygbiljetter från researrangörerna. I 
vilket geografiskt område resenärerna befinner sig och på vilket hotell de bor blir svårt 
för arrangörerna att överblicka då resenärerna ofta själva ansvarar för hotellbokningar 
och transporter.143 För researrangörernas formella ansvar, se bilaga 3. 
 
Utifrån ett kundperspektiv har flygresor blivit billigare då konkurrensen mellan olika 
reseaktörer har ökat.144 Detta menar flera av våra respondenter är en bidragande 
anledning till ett ökat resande. Försäljningen av charterresor har ökat under 2004 tack 
vare en förbättrad konjunktur och en ökad efterfrågan.145 Omsättningen för de 100 

                                                
136 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
137 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
138 Tickets hemsida. http://travelgroup.ticket.se/corporate/sv/pressmeddelanden.html?urlid=,123605, 2005-09-19 
139 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
140 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
141 muntlig källa, Resfeber, 2005-11-08 
142 ibid., 2005-11-08 
143 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
144 muntlig källa, Resfeber, 2005-11-08 
145 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=27804, 2005-11-03 
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största researrangörerna verksamma på den svenska marknaden ökade med 13% till 
15,3 miljarder år 2004.146 
 
För 2005 finns ännu endast MyTravels resultat publicerat. MyTravel-gruppen redovisar 
ett positivt resultat på 137 miljoner kronor (jfr 2004 112 miljoner) trots 45 miljoner i 
engångskostnader för tsunamikatastrofen.147 Orsaken till det ökade resultatet uppges 
vara en bra balans mellan utbud och efterfrågan, en ökad efterfrågan på vinterresor samt 
resultatet av interna effektiviseringsprocesser och intern kostnadsjakt. Fritidsresor har 
ännu inte publicerats sitt resultat (sker först i mars 2006), men indikerar motsvarande 
positiva trend. 

4.4 Ökade förväntningar från kunder 
Researrangörerna upplever en ökad grad av säkerhetsmedvetande hos sina kunder. 
�Människor skaffar sig mer kunskap och är generellt sett mer medvetna om risker.�148 
Denna upplevda medvetandegrad är dock väldigt varierande beroende på vem man talar 
med inom researrangörerna. Bland resesäljarna förs återkommande diskussioner med 
kunder kring val av resmål, uppskattad säkerhetsrisk i form av till exempel 
fågelinfluensa, eventuella terrorhot på destination och eller ej åtgärdade konsekvenser 
efter naturkatastrofer till exempel i Asien eller i USA. �Vad gäller våra kunder så 
upplever vi inte några större frågeställningar angående detta mer än just i anslutning 
till själva attentaten/naturkatastroferna, och då undrar man främst hur det ser ut på 
plats, om vi har drabbade resenärer och mer allmänt prat om hur hemskt det är att det 
händer så mycket etc.�149 
 
Generellt sett har kundernas förväntningar och basnivå ökat gällande vissa 
säkerhetsfrågor. Medvetenheten om rådande säkerhetsaspekter och behovet av trygghet 
upplevs högre idag än för ett antal år sedan. Det finns en ny medvetenhet och en ökad 
kunskapsnivå hos svenska resenärer tolkad utifrån researrangörerna.150 En trolig 
förklaring kan vara massmediernas ständiga och snabba omvärldsbevakning som 
indirekt kan få konsekvenser med en ökad medvetenhet om händelser inträffade i 
världen. 
 
Enligt Utrikesdepartementet (UD) väcktes allmänhetens intresse för hur UD bedömer 
säkerhet i världen först efter terrorattacken den 11 september 2001. Innan dess 
betraktades detta knappt som en arbetsuppgift på UD. Idag har däremot antalet svenskar 
som hör av sig till UD, inför en eventuell utlandsresa, ökat dramatiskt enligt Gunnel 
Stjernblad Wernerson, som arbetar på UD:s konsulära enhet med 
reserekommendationer.151 
 
Frågan om säkerhetsaspekten vid utlandsresor har också aktualiserats i dagarna när 
Katastrofkommissionen har publicerat sin rapport �Sverige och tsunamin � granskning 

                                                
146 Travel News, 2005 års resebyrå- och arrangörstoppar, November 2005, s. 40 
147 Dagens Industri. http://di.se/Index/Nyheter/2005/12/15/168965.htm?src=xlink 
148 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
149 muntlig och skriftlig källa, Resfeber, 2005-11-08 
150 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
151 Vagabond, Alla vill veta vad UD tycker, November 2005 
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och förslag� och framfört stark kritik mot svenska myndigheters agerande i samband 
med flodvågskatastrofen i Asien.152 
 
Dock verkar inte researrangörerna explicit uppleva några större bekymmer med den 
ökade säkerhetsmedvetenheten. Enligt branschtidningen Travel News är efterfrågan på 
julresor lika stor i år som i fjol, trots inträffade terrordåd och naturkatastrofer. På 
topplistan för årets julresor finns långväga resmål som Brasilien, Mexiko och Thailand. 
�Jag tror att vi har vant oss att leva med de faror som finns i världen. Terrordåd och 
liknande har ofta en kortsiktig och lokal påverkan�153. Våra respondenter är eniga om 
att �minnet är kort�, det vill säga att deras resenärer glömmer snabbt vad som hänt på 
olika platser154. Dock betonas av flertalet researrangörer, och speciellt av Fritidsresor, att 
flodvågskatastrofen i Asien var en exceptionellt stor katastrof som sätter spår155. 

4.5 Ökad massmedial uppmärksamhet 
Massmedias inflytande i samband med händelser och katastrofer är väldigt påtaglig och 
viktig upplever samtliga våra studieföretag. Medierna bevakar ständigt händelser runt 
om i världen och kan idag med hjälp av internet sprida information och konkreta 
bildbevis med en ohyggligt snabb hastighet. Ibland hinner medierna före myndigheterna 
med sin rapportering om inträffade händelser och katastrofer. Detta beskrivs detaljerat i 
Katastrofkommissionens rapport om tsunamin i Asien.156 Våra respondenter beskriver 
både små och stora händelser där enskilda resenärer på lokala platser runt om i världen, 
tar direktkontakt med medierna istället för att kontakta myndigheter, researrangörer 
eller anhöriga. På några sekunder, och knapptryckningar, kan en inträffad händelse visas 
i nyhetskanaler runt om i världen.157 
 
I kontakten med medierna är ärlighet och raka svar, trots dåliga nyheter, det enda 
rätta.158 Som exempel kan ett citat i branschtidningen Travel News där Lottie Knutson 
uttalar sig visa på handlingskraftighet och uppriktighet i en kaotisk och pressad 
situation. �Men om du vill vara trovärdig får du inte backa när det blåser snålt. Det har 
varit vår grundprincip i flera år. Hur hemskt budskapet än var, så gick det ju inte att 
mörka.�159  
 
�Det bästa vi kunde göra för vårt varumärke var att agera så rakt som möjligt. Att 
försöka tona ned en sådan här händelse slår hårt tillbaka. Människor känner sig inte 
lugnade, bara vilseledda.�160  
 

                                                
152 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
153 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=27949, 2005-11-14 
154 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober - november 2005 
155 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
156 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005, s. 336ff 
157 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
158 ibid, 
159 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=23907, 2005-03-01 
160 Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8878966.asp, 2005-01-09 
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�Därför utgick vi från det värsta � vilket är bästa sättet att få igång en 
krisberedskap.�161 Ärlighet är tongivande i kontakten med medierna och detta bekräftas 
under en djupintervju med våra respondenter hos Fritidsresegruppen.162  
 
Men bilden av mediernas inverkan är mer nyanserad bland några av våra respondenter. 
Som författare kan vi indirekt uppleva och tolka en oro för den �sensationsjakt� som 
sker vid nyhetsrapporteringen vid en krissituation. Detta gäller främst 
kvällstidningarna.163 Lärdomar från flodvågskatastrofen i Asien blir också att kontakten 
med medierna är mycket tidskrävande och riskerar att ta energi från viktiga aktiviteter 
vid en krissituation.164 Det finns dock en enighet hos researrangörerna att kontakten med 
medierna är en viktig och central funktion vid krisberedskap och krishantering. 

4.6 På ledningens dagordning 
Att arbeta med krisberedskap och krishantering är numera en strategisk ledningsfråga.165 
Hur ska ekonomiska och personella resurser fördelas? Hur ser ansvarsfrågan ut; vilka 
avgränsningar bör göras? På vilket sett kan vi potentiellt drabbas vid en naturkatastrof 
eller terroristattack? Frågorna är idag många som diskuteras i strategiska 
ledningsgrupper hos researrangörerna. Sammantaget kan sägas att våra respondenter är 
eniga om att frågorna kring krisberedskap och krishantering har lyfts fram på 
dagordningen. På så sätt arbetar man idag mer aktivt med olika krisplaner. En av våra 
respondenter säger om sin interna krisplan: �Den allra viktigaste delen är att den finns. 
Att man tänkt igenom att det kan hända något och att man vet vad man ska göra.�166 
 
Ytterligare en viktig funktion utifrån ett ledningsperspektiv är att fördela arbetet mellan 
krisorganisation och den ordinarie verksamheten.167 Verkställande chef och ledning 
måste sätta fokus för hela verksamheten både vad gäller krishanteringen som den 
ordinarie verksamheten när en kris inträffar.168 I våra intervjusamtal framgår att 
arbetsfördelning och fokus på olika arbetsuppgifter bör vara kommunicerad i förväg så 
att det finns en naturlig indelning när väl en katastrof inträffar. 

4.6.1 Omvärldsanalys 
De stora researrangörerna är beroende av en kontinuerlig omvärldsbevakning. 
Funktionen finns i någon mån hos samtliga av våra studieföretag men ter sig lite 
annorlunda hos var och en av dem. Förutom enskilda organiserade enheter som dagligen 
arbetar med omvärldsbevakning via ständigt uppkopplade TV- och nyhetsmonitorer, så 
följer researrangörerna nyhetskanaler så som CNN, BBC samt nordiska motsvarigheter. 

                                                
161 Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8878966.asp, 2005-01-09 
162 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
163 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
164 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
165 muntlig källa, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
166 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
167 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
168 Knutson, Lottie, Informationsdirektör Fritidsresor, �Att växa med uppgiften � om slit och samarbete�, 

föreläsningsserie Arbetsliv i förändring, Fortbildarna, 2005-12-05 
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Omvärldsbevakningen är en viktig funktion hos researrangörerna då den kan förebygga 
risker för eventuella oväntade händelser och direkt påverka utbudet av resor.169 
 
De researrangörer som har personal ute i världen får också tillgång till värdefull 
information via lokala kontakter och direkt observation på plats.170 Till stor del sker ett 
omfattande program av säkerhetsåtgärder redan innan en destination tas in i 
utbudslistan. Arbetet omfattar att säkerställa ett resmåls infrastruktur och 
transportmöjligheter, genomföra säkerhetskontroller av hotell och hotellens 
omgivningar samt etablera kontakter med lokala myndigheter för att nämna några.171 
Fritidsresor har tagit fram en speciell hemsida för sina säkerhetsåtgärder där bland annat 
beskrivningar finns över resemålens säkerhetsarbete.172 Så snart en destination är igång 
blir det researrangörernas personal på plats som blir den närmaste informationskällan. 

4.6.2 Situationsorientering 
Medias rapportering om omvärlden har förändrats över de senaste decennierna, enligt 
våra researrangörer. I takt med ett ökat internetanvändande har också tillgängligheten på 
nyhetsinformation ökat dramatiskt. Denna angelägenhet kring snabb 
informationsspridning står också omskrivet i Katastrofkommissionens rapport om 
flodvågskatastrofen i Asien.173 Idag sker snabb publicering av information via internet 
och med hjälp av tredje generationens mobiltelefoni sker mediernas återrapportering 
med bildbevis i allt snabbare takt. 
 
Vikten att få tillgång till korrekt och relevant information är oerhört viktig för 
researrangörerna.174 Både Fritidsresor och MyTravel upplever att medierna idag har 
enorma resurser för att redogöra för de händelser och katastrofer som sker ute i 
världen.175 En målsättning för våra respondenter (enhälligt) är att skapa ett försprång till 
medierna för att själva erhålla en så korrekt bild av en krissituation som möjligt. Inom 
MyTravel-gruppen uppskattar man att det rör sig om cirka 1-2 minuters försprång för att 
vidta de interna åtgärder som krävs.176 Vilket i sin tur ställer stora krav på interna 
informationsrutiner. Researrangörerna är eniga i sitt resonemang kring vikten av att 
snabbt sätta sig in i en situation. En respondent menar att det handlar om att �döda 
felinformation från medierna.�177 Vidare menar en annan respondent att det är viktigt att 
säkerställa den egna organisationens informationsbild och utgår därmed indirekt från att 
anställda följer elektroniska medienyheter. Han menar att �insatser ska inte bygga på 
felaktig information�.178 
 

                                                
169 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
170 ibid. 
171 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
172 Fritidsresors hemsida. http://corporate.fritidsresor.se/templates/Page.asp?id=1942, 2006-01-08 
173 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005, s. 336ff 
174 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
175 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
176 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
177 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
178 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
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�Det visar att kommunikationsarbetet värderas och att det är viktigt att vi själva sätter 
bilden av vår verksamhet. Annars sätter någon utomstående den och då har du ingen 
kontroll.�179 

4.7 Researrangörernas krisberedskap 
Flera av våra researrangörer har arbetet med krisberedskap under lång tid. Redan 1985 
började man inom MyTravel-gruppen att seriöst prioritera och arbeta med 
krishantering.180 Likaså Apollo och Fritidsresor har arbetat med krisberedskap sedan 
lång tid tillbaka. För Fritidsresors del var en av de främsta anledningarna en svår 
incident på Mallorca som tog stora interna resurser i anspråk. Vikten av att ha en tydlig 
och klar krisplan när väl en oväntad händelse inträffar var en stor lärdom utifrån 
Mallorca-incidenten.181 Vi finner samma resonemang kring krisberedskap hos övriga 
stora researrangörer som löpande dragit lärdomar utifrån händelser inträffade långt 
tidigare. Men trots detta har vikten av krisberedskap vuxit sig allt tydligare genom 
åren.182 
 
Våra studieföretag har arbetat olika lång tid med systematisk krisberedskap och 
krishantering. Det finns en stor gemensam ambitionsnivå hos samtliga intervjuade 
respondenter oberoende befattning och funktion. Krisberedskapen är viktig 
basingrediens för en serviceorganisation som arbetar med människor och transporterar 
människor runt om i världen.183  

4.7.1 Resurser 
En svårighet som vi fann gemensamt hos våra researrangörer, var utmaningen med 
resurser och prioriteringar. Hur fördelas rättvisa medel och resurser för att förebygga 
framtida katastrofer och kriser? Hur ska krisberedskap och krishantering prioriteras 
rent operativt? Vi har utifrån våra djupintervjuer försökt att indela resurserna så som 
respondenterna återgav dem. Vi har genom intervjuerna fått fram tre distinkta 
resursbehov; elektroniska och tekniska verktyg, personella resurser och sist, men inte 
minst viktigt, de ekonomiska resurserna. Viktigt att notera är att de olika 
researrangörerna har olika förutsättningar vilket självfallet får konsekvenser för 
respektive arrangörs resurshantering och allokering. Men samtliga har det gemensamt 
att de ska �effektivt utnyttja olika resurser vid en pressad situation.�184 Detta kräver 
förberedelser i form av åtgärdsplaner och aktiviteter som aktiveras vid en given 
situation. 
 
IT-stöd och tekniska verktyg 
Vikten av att ha ett väl utvecklat tekniskt systemstöd är en viktig parameter för att 
kunna bedriva en effektiv krisberedskap. Att kunna bevaka sin omvärld via monitorer, 

                                                
179 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=23907, 2005-03-01 
180 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
181 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
182 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
183 muntliga källor, MyTravel och Apollo, november � december 2005 
184 Knutson, Lottie, Informationsdirektör Fritidsresor, �Att växa med uppgiften � om slit och samarbete�, 

föreläsningsserie Arbetsliv i förändring, Fortbildarna, 2005-12-05 
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eller kunna kontrollera var i världen kunderna befinner sig är mycket viktigt funktion 
för researrangörerna.185 Att prioritera och arbeta med sofistikerade IT-stöd och 
elektroniska databaser ansågs av samtliga researrangörer som en självklarhet. Våra 
researrangörer har olika mognad inom IT-området och skiljer sig därför åt, men 
samtliga uttryckte önskemål om bättre och mer effektiva IT-lösningar i framtiden. Flera 
av respondenterna nämner till exempel ett önskemål om att kunna kontakta sina kunder 
via sms. Idag ingår inte ett obligatoriskt mobilnummer i en kunds resebokning utan 
detta är endast en valfri kontaktuppgift. Vidare finns önskemål om fjärrstyrda telefoner 
och att använda satellit-telefoner, för att öka möjligheterna för att återskapa 
kontaktvägar vid till exempel en naturkatastrof. Det här kan ses som direkta lärdomar 
utifrån flodvågskatastrofen där utgående telefonlinjer var blockerade under kritiska 
initiala tidsperioder.186 
 
Personella resurser 
När väl en kris eller katastrof inträffar så sätts en hel krisorganisation i arbete.187 
Varierat hos våra researrangörer berörs ett stort antal involverade funktioner vid en akut 
krissituation. Erfarenheter gjorda från tidigare års händelser har gjort att man nu tar det 
osäkra före det säkra. Som en av våra respondenter hos Fritidsresor uttrycker det: 
�Rather overcook than undercook.�188 
 
Detta resonemang finner också starkt stöd inom MyTravel-gruppen som i allt väsentligt 
arbetar utifrån en situationsanpassad krisorganisation.189 Ansvarig katastrofledare gör en 
bedömning utifrån givna fakta och insamlat informationsunderlag via Info Center, en 
central punkt för informationsinsamling. Vidare aktiverar katastrofledaren den 
krisorganisation som krävs utifrån given händelse. En väl förberedd krisorganisation 
träder då i kraft och ansvarig katastrofledare leder och fördelar olika arbetsuppgifter 
utifrån förberedda handlingsplaner. Men som också en respondent uttrycker: �Mycket 
kan hända samtidigt. Olika incidenter kräver olika insatser.�190 Våra researrangörer har 
i sin beredskapsplan olika checklistor med arbetsuppgifter och funktioner som bör vara 
på plats vid en krissituation.191 
 
Våra respondenter konstaterar att det är svårt att vara förberedd för det oväntade � om 
ens möjligt. 

4.7.2 Krisberedskapsgrupp 
Våra studieföretag har goda ambitioner vad gäller aktiv krisberedskap och 
krishantering. Beroende av finansiella resurser och personella intressen så varierar 
graden av krisplanering och krisberedskap. Dock fann vi gemensamt hos samtliga våra 
respondenter att de hade någon form av organiserad enhet för krisberedskap. I denna 
�projektbaserade� arbetsgrupp finns olika funktioner och befattningar representerade, 

                                                
185 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
186 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
187 muntliga källor, Fritidsresor, MyTravel och Apollo, november � december 2005 
188 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
189 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
190 ibid. 
191 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
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inte baserade på titlar, utan främst baserade på specialkompetenser och intresse för 
säkerhets-, krisberedskaps- och krishanteringsfrågor. 
 
En av våra respondenter berättar: �Vi har en jour som ständigt arbetar med stora som 
små kriser som inträffar lokalt. Jouren larmar i sin tur en beredskapsledare som i sin 
tur beslutar om det är läge att dra igång den stora beredskapsgruppen. Totalt handlar 
det om ett 30-tal personer som på ett eller annat sätt ingår i den beredskapsgrupp som 
finns.�192 
 
Likaså finner vi liknande upplägg hos Fritidsresor som detaljerat berättar om sin 
krisberedskap under en av våra djupintervjuer.193 Det finns en grupp om nio 
beredskapsledare som har ständig 24-timmarsjour enligt ett specifikt schema. 
Beredskapsledaren i tjänst har ett nära samarbete med ett centralt nav inom företaget 
kallat �duty office center�. Från �duty office�-avdelningen följer och bevakar man 
händelser runt om i världen via TV-skärmar och nyhetskanaler. Till �duty office center� 
ringer också andra aktörer i omgivningen som känner till eller får vetskap om en 
inträffad olycka eller händelse. När de första signalerna om en inträffad händelse 
inkommer, är det beredskapsledarens uppgift att bedöma karaktär på händelse och 
därefter vidta lämpliga åtgärder. Det är beredskapsledaren som avgör om det är en 
krissituation och om krisplanen bör aktiveras. I de fall det visar sig vara en omfattande 
krissituation finns en akut krisorganisation i beredskap. Att få ta del av information 
�direkt på plats� så nära den inträffade händelsen anses som en mycket viktig aspekt vid 
bedömning av ett akut krisläge. 
 
Ett liknande upplägg återfinns inom MyTravel-gruppen där en krisgrupp sammankallas 
beroende av situation eller uppfattad kris när väl en händelse inträffar.194 Genom ett 
centraliserat informationssystem, Info Center195, inkommer rapporter som informerar om 
händelsen. En huvudansvarig katatrofledare bedömer situationen och drar därefter upp 
riktlinjerna för snabb mobilisering och utifrån den information som givits. Beroende av 
händelse eller kris så sätter en krisorganisering igång. För MyTravel innebär en kris på 
ett resmål en rad organisatoriska konsekvenser som kräver snabb mobilisering, hög 
tillgänglighet och snabb situationsanpassning. En rad funktioner och befattningar 
involveras i en integrerad organisationsstruktur.196  
 
Apollo beskriver vidare sitt scenario: �Det mest kritiska är den tid det tar att få gruppen 
på plats när det inträffar en oväntad händelse för den inträffar aldrig på ordinarie 
kontorstid. Det får inte ta för lång tid för gruppen att komma igång och börja jobba.�197 

4.7.3 Krisplaner 
Våra researrangörer har alla någon form av dokumenterad krisplan.198 Utan en strategisk 
handlingsplan är det svårt att prioritera rätt aktiviteter i en pressad situation. I krisplanen 

                                                
192 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
193 muntliga källor, Fritidsresor, 2005-11-14 
194 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
195 ibid. 
196 ibid. 
197 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
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ingår också en arbetsfördelning av den situationsanpassade krisorganisation som 
�rycker ut� när väl en händelse inträffar. En väsentligt viktigare parameter idag än 
tidigare är just förmågan att få tillgång till information om händelsen � gärna tidigare än 
journalisterna och medierna.199 Detta innebär också att researrangörernas 
informationsrutiner är mycket viktiga i krishanteringsprocessen. Vem får uttala sig i 
medierna? Vem ska rapportering ske till när en oväntad händelse sker? Vikten av att ha 
förankrade policies och regelverk för administrativa rutiner är tydlig.  
 
Våra respondenter är även här eniga om att vikten av att hela organisationen ska ha rätt 
verktyg för att uppfylla de krav som man utifrån en krisplan har till exempel vad gäller 
informationsrutiner, kontaktvägar, händelserapportering och loggning av information.200 
Detta är en lärdom som blev mycket påtaglig vid flodvågskatastrofen då Fritidsresor 
och MyTravel hade väl fungerande krisorganisationen som snabbt mobiliserade sina 
verksamheter enligt befintlig krisplan. Krisberedskapsplanen får inte bli en 
skrivbordsprodukt utan måste hållas levande genom övning och praktisering.201 

4.7.4 Informationskanaler 
För att förankra ambitioner och strategier med sitt kris- och säkerhetstänkande har 
studieföretagen utvecklat sina informationskanaler. Detta har skett i takt med att man 
har insett vikten av att de existerande kommunikationskanalerna verkligen måste 
fungera när väl någonting inträffar. Förutom organiserade stormöten med personal och 
avdelningar finns också elektroniska informationsvägar via internet, intranet eller e-
post.202 Det är inte bara viktigt att informationsvägarna fungerar utan för 
researrangörerna är det också viktigt att kommunikationskontakter loggförs.203 På så sätt 
kan man i efterhand följa kontakter tagna internt och externt för att sedan utvärdera 
aktiviteter som föll ut från korrespondensen. En iakttagelse som vi som författare har 
gjort � ju större och mer komplex organisation som till exempel MyTravel-gruppen � 
desto högre krav på fungerande informationsflöden. Våra respondenter har samtliga vid 
något tillfälle upplevt en informationsklyfta mellan dem som är aktivt involverade i ett 
krisarbete och mellan dem som upprätthåller den dagliga verksamheten. Det här är 
också en lärdom utifrån flodvågskatastrofen där de frivilligas insatser så kallade 
volontärer blev stora från olika avdelningar utöver befintlig krisorganisation.204 När 
individer som vanligtvis arbetar med administrativa funktioner får aktivt delta i en 
krisorganisation kan en klyfta uppstå mellan de som är involverade och de som 
fortsätter arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter. �Det är viktigt att det inte blir olika 
lag, utan att alla i organisationen känner att de bidrar på ett viktigt sätt.�205 
 
Den person som hade beredskapsjouren hos Fritidsresor den ödesdigra dagen när 
flodvågskatastrofen inträffade i fjol, återberättar för oss i vår djupintervju hur viktigt det 
var, och är, att inte bara informera berörd akut krisorganisation utan också kontinuerligt 
                                                                                                                                          
198 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
199 ibid. 
200 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
201 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
202 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
203 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
204 ibid. 
205 Insight Lab. HR-Briefing 2005, Delrapport nr 4: krishantering, Exempel: Krishanteringen på Fritidsresor, s. 18 
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informera alla de funktioner som arbetar med de dagliga arbetsuppgifterna vid en 
krissituation. Lärdomar från tsunami-krisen, har ökat förståelsen för vikten av 
informationsspridning även till icke-berörda delar av en organisation som befinner i ett 
kritiskt läge.206 Det avspeglas också i kundrelationerna där en kris eller händelse inte bör 
störa annan verksamhet lokaliserad på andra platser i världen. Det pro-aktiva krisarbetet 
är lika viktigt som det reaktiva arbetet vid en eventuell kris, både för dem som ingår i en 
krisberedskapsorganisation som för dem som inte gör det. Informationsstrukturen och 
informationsflödet måste anpassas efter respektive avdelning eller grupp, beroende av 
funktion vid den kritiska situationen.207 Att upprätthålla den dagliga operativa 
verksamheten är oerhört viktigt. 
 
För att lösa eventuella informationsklyftor har Fritidsresor nu aktivt infört en rad mindre 
föreläsningar om sin krisberedskap, aktuella händelser, nya informationsrutiner och 
kontaktvägar för att överbrygga klyftorna.208 

4.7.4.1 Utbildning 
Utbildningsinsatser är ett vanligt inslag i krisberedskapen hos våra researrangörer. Våra 
respondenter som har personal i form av reseledare ut i världen, genomför en utbildning 
i krishantering.209 Man ska komma ihåg att reseledare lokaliserade ute i världen bemöter 
såväl små och stora krisartade händelser. Att hantera kriser ingår som ett grundmoment 
i reseledarutbildningen. Här sker också en kontinuerlig uppdatering på regelbunden 
basis. Likaså gäller vid aktiv krishantering att snabbt agera när någonting inträffar. Ute 
på plats måste en reseledare veta vilka personer de ska kontakta, vilka lokala 
samlingsplatser som finns, vad som sker vid evakuering, initiera myndighetskontakter 
etc.210  
 
Resmålen har ofta en egen krisplan på plats och denna aktiveras i samråd med 
huvudkontoren hos researrangörerna där beredskapsledarna och de ytterst ansvariga 
finns.211 Beredskapsledarna arbetar också med utbildningsfrågor vad gäller planerade 
riskscenarios och praktiska krisövningar. Vid dessa övningstillfällen, som är helt 
oförberedda hos till exempel Fritidsresor, sätter man organisationen i krisarbete och 
lyfter fram funktioner som fungerar mindre bra. Den här typen av krisövningar kan 
variera från mindre skrivbordsövningar till större praktiska riskscenarios. Inom 
MyTravel-gruppen används även praktiska krisövningar men detta är mer till för att 
säkerställa den arbetsfördelning som råder i krisplanen. Ofta sker de praktiska 
övningarna i så kallade �desktop exercises� där specificerade förutsättningar ska utlösa 
en rad aktiviteter inom olika avdelningar. Som en av respondenterna säger: �Det 
viktigaste är att man vet vad man ska göra.�212 Genom att �testa systemet�213 övar man 
löpande på aktiviteter som ska genomföras vid en krissituation. 
 
                                                
206 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
207 ibid. 
208 ibid. 
209 ibid. 
210 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
211 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
212 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
213 ibid. 
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En annan respondent menar att det till stor del handlar om att agera enligt uttalat 
tankesätt.214 Vidare poängterar ytterligare en respondent att ��man tänkt igenom att det 
kan hända något och att man vet vad man ska göra. Att man övar med jämna 
mellanrum.�215 

4.7.5 Serviceorganisationens kultur 
En av våra respondenter gav ett nytt ljus åt de frivilliga insatserna som gjordes i 
samband med till exempel flodvågskatastrofen i fjol. När en så pass omfattande 
katastrof som tsunamin inträffade kontaktades huvudkontoret och katastrofledaren av 
flera frivilliga volontärer som trots att det var storhelg ville komma in till kontoret för 
att hjälpa till.216 Detta menar vår respondent är företagskulturellt betingat. Oavsett 
befattning inom de flesta researrangörer så finns det ofta en tidigare bakgrund som 
reseledare hos flera medarbetare.217 Vår respondent menar att medarbetarna i 
resebranschen är �småfixare� och �doers�, vana att ta tag i saker. Egenskaperna som 
krävs för att arbeta i en serviceorganisation ger stora fördelar när väl en katastrof 
inträffar.218 Det finns en flexibel inställning till att �ta i där så behövs�.219 
 
Vidare framgår i våra intervjuer att en lärdom från flodvågskatastrofen också är ett 
upprättande av personalpool med specialkompetenser som kan aktiveras vid behov.220 

4.7.6 Extern konsulthjälp 
Den kompetens som krävdes vid flodvågskatastrofen i december 2004 är ingalunda 
typen av kompetens som finns inom en researrangör.221 När väl en oväntad händelse 
sker tar researrangörer hjälp utifrån beroende av katastrofens omfattning. I det närmaste 
exemplet med den stora flodvågskatastrofen i Sydostasien tog flertalet av 
researrangörerna in extern konsulthjälp för att få till de bästa lösningarna. Det kan vara 
alltifrån Euro-Alarm, SOS Alarm och Nordic Assistance till specialiserade experter 
inom olika områden.222 Den externa expertis som används är i första hand medicinsk och 
psykologisk för att kunna hantera fysiskt skadade, psykiskt skadade och chockade 
människor. Att ha hand om kunderna är den främsta uppgiften en researrangör har.223 
Utöver kunderna är berörd personal inklusive anhöriga också en grupp som snabbt 
behöver specialiststöd. En viktig funktion som framkommit under våra intervjuer är 
behovet av debriefing vilket innebär ett samtal med psykolog eller motsvarande 
specialist för att reda ut vilka intryck en viss händelse har givit på till exempel berörd 
personal.224  

                                                
214 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
215 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
216 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
217 muntlig källa, MyTravel, 2005-11-18 
218 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
219 ibid. 
220 ibid. 
221 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
222 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
223 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
224 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
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4.8 Ansvarsfråga och ideologiska värderingar 
Våra respondenter har tagit upp diskussionen om ansvarsfrågan under våra 
djupintervjuer. Det handlar om ideologiska värderingar och om frihet kontra ansvar. 
Människor vill resa utomlands och vill inte bli begränsade i sitt resande. Trots rådande 
rädsla för terroristattacker i till exempel London fortsätter vi att åka dit. 
Researrangörerna lägger inga värderingar på deras resmål utan följer strikt UD:s 
reserekommentationer (se vidare bilaga 4). Bali är ett exempel på en destination som 
tagits bort från utbudslistan på grund av inträffade bombningar. Avrådan från att resa dit 
kommer från UD.225 I Katastrofkommissionens rapport finns utförliga beskrivningar 
kring ansvarsförhållande i samband med en inträffad kris.226 Rapporten baseras på 
flodvågskatastrofen och ger vidare förslag till åtgärder för myndigheter som påverkas 
vid en katastrof i utlandet. I våra intervjuer har också diskuterats ansvarsfrågan så som 
den framställs i medierna. Som till exempel �Freivalds angriper resebranschen�227 där 
Sveriges utrikesminister, kritiserar resebranschen i samband med rapporten. Uttalanden 
som fyllde många spaltmillimeter i olika svenska medier. Freivalds tar efter några dagar 
tillbaka sin kritik.228 Detta sker också i flera medier � en intressekonflikt för öppen ridå. 
 
För researrangörernas del finns andra aspekter i relation till ansvarsfrågan och de 
ideologiska värderingarna. Det avser dels förvaltning av förtroendekapital gentemot 
resenärer och allmänhet i fråga om krisberedskap och trovärdighet, men också förmåga 
att omsätta krisberedskap som marknadsföringsåtgärder i form av 
varumärkesbyggande.229 Detta är två viktiga aspekter som sätter våra researrangörers 
krisberedskap i helt ny skepnad. Förmågan att kommunicera krisberedskap ser vi skiljer 
sig åt mellan olika researrangörer. Att arbeta med krisberedskap kan ses som en 
konkurrensfördel på en utsatt marknad i förändring. Inte minst i ett medialt samhälle 
som utifrån våra djupintervjuer �söker efter sensationer�.230 

                                                
225 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
226 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
227 Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11252366.asp, 2005-12-09 
228 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=29387, 2005-12-12 
229 Knutson, Lottie, Informationsdirektör Fritidsresor, �Att växa med uppgiften � om slit och samarbete�, 

föreläsningsserie Arbetsliv i förändring, Fortbildarna, 2005-12-05 
230 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
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5 Analys 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att utifrån vårt insamlade material, såväl teori som 
empiri, analysera de yttre påverkande faktorer och de inre processer som påverkar 
researrangörernas arbete med Crisis Management. Vi förhåller oss enligt de analytiska 
teman som presenterats tidigare i uppsatsarbetet. Här sammanväver vi teori med empiri 
inom olika samlingsbegrepp. Detta för att på ett så överskådligt och begripligt sätt som 
möjligt presentera ett omfattande studiematerial. 
 
 

5.1 Yttre påverkande faktorer 
Kundernas förväntningar har förändrats under de senaste åren. I takt med att mediernas 
bevakning av händelser runt om i världen går allt snabbare blir också kundernas 
kännedom om olika tänkbara incidenter allt större. Därtill har bland annat Röda korset 
rapporterat att antalet naturkatastrofer ökat de senaste åren.231 �Hotbilden förändras. 
Terrorhot, fågelinfluensa och naturkatastrofer som stormen Gudrun och tsunamin är 
idag de största hoten mot medborgarna i Sverige� skriver Dagens Nyheter i en artikel 
om Sveriges krisberedskap.232 Massmedias återgivning av naturkatastrofer, 
terroristattacker och sjukdomar av olika slag skapar en ny kunskap hos kunderna.233  
 
Våra researrangörer är eniga i att det finns en ökad medvetenhet kring de eventuella 
faror som finns ute i världen idag.234 Huruvida detta verkligen påverkar val av resmål är 
svårt att bedöma, anser våra researrangörer. �Minnet är kort�235 menar några av våra 
respondenter vilket innebär att kunder snabbt verka glömma händelser och istället ser 
fram emot sina utlandsresor. Dock ställer kunderna andra krav på säkerhet idag än 
tidigare. Trots att det flexibla resandet har ökat så har allmänhetens förväntningar 
förändrats. Att hantera de nya kraven från kunderna är en yttre omständighet att ta 
hänsyn till i researrangörernas verksamhet. 
 
Låt oss titta närmare på researrangörernas närmaste omgivning; de påverkande yttre 
faktorerna. 
 

                                                
231 World Disasters Report 2004, http://www.ifrc.org/publicat/wdr2004/chapter8.asp, 2005-11-13 
232 Dagens Nyheter, Krisberedskap?, 2005-11-20 
233 muntlig och skriftlig källa, Apollo, 2005-11-23 och 2005-11-30 
234 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
235 ibid. 
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Figur 3. Researrangörernas förändrade omgivning � yttre påverkande faktorer 
Bilden är producerad av författarna för att åskådliggöra de yttre påverkande faktorerna 
 

 
Bildtext: Molnen visar på den komplexitet som råder i researrangörernas förändrade omgivning. 

5.1.1 Komplexitet i förändrad omgivning 
Våra researrangörer arbetar idag aktivt med krisberedskap och krishantering. Dock finns 
det utmaningar inom deras egna åtaganden som uppehåller en löpande diskussion hos 
var och en av dem. Frågorna som avhandlas hos researrangörerna är236: Vem bestämmer 
hur kunderna ska resa? Hur ska researrangörerna avgränsa eller till och med begränsa 
sitt ansvar vid utlandsresor? Hur långt sträcker sig en researrangörs ansvar? Inom 
vilka tidsramar med tanke på eventuell efterbehandling? Som konsumentgrupp ses 
dagens potentiella utlandsresenärer, som en allt mer krävande kundgrupp.237 Resenärer 
önskar ha dynamiska och flexibla resepaket till humana priser. Resenärer vill utforska 
världen, men med en bibehållen grad av säkerhet och trygghet.238 
 
Researrangörernas arbete med Crisis Management sker systematiskt. Inom respektive 
organisation har detta arbetssätt vuxit fram utifrån viktiga händelser under årens lopp. 
Dessa händelser kan härigenom betraktas som läroexempel. Beroende av 
researrangörernas olika förutsättningar avseende resurser och kapacitet så hanteras olika 
frågeställningar på lite olika sätt. Förmågan att situationsanpassa verksamheten 
samverkar och samspelar på ett mycket komplext sätt. I Katastrofkommissionens 
rapport om flodvågskatastrofen är ansvarsfrågan ett högaktuellt ämne där 
omhändertagande på plats vid till exempel en inträffad händelse blir en central fråga.239 
Hur samverkar researrangörerna med berörda myndigheter, till exempel UD och eller 
Räddningsverket? Finns det gemensamma lärdomar att dra utifrån en så pass 
exceptionell katastrof som tsunamin? Katastrofkommissionens rapport innehåller en rad 
förbättringsåtgärder som också researrangörerna bör ta i beaktande. 
                                                
236 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
237 muntlig källa, Resfeber, 2005-10-11 
238 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
239 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005 
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5.1.2 Crisis Management � att förebygga krisen  
Ett värsta tänkbara krisscenario bör vara utgångspunkten då en organisation arbetar med 
krisberedskap samt för den handlingsplan som bland annat är ett resultat av detta 
arbete.240 Genom att skissera ett värsta krisscenario framträder styrkor och svagheter 
inom den egna organisationen. Mitroff redogör för denna förberedande fas som han 
kallar �Före�-fasen.241  
 
Genom att förbereda och planera för eventuella scenarios påskyndar researrangörerna 
sina operativa handlingar och aktiviteter när väl en kris inträffar.242 Att anpassa de 
interna insatserna utifrån situation är också lärdomar dragna från tidigare händelser. 

5.2 Inre organisatoriska processer 
Vi har utifrån både den teoretiska plattformen och den empiriska studien insett vikten av 
ledarskapet i en organisation som arbetar med Crisis Management. Senge menar i sin 
teori att den lärande organisationen kräver en förändrad syn på ledarskap. Ledarskap ska 
främja utvecklingen av organisationen samt uppmuntra medarbetarnas förmåga till 
utveckling, för att på detta sätt förstå komplexa samband och gemensamt förbättra sina 
tankemodeller.243 Mitroff beskriver sina sju olika kompetenser (IQ:s) när ett företag 
bygger upp och utvecklar Crisis Management.244 Genom att besitta de olika 
kompetenserna kan företag tackla inträffade kriser på ett proaktivt sätt.  
 
När ett företag arbetar aktivt och systematiskt med Crisis Management är detta arbete av 
strategisk karaktär och ska integreras med vision, mål och strategier.245 Att VD och 
högsta ledning förstår och inser vikten av att arbeta med utvecklad krisberedskap och 
krishantering är A och O.246 Att fördela arbetet i en krissituation kräver förberedelser 
och planering � detta sker i den strategiska ledningsgruppen. Det operativa arbetet 
mynnar ut i två huvudinriktningar, dels genom den ordinarie verksamhetens fortlöpande 
arbete och dels genom den krisorganisation som aktiveras givet krissituation. 
 
 

                                                
240 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 21 
241 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 206 
242 Mitroff, Ian I. & Alpaslan, Murat C., Preparing for Evil, Harvard Business Review Apr2003, Vol. 81 issue 4, p. 

109-115, s. 2 
243 Senge, Peter M., Den femte disciplinen, 1990/1995, s. 301 
244 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. xiii-xiv 
245 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 23 
246 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
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Figur 4. Researrangörernas krisberedskap � inre förändrade processer 
Bilden är producerad av författarna för att åskådliggöra de inre organisatoriska 
processerna. 
 

 
Bildtext: Bilden illustrerar de inre processer som ingår vid krisberedskap och krishantering. 

5.2.1 Ledning och strategi 
Ledningen bestämmer fokus för verksamheten och fördelar det operativa arbetet utifrån 
krissituation. Vi har i vår studie funnit att det är mycket viktigt att den strategiska 
ledningen förstår vikten av förberedelser vid arbete med Crisis Management. 247 Till stor 
del handlar Crisis Management om att bevaka sin omgivande värld för att snabbt kunna 
mobilisera och agera utifrån nya situationer givet befintliga resurser. Detta är också en 
form av situationsanpassning som kräver fördelning av ansvar och befogenheter. Den 
organisering som sker utgår från given händelse eller krissituation. Hos samtliga våra 
researrangörer finns en organiserad enhet som både taktiskt och operativt arbetar med 
Crisis Management på kort och eller lång sikt. Denna grupp kallas krisgrupp eller 
beredskapsgrupp.248 

                                                
247 Mitroff, Ian I. & Anagnos, Gus. Managing Crisis Before They Happen, Amacom, N.Y. 2001, s. 45 
248 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
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5.2.2 Resurser och prioriteringar 
Vid en krissituation är det viktigt att effektivt använda de resurser som står till buds. 
Här har vi utifrån vår empiriska studie lärt oss av våra researrangörer att övning ger 
färdigheter. Den operativa krisgruppen eller beredskapsgruppen ansvarar för att vidta de 
åtgärder som krävs när en organisation ställs inför en krissituation. Att ha hög 
beredskap och hög tillgänglighet när väl en kris inträffar kan te sig självklart för en 
organisation som arbetar med människor och som transporterar människor världen över. 
Men att snabbt mobilisera och bedöma en krissituation kräver mångårig erfarenhet och 
stor kunskap.249 I våra empiriska underlag har vi sett hur researrangörerna lärt sig att 
omfördela resurser i takt med att förutsättningarna förändrats. Varje krissituation är unik 
men lärdomar från tidigare händelser gör att effektiviteten ökar vid en ny kris. Genom 
att snabbt fördela ansvar och arbetsuppgifter tar sig researrangörerna an sina förberedda 
arbetsuppgifter. Detta ställer stora krav på förankring av krisstrategi inom 
organisationen. 
 
Utvecklat IT- och tekniksystem 
Våra researrangörer lägger stor tonvikt vid de tekniska hjälpmedel som existerar i 
dagens reseorganisationer. Med moderna tiders informationsteknologi kan 
researrangörerna få stor avlastning då det gäller databashantering, webbsidor, 
informationsspridning samt intern kommunikation. Utöver dagens tekniska möjligheter 
finns också uttryckta önskemål om framtida tekniska möjligheter till exempel att utöka 
funktionerna med ett avancerat telefonisystem som klarar svårare naturkatastrofer. 

5.2.3 Företagskultur 
Organisationen kan ses som en produkt av värderingar, ledningsfilosofi och struktur 
starkt påverkad av den miljö där företaget verkar.250 Researrangörerna har ett öppet och 
flexibelt arbetssätt inom sina organisationer. Att arbeta med människor i en 
serviceorganisation ställer krav på unika egenskaper som också kommer väl till pass 
vad gäller krisberedskap och akut krisorganisering. Både krisberedskap och 
krishantering kräver ett flexibelt och kreativt tänkande.251 I flera fall återberättar våra 
respondenter att rena improvisatoriska handlingar blivit utförda för att bemästra ett akut 
läge och som fallit väldigt väl ut.252  

5.2.4 Situationsanpassning vid kris 
I våra researrangörers värld händer mindre incidenter dagligen, till och med flera gånger 
om dagen.253 Vid samtliga händelser och eller kriser har researrangörerna förberett en 
krisberedskap och en krishantering som aktiveras, beroende av situation. När en 
händelse inträffar sätts en rad interna processer igång. För att dra paralleller till teorin så 
befinner sig krisen i Mitroffs �Under�-fas då det gäller att anta möjligheterna.254 En 
relativt ny företeelse i samband med bedömningen av en krissituation är mediernas 
                                                
249 Skoglund, Thomas. Krishantering � Om ledarskap och kommunikation, Ekerlids förlag, 2002, s. 15 
250 Senior, Barbara. Organisational change, Pearson Education Ltd, 2002, s. 26 
251 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 51ff 
252 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
253 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
254 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 206 
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inverkan på händelsen. Detta är en allt mer växande parameter som också 
researrangörerna måste ta i beaktande vid en bedömning av en krissituation. Är denna 
händelse av nyhetsvärde? Vilka konsekvenser får det i så fall? För researrangörerna 
gäller det att ha tillgång till korrekt information om varje inträffad händelse. Detta sker 
inte via nyhetsrapportering utan måste ske via egna informationskanaler som 
återrapporterat händelser till ett huvudkontor. Den mest värdefulla informationen 
kommer vanligtvis från personal på plats. Det är också av stor vikt att informera hela 
organisationen om den inträffade situation som är i fokus. Detta är viktigt eftersom den 
interna personalen är en viktig länk mellan företaget, dess kunder och övriga 
intressenter i företagets omgivning. 255  

5.2.5 Intern kommunikation 
Samtliga våra researrangörer har upplevt händelser som satt deras organisationer under 
stor prövning.256 För flertalet av researrangörerna skedde detta för flera år sedan. Det 
finns därmed en lång historik kring krishantering hos våra researrangörer. Dock råder 
samma initiala mobiliseringskrafter för organisationerna då som nu. För att effektivt 
kunna arbeta med Crisis Management måste förankring av ambitioner och strategier ske 
inom respektive organisation. De interna informationskanalerna har utvecklats den 
senaste tiden. Behovet av att informera både berörd krispersonal som den personal som 
handhar de ordinarie arbetsuppgifterna är lika stort.257 Informationsfrågorna är också en 
återkommande punkt som våra intervjuer har lyft fram som viktiga faktorer för en 
fungerande krisorganisation. Vikten av en väl fungerande intern kommunikation 
bekräftas i flera av de teorier som vi har studerat. 

5.2.6 Extern information 
Att arbeta med extern information i kris blev Lottie Knutson ett levande exempel på i 
samband med flodvågskatastrofen.258 Att våga utgå från det värsta � att konfrontera 70-
80 journalister samtidigt med fakta som eventuellt kommer att innebära svåra 
konsekvenser för den egna organisationen � kräver mod och självinsikt. Återigen har vi 
i vår empiri funnit en gemensamt grundläggande inställning kring den externa 
informationshanteringen. Hellre �döda felinformation�259 än att låta den egna 
organisationen och allmänheten få tillgång till felaktig information via medierna. Här 
kan vi som författare se en intressant maktstruktur där kampen om tiden och 
trovärdigheten i nyhetsrapportering är helt avgörande. Vem har störst resurser för att ta 
reda på korrekt fakta om en given händelse? För researrangörernas del handlar den 
externa informationen i mångt och mycket om att ta kontroll över krissituationen genom 
att informera om konkreta fakta. Som Mitroff också redogör för � vikten av att hantera 
krisens olika intressenter.260 

                                                
255 Ruff, Peter & Aziz, Khalid, Managing Communication in a Crisis, Gower Publishing Limited, 2003, s. 94 
256 muntliga källor hos flertalet researrangörer, oktober � november 2005 
257 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
258 Knutson, Lottie, Informationsdirektör Fritidsresor, �Att växa med uppgiften � om slit och samarbete�, 

föreläsningsserie Arbetsliv i förändring, Fortbildarna, 2005-12-05 
259 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
260 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 213 
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5.2.7 Mediernas roll 
En relativt ny infallsvinkel i researrangörernas bedömning av en kris är just hanteringen 
av medierna. Vilka händelser har ett massmedialt värde? Vilka spekulationer kan dras 
utifrån denna händelse? Denna parameter är våra researrangörer eniga om är en växande 
yttre kraft som måste mötas upp med interna resurser till exempel genom ökade resurser 
gällande extern information. Några av våra respondenter talar om de �1-2 minuters 
försprång� som de bedömer att de behöver för att kunna �vidta åtgärder� innan 
massmedia rapportera om en specifik händelse.261 Detta handlar inte om att dölja eller 
försköna händelser utan snarare att snabbt skaffa sig en egen bild av situationen för att 
därefter informera såväl sin organisation, medierna och allmänheten. 
 
Som kontrast står medierna vars främsta uppgift är att sälja lösnummer och jaga 
sensationsnyheter, speciellt bland kvällspressen. Detta upplever våra respondenter ger 
en faktaåtergivning som ofta blir bristfällig. Stora rubriker med vilseledande budskap 
kan också sätta käppar i hjulet för den interna krisorganisationen hos researrangörerna. 
Researrangörernas �insatser ska inte bygga på felaktig information.�262 

5.3 Kontinuerlig lärandeprocess 
Den lärande processen sker löpande genom att varje händelse eller kris, liten som stor, 
blir en lärdom för framtida inträffade scenario. Genom att utvärdera och förändra 
svagheter vid varje inträffad kris så sker en ständig utveckling och förbättring inom 
krisberedskapen. Detta överensstämmer med Senges teori om en lärande organisation 
där inlärning är en del av det dagliga arbete och därmed avgörande för företagets 
framgång. Här kan även göras direkta kopplingar till den fas som Mitroff kallar 
�Efter�fasen och där lärande och omplanering är huvudaktiviteter.263 För våra 
researrangörer har en omfattande kris nyligen inträffat i samband med 
flodvågskatastrofen som var en exceptionellt stor händelse och som satt djupa spår.264  
 
Lärdomar utifrån till exempel flodvågskatastrofen är vikten av att överbrygga eventuella 
informationsklyftor mellan de aktiva inom krisorganisationen och de som faktiskt 
fortsätter att driva den ordinarie verksamheten framåt. En organisation i kris måste ha en 
tydlig kommunikation kring ansvars- och arbetsfördelning. Genom att arbeta med nya 
informationsstrukturer och förbättrade utbildningsinsatser har researrangörerna lyckats 
förbättra sina informationskanaler med lärdomar från tidigare händelser.265  
 
 
 

                                                
261 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
262 muntlig källa, MyTravel, 2005-12-13 
263 Mitroff, Ian I., Why Some Companies Emerge Stronger and Better from a Crisis, Amacom, N.Y. 2005, s. 206 
264 muntlig källa, Fritidsresor, 2005-11-14 
265 muntliga källor, Fritidsresor och MyTravel, november � december 2005 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
I detta kapitel ämnar vi besvara vår forskningsfråga genom att ytterligare påvisa de 
avgörande faktorer som påverkar våra researrangörers verksamheter. Utifrån vår 
teoretiska plattform, vårt empiriska underlag samt den sammanvävda analysen lyfter vi 
fram de fördelar och vinster som ett strategiskt och systematiskt Crisis Management-
arbete kan medföra. I kapitlet ges också vidare förslag till framtida forskning. 
 
  

6.1 Resultat och forskningsfrågans besvarande  
Researrangörerna har en komplex omgivning som ställer allt högre krav på 
omvärldsbevakning och snabb mobilisering när väl en kris eller mindre händelse 
inträffar. I våra empiriska studier har vi funnit en rad faktorer som påverkar 
organisationernas arbete med krisberedskap och krishantering. Våra researrangörer 
arbetar samtliga med någon form av Crisis Management och flertalet av dem har så 
gjort under många år. Det är en självklarhet för deras överlevnad som researrangör på 
en konkurrensutsatt marknad. Dock har det under senaste åren infunnit sig yttre faktorer 
som påtvingat researrangörerna nya sätt att agera och ibland till och med nya sätt att 
tänka. 

6.1.1 Yttre påverkande faktorer i förändrad omgivning 
Våra researrangörer lever i ny förändrad omgivning, ett informationsteknologiskt 
samhälle, där informationsspridning och nyhetsrapportering sker på några sekunder med 
endast några knapptryckningar. Vad innebär detta för researrangörerna? Hur svarar 
deras organisatoriska förändringsarbete upp mot den ökade hotbild som vi som kunder 
och konsumenter matas med via massmedia? 
 
Researrangörerna som omfattats av detta uppsatsarbete har samtliga höga ambitioner 
vad gäller Crisis Management. Det finns en medvetenhet om den förändrade 
omgivnings komplexitet. Det som avgör huruvida researrangörerna maximerar utfallet 
för sina insatser inom Crisis Management mynnar ut i förmågan att snabbt mobilisera 
och fördela ansvar med befogenheter. Här har vi i vårt arbete funnit en väsentlig fördel 
med att arbeta systematiskt med information och kommunikation. 

6.1.2 Inre Crisis Management-processer 
Vi kan enas om att researrangörerna har en aktiv krisberedskap och en 
situationsanpassad krisorganisation på plats när väl någonting inträffar, men hur 
fungerar den externa kommunikationen i samband med en händelse? Hur hanteras 
mediernas bevakning av händelser? Hur hanteras den interna informationen i samband 
med en kris? Hur ser det kortsiktiga respektive långsiktiga informationsarbetet ut? Inser 
researrangörerna vikten av att bygga ett långsiktigt varumärke förstärkt med ett uttalat 
säkerhetstänkande? En stor konkurrensfördel är just att öka trovärdigheten i 
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återrapportering av händelser samt förvalta det förtroende som finns för att 
researrangörerna verkligen tar sitt ansvar när en händelse sker. 
 
Vårt uppsatsarbete visar att den befintliga organisationen är en påtagligt viktig 
utgångspunkt vid arbetet med Crisis Management. Hur ser befintlig ledningsfilosofi ut? 
Vilka grundläggande värderingar har organisationen? Vilken företagskultur har 
organisationen? Såväl ledarskapet som företagskulturen är faktorer som har en 
avgörande betydelse avseende organisationens situationsanpassning. Researrangörerna 
arbetar med tjänster och service � det är en flexibel och öppen organisation som lätt kan 
tackla förändringar, oavsett var de dyker upp. Att arbeta med Crisis Management 
innebär ett processtänkande som ställer höga krav på förberedelser och planering likväl 
som resursallokering och prioriteringar. Researrangörerna i vår studie har 
förutsättningarna. Vi vill påvisa de vinster som researrangörerna kan utvinna genom att 
arbeta med Crisis Management. 

6.1.3 Fördelar och vinster med Crisis Management 
Utifrån vår analys blir också förmåga att kunna kommunicera krisberedskap och 
krishantering, vilket researrangörerna har goda kunskaper om, en lika viktig del i det 
förebyggande arbetet som att förbereda organisationen för en krissituation. Det gäller att 
möta upp mot kundernas och övriga intressenters förväntningar på en marknad i 
förändring. Detta innebär i längden ekonomiska fördelar som ingen av våra 
researrangörer kan blunda inför. 
 
Figur 5. Fördelar med att arbeta strategiskt och systematiskt med Crisis 
Management 

 
Bildtext: Bilden visar på de fördelar och vinster som kan genereras givet ett strategiskt och systematiskt 
arbete med Crisis Management. 
 

6.1.4 Ökat förtroende med Crisis Management 
Att arbeta med krisberedskap innebär att ta �lead� på uppkommen krissituation. Skapa 
förtroende genom ärlig och tydlig kommunikation såväl med den egna organisationen 
som med externa kontakter inklusive massmedia. Målsättningen blir att snabbt få 
tillgång till adekvat och relevant information som möjliggör en snabb 
situationsanpassad krisorganisation. Genom att förstärka den interna kommunikationen 
samtidigt som krafter och resurser läggs på den externa informationen finns goda 
möjligheter att skapa ett förtroende bland allmänheten och kunder. 
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6.1.5 Stärkt varumärke med Crisis Management 
Crisis Management-processen är varumärkesbyggande. Genom att strategiskt arbeta 
med Crisis Management stärks organisationen med visioner, strategier, värderingar, 
operativa handlingsplaner � allt som leder till ett förbättrat varumärke. Det är lättare att 
känna sig trygg som medarbetare i en organisation vars uttalade ambition och strategi 
finns ordentligt förankrad. De kommunikativa fördelarna kring Crisis Management 
skapar en gemensam plattform där upplevd delaktighet kan uppnås genom informativa 
insatser. 
 
Figur 6. Crisis Management som ett konkurrensmedel 
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6.2 Avslutande diskussion 
Ansvarsfrågan är den fråga till vilken vi ständigt återkommit under detta arbetes gång. 
Vår studie visar att ansvarsfrågan är en mycket viktig faktor avseende researrangörernas 
krisberedskap och krishantering, vilket också framgår tydligt i Katastrofkommissionens 
rapport. Vilket ansvar har researrangörerna för sina resenärer vid exempelvis en 
naturkatastrof eller terrorattack? Finns det en diskrepans mellan researrangörernas 
formella ansvar och kundernas förväntningar? Om så är fallet hur hanterar 
researrangörerna detta på lämpligast sätt? Lärdomar utifrån denna studie är att 
researrangörerna bör kommunicera sitt ansvar gentemot resenärerna på ett mer tydligt 
sätt. Vikten av att ta �lead� på en kris när den väl inträffar kräver stora förberedelser 
med uttalade strategier och kommunicerade policies såväl internt som externt. 
Researrangörerna måste själva fastställa vilken typ av ansvar och trygghet de kan 
erbjuda sina resenärer och under hur lång tidsperiod detta ansvar sträcker sig. Jämför 
avbokningsregler när UD avråder från resa till viss destination.  
 
En annan fundering som vi kontinuerligt återkommit till under arbetet är att trots en 
ökad hotbild ute i världen så vill människor fortfarande resa. Resandet görs även till 
platser som nyligen utsatts för såväl naturkatastrofer som bombattentat. Vi tycker att det 
är intressant att fråga sig hur detta kommer sig. Kan priset på flygresor vara ett 
användbart instrument för att öka försäljningen till en specifik destination? Är kunderna 
benägna att utsätta sig för större risker givet ett bra priserbjudande? Detta kan ses som 
en ytterligare intressant aspekt; rädslan kontra prislappen för en utlandsresa. 
  
Det handlar om stora pengar när researrangörerna diskuterar krisberedskap och 
krishantering, men diskussionen sker, och får läsas, mellan raderna. Våra respondenter 
är oerhört försiktiga med att tala om några siffror eller ekonomiska utfall med oss under 
våra djupintervjuer. Vårt fokus har inte heller varit att analysera eller efterfråga 
ekonomisk historik i denna uppsats. Dock kan nämnas att enligt uppgifter från World 
Travel and Tourism Council, WTTC, presenterade i Travel News, kostar tsunamin till 
exempel den globala rese- och turistindustrin 3 miljarder dollar och över 250.000 jobb. 
De ekonomiska förlusterna väntas bli mer än dubbelt så stora som efter utbrottet av sars. 
Kostnaderna vid Bali-attentaten uppgick endast till 10 % av vad tsunamikatastrofen 
väntas kosta.266 Vår uppfattning är att det hur som helst även för våra svenska 
researrangörer handlar om omfattande belopp när en kris eller katastrof inträffar. 
 
En ytterligare iakttagelse som förvånar oss är att inte fler av researrangörerna arbetar 
med säljinriktad information och marknadsföringsåtgärder avseende företagets arbete 
med krisberedskap och krishantering. Fritidsresor som tog ett stort kommunikativt 
ansvar vid tsunamin har enligt vår uppfattning förbättrat sin positionering på 
resemarknaden vilket i förlängningen borde innebära ett ökat positivt resultat. Vi tror 
och hoppas att fler researrangörer kommer att arbeta mer kommunikativt med sin 
krisberedskap och krishantering i framtiden. Vi frågar oss om researrangörerna helt 
enkelt har råd att inte kommunicera dessa frågor då de verkar på en mycket 
konkurrensutsatt marknad. Vi kan här dra en parallell till UD som blivit extremt hårt 

                                                
266 Travel News. http://www.travelnews.se/nyheter.asp?version=19988, 2005-04-11 
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kritiserat för sin brist på krisberedskap. I dagarna pågår politiska debatter och rapporter 
om krisberedskap. Vi upplever att våra researrangörer står sig väl med sitt Crisis 
Management-tänkande, men bör kommunicera vad de verkligen gör på ett tydligare sätt. 

6.3 Kritisk granskning 
Med tanke på den aktualitet som vårt ämne har när både medier och myndigheter 
granskas i sömmarna vad gäller riskbedömning, krisberedskap och krishantering så har 
det varit viktigt för oss att inte påverkas av den politiska debatten. Vi har i vissa fall 
under våra intervjuer med researrangörerna upplevt vissa förväntningar på oss som 
tänkbara �budbärare� i debatten. Detta hoppas vi inte framträder i undersökningen men 
vi kan se det som en svaghet i vårt empiriska underlag. Våra respondenter har gärna 
velat visa och eventuellt försköna hur de arbetar med krisberedskap idag för att 
framställas i bättre dager. Men med vår förförståelse inom kommunikation och 
information har vi sökt att komma under ytan på det som sagts genom att hela tiden 
jämföra material sinsemellan. När vi utgår från det teoretiska begreppet Crisis 
Management som innefattar väldigt mycket mer än det vi sett ute i empirin visar detta 
att krisberedskap och krishantering endast är i sin linda. Riskerna med vår undersökning 
är att det resultat som framträtt i empirin blir mer ett önsketänkande hos våra 
researrangörer. Jämför till exempel med en offentlig myndighet som UD som i 
dagsläget inte har en tillräckligt uttalad krisberedskap för utlandet utan får genom 
Katastrofkommissionens rapport en åtgärdsplan att vidta. Vidare debatterar våra 
politiska partier om förbättrad krisberedskap för fler myndigheter och organisationer. 
 
Svenska motsvarande begrepp som innefattas av Crisis Management är under 
utveckling och i förändring. 

6.4 Rekommendationer för framtiden 
Under arbetets gång har det dykt upp nya intressanta ämnesområden som kan vara 
intressanta att fördjupa sig inom. Vi anser att ansvarsfrågan är ett mycket intressant 
kommande forskningsområde med en mängd olika infallsvinklar att ta hänsyn till. 
Exempelvis vilket formellt ansvar, socialt ansvar och moraliskt ansvar förväntas 
researrangörerna ta i framtiden. Katastrofkommissionens rapport är ett annat område 
som vi anser vara mycket intressant att följa upp och se vilken utveckling som sker: Hur 
kommer den att påverka såväl researrangörernas som UD:s framtida krisberedskap? Hur 
kommer UD att dra lärdom av misslyckandet vid hanteringen av flodvågskatastrofen 
samt vilka förändringsprocesser bör ske inom UD:s organisation? Ett ytterligare 
forskningsområde som vi anser är av intresse att undersöka vidare är hur massmedia 
påverkar människors uppfattning om en ökad hotbild och om detta leder till ett förändrat 
resbeteende hos researrangörernas kunder.  
 
Ur ett medarbetarperspektiv kan det vara av intresse att utgå från researrangörernas 
säljpersonal och undersöka vilka förbättringsprocesser som de önskar för att kunna 
optimera hanteringen av kunder och kunders eventuella rädsla. Vidare skulle det också 
vara intressant att belysa de ekonomiska aspekterna kring krisberedskap och 
krishantering. Här bör en rad olika uppslag finnas för vidare forskning.  
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Bilaga 1. Tematisk intervjuguide 
 
Stockholms universitet     xx november 2005 
Företagsekonomiska institutionen  
Magisteruppsats HT-05 
Marie Ardehed och Ann Kjellser 
 
Frågor till Researrangör XX. Ansvarig för krisberedskap eller motsvarande. Frågorna 
har använts tematiskt. 
 
1. Hur länge har XX arbetat strategiskt med krisberedskap? 
 
2. Finns det några viktiga milstolpar avseende förändrad yttre miljö som har varit avgörande för 
krisberedskapen? (11/9, tsunami, tidigare händelser) 
 
3. Hur sker omvärldsanalys i Ert företag?  
 
4. Hur arbetar XX internt med krisberedskap?  

- Kapacitet och resurser? 
 
5. Hur ser XXs beredskapsorganisation ut (ansvariga, ev. kris- eller ledningsgrupp)? 
 
6. Arbetar XX med en intern beredskapsplan? Några följdfrågor som förtydligar vår 
frågeställning: 

- Vilka är/borde vara de viktigaste delarna i en intern krisplan? Varför? 
- Vilka kritiska faktorer finns i krishanteringen? Rent beredskapsmässigt och 

organisatoriskt (ledarskap, vem-gör-vad, informationsflöde etc) 
 
7. Har Ni tagit hjälp av extern kompetens vid beredskapsarbetet? 
 
8. Vilken form av utbildning avseende krishantering har XXs personal haft?  

- Vilka funktioner har deltagit i eventuell utbildning? 
- Vilken utbildning har resesäljarna avseende detta område? 

 
9. Känner Ni av att kundernas säkerhetstänkande/krismedvetande har förändrats under de 
senaste åren? Om så är fallet, på vilket sätt? 
 
10. Hur ofta förändrar Ni utbudet av resmål som en konsekvens av en inträffad kris?  
 
Organisatoriskt lärande 
11. Vilka erfarenheter har Ni gjort utifrån senaste årens katastrofer (ex tsunamin)? 
 
12. Vilka eventuella organisatoriska förändringar har detta medfört? 
 
 
Slutligen 
13. I en perfekt värld med alla resurser tillgängliga vad skulle Ni då vilja göra inom detta 
område? (förutom det Ni redan gör) 
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Bilaga 2. Väckarklockorna som väckte frågan  
 
Det finns några stora händelser som våra respondenter gemensamt har återkommit till 
under våra intervjusamtal. I vissa fall nämndes enstaka händelser, men mestadels 
berördes samtliga katastrofer. Här följer en kort sammanställning kring viktiga 
milstolpar utifrån våra samtal med researrangörerna. 
 
Terrordåd 11 september 2001 
Två plan flyger in i World Trade Center i New York, och ett flygplan flyger in i 
Pentagon den 11 september. Uppemot 3.000 personer dödas.267 Terroristattacken i New 
York anses som en av de mest innovativa genom det massmediala genomslag, 
ekonomiska störningar och psykologiska effekter som följde.268 De företagsekonomiska 
effekterna på flyg- och reseindustrin var oerhört omfattande då flygindustrin helt 
paralyserades av händelsen.269 
 
Bombattentat på Bali 2002 och 2005 
En attack av tre självmordsbombare ägde rum i turistorterna Kuta och Jimbaran på Bali 
den 1 oktober 2005. 23 människor dog och hundratals skadades. Detta var den andra 
större terroristattacken på Bali inom loppet av tre år. Vid attackerna på Bali i oktober 
2002, dödades 202 människor, varav sex svenska medborgare.270 
 
Sars 2003 
Sars (svår akut respiratorisk sjukdom), Severe Acute Respiratory Syndrome  
I början av 2003 blev världen varse en hittills okänd sjukdom kännetecknad av svår 
(ofta respiratorkrävande) lunginflammation med snabb spridning på vårdinrättningar. 
Den nya sjukdomen fick namnet svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) och på mycket 
kort tid kunde forskarvärlden identifiera ett nytt virus, fastställa smittvägar och sätta in 
effektiva motåtgärder.271 
 
Tsunami i Sydostasien 2004 
Jordbävningen i Bengaliska bukten den 26 december 2004 med efterföljande flodvågor 
förorsakade en av världens allra värsta naturkatastrofer. Upp mot 300 000 personer 
miste livet och över en miljon blev hemlösa. Värst drabbades Indonesien och Sri Lanka, 
där stora delar av den kustnära befolkningen nu står utan försörjningsmöjligheter. Även 
Indien, Maldiverna och Thailand drabbades av flodvågen.272 Denna händelse som alla 
gångar fick störst svenskt engagemang då tusentals svenskar drabbades. 
Rikskriminalpolisens lista över saknade och identifierat avlidna efter katastrofen i Asien 
omfattar den 17 november 543 personer varav 525 är identifierade avlidna.273 
 

                                                
267 Svenska Dagbladet, Listning av olika terrordåd, 2005-11-20 
268 Fors, Fredrik. Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering, CRiSMART, 

Försvarshögskolan, Elanders Gotab, 2005 
269 muntlig källa, Resfeber, 2005-10-11 
270 Sveriges ambassad Jakarta, http://www.swedenabroad.com/pages/general____16678.asp, 2005-10-31 
271 Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2546.aspx, 2005-10-01 
272 Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/5660/a/46827 
273 Rikspolisstyrelsen, http://www.polisen.se/inter/nodeid=31754&pageversion=1.html 
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Bombdåd i London 2005 
Torsdagen den 7 juli detonerade misstänkta självmordsbombare fyra kraftiga bomber i 
morgonrusningen i Londons kollektivtrafik. Explosionerna tog attentatsmännens och 52 
andra människors liv. Över 700 skadades.274 

 
Orkaner New Orleans, Florida 2005 
Orkansäsongen sägs officiellt vara mellan 1 juni till 30 november, skriver Dagens 
Nyheter i sin artikel om årets orkansäsong. I år har den varit den våldsammaste sedan 
man började att metodiskt registrera oväder 1851.275 Katrinas, Ritas och Wilmas 
framfart har fått stora konsekvenser och störst förödelse vållade Katrina i New Orleans i 
augusti i år när 1.200 omkom där och i andra städer vid amerikanska Gulfkusten.276 Det 
mesta av förstörelsen i New Orleans orsakades av att fördämningarna, som skulle 
skydda staden, till sist inte höll. När allt vatten hade pumpats bort i oktober kom 
orkanen Rita med nya översvämningar i släptåg. 
 
Fågelinfluensa 2005 
Fågelinfluensa277 har under långa tider endast drabbat fåglar, men på senare år har 
sjukdomen också visat sig kunna överföras direkt till människan. Under 2003 till 2005 
har infektionen fått en stor spridning. Hönsbestånd över i princip hela Sydostasien har 
drabbats av stora utbrott. Mer än 100 miljoner fåglar har dött eller slaktats. Ett litet antal 
människor har smittats av fåglar efter en mycket nära kontakt med sjuka fåglar. 
  
Den senaste tidens fågelinfluensa (influensa H5N1) har påvisats bland fåglar i Turkiet, 
Rumänien och Kroatien. Viruset liknar den stam som cirkulerar i Asien och som orsakat 
sjukdom hos människor som hanterat infekterade fåglar. Infektionen är en fågelsjukdom 
och utgör ingen påtaglig fara för andra än eventuellt de som hanterar infekterade fåglar. 
Viruset visar inga tecken på smittsamhet mellan människor. 
 
Det finns idag ingen anledning att avråda från resor till de drabbade områdena enligt 
Smittskyddsinstitutet då de bedömer risken för att en svensk resenär skulle smittas som 
minimal. 
 
 

                                                
274 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=443783, 2005-07-28 
275 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=495866, 2005-11-30 
276 Reuters, http://today.reuters.com/news/newsArticleSearch.aspx?storyID=268191+18-Nov-

2005+RTRS&srch=katrina, 2005-11-18 
277 Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____3560.aspx, 2005-11-30 
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Bilaga 3. Researrangörernas formella ansvar  
 
Researrangörernas formella ansvar 
Researrangörernas ansvar för dess resenärer regleras i resegarantilagen, lagen om 
paketresor och i allmänna villkor för paketresor.278 
 
Resegarantilagen 
Enligt resegarantilagen skall den som anordnar garantipliktiga resor ställa garanti hos 
Kammarkollegiet.. Resegarantin skyddar resenärer när paketresor avbryts eller ställs in. 
Den som ordnar paketresor ska ställa garanti hos kammarkollegiet. Garantins storlek 
beräknar och beslutar Kammarkollegiet om individuellt för vare researrangör. Om resan 
inte genomförs på grund av tex. konkurs används garantin till att ersätta drabbade 
resenärer.279  
 
Paketreselagen 
Genom paketreselagen har EU:s direktiv om paketresor införlivats i svensk rätt. Lagen 
preciserar bland annat resenärens rättigheter vid ändring i villkoren och fel i de avtalade 
tjänsterna. 280 
 
Allmänna villkor för paketresor 
Allmänna villkor för paketresor är ett avtal mellan Konsumentverket och Svenska Rese- 
och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Om UD avråder från att resa till ett 
speciellt land påverkar det samtliga resenärer som bokat en paket eller charterresa till 
berört land. Enligt Allmänna villkor för paketresor kan resenärer då avboka resan och få 
pengarna tillbaka. Även researrangören äger rätt att ställa in resan. 281 
 
 

                                                
278 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005, s. 74 
279 Kammarkollegiet, http://www.kammarkollegiet.se/print/resegar/resegar_print.html, 2005-12-17. 
280 Statens offentliga utredningar. Sverige och tsunamin � granskning och förslag, Huvudrapport från 2005års 

katastrofkommission, Stockholm 2005, s. 76 
281 Allmänna reserekommendationer, http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/46290;jsessionid=atKGO4UeC--- 
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Bilaga 4. UD:s reserekommendationer 
 
UD:s reserekommendationer 
UD:s reserekommendation omfattar en allmän rekommendation vid vilka förhållanden 
UD avråder från resor. Reserekommendationen listar även de länder och områden som 
man för närvarande avråder från resor till. Det gäller främst länder i krig, risk för krig 
eller krigsliknande situationer, politiska oroligheter, terroristattacker eller 
naturkatastrofer. UD:s avrådan är endast en rekommendation och det är den enskilde 
resenären som måste fatta beslut om att eventuellt avstå från resan. Det är endast för 
paket/charterresor som UD:s rekommendation ger ekonomiska och juridiska 
konsekvenser. 282 När en avrådan utfärdats av UD kan resenären avboka sin resa utan att 
förlora några pengar under förutsättning att det är en paket- eller charterresa.283 

                                                
282 Allmänna reserekommendationer, www.regeringen.se/sb/d/3436;jsessionid=aseg5Ksm-qv7 
283 Allmänna reserekommendationer, www.regeringen.se/sb/d/2487/a/46290;jsessionid=atKGO4UeC--- 


