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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till den här uppsatsen är den senaste tidens oroligheter i världen, terrorattacker 
och naturkatastrofer som tsunamin. Dessa skapar rädsla hos människor och det minskar 
benägenheten att resa. Det drabbar resebolagen då de på grund av detta förlorar kunder. Vi har 
haft frågeställningen: ”hur planerar och hanterar resebranschen risk och osäkerhet”.  Vi har 
avgränsat uppsatsen till charterbranschen då det är dessa som främst bär risk. Syftet har varit 
att ta reda på vilken typ av planering som finns hos resebolagen för att hantera oförutsedda 
händelser som naturkatastrofer och terrorattacker. 
 
Som metod har vi valt att ha en kvalitativ ansats och har gjort fallstudier på de två 
resebolagen, Fritidsresor och My travel vilka är de två största charterarrangörerna. För att få 
informationen använde vi oss av intervjuer och samtal. Vi har analyserat materialet genom att 
strukturera upp de olika tendenser vi sett i intervjumaterialet och sedan jämfört det med 
relevanta teorier. 
 
Vi fann efter våra studier att resebolagen hanterar sin katastrofrisk genom att göra ständiga 
riskbedömningar för att vara ute i god tid om någonting sker. Resebolagen gör 
riskbedömningar via sina medarbetare på resmålen samt samarbetar i nätverk med andra 
aktörer på plats för att få tillgång till den senaste informationen. Utrikesdepartementet utfärdar 
varningar och rekommendationer som resebolagen följer. Genomgående försöker bolagen ha 
ett flexibelt reseprogram för att kunna ändra i det om något resmål skulle drabbas av en 
katastrof. Vi har funnit att resebolagen kristränar sina organisationer och bolagen vi har 
studerat har även utarbetade katastrofplaner. De har även goda kontakter med media och är 
medvetna om vikten av att göra ett gott intryck där.  
 
Vi har i vår analys klassificerat resebolagen enligt Scott:s (2003) modell för organisationer 
och funnit att de är exempel på ”Open rational systems” då de anpassar sig till sin varierande 
och utmanande omgivning. Då vi studerat resebolagens katastrofförberedelser har vi funnit att 
de inte budgeterar sin risk. De använder en modell som kan karakteriseras som ”risk 
excluded” vilken innebär att risker faller utanför budgeten och att riskbedömningar görs på 
andra ställen än i budgeten (Collier & Berry, 2003).  
 
Våra slutsatser är att attityden hos bolagen har förändrats de senaste åren, medan 
förändringarna i praxis är mindre. Researrangörerna tänker mer på riskerna idag än tidigare 
eftersom de nu har en större medvetenhet om katastrofrisken. Det är tack vare den osäkra 
miljön de verkar i nödvändigt för resebolagen att anpassa sig till omgivningen, det vill säga 
kundernas skiftande önskemål. Vi kan därmed dra slutsatsen att omvärldsbevakningen är 
nödvändigt för resebolagen om de ska kunna erbjuda kunderna attraktiva resor.  
 
Vi har belyst definitionen på en kris vilken är; en händelse som är ett existentiellt hot mot 
organisationen och som organisationen inte är designad för att hantera. Definitionen gör att en 
kris är omöjlig att förbereda sig för. Inom resebranschen är däremot vissa katastrofer en del av 
deras verksamhet och dessa är det därför nödvändigt att förbereda sig för. Vi avslutar 
uppsatsen med en diskussion kring huruvida resebolagen skall vidga sin katastrofberedskap då 
större katastrofer har blivit allt vanligare. 
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1. Introduktion, problemområde och syfte 

1.1 Introduktion och bakgrund   
De senaste åren har vi blivit uppmärksammade på hur bräcklig vår trygga tillvaro är. Vi har 
blivit väckta och medvetna om vår utsatta position genom terrorattentat och naturkatastrofer. 
Efter  attackerna mot USA den 11 september 2001 har det följt flera attentat mot olika mål i 
västvärlden och mot flera turistmål på olika platser i världen. Terrorattackerna skapar rädsla 
och osäkerhet hos människor och efter en terrorattack minskar därför benägenheten att resa. 
Detta är något som drabbar  resebolagen i och med att de förlorar kunder. Förutom att 
resenärerna lämnar bolagen innebär också terrorattentat på ett resmål stora utgifter 
 
Förutom terrorattentat har världen drabbats av flera naturkatastrofer under de senaste åren. 
Det värsta exemplet är tsunamin i Indiska Oceanen under julhelgen 2004. Naturkatastroferna 
har även de drabbat resebolagen negativt genom att stora kostnader uppstår, samt att 
människors benägenhet att resa minskat. Vidare har naturkatastroferna gjort vissa områden 
som tidigare varit turistområden obrukbara i det avseendet. En del områden anses numera som 
farliga och därför kan man inte längre bedriva resor dit.  

 

1.2 Problemområde 
Naturkatastrofernas och terrorattentatens påverkan på resebolagen har gjort oss intresserade 
av hur resebolagen hanterar denna ”katastrofrisk”. Eftersom denna typ av händelser drabbar 
resbolagen kraftigt borde de planera och budgetera för dessa. Då påverkan på resebolagen är 
stor vid dessa typer av katastrofer och eftersom de har varit förhållandevis vanliga de senaste 
åren bör resebolagen hantera det på något vis. 
 
Att planera för en eventuell katastrof är givetvis svårt, det ligger i sakens natur, men ändock 
borde  behovet av denna planering vara relativt stort. Det är intressant att studera hur väl man 
hanterar planeringen och budgeteringen av dessa risker med tanke på hur mycket arbete man 
lägger ner på budgetering av andra kostnader som i omfattning oftast är betydligt mindre. 
Svårigheten med att budgetera för skadehändelser ligger i att bolagen inte vet hur mycket de 
behöver budgetera och heller inte exakt vad. Då det är svårt och komplext att budgetera kring 
katastrofrisk är vår hypotes att det görs i begränsad omfattning och därför kommer vår studie 
framförallt att utgöras av hur resebolagen planerar och förbereder sig ekonomiskt för dessa 
risker. Planeringen för risk kan uttryckas på olika sätt, allt från investeringar i katastrofträning 
till specifika poster för att evakuera resenärer. 
 
Vår övergripande frågeställning är: ”hur planerar och hanterar resebranschen risk och 
osäkerhet”.  

 

1.3 Precisering av problemområde 
Vi kommer att studera hur researrangörerna förbereder sig ekonomiskt och organisatoriskt för 
det akutarbete som kan bli aktuellt vid katastrofhändelser. 
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 De resurser som läggs för att förbereda akutarbete kan ses som en form av investering i 
osäkerhetsminskning och detta kommer vi att studera. Vidare ska vi ta upp hur man 
förbereder sig genom att göra riskbedömningar och titta på vem som är ansvarig för det i de 
olika bolagen. Vi skall behandla hur bolagen förbereder sig genom flexibilitet såsom att hålla 
dörrar öppna för att kunna byta resmål. 
 
Vi kommer också att undersöka om man förbereder sig genom att budgetera risk och 
osäkerhet på något sätt. Vidare vill vi jämföra de olika bolagens sätt att hantera risk och 
osäkerhet och jämföra de olika metoderna. I ett senare skede vill vi analysera varför olika 
bolag använder de olika metoderna och reflektera kring om det vore möjligt för dem att lära 
av  varandra samt huruvida de kan använda de metoder som vi presenterar ur teorin.  
 
En annan aspekt vi vill studera är hur planeringen av risk och osäkerhet har förändrats efter 
terrorattentaten och naturkatastroferna. Vi planerar att studera om attityden har förändrats 
efter dessa händelser och om praxis förändrats på något sätt. Intressant är att studera om man 
har ändrat både attityd och praxis eller om man bara har ändrat attityden och har kvar samma 
praxis. Under våra inledande intervjuer har intrycket varit att så är fallet och om det är på det 
viset vill vi försöka utreda vad det beror på.  
 
I teoriavsnittet behandlar vi vilka metoder det finns att hantera och budgetera risk. 
Eftersom området är specifikt kommer man inte att kunna använda teorier som är direkt 
knuten till resebranschen utan vi kommer att använda generella teorier som vi sedan kommer 
att tillämpa i den utsträckning det är lämpligt. Teorierna kommer att användas för att se vilka 
metoder som används och rekommenderas för att hantera och planera för risk. Dessa kommer 
vi sedan att jämföra med praxis för att se i vilken mån den tillämpas och hur den skulle kunna 
tillämpas. 
 
 Tidigare studier visar att den ekonomiska planeringen i form av exempelvis budgetering för 
osäkerhet och risk är eftersatt (Collier & Berry, 2002). Vi kommer därför att studera vilken 
förberedelse det faktiskt finns. Det kommer blir intressant att studera vilka av teoriernas 
metoder som tillämpas men framförallt vilka metoder som skulle kunna tillämpas. 

 

1.4 Avgränsning av problemområde 
Då researrangörer är ett vagt uttryck som syftar på ett stort antal olika företag har vi valt att 
avgränsa ämnet till att gälla charterbranschen då det är dessa arrangörer som främst bär på en 
risk. Charterresor kallas internt av företagen för ”riskbusiness” medan reguljärresor kallas för 
”non risk business”(Lövgren, 2005), denna uppdelning finns närmare förklarad i kapitel 4.1 . 
Vilka kostnader som uppstår vid en katastrof och vad som är resebolagens skyldighet att 
betala kommer inte heller behandlas. Det är inte helt klart hur ansvaret är fördelat och det kan 
variera beroende på om katastrofen klassas som Force majeure eller inte. Vi har därför valt att 
utesluta detta då det blir ett allt för stort och snårigt område att behandla här. 
 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilken planering resebolagen har för att kunna hantera 
allvarliga, oförutsedda händelser som till exempel naturkatastrofer och terrorattacker. 
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2. Metod 

2.1 Inledning 
Vi ska inom detta kapitel redogöra för vilka metoder vi använder inom vårt uppsatsarbete. Vi 
kommer att presentera metoderna och beskriva varför vi valt just dessa metoder och redogöra 
för hur vi använt dem samt vilken nytta de har i vårt arbete. 
 
 

2.2 Valda metoder 

2.2.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär till skillnad mot kvantitativ metod att man tittar på ett färre antal fall 
och därför inte kan generalisera resultaten på samma sätt som vid en kvantitativ 
undersökning. Vid en kvalitativundersökning behöver man alltså inte utgå ifrån i förväg 
formulerade hypoteser utan man kan ha en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att man 
studerar någonting för att sedan formulera en teori utav vad man funnit. Motsatsen som är en 
deduktiv ansats innebär att man går ut för att testa en existerande teori genom att prova 
hypoteser. Den kvalitativa metoden innebär att man kan studera fenomen djupare och arbeta 
med exempelvis jämförelser. Den innebär också en stor valfrihet i datainsamlingsarbetet. 
Syftet är oftast att skapa en förståelse för fenomenet man studerat. Då detta specifika 
problemområde är relativt nytt och outforskat kommer vi att använda en metod som innebär 
stor öppenhet och en explorativ ansats. 
 

2.2.2Fallstudier 
Fallstudier innebär att man undersöker ett fåtal objekt och undersöker dem i en mängd 
avseenden. I vårt fall innebär det att vi kommer att studera två resebolag och på bred front 
undersöka hur de beaktar risk och osäkerhet i sin planering. Att använda fallstudier som 
metod är inget nytt koncept utan det har använts länge inom vissa områden men en mera 
allmän tillämpning av fallstudier har utvecklats på senare år.  
 
I fallstudier ligger betoningen inte på att mäta data utan möjligheten  med fallstudier är istället 
att kunna skapa ett nytt språk med nya begrepp (Eriksson, Widersheim- Paul, 1999) och 
därmed att kunna förstå och förklara ett unikt fall med dess specifika egenheter. Vi kommer 
att studera två stora aktörer inom charterbranschen för att få en uppfattning om hur området 
ser ut och kunna orientera oss i olika metoder som används för att hantera risk. I våra 
fallstudier kommer vi att studera Fritidsresor och My travel vilka är de två största 
charterarrangörerna. Våra studier skall ge oss insikt i vilka olika metoder som används för att 
hantera risk.  
 
Fallstudier kan i utrednings och forskningssammanhang användas på fyra olika sätt: 
Som illustration, då fallstudien mest har ett pedagogiskt syfte och kompletterar andra metoder 
som dominerar undersökningen. Som hjälpmedel att skapa hypoteser, när problemområdet är 
relativt okänt kan fallstudien ha en konstruktiv och explorativ roll. Som metod vid 
aktionsforskning, när utredaren måste skaffa sig en ingående kunskap om organisationen och 
aktörerna. I dessa fall måste utredaren utveckla språk och begrepp som är anpassade till 
undersökningen och därför behöver han djupdyka in i organisationen och han kan då använda 
sig av aktionsforskning. Som hjälpmedel för att skapa ny teori, här använder man fallstudier 
för att mäta indikatorer på olika begrepp och gör detta på många olika fall. Man har lyckats 
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med att skapa ny teori om teorin kan relateras till många situationer utan att förlora 
förankringen. (Eriksson, Widersheim- Paul, 1999) 
 
I vår undersökning kommer vi att använda fallstudier främst på det första och andra sättet som 
beskrivits ovan. Vi kommer som nämnt att använda våra fallstudier för att undersöka vilka 
metoder som används för att planera med risk, detta är en explorativ användning av 
fallstudier. Vi har valt att använda fallstudier på det här sättet eftersom detta är ett område där 
det saknas teoribildning och vi behöver få se exempel på olika sätt att planera. Vidare 
kommer vi att använda fallstudierna som en illustration för att empiriskt visa upp tendenser 
som vi upptäckt eller funnit i teorin och som behöver exemplifieras för att förtydligas. 
 
Fallstudier genomförs ofta med uppsåtet att kunna göra en historisk analys det vill säga att 
studera fenomens utveckling över en tidsperiod Vi kommer att ha en historisk ansats i det 
avseendet att vi kommer att försöka se på skillnader i hanteringen av riskplanering före och 
efter sista årens katastrofhändelser.  
 

2.2.3 Intervjuer 
Vid genomförandet av en intervju samlar man in data av ett objektivt slag. Det görs för att det 
ska vara möjligt att återge och förklara den objektiva verkligheten. Med objektiv kunskap 
menas kunskap som inte har påverkats av individuella och subjektiva åsikter. Fakta som blir 
åtkomlig med hjälp av intervjuer är till exempel hur många anställda finns på företaget. Sådan 
information är i princip offentlig. (Gustavsson,2004) 
 
Vi har valt att använda intervju som en metod i vår uppsats för att kunna få en bakgrund och 
förstå hur de resebolagen vi tittar på är uppbyggda. Intervjun syftar till att ta reda på vilken 
planering som finns för framtida katastrofer och hur de hanterar risksituationer av olika slag. 
 

2.2.4 Samtal 
Samtal används för att samla in subjektiva data. Skillnaden mellan intervju och samtal utgörs 
av vad informationen refererar till, i intervjufallet till objektiva fakta och i samtalsfallet till 
subjektiva fakta. Källan är i båda fallen respondenten men intervjuer söker offentliga data 
medan samtal söker privata data. (Gustavsson, 2004)  
 
Vi använder samtal för att ta reda på hur respondenten tänker om olika situationer. Till 
exempel vill vi veta om de tror att terrorattackerna och tsunamin har påverkat 
katastrofberedskapen. Tror de att företaget tänker mera på riskerna nu än tidigare? Samtal har 
använts för att låta personerna välja vad de vill prata om och få bättre insikt i riskområden 
som känns viktiga för dem. Genom denna ansats vill vi förstå varför de tänker och agerar på 
det sättet som de faktiskt gör.  
 
Vi har inlett våra besök med att låta respondenten berätta om företaget i allmänhet för att få en 
helhetsbild. Därefter har vi använt intervjufrågorna för att styra in intervjun det på de delar 
som vi är mest intresserade av. När respondenten berättar något vi tycker är intressant för vår 
uppsats så ber vi om att de utvecklar det. Genom att ställa dessa följdfrågor kommer vi in på 
det som med korrekta termer kallas samtal. Genom samtalen försöker vi få fram mer 
information om hur de egentligen tycker och tänker, i stället för exakt hur de gör. 
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2.3 Analysmodell 
 
 
 
                                                                            

 
 
Efter att ha samlat in empiri genom intervjuer kommer vi att bearbeta intervjumaterialet för 
att finna olika tendenser. Med tendenser syftar vi på olika sätt att hantera och förbereda sig för 
kris. Tendenserna vi funnit kommer vi sedan att jämföra med teorier om krisförberedelser. 
Syftet med analysen är att klargöra vilka teorier som praktiseras.  I den avslutande 
diskussionen kommer vi att redogöra för vilka teorier som förslagsvis skulle kunna användas.  
 

2.4 Riskbegrepp 
Riskbegreppet vi använder syftar på möjligheten att något utöver det vanliga inträffar på 
någon av researrangörernas destinationer. Med detta menas en negativ händelse som innebär 
att resmålet blir mindre attraktivt att resa till eller upplevs som farligt.   Inom resebranschen är 
risken ständigt närvarande och man använder även begreppet osäkerhet, med vilket man syftar 
på samma sak. 

3. Teori 

3.1 Organisationsteori, tar organisationen hänsyn till omvärlden?                    
Scott (2003) beskriver organisationer som ”Open/ Closed systems”, och ”Rational/ Natural 
systems”. Organisationernas ansats kan innebära att de fokuserar mest på det som sker inom 
den egna organisationen, det beskrivs av Scott som ”Closed system”.  ”Closed systems” var 
vanliga fram till 1960-talet då dessa till stor del blev ersatta av ”open systems”.  
 

Empiri insamling
Intervjuer  

Finna mönster hos aktörerna

Tendens TendensTendens 

Jämför med teorier 

Teori Teori Teori
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Det räckte inte att se bara vad som hände inom de egna väggarna utan organisationerna blev 
även tvungna att börja ta hänsyn till vad som skedde i dess omgivning. En organisation som 
möter en varierande och utmanande omgivning är exempel på ett ”open system”. 
Organisationerna beskrivs även som antingen ”rational” eller ”natural”. Om organisationen  
för att vara effektiv, anpassar sin struktur efter omgivningen, är den ”rational”. Av Scott 
beskrivs dessa variabler i en ”Open-Rational System Model”.  
 
Efter 1960 kom en ny teori att bli aktuell. Denna teori kallas av Scott för ”Open-Natural- 
System Model”. Även i denna modell tar organisationerna hänsyn till förändringar i sin 
omgivning, men man ifrågasätter huruvida de är rationella. Här beskrivs att organisationerna 
inte alltid är rationella utan beslut fattas exempelvis genom ”trial-and-error metoden” och 
genom chansningar som inte alltid leder till förbättringar.  
 
Scott hävdar även att man inte kan förstå strukturen eller beteendet hos en organisation utan 
att veta hur dess omvärld ser ut. Alla organisationer måste ta hänsyn till sin omvärld för att 
kunna överleva. Organisationerna brukar aktivt anpassa sig efter sin omgivning. Scott (1992, 
sid 115) citerar Aldrich & Pfeffer när han beskriver en “Resource Dependence Model” som, 
”capable of changing, as well as responding to, the environment. Administrators manage their 
environments as well as their organisations, and the former activity may be as important, or 
even more important than the latter.” Det innebär att organisationerna bör anstränga sig för att 
kunna påverka sin omgivning.  
 
3.2 Budgeteringsmodeller  
 Collier & Berry (2002) sammanfattar i sin artikel ”Risk in the process of budgeting” delar av 
Scotts teorier. Collier & Berry, speglar Scotts ”Open-Rational Systems och Open-natural 
Systems” i tre olika budgeteringsmodeller som på olika sätt hanterar risk. Budgetering 
beskrivs som ledningens möjlighet att i kvantitativa termer beskriva hur organisationen och 
omvärlden ser ut. Det blir möjligt att påvisa hinder och möjligheter i omvärlden samt 
organisationens mål och strategier.  
 
Den första av de tre modellerna kallas för ”risk modelled”. Den innebär att det finns en 
explicit användning av formella sannolikhetsmodeller för att kunna värdera effekten av olika 
konsekvenser inom ett antal olika antaganden.  
 
Den andra modellen som beskrivs kallas för ”risk considered”. Denna modell innebär att 
”what-if analyser” används för att kunna förutse de möjliga konsekvenserna av olika 
antaganden.  
 
Den sista modellen kallas för ”risk excluded” och innebär att risker av olika slag faller utanför 
budgeten. Budgeten tar bara hänsyn till ett enda utfall och bortser ifrån tänkbara variationer. I 
denna modell sker riskbedömningen sker på andra ställen än i budgeten.  
 

3.3 Beslut under risk och osäkerhet 
Risk är mätbara osäkerheter, de vanligaste riskmåtten är standardavvikelsen och variansen. 
När man talar om sannolikheter skiljer man på objektiva och subjektiva sannolikheter. 
Objektiva sannolikheter kan tas fram matematiskt eller genom historisk data. Subjektiva 
sannolikheter grundar sig på bedömningar. För beslutsfattande inom organisationer är det 
ovanligt att ha tillgång till objektiva sannolikheter utan man använder istället subjektiva 
sannolikheter. Subjektiva sannolikheter är baserade på individens egen expertkunskap, 
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tidigare erfarenheter samt observationer av omständigheter som kan påverka utfallet. 
Subjektiva sannolikheter kan inte skattas exakt men denna utgångspunkt ger ändock bättre 
information än att bara räkna med konsekvensen. (Drury, 2004)   
 
När sannolikheten för de möjliga utfallen är skattade räknar man ut det förväntade värdet av 
beslutet. Det  räknas ut genom att sannolikheterna för de olika utfallen multipliceras med den 
vinst eller förlust utfallet kommer att ge.  De olika produkterna man får efter multiplikationen 
summeras till det förväntade värdet. Detta värde representerar den genomsnittliga 
avkastningen beslutet kommer att medföra i det långa loppet. Det förväntade värdet 
representerar genomsnittet av de möjliga utfallen som baserar sig på skattningar. Det finns 
ingen garanti för att det verkliga utfallet kommer att vara samma som det förväntade utan det 
förväntade värdet är istället ett hjälpmedel för att förenkla beslutsfattande. (Drury, 2004) 
 
När beslut ska tas under osäkerhet är det oftast många variabler som är osäkra och därför kan 
det vara svårt att överblicka de möjliga utfallen. För att klargöra alternativen och deras utfall 
kan man använda ett analysverktyg som kallas beslutsträd. Det värdefulla med ett beslutsträd 
är att dess logiska analys av problemet möjliggör att en hel strategi läggs upp för att täcka alla 
möjliga händelser innan man tar beslutet. Enligt denna teori bör en organisation genomföra de 
”projekt” som har ett positivt förväntat värde. Detta kan dock vara en alltför enkel analys då 
det förväntade värdet bygger på ett genomsnittligt utfall. Det kan vara nödvändigt att se på 
alla möjliga utfall var för sig och analysera om det är möjligt att hantera dem var för sig eller 
om något av dem skulle vara övermäktigt. Det är under dessa omständigheter som ett 
beslutsträd är värdefullt då det underlättar genomförandet av en helhetsanalys. (Drury, 2004) 
 

3.4 Krishantering 
Ledare och chefer i dagens samhälle måste förbereda sig för risk och osäkerhet eftersom det 
idag är en del av vår verklighet. När man talar om risk kommer man också in på ordet kris 
vilket är det företag försöker att undvika genom att planera risk och osäkerhet. Kris är 
negativa händelser som kan orsaka förödande konsekvenser för en organisation (K.S. Chong, 
2004) . Efter de tragiska händelser som inträffat de senaste åren i form av naturkatastrofer och 
terrordåd kan inte trygghet och säkerhet längre ses som en självklarhet.  
 
Organisationer måste i denna nya kontext planera för hanteringen av kris. ”Crisis 
management” måste ses som en del av ”Strategic management” för att kunna garantera en 
organisations stabilitet och överlevnad (Chong, 2004). Stabilitet och överlevnad är steg som 
måste klaras av innan det går att fokusera på tillväxt och därför är ”Crisis management” 
viktigt.  
 
Det finns sex steg en organisation kan vidta för att höja sin förberedelse för kris. Dessa sex 
steg är framtagna och föreslagna av Chong (2004) som ett resultat av hans egen och andras 
forskning.   
 
Det första steget är ”Coping”. Det handlar om att ta tjuren vid hornen, samt göra allt man kan 
för att reducera skadorna och förlusterna orsakade av krisen. Vissa organisationer har en 
utarbetad krishanteringsplan (Crisis management plan) vilket underlättar det första steget 
eftersom organisationen då  redan har identifierat vad som är viktigast att göra och hur det 
skall göras. För organisationer som inte har en krishanteringsplan blir det svårare och de får 
också utstå mer stress både fysiskt och psykiskt. Det viktiga i det första steget är att vidta 
nödåtgärder för att skydda människor och tillgångar som är viktiga för organisationen. Man 
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ska även komma ihåg immateriella tillgångar såsom image och goodwill. Chong, betonar 
vikten av gott ledarskap under krisen för att minska skadorna och snabba på en återhämtning. 
 
Det andra steget är det som tar vid då man överlevt krisen vilket här kallas ”Rethinking”. När 
krisen har passerat gäller det att ledarna sätter sig ner och tänker igenom följande frågor: (1) 
Vad hände och varför hände det?(2) Vad fick det att hända?(3) Varför gick det som det gick? 
Dessa frågor ska tänkas igenom för att lära organisationen att undvika liknande händelser 
samt för att vara förberedd på hur sådana händelser skall hanteras om de inträffar igen. Dessa 
lärdomar bör tas tillvara på i krishanteringsplanen samtidigt som man ser över hur den 
fungerade under krisen och gör förändringar som är lämpliga efter de nya erfarenheterna.  
 
Det tredje steget är ”Initiating”, det vill, i det här sammanhanget, säga att påbörja 
förändringar.  Det är nu organisationen som inte haft en krishanteringsplan ska sätta igång att 
ta fram en sådan. Har det tidigare funnits motstånd mot att arbeta med krishantering borde det 
nu vara lättare att övertala motståndarna då krisen finns i färskt minne. Görs det här arbetet 
rätt kommer det att bli positiva förändringar, organisationen kommer att bli starkare och 
mindre sårbar. 
 
Det fjärde steget är ”Sensing”. ” Sensing” innebär att vara lyhörd för tidiga varningssignaler 
för en potentiell kris. Det här steget innebär att noggrant analysera organisationens interna och 
externa miljö och att därigenom ständigt vara medveten om potentiella problem och 
kommande hot. Chong påpekar också vikten av att ledningen lär sig att vara ständigt 
uppmärksamma och ha ögon och öron öppna. Han föreslår vidare att ”management by 
wandering around” ska praktiseras i större utsträckning. En annan strategi som föreslås är att 
skapa nätverk vilket breddar den externa kontakten och därigenom ökar möjligheten för att 
fånga upp varningssignaler. 
 
Steg nummer fem är ”Intervening” som innebär att ledningen efter att fått vetskap om en 
potentiell kris måste gå emellan. Först är det av stor vikt att dubbelkolla signaler, konsultera 
experter och så vidare för att försäkra sig om att det är en kommande kris. När man är säker 
på att det finns en förestående kris gäller det att gripa in och hindra den från att utvecklas.  
Detta steg är svårt men viktigt och även nödvändigt om ledningen vill rädda organisationen. 
Chong om ”Intervening”: ”If not contained or neutralised while they are still in the nascent 
stage of formation, crises have the tendency to amplify, proliferate, and morph into something 
even more lethal and uncontrollable”. 
 
Det sjätte och sista steget är “Sandbagging”, vilket innebär att man under en pågående kris 
måste göra sitt bästa för att rädda organisationen. Här skall alla extra resurser som finns sättas 
in och om det finns en krishanteringsplan är det dags att sammankalla ledningen för 
krishanteringen. Det handlar nu om att göra allt för att rädda det som räddas kan. 
 
Att ha en krishanteringsplan och ständigt arbeta för att finna potentiella kriser och hindra dem 
från att utvecklas lyfts fram som avgörande för en organisations överlevnad. Krishantering 
och krisplanering är idag så pass viktiga komponenter för en organisations överlevnad att det 
är nödvändigt att de integreras i den strategiska planeringen och inte skjuts undan till ett 
ärende för operationell hantering. 
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3.5 Att förbereda Marknadschefen på kris och katastrof 
Vikten av att hantera krisen på ett bra sätt för att göra ett gott intryck och därigenom klara sig 
bättre genom krisen har betonats (Chong, 2004). Barton (2004) har i en artikel behandlat hur 
marknadschefen skall förberedas för att hantera kris på bästa sätt.  
 
Det första som skall göras för att förbereda marknadschefen är att engagera en konsult att 
utveckla en plan för krishantering. Planen skall innehålla alla tänkbara kriser organisationen 
kan utsättas för, givet sin specifika natur. Planen skall vidare innehålla vem som skall 
kontaktas och i vilken prioriteringsordning, den skall specificera vem som ska vara  
talesperson för ledningen och hur försäkring, investeringar och andra regelmässiga frågor 
skall hanteras (Barton, 2004).Det andra som skall göras är att arrangera rollspel och 
övningsscenarier för att  förbereda ledningen på vilka frågor som kan uppkomma vid en kris.  
 
Normalt är inte detta arbete som fokuseras inom marknadsföring men dessa frågor är viktiga 
att arbeta med om organisationen skall kunna hantera och överleva en kris. Träning är ett bra 
sätt att förbereda marknadsfunktionen på kris och katastrof. Förberedelser är viktiga eftersom 
det är organisationens rykte som står på spel när den befinner sig i kris och det har man inte 
råd att missköta. Barton (2004, sid 45) citerar Robert F Hartley som säger följande: “No firm 
today can violate social and environmental constraints with impunity. The reputation or public 
image of a firm- how it is perceived by its various publics- can play a crucial role in success 
and failure.”  
 

3.6 Kristräning 
Crisis Management Academy som drivs av Kreab (en av Nordens ledande 
kommunikationsrådgivare) är experter på kristräning och är en samlingsplats för den 
akademiska forskningsfronten inom kristräning. Här redogörs för deras syn på kristräning. 
Kris i en organisation definieras som en serie händelser som: utgör ett existentiellt hot mot 
organisationen och som organisationen inte är designad för att hantera. Detta innebär att kriser 
kan vara helt olika saker för olika organisationer. För tex. ett rederi är inte en båt som går på 
grund en kris men däremot är kanske ett dataintrång en kris. Det förstnämnda är något 
organisationen har rutiner och förberedelser för att hantera medan det senare har de kanske 
inte några förberedelser för. (Eiken, 2005) 
 
Typiskt för kriser är att de är multidisciplinära1. Det är tre olika områden som arbetar och 
varierar ihop under en kris. Under kristräning får man öva på samarbetet mellan dessa tre 
områden. De tre områdena är ledarskap, relationik och kommunikation, se bilden nedan. 
(Eiken, 2005) 
 
 

                                                           
1 Påverkar flera olika områden. 
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Under den här formen av kristräning tränas olika discipliner inom organisationen. Annars är 
det vanligt med ren medieträning men den här träningen är tänkt för att lära organisationer 
hantera alla de komplexa problem som uppstår under en kris. (Eiken, 2005) 
 
Kristräning går till så att organisationens ledningsgrupp eller krisgrupp (om man har en utsedd 
sådan) samlas i ett rum där de stängs in och sedan via telefon och tv får information om att en 
katastrof har inträffat. Ledningsgruppen får sedan hantera krisen genom att använda telefonen 
(alla samtal går då till träningsledarna som simulerar andra roller) och ta beslut sinsemellan. 
Vartefter tiden går får gruppen information via nyhetsinslag på tv:n om hur läget utvecklar sig 
samt telefonsamtal från träningsledarna. (Eiken, 2005) 
 
Den beskrivna kristräningen drivs genom simuleringar för att personalen skall tvingas att 
agera under samma förutsättningar som under en riktig kris. De specifika förutsättningarna är 
tidspress, krav på att agera fort och rätt samt kunskaps och informationsbrist. Att låta 
ledningsgruppen agera under krisliknande omständigheter gör att det upptäcks vilka roller de 
olika gruppmedlemmarna träder in i under kris. Simuleringarna leder också till att man kan 
upptäcka de svaga länkar som finns i organisationens krisförberedelse. (Eiken, 2005) 
 
 
 

4. Resultatredovisning 

4.1 ”Risk business” 
När researrangörer talar om risk skiljer de på två olika kategorier av resor. De talar om resor 
som är ”Risk business” och resor som anses vara ”non risk business”. Vi fokuserar på resorna 
som faller under kategorin ”Risk business”, det är dessa resor som i dagligt tal kallas för 
charter resor. Kategorin ”non risk business” består av det vi kallar för reguljära resor. 
Skillnaden mellan dessa två typer är att charter resan består av flygstolar, hotellbäddar osv, 
vilka researrangören redan har köpt och sedan paketerat till ett erbjudande som sålts till 
kunden. Den reguljära resan fungerar så att kunden kontaktar researrangören och framför sitt 
önskemål, när researrangören har fått förfrågan från kunden köper han det kunden önskat. Det 

Ledarskap 
Vad gör vi? 

Vem gör det? 

Relationik 
Vad händer med mig 

-med dem? 
-med oss? 

Kommunikation
Vad säger vi? 

-Till vem? 
-Vem säger det? 
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innebär att det är först när det finns en kund som researrangören bokar hotellbäddar, 
flygstolar, transferresor och så vidare. Vid reguljära resor har därför inte researrangören några 
kostnader för resan innan kunden har bokat den. Vid charterresor däremot har arrangören 
redan köpt resan och har därigenom redan haft en utgift innan han fått några intäkter. 
(Löfgren, 2005) 
 
Detta handlingssätt innebär att researrangören börjar på ett minusresultat som han måste 
vända genom att sälja resor. Detta är en riskfaktor i verksamheten då kostnaderna kvarstår 
även om något inträffar så att resenärerna uteblir. Charterbolagens affärsidé är att köpa upp 
stora kvantiteter av hotellbäddar och flygstolar för att därigenom hålla nere kostnaderna, de 
jagar alltså skalfördelar. Genom att köpa upp stora kvantiteter till låga priser kan arrangören 
erbjuda kunderna färdiga paketresor till ett förhållandevis lågt pris. Att köpa resor innan det 
finns kunder och att köpa mycket är alltså själva affärsidén och det är också det som är risken, 
detta förhållande förklarar uttrycket ”Risk business”. (Löfgren, 2005) 
 

4.2 Riskbedömning 

4.2.1 Riskbedömningar av researrangörerna 
 Det görs inom resebranschen ständiga riskbedömningar. Bedömningarna görs på olika sätt 
och med hjälp av olika ramar. På Fritidsresor ska personalen på resmålen göra löpande 
bedömningar av upplevd risk på själva resmålet. Dessa risker rapporteras in och diskuteras 
varje vecka på veckomöten. Alla avdelningar på Fritidsresors huvudkontor måste rapportera 
in vad de upplever som riskfyllt på sin avdelning och inom sitt område. Centralt diskuterar 
man de inrapporterade riskerna och beslutar om agerande kvartalsvis. När man diskuterar 
riskerna varje kvartal följer man även upp tidigare inrapporterade risker för att se hur de 
utvecklat sig och gör en bedömning av huruvida de kommer att bli aktuella igen. (Stenberg, 
2005) 
 
På My travel finns det inte ett formellt handlingssätt för att följa upp risker såsom det finns på 
Fritidsresor. My travel uppger att de viktigaste källorna för att upptäcka risker är UD, 
personalen på resmålen samt olika samarbetspartners på resmålen.  Rekommendationer och 
avrådanden från UD följs noggrant av både My travel och Fritidsresor.   
 
Även media kan idag bidra med information till researrangörerna eftersom resenärerna kan 
höra av sig till media med mobiltelefon. Tack vare mobiltelefoner kan media få informationen 
samtidigt som, och ibland till och med före researrangören. Att mobiltelefonerna har förbättrat 
medias informationsläge påpekar både My travel och Fritidsresor. 
 
Man har på Fritidsresor en larmcentral som är bemannad dygnet runt. Det är till larmcentralen 
alla tips och riskvarningar kommer. Fritidsresor får tips och varningar från många olika källor. 
Man begränsar sig till att framförallt följa upp tipsen som kommer från nordiska källor 
eftersom det skulle bli för mycket att bearbeta om personalen skulle följa upp alla varningar 
som kom. De mest aktiva myndigheterna med att sända ut varningar är USA, Australien och 
Storbritannien men dessa kan Fritidsresor följaktligen inte följa upp. (Edwards, 2005)  

4.2.2 Riskbedömningar av Utrikesdepartementet 
Den källa som researrangörerna uppger som en av de viktigaste är Svenska 
Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet gör löpande bedömningar av länders 
säkerhetssituation. Utrikesdepartementet avråder från resor till länder eller områden som 
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exempelvis drabbats av krig, risk för krig eller krigsliknande situationer, politiska oroligheter, 
terroristattacker eller naturkatastrofer. En avrådan från UD att resa till ett land är en 
rekommendation det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet att avstå från att åka 
eller skjuta upp resan. Det är dessa rekommendationer som researrangörerna följer. (UD, 
2005) 
 
Att researrangörerna följer rekommendationerna beror förutom på säkerhetstänkandet också 
på att det i och med UD:s rekommendationer följer vissa ekonomiska och juridiska 
konsekvenser. När UD utfärdat en avrådan kan resenären avboka sin resa utan att förlora de 
pengar som har betalats in. Villkoren finns i ett avtal mellan Konsumentverket och Svenska 
Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation. Vidare i detta avtal finns det också reglerat 
att researrangören har rätt att utträda ur avtalet med resenären om UD har utfärdat en avrådan. 
Dessa villkor innebär att det blir naturligt för researrangören att ställa in resan. Avtalet ger 
resenärerna rätt att utebli och få tillbaka sina pengar och arrangören rätt att utträda ur avtalet 
med resenären. Detta avtal låter därigenom researrangören ”slippa” genomföra resan vilket är 
positivt både ur en säkerhets- och ekonomisk synvinkel.  En resa till ett område som har blivit 
krigshärjat eller liknande kommer med stor sannolikhet att bli en förlust affär för arrangören. 
Denna diskussion förklarar varför researrangörerna uppger att de följer UD:s 
rekommendationer till punkt och pricka. 
 
 

4.3 Flexibilitet 
På Fritidsresor försöker man hantera risksituationer genom att ha en flexibel plattform. Att 
inte budgetera med risk är ett sätt att vara flexibel. Genom att vara flexibel hoppas de att 
snabbt kunna anpassa sig till nya situationer. Det ska vara möjligt att säga upp hotellplatser 
och dirigera om flygrutter om ett resmål plötsligt blir impopulärt hos kunderna och de istället 
vill flyga någon annanstans (Stenberg, 2005). Fritidsresor arbetar idag i mindre utsträckning 
än förut med garantier2 på hotell. I oroliga länder försöker de att helt undvika att låsa upp sig 
på hotell men i vissa länder blir de tvungna om de skall ha med resmålet i programmet. Ett 
exempel på ett sådant land är Egypten och det innebär därför förstås en risk för företaget att 
inkludera det i programmet. Det faktum att man har ett mindre antal garanterade hotell än 
förut innebär en möjlighet till flexibilitet, det räcker att betala för de hotellrum som faktiskt 
används. Fritidsresor äger dock fortfarande en del hotell vilket utgör en riskfaktor. De egna 
hotellen ska betalas oavsett om kunderna åker dit eller inte. Fritidsresor äger också 6,5 
flygplan och dessa måste vara i luften hela tiden för att de ska vara lönsamma (Edwards, 
2005). Detta innebär att de måste styra om flygrutterna så fort som möjligt om ett resmål blir 
impopulärt. De egna flygplanen är lättare att styra om än de inhyrda. Ett inhyrt plan tar 
normalt sett ungefär en månad att säga upp eller ställa om till ett annat resmål. 
 
My Travel har egna flygplan som möjliggör flexibilitet genom att deras turer kan styras om i 
fall de ursprungliga inte får tillräckligt många resenärer. Deras sätt att hantera risk bygger 
liksom Fritidsresors på flexibilitet. Ett sätt som de arbetar på är att kontraktera ett mindre 
antal hotell till en början och därefter kontraktera fler där man märker att efterfrågan finns. 
Generellt sätt arbetar My Travel med färre garanterade platser än vad de säljer. Det 
tillvägagångssättet tillämpar de för att kunna hålla sig flexibla och dra sig ifrån ett resmål till 
en så liten kostnad som möjligt om gästerna skulle svika. Den här principen är inte möjlig för 
bolaget att tillämpa på de populärare resmålen eftersom de i så fall riskerar att inte få några 

                                                           
2 När arrangören förbokat platser de inte kan avboka utan att behöva betala hela avgiften 
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hotellbäddar. Det finns flera olika kontrakt mellan hotellen och My Travel. De varierar i 
storlek, från att man hyr hela hotellet under hela säsongen till att bara ett fåtal bäddar hyrs 
under högsäsongen. De är också olika hårt bundna till olika kontrakt. På flera resmål äger My 
Travel egna hotell och det utgör en riskfaktor eftersom här inte finns någon flexibilitet, det går 
inte att dra sig ur om resenärerna uteblir. I länder där läget anses riskfyllt binder de sig inte 
vid hotell eftersom det är osäkert om någon kommer att vilja åka dit. Som exempel nämns Sri 
Lanka där My Travel inte vill binda sig vid hotell eftersom det inte är säkert att det finns 
tillräckligt med resenärer. (Löfgren, 2005) 
 
 
 

4.4 Larmsignal 
Hur får resebolagen reda på att något har hänt och hur agerar de? 
 
Fritidsresor har en sambandscentral som är bemannad alla dagar, året om, 24 timmar om 
dygnet. Här sitter personal och följer till exempel CNN:s nyheter och tar emot tips för att vara 
beredd att agera om något skulle inträffa på något av deras resmål. Det kommer en ständig 
ström av tips och varningar, de mest aktiva myndigheterna finns i USA, Australien och 
Storbritannien. De som sitter vid riskbevakningen får avgöra vilka tips som ska följas upp, 
dessa tips rapporteras vidare till de nio personer som är beredskapsansvariga. Det är de 
beredskapsansvariga som är ansvariga för och har befogenhet att sätta igång 
beredskapsorganisationen. En av de beredskapsansvariga finns alltid tillgänglig för 
riskbevakningen att kontakta vid situationer då det behövs kraftigare åtgärder. Mindre och 
mer rutinmässiga åtgärder beslutar de som sitter vid riskbevakningen om själva. (Edwards, 
2005) 
 
 
På My travel får man information om att något har hänt från flera olika källor. En viktig källa 
är Utrikes Departementet men även personalen som är på plats på resmålen, anhöriga till 
resenärer och media är viktiga informationskällor. Personalen som är på plats kommunicerar 
med huvudkontoret främst via mail, men även via mobiltelefoner, fasta telefoner och fax. När 
en katastrof har inträffat har My travel ett larmträd som finns tvärfunktionellt i 
organisationen, det är personer som sitter på viktiga positioner som  finns med i det. I det här 
larmträdet finns ett antal personer som turas om att ha jour så att det alltid går att få tag på 
någon ansvarig. Det är den personen som ansvarar för att dra igång arbetet efter att något har 
hänt och ser till att man startar larmträdet. Alla vet vem de ska ringa och är det någon som är 
otillgänglig fortsätter man med nästa på listan. Vid behov kan de även ringa runt till flera i 
organisationen. Under exempelvis tsunamin räckte det inte med larmträdet utan då var i stort 
sett hela organisationen inblandad. (Löfgren, 2005) 
 

4.5 Katastrofplan 
My travel:s katastrofplan består av att larmträdet har klara instruktioner för hur de anställda 
ska agera vid en krissituation. Det finns instruktioner för hur de ska svara anhöriga och vilka 
frågor de behöver ställa till den personal som är på plats på resmålen för att avgöra 
omfattningen av katastrofen samt vad som behöver göras. Personalen tränas för kriser bland 
annat genom att man simulerar kriser. Det som simuleras är ofta flygplanskrascher. De tränar 
för att kunna möta anhöriga och resenärer på ett professionellt sätt, det ska inte spela någon 
roll vem i larmträdet man pratar med utan svaren ska vara detsamma. Det är viktigt med en 
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standardiserad, enad front i en krissituation. Det finns inte olika handlingsplaner klara för 
olika former av  katastrofer eftersom till exempel en jordbävning kan vara allt från att marken 
vibrerar lite till att en hel stad ödeläggs. Det man fokuserar på är att ta reda på vad som har 
hänt och vad som behöver göras. När något har hänt på ett resmål läggs information om det ut 
på ett intranät så att all personal i hela organisationen vet om det. Vid behov så finns läkare, 
psykologer och andra experter i Sverige att rådfråga. Dessa är inte anställda i organisationen 
utan fungerar som samarbetspartners. Det finns inga på plats på resmålen utan där samarbetar 
man med de läkare som finns på plats och man vet vem som ska kontaktas vid behov. 
(Löfgren,2005) 
 
Vid en katastrof har Fritidsresor representanter lokalt på varje resmål som ska kunna ta hand 
om resenärerna vid behov. Representanterna nås i första hand genom telefonkontakt när något 
har hänt. Det finns även möjlighet att använda satellittelefon om det vanliga telefonnätet har 
slagits ut vid en katastrof. Det finns utarbetade handlingsplaner och checklistor som behandlar 
vad som skall göras vid olika händelser och vilka som ska kontaktas samt i vilken ordning. 
Det finns manualer för hur organisationen ska agera vid sådana händelser som vanligtvis 
förekommer, till exempel stormar, bränder och jordbävningar. Eftersom det inte går att 
förbereda sig på varje specifik händelse arbetar man med att ha välfungerande rutiner och en 
organisation som är förberedd på att hantera nya situationer så bra som möjligt. (Edwards, 
2005) 
 
Det är också viktigt att ha ett bra samarbete med lokala myndigheter och andra aktörer för att 
kunna göra ett så bra jobb som möjligt vid en katastrof. Fritidsresor har även lokala 
katastrofplaner för hur personalen praktiskt ska agera på resmålet. De katastrofplanerna 
innehåller bland annat när man ska evakuera, var man ska samlas, hur man ska få tag på 
läkare osv. De lokala katastrofplanerna ses över minst två gånger per år. (Edwards, 2005) 
 

4.6 ”Emergency organisation” 
Fritidsresor har en ”emergency organisation” som står för kompetensen i krissituationer. 
”Emergency organisation” tillhandahåller expertisen som behövs för att kunna agera på ett 
rationellt och bra sätt i en krissituation. De meddelar vad som behövs göras och hur, sedan får 
fritidsresor stå för de medel som behövs för utförandet. 
 
”Emergency organisationen” står inte för de kostnader som uppstår vid en eventuell katastrof. 
”Emergency organisation” är bara ansvariga för sina egna kostnader, såsom exempelvis löner. 
Vid en eventuell katastrof är det Fritidsresors produktionsenhet som står för de uppkomna 
kostnaderna. Det kan till exempel vara kostnader för att evakuera resenärer eller för att flyga 
ner ett läkarteam för att hjälpa skadade resenärer. (Stenberg, 2005) 
 
Hur många från organisationen som behöver engageras vid en katastrof varierar men det 
vanliga vid en mindre händelse såsom jordbävning är mellan 10-15 personer. Dessa personer 
är då från olika professioner eftersom det är olika funktioner som behövs. I en exceptionell 
krissituation engageras alla och då får även de som inte är specialtränade för att hantera kriser 
rycka in. (Edwards, 2005) 
 
Det finns olika typer av experter som till exempel läkare och annan vårdpersonal knutna till 
organisationen som kan kallas in och rycka ut omedelbart när det behövs. (Edwards, 2005)   
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4.7 Massmediebild 
Det är viktigt för researrangören att vid en katastrof handla på ett sådant sätt att allmänheten 
får ett gott intryck då detta lindrar skadorna från det inträffade. Bilden allmänheten får av 
researrangören är till största del skapad av media.  Ett gott uppträdande gör att resenärerna 
bibehåller förtroendet för researrangören och därför kan tänka sig att resa med dem igen. Att 
utmärka sig genom att visa handlingskraft och goda värderingar kan även leda till att företaget 
vinner nya kunder.  
 
Ett tydligt exempel på hur researrangören kan vinna positiv publicitet genom handlingskraft 
och bra agerande är Fritidsresors och Lottie Knutssons3 agerande under tsunamin. Fritidsresor 
fick mycket positiv publicitet under bevakningen av flodvågskatastrofen (Stenberg, 2005) 
vilket berodde på att de hade en organisation som möjliggjorde ett snabbt agerande.  Efter 
tsunamin var Fritidsresor etta på Top of Mind undersökningar som gjordes i början av 2005 
och de har haft ett bra bokningsläge som de till viss del hänför till den positiva publiciteten 
Fritidsresor fick efter tsunamin (Edwards, 2005). 
 
 En viktig komponent för att skapa en god bild av sig själv i massmedia är att det finns bra 
och väl förbered personal som kan sköta mediekontakterna. Fritidsresor utmärkte sig i 
massmedia genom Lottie Knutssons framträdanden som ingav förtroende och handlingskraft. 
Mikael Edwards betonar hur viktiga massmedia relationerna är och berättar att Fritidsresor 
har fyra personer som arbetar heltid med mediekontakter. Fritidsresor har mycket kontakt med 
media eftersom de är tillgänglig dygnet runt och media därför kontaktar Fritidsresor eftersom 
de har dygnet runt bemanning. Fritidsresor arbetar med att vara öppna och ärlig mot media 
och kan genom en aktiv kontakt med media döda felaktiga rykten innan de sprider sig. 
(Edwards, 2005) 
 
My travel uppger även de att de arbetar aktivt med mediebilden. För att påverka mediebilden 
försöker företaget ha långsiktiga relationer med media. Det finns en medietränad 
kommunikationsavdelning som är ansvarig för kommunikationen med media. 
Kommunikationsavdelningen arbetar med reklam ut till kunderna samt kommunikation och 
information. Ansvarig på kommunikationsavdelningen är kommunikationsdirektören samt en 
huvudansvarig för Ving och en för Always, dessa har till sin hjälp ca 20 medarbetare. 
(Lövgren, 2005) 
 
Fritidsresor har återkommande kristräning. Det finns egenbyggda program för att träna på hur 
organisationen skall agera i en krissituation. Det genomförs simuleringar för att träna på att 
göra rätt vid olika typer av katastrofer, det tränas också genom att personalen får göra 
funktionalitetstestester och olika skrivbordsövningar. (Edwards, 2005)  
 
Även My tavel tränar för kriser genom simuleringar. De tränar för att under kris kunna möta 
allmänheten med en standardiserad och enad front. Det ska inte spela någon roll vem man 
pratar med utan man ska få samma svar och hjälp av alla och detta behöver tränas in. 
(Lövgren, 2005) 
 
En annan viktig komponent för att kunna ge en god bild av sig i media, är att visa sig villig att 
offra stora resurser och göra allt som är möjligt för att hjälpa sina resenärer när något har hänt.  
Fritidsresor förklarar att, om en katastrof skulle inträffa finns inga begränsningar på hur 
mycket pengar som kan läggas ut för att till evakuera resenärer, de tar kostnaderna för att 

                                                           
3 Informationschef på Fritidsresor 
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kunna upprätthålla ett bra rykte. Fritidsresor förklarar att ägarna har en stor förståelse för att 
det går åt mycket pengar och förstår att det är viktigt. (Stenberg, 2005) 
 

4.8 Förändringar 
Både Fritidsresor och My Travel har efter den senaste tiden av terrordåd och naturkatastrofer 
ökat sitt säkerhetstänkande.  
 
På My Travel berättar Ulf Löfgren att de tänker mer på säkerheten nu. Till exempel undviker 
de att skicka egna flyg till osäkra resmål istället använder de sig av reguljärflyg till vissa 
resmål eftersom reguljärflyg reser överallt. Vidare så har de idag färre egna hotell och 
fullbetalar (hyr ett helt hotell under hela säsongen) färre hotell än tidigare eftersom det är färre 
resenärer idag. (Löfgren, 2005) 
 
Fritidsresor lägger nu mer pengar på ”emergency organisation”. Det läggs också mer och mer 
pengar i budgeten för att träna och utbilda personal som ska kunna agera i krissituationer. Här 
övar de på att åka ner till olika resmål och öva på att evakuera människor. Det gör att de vet 
hur de ska agera om något inträffar. Det finns en plan för hur personalen ska agera. (Stenberg, 
2005). Idag har de minskat antalet hotell där de bokar rum med garantier4. Det läggs numera 
mer pengar på ny utrustning som till exempel satellittelefoner för att kunna få kontakt med 
katastrofdrabbade områden.(Edwards,2005) 
 
Flygplanen har blivit säkrare efter 11 september, cockpiten var låst redan tidigare men andra 
säkerhetsåtgärder har vidtagits. Nytt är att det finns kameror i kabinen vilket gör att piloterna 
kan följa vad som sker där utan att behöva resa sig. Tidigare fanns bara ett titthål vilket 
innebar att en av piloterna var tvungen att resa sig och lämna spakarna för att se vad som 
hände. Detta innebar en onödig säkerhetsrisk och därför finns nu kameror. (Stenberg, 2005) 
 
 
 

5. Analys och tolkningar 

5.1 Researrangörerna och omvärlden 
Scott beskriver organisationer som ”open” eller ”closed” och ”rational” eller ”natural”. (Scott, 
2003). Då resebolagen möter en varierande och utmanande omgivning är det exempel på ett 
”open system”. De passar även in på beskrivningen att vara ett ”rational system” då de 
anpassar sin struktur efter omgivningen för att vara effektiva. Vi ser exempel på 
omvärldsanpassning då de försöker att i en allt mindre utsträckning binda upp sig på 
hotellkontrakt som gäller hela hotell, hela säsonger. Researrangörerna försöker vara flexibla 
genom att kunna ta bort resmål som inte längre är attraktiva ur programmet och i stället 
ersätta de med andra resmål.  
 

                                                           
4 Rum de bokar på förhand och får betala även om de inte har gäster att fylla dem med. 
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Resebolagen bör kunna kategoriseras som ett typexempel på ”rational system” då de till och 
med löpande under en säsong anstränger sig för att anpassa utbudet efter det visade intresset. 
Anpassningen sker genom möjligheten att kunna styra om flygrutter och säga upp hotell när 
resenärerna av olika orsaker inte länge vill besöka resmålet. (Löfgren och Stenberg, 2005) 

5.2 Researrangörerna och budgetering 
I de tre budgeteringsmodeller som Collier och Berry nämner finns en som kallas ”risk 
excluded” vilken innebär att risker faller utanför budgeten och att riskbedömningar görs på 
andra ställen än i budgeten. (Collier & Berry, 2003).  
 
Både My travel och Fritidsresor hanterar katastrofrisker på det viset att de inte har någon post 
i budgeten. Däremot görs vissa riskbedömningar. Fritidsresor har regelbundna möten då risker 
av olika slag diskuteras och de risker som kommer fram bedöms centralt i organisationen 
kvartalsvis (Stenberg, 2005). På My travel görs inga generella regelbundna bedömningar men 
de kontrollerar nya resmål med risk som en viktig parameter och personalen på resmålen kan 
tala om vilka risker de ser (Löfgren, 2005). Researrangörernas hantering av katastrofrisker i 
budgeten faller under kategorin ”risk excluded” eftersom risk inte behandlas i budgeten. Att 
de inte budgeterar risk kan upplevas som konstigt då de är risk medvetna och har en aktiv 
krisplanering. Orsakerna till att risk inte behandlas i budgeten diskuteras längre fram i 
uppsatsen. 
 
Drury skriver att för att underlätta beslutsfattande under osäkerhet kan beslutsmodeller 
användas för att räkna fram sannolikheter för olika utfall. Han skiljer på objektiva 
sannolikheter som tas fram matematiskt eller genom historiska data och subjektiva 
sannolikheter som grundar sig på bedömningar av till exempel styrelsen. När sannolikheter är 
skattade används dem för att räkna ut det förväntade värdet av beslutet. (Drury, 2004). 
 

Researrangörer 

Fokus ut från organisationen

Anpassning 
till omgivning 

Closed Open

Natural 

Rational 
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Att räkna med sannolikheter och förväntade värden är dock ingenting som Fritidsresor och 
My travel praktiserar. Då de inte vet vad som ska mätas kan de inte heller räkna på 
sannolikheter, ingen hade till exempel trott att två plan skulle flyga in i World Trade Center 
(Edwards, 2005). Ulf Löfgren berättar att på My travel beräknas indirekt ett förväntat värde. 
Vinsten de beräknas tjäna på varje resmål kan ses som ett uttryck för risken då man förlorar 
vinsten ifall resan ställs in (Löfgren, 2005). 
 
”Att inte budgetera risk är ett sätt att vara flexibel” (Stenberg, 2005) var ett uttalande som 
gjordes under intervjuerna. Det uttalandet kan ses som ett uttryck för en syn som 
sammanfaller med den som hålls inom ”risk excluded modellen”( Collier & Berry, 2003). Det 
som uttrycks kan förstås som att frånvaron av en budget gör att det inte finns några mentala 
begränsningar för hur mycket katastrofarbetet får kosta. I praktiken kommer det ändock att 
finnas en begränsning eftersom medlen inte är obegränsade. Frågan är om inte en budget gör 
att det i praktiken finns mera medel tillgängliga för katastrofarbete, även om det också sätter 
ramar. 

5.3 Researrangörerna och krisförberedelser 
Både Fritidsresor och My travel betonar vikten av att förbereda sin marknadskommunicerande 
funktion på att möta allmänheten under kris. Detta behandlas av Barton i en artikel där han 
beskriver hur marknadsföringschefen skall förberedas för att hantera kris på bästa sätt 
(Barton, 2004). Enligt Barton är det första som skall göras att utveckla en plan för 
krishantering. Planen skall innehålla alla tänkbara kriser organisationen kan utsättas för. 
Fritidsresor har gjort detta genom att ta fram olika handlingsstrategier och mallar för agerande 
vid olika händelser. Även My travel har tagit fram instruktioner för agerande vid en kris. 
Sammanfattningsvis har båda resebolagen vi studerat antagit krisplaner även om de inte har 
den formella karaktär som Barton beskriver utan snarare har formen av instruktioner och 
prioriteringsordningar.    
 
 Barton (2004, sid 45) citerar Robert F Hartley som säger följande: “No firm today can violate 
social and environmental constraints with impunity. The reputation or public image of a firm- 
how it is perceived by its various publics- can play a crucial role in success and failure 
(Barton, 2004).  Den här åsikten delas av Fritidsresor och My travel. Exempelvis har My 
travel en kristränad marknadsavdelning om ca 25 personer och de uppger att kontakten med 
media är mycket viktig (Lövgren, 2005). 
 
Chong:s (2004) sex steg för att förbereda en organisation för kris är aktuella för resebolagen. 
De sex stegen går till stor del att identifiera hos de två resebolagen vi studerat. Det första 
steget, ”Coping” är båda resebolagen förbereda för. Båda resebolagen har katastrofplaner som 
kan startas upp när som helst på dygnet av en utsedd person. Det viktiga i det första steget är 
att vidta nödåtgärder för att skydda människor och tillgångar, här påpekas också vikten av att 
vårda goodwill (Chong, 2004). Båda resebolagen tränar sin personal för att kunna möta 
allmänheten på ett bra sätt och därigenom ge ett tryggt och stabilt intryck. 
 
Steg två och tre som är ”rethinking” och ”initiating” går också att identifiera om än inte lika 
väl som det första. ”Rethinking” görs framförallt av Fritidsresor som varje kvartal diskuterar 
kriser och analyserar hur agerandet fungerat. ”Initiating” gör båda bolagen då båda anger att 
man har lärt sig efter katastrofer som varit och gjort vissa förändringar. Exempelvis har 
Fritidsresor köpt in fler satellittelefoner och förbättrat kommunikationssystemet efter 
tsunamin (Edwards, 2005).  
 



 23

 
”Sensing” som är det fjärde steget praktiseras av båda bolagen då båda anger att personalen på 
plats har ständig uppmärksamhet och genast rapporterar in varningssignaler till 
huvudkontoren. Chong (2004) föreslår att organisationer ska skapa nätverk för att bredda den 
externa kontakten och därigenom öka möjligheten att fånga upp varningssignaler (Chong, 
2004). My travel berättar att de samarbetar med olika partners på resmålen för att kunna få 
tillgång till lokal information och därigenom vara bättre informerade om vad som händer 
(Lövgren, 2005). Härigenom ser vi exempel på hur My travel arbetar med nätverk precis som 
Chong (2004) föreslår. 
 
”Intervening” som är det femte steget går också att urskilja hos båda bolagen. Båda bolagen 
tar ständigt emot och följer upp tips. Många av tipsen följs inte upp men de starkaste tipsen 
och de ifrån säkra källor följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas. Det sjätte steget, 
”sandbagging” är agerandet under pågående katastrof. Båda bolagen har katastrofteam som 
rycker ut och agerar under katastrofer. Researrangörerna anger också att de är flexibla och kan 
därmed engagera hela organisationen i katastrofarbetet när det blir nödvändigt. 
 
Kris är en serie händelser som: utgör ett existentiellt hot mot organisationen och som 
organisationen inte är designad för att hantera (Eiken, 2005). Eftersom en kris inte är något 
som organisationen normalt hanterar kan de inte heller ha förberedelse hos linjeorganisationen 
att kunna hantera den på samma sätt som de ordinarie uppgifterna. På Fritidsresor hävdas i 
linje med detta att de inte kan förutse alla potentiella händelser utan bara ha välfungerande 
rutiner och planer för hur en krisgrupp ska agera (Edwards, 2005). Fritidsresors förberedelser 
kan liknas vid en plan för hur de tre olika områdena som arbetar ihop och påverkar varandra 
under en kris hanteras (se bild, s.12).   

 

6. Slutsatser 
Vi kommer nu att presentera de slutsatser vi har kunnat dra efter våra studier av 
charterbranschens riskhantering . Då vi endast har haft två respondenter kan vi inte 
generalisera utifrån våra studier. Vi kommer även i slutsatserna att använda begreppen 
resebolagen och researrangörerna för att syfta på de två vi har undersökt. Med detta vill vi 
klargöra att språkbruket inte innebär att vi drar generella slutsatser.  
 
Vi ville med våra studier klargöra vilka förändringar som hade skett i resebolagens hantering 
av katastrofrisker. Våra slutsatser är att attityden har förändrats, medan förändringarna i 
praxis är mindre. Researrangörerna tänker mer på riskerna idag då de idag har en större 
medvetenhet om katastrofrisken. Förändringarna som har skett är att de i ännu högre grad än 
tidigare försöker att ha ett reseprogram som är så flexibelt som möjligt. Vissa 
säkerhetsåtgärder har också vidtagits men de praktiska förändringarna är ganska små. 
Sammanfattningsvis har kunskapen om vilka rutiner som gäller vid en katastrof blivit större 
även om rutinerna i sig är desamma som tidigare. Den turbulenta tiden som har varit har gett 
träning och därmed större kunskap.  
 
Resebolagen vi studerat ger intrycket av att vara väl medvetna om sin utsatthet för risk. 
De är medvetna om sin osäkra omvärld och anpassar sig efter den, denna slutsats stöder vi på 
att de uppträder som så kallade ”open rational systems”. ”Open rational systems” anpassar sin 
struktur efter omgivningen för att vara effektiva (Scott, 2003). 
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Det är tack vare den osäkra miljön nödvändigt för resebolagen att anpassa sig till 
omgivningen, det vill säga kundernas skiftande önskemål. Kundernas önskemål förändras 
efter vad som sker i omgivningen och därmed blir det också nödvändigt för researrangörerna 
att ha omvärldsbevakning om de vill ligga steget före. Vi kan därmed dra slutsatsen att 
omvärldsbevakningen är nödvändigt för resebolagen om de ska kunna erbjuda kunderna 
attraktiva resor. 
 
 
Trots att resebolagen är medvetna om sin risk väljer båda två att inte budgetera risken. 
Budgeteringsmodellen resebolagen använder är en ”risk excluded” modell som innebär att 
risker faller utanför budgeten och att riskbedömningar görs på andra ställen än i budgeten 
(Collier & Berry, 2003). Resebolagen har i och med sin organisationsstruktur en naturlig 
riskbedömning.  De har lokala medarbetare på plats samt lokala samarbetspartners som är en 
del av deras nätverk, dessa har en viktig roll då de skall rapportera in potentiella risker. 
Slutsatsen är att nätverken på resmålen är en viktig komponent för att göra riskbedömningar. 
Vidare har vi funnit att det görs flera olika former av riskförberedelser, men inte några 
ekonomiska i form av budgetering. De riskförberedelser som görs är av en mer praktisk 
karaktär. Detta torde innebära att en förhållandevis stor risk bärs av platscheferna då deras 
lyhördhet är avgörande för huruvida det finns en förberedelse för katastrofen eller inte. 
Avsaknaden av en ekonomisk förberedelse gör platschefernas ansvar tyngre då det blir än 
viktigare att förutse katastrofer. 
 
Resebolagen kan inte räkna ut förväntade värden av sina resor för att använda det som hjälp 
vid beslutsfattande under osäkerhet. De använder inga matematiska bedömningar för att 
bedöma huruvida ett resmål är lönsamt trots en existerande risk. Resebolagens fokus läggs 
istället på att lära sig hantera risken och klara av katastrofer när de inträffat. Det är inte 
möjligt att räkna ut sannolikheten för en kris då de inte i förväg vet vilka händelser som kan 
inträffa. Definitionen på en kris är; en händelse som  är ett existentiellt hot mot organisationen 
och som organisationen inte är designad för att hantera. Definitionen gör det omöjligt att vara 
förberedd på den specifika krisen för är man förberedd på händelsen är det ingen kris utan 
”bara” en incident.  
 
Resebolagen har katastrofplaner för att förbereda organisationen på att hantera en kris. De 
kristränar för att kunna hantera kriser bättre och det finns marknadskommunikatörer som 
sköter kommunikationen med allmänheten. Båda bolagen förbereder sina marknadsfunktioner 
för att hantera kriser och därigenom kan de förbättra sin position vid ett eventuellt inträffande.  
 
Resebolagen kan inte förhindra katastrofer och för det mesta inte heller förutse dem, istället 
kan de genom goda förberedelser och väl inövade rutiner vara förbereda när de inträffar för att 
då kunna minimera skadan. Våra slutsatser är vidare att researrangörerna fokuserar på den 
humanitära aspekten när det gäller katastrofförberedelser och lägger det ekonomiska åt sidan. 
Vi drar slutsatsen att när det gäller kriser är det händelser som inträffar förhållandevis sällan 
och berör människor väldigt starkt och därför finner resebolagen det svårt att anlägga ett 
ekonomiskt perspektiv. Det allt vanligare inträffandet av olika kriser innebär kanske att 
resebolagen blir tvungna att anlägga ett ekonomiskt perspektiv vid sidan av det humanitära då 
företagens fortlevnad annars kanske kan hotas.  
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Slutligen kan vi konstatera att resebolagen använder sig av de teorier vi studerat i den mån det 
för dem är möjligt. De kristränar och har katastrofplaner enligt presenterade teorier förutom 
detta uppträder man som ”open rational systems” och anpassar sin verksamhet efter rådande 
världsläge. 
 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Förbereder sig resebolagen tillräckligt?  
Våra undersökningar har gett oss inblick i hur resebolagen hanterar sin risk. Vi har studerat 
hur resebolagen förhåller sig till katastrofer och vartefter vi studerat teorier blivit överraskade 
över hur välförankrade deras förhållningssätt är i teorierna. Förvånande för oss var hur väl 
förbereda bolagen var redan innan sista årens krishändelser. Att de redan hade en ganska god 
förberedelse har medfört att de inte gjort stora förändringar. 
 
 Att det är ”omöjligt” att förbereda sig för kris ligger i sakens natur eftersom en kris definieras 
som: något som utgör ett existentiellt hot mot organisationen och som organisationen inte är 
designad för att hantera. Det som däremot kan diskuteras är vilka händelser som resebolagen 
skall vara designade för att hantera. ”Mindre katastrofhändelser” är ändock en del av deras 
verksamhet då det alltid kommer att ske jordbävningar, översvämningar och stormar. Vart 
gränsen skall dras för vilka händelser som organisationen skall förbereda sig för och vilka 
som skall falla utanför och därmed klassas som kriser är en bedömningsfråga. 
 
 Researrangörerna är medvetna om att vissa incidenter sker och förbereder sig för dessa, detta 
gäller exempelvis bränder och stormar. Det vi tycker kan diskuteras är vart de drar gränsen för 
sina förberedelser idag.  Då det under senaste åren har skett många större katastrofer som har 
klassificerats som kriser kan det kanske vara lämpligt att börja förbereda sig för denna typ av 
händelser. Idag när samhället börjat kräva av sina politiker att det ska finnas beredskap för 
stora katastrofer5 är det kanske oansvarigt av researrangörerna att klassificera dessa som 
kriser och därigenom låta bli att förbereda sig för dem?  
 
Resebolagen blev utsatta för kritik av Laila Freivalds6 i ett uttalande hon gjorde nästan ett år 
efter tsunamin.  Hon ifrågasatte deras agerande genom att säga: ”Jag är häpen över hur 
resebyråerna agerade…Men jag ställer mig frågan. Är resebolagens nivå i ansvaret rimlig” 
(Fokus, 2: 2005)?  Hon ställer samma fråga som oss; är det rimligt av resebolagen att betrakta 
katastrofhändelser som kriser eller är det en del av deras verksamhet och därför deras 
skyldighet att vara förberedda för. Tsunamin är i denna diskussion kanske ett dåligt exempel 
för trots kritiken ifrån Laila Freivalds har uttalanden från alla andra håll berömt resebolagen 
för deras agerande. Istället för att fokusera på tsunamin tycker vi att det kan diskuteras vilken 
förberedelse resebolagen är skyldiga att ha och det kan kanske vara ett lämpligt ämne för en 
kommande uppsats. 
 

                                                           
5 Efter utredning av regeringens agerande under tsunamin har krav framkommit på en framtida krisgrupp i 
regeringskansliet som skall kunna leda katastrofarbete i en krissituation. 
6 Sveriges Utrikesminister under bla tsunamin december 2004 
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7.2 Går det att budgetera katastrofer? 
Resebolagen har i nuläget ingen konkret ekonomisk förberedelse för de extra utgifter som 
uppkommer vid en katastrofhändelse. Huruvida detta är rätt av dem eller inte tycker vi är ett 
ämne för diskussion. 
 
I dagsläget uppger man att det inte är möjligt att förbereda sig ekonomiskt då man inte vet 
vilka belopp och händelser det kommer att handla om. Trots att det inte går att förutse exakt 
vilka händelser som kommer att ske vet resebolagen att exempelvis jordbävningar och 
bränder återkommer med förhållandevis jämna mellanrum. Dessa händelser borde det vara 
möjligt att ha en viss ekonomisk förberedelse för. Förslagsvis kunde Drury:s modell för att 
räkna ut förväntade värden vara en i detta fall användbar modell.  
 
Det förväntade värdet skattar den avkastningen som är trolig på lång sikt eftersom värdet är 
framtaget med hänsyn till olika händelseförlopp. På lång sikt blir detta värde ganska 
realistiskt eftersom det under en längre tidsperiod är troligare att de olika händelserna kommer 
att inträffa. Vi tycker att detta mått borde vara lämpligt för resebolag eftersom det i de flesta 
fall går att skatta sannolikheten för bränder och dylikt ganska väl och på längre sikt bör det 
därför vara ett ganska rättvisande värde.  
 
Denna form av beräkning skulle vara ett ganska enkelt sätt för resebolagen att förbereda sig 
ekonomiskt för de katastrofer som faktiskt är en del av deras vardag, samt för sådana 
händelser som tidigare betraktas som kriser men idag skulle kunna hamna under ett vidgat 
katastrofbegrepp. Vidare möjligheter att förbereda sig ekonomiskt kan säkert tas fram men det 
har vi inte kunnat göra här. Det skulle kanske vara ett lämpligt ämne att utreda i en annan 
uppsats. 
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9.Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 
Första mötet på Fritidsresor med Sven Stenberg 
Fritidsresor är med i en tyskägd koncern. Den nordiska gruppen ( Sverige, Norge, Danmark 
och Finland) har en omsättning på ungefär  miljarder, och har cirka 1500 anställda. 
Fritidsresor har 90 olika destinationer. Merparten av resorna är charterresor men de anordnar 
även temaresor som är lite dyrare och där resenärerna har högre krav på till exempel duktiga 
guider.  
 
Sven Stenberg är chef för processing som arbetar med redovisning, reskontrabokföring m.m. 
Han är även norden gruppens Risk Manager och ser till att eventuella risksituationer 
uppmärksammas. Då fritidsresor är tyskägt och noterat på tyska börsen finns det krav på att 
de måste ha en Risk Manager och löpande rapportera om vilka risker som finns. 
 
Fritidsresor har en sambandscentral som är bemannad alla dagar om året, 24 timmar om 
dygnet. Här sitter man och följer till exempel CNNs nyheter för att vara beredd att agera om 
något inträffar på något av deras resmål. Sambandscentralen tar beslut om hur fritidsresor ska 
handla vid olika situationer som tsunamin och jordbävningar. Det finns också representanter 
lokalt på varje resmål som ska ta hand om resenärerna vid behov. 
 
Det finns ingen speciell post för risk i budgeten. Det man gör är att lägga mer och mer pengar 
på hur man ska hantera olika risksituationer. Budgeten för att utbilda och träna personalen 
kräver mer och mer pengar. Det som i praktiken görs är att personal får åka ner till olika 
resmål och träna på att flytta på människor m.m. Fritidsresor har en ”emergency organisation” 
som står för kompetensen i krissituationer. Emergency organisation har dock ingen budget för 
oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer, terrorattacker och liknande. De står bara för 
sina kostnader, som löner för de som arbetar där. Inträffar en katastrof är det Fritidsresors 
produktionsenhet som står för kostnaderna för att till exempel kunna flyga hem resenärerna så 
snart som möjligt. Det är även produktionsenheten som betalar om läkarteam måste skickas 
till någon destination.  
 
Fritidsresor tar inte mer betalt för resor till speciellt utsatta områden. Däremot har man en 
handling-fee så resor till destinationer där kunderna behöver mer hjälp för att förstå kulturen 
och se landet blir dyrare. 
 
Sättet man ser på riskhantering är att försöka ha en flexibel plattform. Det vill säga att man 
kan säga upp hotellplatser och dirigera om flygrouter om ett resmål plötsligt blir impopulärt 
hos kunderna och de vill flyga någon annanstans. Genom att vara flexibel så kan man 
förhoppningsvis snabbt anpassa sig efter nya situationer. Om en katastrof skulle inträffa så 
finns inga begränsningar på hur mycket pengar som kan läggas ut för att till exempel få hem 
resenärer, utan man tar alla kostnader för att kunna bibehålla ett så bra rykte som möjligt. 
Eftersom katastrofer inte drabbar bara en organisation så ser man en stor förståelse för att det 
går åt mycket pengar i sådana situationer. I Asien gjorde man till exempel av med ungefär 120 
miljoner. En del av pengarna har de sedan fått tillbaka av staten. 
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Att inte budgetera med risk är ett sätt att kunna vara flexibel. Det som görs är i stället att 
personalen får säga vilka olika risksituationer de ser. Dessa risker gås sedan igenom 
kvartalsvis. 
 
Generellt görs en säkerhetsbedömning på varje destination innan det anordnas resor dit. 
Health Inspectors inspekterar säkerheten och standarden på hotellen. Säkerheten på 
flygplanen har höjts efter elfte september. Cockpiten har varit låst även innan dess så dit tar 
sig ingen in. Nytt är dock att det finns kameror i kabin så att piloterna kan se vad som sker där 
utan att behöva resa sig. Tidigare fanns ett titthål ut men då var en av piloterna tvungen att 
lämna spakarna för att gå och titta vilket sågs som en onödig säkerhetsrisk. 
 
De som är ansvariga för att olika risker upptäcks är ledningsgruppen. Ytterst ansvarig är 
Ekonomidirektören. Alla avdelningar måste rapportera in vad som ses som riskfyllt på deras 
respektive områden. 
 
Fritidsresor har efter terrorattacker och tsunami lagt mer och mer pengar på ”emergency 
organisation”. Tidigare lades inte alls lika stora resurser där. 
 

9.2 Bilaga 2 
Första mötet på My Travel med Ulf Lövgren 
Allmän presentation: 
My Travel är ett engelskt bolag med flera affärsområden. My travel har tre 
verksamhetsområden, vilka är; Nordamerika, Northern Europé och Great Britain. My travel 
har fyra svenska varumärken varav två är charterresor och två är så kallade reguljära resor.  
Ving och Always är deras två charterbolag medan Globetrotter och Ving Flex är reguljära 
resor. My travel har 250 anställda i Sverige och har 24 egna butiker där man säljer Vingresor. 
Återförsäljare och agenter säljer de andra varumärken samt sedan tre år tillbaka även 
Vingresorna. Mytravel är med ca 600000 resenärer om året den största resegruppen i Sverige. 
Mytravel har valt en annan strategi än fritidsresor och marknadsför varje varumärke med en 
egen profil medan Fritidsresor har samlat alla sina resor under ett Masterbrand. Den medvetna 
strategin innebär att man har valt  olika  profiler för de olika varumärkena och satsar på olika 
kundgrupper.  
 
Eftersom vi har valt att fokusera på charterbolag kommer vi inte presentera deras reguljära 
resor närmare. Vingresor har framförallt barnfamiljer och andra familjekonstellationer som 
sin kundgrupp. Man fokuserar på att det ska finnas något för alla och man vill att kunden 
starkt ska uppleva en känsla av; ”value for money”.  Always har nyligen genomgått en 
rebranding och deras målgrupp ska vara mogna par eller vuxna par utan barn som vill resa lite 
mer själständigt och bo på något enklare hotell än Vingsortimentet erbjuder.  Varumärket 
Ving är 50 år gammalt och Always är 20 år gammalt. Ving är även större och står för ca 2/3 
av resorna medan Always står för den resterande tredjedelen. 
 
Synen på risk: 
Ving och Always är charterresor och därmed så kallad ”risk business” medan de reguljära 
resorna (Ving flex och Globetrotter) går under benämningen ”non risk business”.  Att charter 
ses som en ”risk business” beror på att man inom charter köper upp eller kontrakterar hotell i 
förväg innan man har några kunder som faktiskt har bokat rummet. Samma princip gäller 
själva flygstolen. Bolagen har egna flyg som går till de största resmålen och hyr in sig på 
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stolar till de mindre resmålen eller samarbetar med ett annat charterbolag och hyr tillsammans 
med dem ett helt plan. Charterbolagens affärsidé är att sälja stora mängder av resor till låga 
priser och därför måste de också köpa upp större kvantiteter för att hålla nere priset och kunna 
tillhandahålla ett stort utbud när det är många kunder som efterfrågar resorna.  De flygplan 
som ägs av My travel är man mån om skall användas och flygas för att vara lönsamma. Man 
har en minimivolym av flygning som man måste göra affär på för att behålla lönsamhet.  De 
egenägda flygplanen ger möjlighet till flexibilitet att styra om rutterna till andra destinationer 
om de ursprungliga inte får tillräckligt med resenärer.  
 
My travel sätt att hantera risk är att i största möjligaste mån försöka att hålla sig flexibla. Ett 
sätt att hantera risk är att försöka kontraktera en mindre kvantitet av hotell och kontraktera fler 
hotell vartefter man märker att efterfrågan finns. Generellt sätt arbetar Mytravel med färre 
garanterade platser än vad de sedan säljer. Detta tillvägagångssätt tillämpar man för att hålla 
sig flexibel och kunna dra sig ifrån ett resmål med så liten kostnad som möjligt om gästerna 
skulle svika. Denna princip är inte möjligt för bolaget att tillämpa på många av de populärare 
resmålen då de i så fall riskerar att inte få några hotellbäddar. Det finns flera olika varianter av 
kontrakt mellan hotellen och My travel. Kontrakten varierar i storlek, från att man hyr hela 
hotellet hela säsongen till att man bara hyr ett fåtal bäddar under högsäsong, man är också 
olika hårt bunden vid olika kontrakt.  På flera resmål äger My travel hotell och detta är en 
riskfaktor eftersom dessa hotell inte går att dra sig ur om något skulle inträffa som gör att 
resenärerna uteblir.  Generellt sätt arbetar man med riskhantering genom att inte binda sig i 
fasta kontrakt med hotell i länder där läget är riskfyllt. Som exempel nämns Sri Lanka där My 
travel inte vill binda sig vid hotell eftersom man inte är tillräckligt säker på att resenärer 
kommer att vilja resa dit. 
 
My travel ligger i sin planering av resmål mellan ett och två år framåt i tiden och man gör 
ständiga riskbedömningar och tar inte med riskfyllda resmål. När det gäller riskbedömning 
följer man UD:s rekommendationer slaviskt. Förutom en riskbedömning gör man också en 
bedömning av huruvida det är humanitärt att skicka resenärer till ett land. Exempelvis 
skickade man inte resenärer till Thailand i januari och februari i år av humanitära skäl (det var 
alltså inte av säkerhets skäl).   
 
På fråga om huruvida man har ändrat sitt sätt att hantera planeringen av risk efter terrordåd 
och naturkatastrofer berättar Ulf Löfgren att man tänker mer ”safe” nu.  Man är idag 
försiktigare med vilka destinationer man skickar sina egna flygplan till och man använder 
istället reguljärflyg på vissa resmål eftersom reguljärflyg reser överallt. Vidare har man färre 
egna hotell nu och fullbetalar(hyr upp ett helt hotell för hela säsongen) färre hotell än tidigare 
då det är färre resenärer idag. 

 

9.3 Bilaga 3 
De övergripande frågorna som vi ville ha svar på var följande: 
1. Hur ser ni på risk? Arbetar ni medvetet med riskhantering eller bortser ni från det innan det 
blir aktuellt? 
 
2   Hur hanterar ni risk? 
b. Om ni har någon post i budgeten avsatt för att hantera kostnader som uppkommer  vid 
”katastrofer”? 
c. Använder ni någon form av riskkoefficient? 
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3.Vad är bra med erat sätt att hantera risk? 
 
4.Om ni inte planerar och eller budgeterar för risk: 
Vilka konsekvenser får det om någonting inträffar? Kan ni hantera det då? 
Vad är orsaken till att ni inte planerar/budgeterar med risk?  
Fördelar/Nackdelar? 
 
5.Bedömer ni risk (sannolikheten för att något kan inträffa)och i så fall hur gör ni det? 
      a.    Gör ni en bedömning per land,  per verksamhetsområde eller en total    bedömning?        
  
 
 
6.Vem har ansvaret att planera för och bedöma risk? 
 
7.Är det specifika delar av verksamheten som är mer utsatta för risk än andra? 
 
 
8.Har ni ändrat erat sätt att hantera risk under de senaste åren? 
Vad fick er att ändra  inställning? 
Hur gjorde ni tidigare? 
 Vilka fördelar ser ni med ert nuvarande sätt att arbeta jämfört med ert tidigare? 
Vilka nackdelar har er nya hantering jämfört med den förra?  
 

9.4 Bilaga 4 
Intervju med Mikael Edwards på Fritidsresor 
På  Fritidsresors huvudkontor har man två ansvarspositioner beträffande risker. Sven Stenberg 
som är risk manager är ansvarig för finansiella risker medan Mikael Edwards är ansvarig för 
katastrofrisker (risker i form av händelser som kan inträffa). Ute på varje resmål har man 
också en person som är ansvarig för säkerheten och har som uppgift att agera när något 
inträffar. Vid katastrofhändelser kan man från centralt håll skicka ut kristeam som kan 
assistera ute på resmålen vid behov.  
 
Man har en ständig riskbevakning som är bemannad dygnet runt. Man följer upp tips från 
olika kontakter. Man begränsar sig till att framförallt följa upp tipsen som kommer från 
Nordiska källor eftersom det annars skulle bli omöjligt att följa upp allt. Det är en ständig 
ström av tips och varningar, de mest aktiva myndigheterna är USA, Australien och 
Storbritannien men dessa kan man alltså inte följa upp. De som sitter vid riskbevakningen får 
bedöma vilka tips man skall följa upp men det finns 9 personer som är beredskapsansvariga. 
De beredskapsansvariga är ansvariga för och har befogenhet att sätta igång 
beredskapsorganisationen. En av dessa beredskapsansvariga finns alltid tillgänglig för 
riskbevakningen att kontakta om en situation uppstår då man måste besluta om ”kraftigare” 
åtgärder.  Mindre och mer rutinmässiga åtgärder beslutar riskbevakningen om själva. 
 
Det varierar hur många personer som måste engageras ur emergencyorganisationen men det 
vanliga vid en mindre händelse såsom en jordbävning är mellan 10-15 personer. Dessa 
personer är då utav olika professioner eftersom det är olika funktioner som behövs. I en 
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exceptionell krissituation engagerar man alla och även de som inte är specialtränade för att 
hantera kriser får rycka in. 
 
Man har utarbetade handlingsplaner och checklistor som behandlar vad som skall göras vid 
olika händelser och vilka som skall kontaktas samt i vilken ordning. Det finns alltså 
instruktioner för hur man skall agera vid olika typer av händelser men självklart kan man inte 
ha instruktioner för alla händelser eftersom man inte vet vad som kan hända. Det finns 
manualer för hur man skall agera vid sådana händelser man är van vid såsom stormar, bränder 
och jordbävningar. Eftersom det inte går att förbereda sig för varje specifik händelse arbetar 
man för att ha välfungerande rutiner och en förbered organisation för att kunna hantera nya 
situationer så bra som möjligt. Man är också medveten om vikten av ett bra samarbete med 
lokala myndigheter och andra aktörer för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt vid en 
katastrof. 
 
 Det finns också lokala katastrofplaner för hur man skall agera ute på resmålet (alltså 
praktiskt), dessa planer är lokalt utformade. De lokala katastrofplanerna innehåller bla när 
man skall evakuera, var man ska samlas, hur man skall få tag på läkare osv. Man har olika 
typer av experter såsom läkare och annan vård personal anknyta till organisationen som kan 
rycka ut så fort det behövs. De lokala katastrofplanerna uppdateras och ses över minst 2 ggr 
per år. 
 
Man följer alltid UD:s avrådanden, avråder UD för ett resmål genomför man inte resan. 
 
Man arbetar aktivt med att ha en god kontakt till media. Fritidresor har mycket kontakt med 
media eftersom man är tillgänglig dygnet runt och media därför gärna ringer just Fritidsresor 
eftersom någon alltid svarar. Man försöker att alltid vara öppen och ärlig mot media och man 
sammankallar gärna till presskonferens för att informera. Man kan också genom att ha en 
aktiv kontakt med media döda felaktiga rykten innan de sprider sig och växer. Fritidsresor 
arbetar aktivt med mediaträning och man har 4 personer som arbetar heltid med att 
kommunicera med media.  Efter Tsunamin fick man mycket positiv publicitet och 
allmänheten fick upp ögonen för Fritidsresor. Efter Tsunamin var Fritidsresor etta på Top of 
Mind undersökningar som gjordes i början av året och man upplever också att man har ett bra 
bokningsläge. 
 
Fritidsresor gör kristräning. Man har egenbyggda program för att träna på hur organisationen 
skall agera i en krissituation. Man genomför simuleringar för att träna på att göra rätt vid olika 
typer av katastrofer, det tränas också genom att göra funktionalitetstestester och olika 
skrivbordsövningar. 
 
Fritidsresor arbetar idag i liten utsträckning med garantier på hotell, det var vanligare förr. I 
oroliga länder försöker man att inte ha några garantier över huvud taget  men i vissa länder 
blir man tvungen om man skall kunna ha dem i programmet. Exempel på ett sådant land är 
Egypten och det är förstås en risk för företaget att ha med det i programmet. Man har 
egenintressen i en del hotell och detta innebär också en riskfaktor om något skulle inträffa. 
Fritidsresor äger 6,5 flygplan och dessa behöver man ha i luften hela tiden för att det ska vara 
lönsamt. Man måste därför styra om flygplanen om ett resmål skulle bli mindre populärt eller 
helt utgå ur programmet. Det tar ca en månad att flytta ett flyg.  
 
Efter sista årens katastrofer har man gjort en del förbättringar direkt vilka har kostat en del 
pengar, även långsiktigt lägger man nu lite mer pengar än tidigare. Idag försöker man att ha 
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lite mer träningar än tidigare och man har investerat i en del ny utrustning tex. 
satellittelefoner. 
 

9.5 Bilaga 5 
Frågor och svar från telefonintervju med Ulf Lövgren på Mytravel 
 

1. Har vi förstått rätt att ni inte har någon formell process för att identifiera och rapportera 
in potentiella risker? 

2. Är det så att ni reagerar på risker som är identifierade av andra såsom ex. UD? Vilka är  
i så fall de viktigaste källorna för att upptäcka risker? 

3. Att en avrådan från UD  innebär att ni kan utträda avtalet med kunden samt att kunden 
kan få tillbaka sina pengar måste innebära att det blir en självklarhet att följa dem? 

 
4. Hur viktig är bilden massmedia förmedlar av er i en krissituation? 
5. Hur kan ni påverka den bilden (vilka är komponenterna)? 
6. Hur viktig är den som har kontakten med media? 
7. Hur förbereder ni er för media? 
8. Hur ser erat larmträd ut? 
9. Finns det någon som är ytterst ansvarig för att dra igång arbetet efter en katastrof? 
10. Hur blir ni medvetna om att något har inträffat och det är dags att agera? Varifrån 

kommer informationen? 
11. Hur kommunicerar ni med de ombud ni har på plats på resmålen? Telefonnät kan slås ut, 

finns det alternativ? 
12. Har ni experter som till exempel läkare som är knutna till er och går att kalla in vid en 

krissituation? 
13. Hur lång tid tar det att ställa om flygrutter och säga upp hotell?   
14. Hur stor del av flygrutterna och hotellen kan sägas upp utan större problem? 
15. Finns det en formaliserad katastrofpolicy eller katastrofplan? 
16. Finns det speciella handlingsplaner för olika typer av situationer, till exempel hur agerar 

vi efter en jordbävning? 
 
Svar: 
 
1) Både ja och nej. Det görs ingen generell bedömning regelbundet. Det man gör är att 

kontrollera nya resmål och där är risk en parameter. Man tittar på UD:s rekommendationer 
och man har personal på plats som kan tala om när något har hänt. 

2) De viktigaste källorna för att upptäcka risker är UD, personalen som är på plats på 
resmålen, partners på resmålen ex. hotell. Även invånarna i det aktuella landet eftersom de 
känner till sitt land och kanske känner igen tecken på att något kommer hända. Även 
media kan bidra med information att något hänt. Förut kom informationen nästan alltid 
först från UD eller personal på plats, men eftersom resenärerna nu med mobiltelefoner 
kontaktar sina anhöriga i första hand efter att något hänt så händer det att media får 
informationen samtidigt som och ibland även före mytravel. 

3) Att följa UD:s rekommendationer är självklart. Ibland går man steget längre och 
bestämmer sig för att inte åka till ett resmål där något hänt även om UD tycker att det är 
ok. Kan vara att personal på plats inte tycker att det är klart att skicka ner nya resenärer 
efter att något hänt. Minimikravet är dock att följa UD. 

4) Mediabilden är självklart viktig. Det var något som kom mer i fokus och märktes tydligt 
efter tsunamin då Lottie Knutsson blev talesman för hela branschen. 
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5) För att påverka mediabilden försöker man ha långsiktiga relationer med media. Det finns 
en kommunikationsavdelning som är mediatränade och ska bygga upp kontakt med 
media. 

6) Kontakten med media ansvarar en kommunikationsavdelning för. Den avdelningen är 
viktig för organisationen. 

7) Man förbereder sig för media genom att ha en kommunikationsavdelning och en 
krisorganisation. Kommunikationsavdelningen arbetar med reklam ut till kunderna, 
kommunikation och information. Ansvarig där är en kommunikationsdirektör som under 
sig har c:a 20-25 medarbetare. 1 person ansvarar för det som rör Ving, en ansvarar för det som rör 
Always och kommunikationsdirektören har det övergripande ansvaret. De personer som 
arbetar på avdelningen har regelbunden mediaträning. 

8) Larmträdet är tvärfunktionellt mot organisationen och består av ett antal personer på 
viktiga poster. En del av personerna i larmträdet går alltid att nå, det är någon som har 
jour. Den personen drar igång arbetet efter en katastrof och ser till att man börjar ringa 
runt i larmträdet. Alla vet vem de ska ringa till och är det någon man inte får tag i så ringer 
man nästa på listan. Vid behov ringer man runt till flera i organisationen. Efter till 
exempel tsunamin så räckte det inte med larmträdet utan i stort sett hela organisationen 
var inblandad. 

9) Det är alltid någon som har jour som ska gå att nå. Den personen drar igång larmträdet. 
10) Informationen kan komma från olika håll, bland annat anhöriga, personal på plats, UD 

eller media. 
11) Man kommunicerar med ombuden på resmålen framförallt via mail men även genom 

mobiltelefoner, fasta telefoner och fax. 
12) Det finns experter som är knutna till organisationen, det är något som har förstärkts ännu 

mer efter tsunamin. Läkare och psykologer finns i Sverige som man kan rådfråga. De är 
dock inte anställda av organisationen utan bara samarbetspartners. Det finns inga som är 
på plats på resmålen men man samarbetar med läkare på plats och vet var man ska vända 
sig om något har hänt. Teoretiskt sett kan man också skicka läkare eller psykologer till 
resmålen men det är inget som man praktiskt har gjort. 

13) Efter en katastrof kan man direkt ställa in avgångar till det landet. Som efter tsunamin så 
ställde man direkt in flygen till Thailand. Allt går att ändra på men eftersom det har stor 
påverkan för ett stort antal resenärer så ställer man inte gärna om flygrutter om inte en 
katastrof har inträffat. 

14) Att ställa om flygrutterna med de egna planen är inget problem för organisationen men det 
påverkar kunderna. Hotellen varierar hur man kan säga upp, vissa har man bokat upp för 
hela säsongen och måste betala hela säsongen oavsett medan andra kan sägas upp direkt. 

15) Det finns en katastrofplan. Larmträdet har klara instruktioner för hur de ska agera. Hur de 
ska hantera en kris, hur de ska svara anhöriga och vilka frågor som behöver ställas till 
personalen som är på plats. 

16) Det finns inga speciella handlingsplaner för olika katastrofer, till exempel en jordbävning 
kan vara allt från att marken vibrerar lite till att det totalt ödelägger en stad. Det man gör 
är att ta reda på vad som har hänt och vad som behöver göras. Information om vad som 
har hänt läggs ut på intranät så att all personal vet vad som har hänt. 

17) Sannolikheter uppskattas inte.  
18)  Förväntade värdet räknas indirekt ut eftersom man budgeterar med hur mycket man tjänar 

på varje resmål och man räknar ut och vet hur mycket det kostar att ställa in ett resmål. 
Tsunamin delades upp i tre olika kostnadsposter där den första var kostnader för att ersätta 
resenärer som inte kom iväg på sin planerade semester, det andra var extra kostnader för 
personal som till exempel skulle flyga ner och hämta hem resenärer, dessa två poster var 
inga problem att räkna ut vad de kostade. Den tredje kostnaden var hur mycket tsunamin 
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påverkade resandet under våren, att det minskade var lätt att se men att sätta siffror på hur 
mycket är svårare. 

19) Larmträdet simulerar och tränar för kriser. Det som ofta simuleras är flygplanskrascher. 
Man tränar för att kunna möta anhöriga och resenärer. Det ska vara en standardiserad, 
enad front mot de så att det inte spelar någon roll vem de pratar med, de ska få samma 
svar och hjälp av alla.  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


