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Syfte: Syftet med vår uppsats är att se hur olika svenska reseföretag 
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1. Inledning  
 
Vi inleder detta kapitel med att presentera bakgrunden till vårt arbete och presenterar 
därefter problemformulering, syfte, avgränsning samt ger en överblick över vår 
disposition.  
 

1.1 Katastroffyllda minnen 
”Många turister saknas i Phuket 

Enorma vågor har svept in över den populära semesterorten Phuket i sydvästra Thailand. 

Vågorna har fört många turister ut i havet och flera hotell har evakuerats, uppgav 

räddningstjänsten i den statliga radion. Enligt TT:s reporter på plats har minst en person 

omkommit”  (Publicerat 26 december 2004, Bangkok TT – AFP). 

 

”World Trade Center utplånat fyra flygplan i värsta terrorattacken någonsin.  

Klockan 14.48 svensk tid bröt helvetet lös då USA utsattes för den värsta terrorattacken 

någonsin i landets historia. Ett plan rammade ena tornet av World Trade Center i New 

York och sexton minuter senare slog United Airlines flight 175 in i det andra av tornen. 

Mindre än en timme efter det kraschade ett flygplan in i försvarshögkvarteret Pentagon 

som började brinna” (Publicerat 11 september 2001, Aftonbladet). 

 

”En av de värsta katastroferna någonsin. 

I natt befarade man det värsta. Den 155 meter långa jättefärjan Estonia gick till botten på 

Östersjön i svårt oväder. Hur många av de 867 personerna ombord som drogs med i 

djupet var ännu i morse oklart” (Publicerat 28 september 1994, Expressen). 

 

Det finns vissa händelser som på något sätt etsar sig fast i människors medvetande och 

aldrig försvinner, man kommer alltid att minnas exakt vart man befann sig och vad man 

gjorde när man nåddes av informationen om det inträffade. Estoniakatastrofen 1994 är ett 

exempel, den 11:e september 2001, är ett annat, och det mest aktuella av dem alla är den 

26 december 2004, då flodvågen vräkte in över Sydostasien. Det oförutsägbara hade skett.  

 

Dessa tre katastrofer väckte ett intresse hos oss. Hur hanterar resebranschen dessa 

katastrofer och hur påverkar det dem? Hur leder man som chef sin organisation på bästa 

sätt i en kris och vad kan man dra för lärdom av de katastrofer som ovan är nämnda? Hur 
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hanterar man en kris eller katastrof i ett företag? Hur viktig är kommunikationen inom 

företaget under en kris? Detta är några av de frågor som ligger till grund för den uppsats du 

har i din hand.  

 

Innan vi påbörjade vår magisteruppsats antog vi att krishanteringen inom resebranschen 

var under bearbetning efter den inträffade Tsunamikatastrofen. Vi ställde oss frågande till 

hur genomarbetade krishanteringsplaner reseföretag har och om de vet hur de ska agera när 

oväntade händelser med tragiska följder inträffar. Vi antog att många företag hade en 

existerande krishanteringsplan, men att den kanske inte alltid var implementerad i 

företaget. Dessa föreställningar ledde till att vi började fundera på ett antal frågor som 

mynnade ut i vår problemformulering.  

1.2 Problemformulering och syfte 
Vi har delat upp vår problemformulering i ett antal frågeställningar som vi ämnar besvara. 

Denna uppdelning har vi gjort för att på bästa sätt täcka det syfte vi har med vår uppsats 

och på så sätt försöka skapa en helhet. Frågorna är: 

 

• Hur väl stämmer teorins ledarskap och krishantering ihop med de påfrestningar 

resebranschen har utsatts för de senaste åren?  

• Vilken roll spelar ledarskapet vid krishantering? 

• Vilken roll spelar kommunikationen i kriser? 

• Har företagen dragit några lärdomar från inträffade kriser? 

 

Dessa frågor ledde oss sedan fram till syftet med vår uppsats som är att se hur olika 

svenska reseföretag arbetar med krishantering och se om, och i så fall hur, 

krishanteringsarbetet har förändrats efter de senaste årens dramatiska händelser. 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till den svenska resebranschen, utifrån ett 

ledningsperspektiv. Vi har för avsikt att finna likheter och olikheter inom olika svenska 

reseföretag och jämföra detta med teori som behandlar vårt ämne. Vi har utifrån denna 

teori skapat oss en bild av begreppet krishantering, hur ledare kan agera och hur 

förebyggande arbete kan göra företaget förberett inför en eventuell kris.  
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1.4 Disposition 
Vi börjar med att i kapitel två ge en metoddiskussion, beskrivning av intervjuteknik, urval 

och reflekterar över begreppet källkritik. I kapitel tre definieras begreppen risk, kris, 

katastrof och ledarskap för att skapa förståelse för de olika begreppen. I detta kapitel 

definierar vi även innebörden som vi lägger i de olika begreppen. I kapitel fyra ger vi en 

allmän presentation om krishantering inom resebranschen, varvid företagens tolkning av 

begreppen följer. I kapitel fem till åtta varvas teori, empiri och analys. Detta upplägg anser 

vi vara lättöverskådligt och ger en klar helhetsbild. I teorin och empirin ligger betoningen 

på hantering av kriser och risker ur ett ledarskapsperspektiv och olika företags agerande 

och lärdomar från de senaste årens kriser. Därpå knyter vi relevant teori och empiri till en 

analys för att på ett adekvat sätt kunna besvara vår frågeställning. Uppsatsen avslutas med 

en slutdiskussion och råd till ledningen på företag som verkar inom den svenska 

resenäringen. Slutligen presenterar vi några förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi den metod som vi valt att använda oss av. Vi gör även en kort 
presentation av vårt urval av intervjupersoner, vilken befattning och vilken typ av företag 
personen representerar. Slutligen reflekterar vi över källkritik. 

 

2.1 Metoddiskussion 
Vi har baserat denna uppsats på vald teori samt vår insamlade empiri. Vi har valt att göra 

en kvalitativ analys med fokus på djupintervjuer (jfr Svenning 1999). Vi har gjort 

djupintervjuer med ledare och anställda i olika reseföretag. Vid val av intervjudeltagare 

valde vi att kontakta olika aktörer på den svenska resemarknaden. Vi har valt att intervjua 

personer med högre befattningar och medarbetare som arbetar i företagens butiker. Detta 

för att förstå hur väl informationen är implementerad i företaget och i vilken grad den når 

fram från högsta ledningen till medarbetarna. 

 

Vi anser det vara intressant att se om det finns några skillnader mellan större och mindre 

reseföretag, respektive charterarrangörers och resebyråkedjors riskhantering. För att på 

bästa sätt få fram tillfredsställande uppgifter som besvarar vår frågeställning anser vi att 

det är viktigt att inte bara jämföra reseföretag som är lika stora, utan också försöka belysa 

olika företag med olika verksamheter och dess hantering av risk, kris och katastrof och 

erfarenheter därefter. 

 

Vi började med att finna relevant litteratur och teorier. Vi sökte information på Internet och 

diverse tidskrifter och tidningsartiklar. Efter detta samlade vi in vårt empiriska underlag 

genom ett antal intervjuer. Vi har förhållit oss källkritiska gentemot den valda litteraturen 

genom att försöka finna olika författares syn på gemensamma problem och inte förlita oss 

på en författares perspektiv, tankar och teorier. Vi har även funnit litteratur som endast 

fungerat som inspiration och tankeväckande, medan annan litteratur tar upp relevant 

information för vår uppsats. Ser man till begreppet organisationsteori, finns det otaliga 

teorier och författare. Vi har valt att beskriva ledarskap och chefens roll i ett företag och 

därmed ge en kort presentation om vad teorin anser deras roll innebär. 
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Ser man till begreppen så har vi valt att inte begränsa oss endast till riskbegreppet, då vi 

märkte att många företagsledare vi intervjuat associerar ordet risk med finansiella risker 

och inte med oförutsägbara händelser, vilket vi menade. Vi anser att de händelser som vi i 

vår uppsats hänvisar till, den 11:e september, Estonia och Tsunamin, är katastrofer. För att 

skapa större förståelse för dessa situationer, har vi även valt att mer ingående beskriva vad 

som händer när det oväntade inträffar.  

2.2 Urval 
Vid val av intervjupersoner har vi i första hand riktat in oss på personer med högre 

positioner i företagen. Detta då vi anser att de personerna på bästa sätt kan besvara våra 

frågor och har den kunskap vi är intresserade av. Vi har valt att intervjua en ”President” på 

en stor och välkänd resebyråkedja, en ”Quality Director” på en av de största 

charterarrangörerna, en ” Manager of Destination Service” på en annan av de största 

charterarrangörerna i Sverige samt en ”Owner & President of Operations” på ett av 

Sveriges största företag inom transatlantiska resor. Förutom ovanstående personer har vi 

även intervjuat tre butikschefer och en regionchef. För att underlätta för läsaren i den 

kommande texten har vi valt att fritt översätta de engelska titlarna som följer: 

 

• President – VD 

• Quality Director – krisledare 

• Manager of Destination Service – destinationschef  

• Owner & President – ägare  

 

Vi finner inte någon relevans att nämna de företag vi intervjuat vid deras riktiga namn, då 

vi inte anser att det är av betydelse för utgången av vår uppsats. För att försöka skapa en 

klarare bild för läsaren och förenkla läsningen har vi valt att ge företagen fiktiva namn. De 

två charterarrangörerna har vi döpt till Your Pleasure och Athena och resebyråkedjorna till 

GO och Etapp Resor. Det transatlantiska företaget kallar vi Andersson´s.  

 

De intervjuade personerna har relativt olika uppgifter i sina respektive företag. VD:n har 

det yttersta ansvaret i sitt företag. Detta ansvar inkluderar allt från att leda sin personal i det 

dagliga arbetet till att vara styrelseordförande i ledningen, fatta beslut och dessutom se till 

att företaget presterar samt lever upp till sina mål och visioner (VD, 2005-05-04). 
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Krisledaren ansvarar för krisledningen i företaget och arbetar på heltid både med att 

hantera kriser och leda de krisgrupper som verkar under honom. Han arbetar i ett större 

företag, med många anställda, hans uppgifter till skillnad från VD:n mer koncentrerade på 

en uppgift (krisledare, 2005-05-04). Destinationschefens uppgift är att arbeta med 

företagets destinationer (destinationschef, 2005-05-11). Det transatlantiska företagets 

ägares skiljer sig från de övriga tre, då företaget är ett betydligt mindre företag med färre 

anställda. Detta gör att hans arbete mer sker på ”golvet” bland de anställda och intrycket 

man får är att företaget drivs som ett familjeföretag (ägare, 2005-04-25).  

 

För att se om den information som ovan nämnda personer berättat överensstämmer med de 

anställdas uppfattning om företaget och för att skapa en uppfattning hur väl informationen 

är implementerat i företagen har vi, som vi tidigare nämnt, valt att intervjua en regionchef 

och tre butikschefer. En av intervjuerna av butikscheferna skedde elektroniskt. Allt som 

allt har vi talat med åtta personer med olika befattningar och uppgifter, i två 

charterarrangörer, två resebyråkedjor och ett transatlantiskt företag.  

 

Bryman framhäver i sin metoddiskussion att besluten om vilka företag man ska välja vid 

en intervju påverkas av personliga faktorer, den eventuella tillgång på respondenter och de 

kriterier som valts att använda för urvalet (Bryman 2002). Vi har försökt göra ett så bra val 

av respondenter som möjligt, detta genom att se till olika företag och medarbetare med 

olika befattningar och ansvarsområden. Vi har genomfört intervjuer som kan förklaras som 

ett samtal mellan en eller flera personer där intervjuaren försöker få fram speciella 

uppgifter från den eller de som blir intervjuade (jfr Kyhlén 1994).  

 

Ser man till de personliga faktorerna anser vi att vi har haft ett så öppet sinne som möjligt 

och inte uteslutit något företag på grund av dåliga personliga erfarenheter. Vi började med 

att ta kontakt med de företag vi först kom att tänka på. Genom att söka på Internet fann vi 

ytterligare uppslag till fler företag som vi kunde kontakta. Det första företaget vi kom att 

tänka på var ett företag som har befunnit sig mycket i media och har fått positiv respons för 

sin krishantering. Vi försökte få kontakt med ovan nämnda person, men e-mailet blev 

vidarebefordrat till företagets Human Resources Director, varvid vi fick ett snabbt svar att 

de hade fått många uppsatsförfrågningar och tyvärr inte hade tid till en personlig intervju. 

Vid diskussion kom vi fram till att det inte gjorde så mycket då en intervju med detta 
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företag kunde bli standardmässig med svar som kanske fått karaktär av att vara inövade, då 

företaget haft stor massmedial uppvaktning. För att ge uppsatsen en bredare bild och 

undvika standardmässiga svar försökte vi få kontakt med företag som inte haft samma 

fokus i massmedia. När vi kommit en bit på vägen med vår empiri bestämde vi oss ändå 

för att försöka få kontakt med Human Resources Director igen. Efter en tids väntan visade 

det sig att personen ifråga rest bort och hade inte möjlighet att besvara våra frågor.  

 

Det vi ansåg vara problematiskt var just tillgången på tillgängliga respondenter. Då vi 

började kontakta företag fann vi att det var svårt att få någon respondent som hade 

möjlighet till intervju. Orsakerna till varför de inte hade möjlighet att ställa upp på intervju 

varierade. Vi ställer oss frågande till om det var så att företagens förklaringar till varför de 

inte kunde ställa upp var sanningsenliga eller om det var så att vi har en känslig eller 

svårförstålig frågeställning. Vi valde att berätta vad vi skulle skriva om i telefonsamtalet 

med eventuella respondenter, för att informera dem om vad intervjun skulle handla om. 

Vid närmare eftertanke hade det varit en idé att inte nämna vår uppsatsfråga, men vi insåg 

inte då att vår frågeställning kunde uppfattas som känslig eller svårförstålig. Dock kan det 

ju vara så att företaget verkligen hade mycket att göra och att det inte fanns någon tid för 

någon i ledningen att avvara tid för en intervju med oss.  

2.3 Val av intervjuteknik 
Vid val av intervjuteknik har vi bland annat blivit inspirerade av Bryman och Krag 

Jacobsen, varvid vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuteknik. Denna teknik 

innebär att vi haft en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där ordningsföljden kan variera. Frågorna är allmänt formulerade vilket 

kan leda till att respondenten svarar mer berättande. Intervjuaren har också möjlighet att 

ställa följdfrågor vilket var fallet i alla intervjuer (Bryman 2002, jfr Krag Jacobsen 1993). 

Vi valde denna teknik därför att vi ville försöka locka respondenten att berätta mer fritt om 

vad som hänt och om de tankar som uppkom när vi ställde de frågor vi förberett. Vi anser 

även att detta sätt inte gör att respondenten känner sig tvungen att besvara frågor på ett sätt 

som de tror att det förväntas av dem. Vi ville ha deras berättelse, inte massmedias. Som 

intervjuvare har man ofta med sig viss förförståelse som inte alltid stämmer med 

verkligheten (jfr Thomson 2002). Vi anser oss dock ha en relativt god förförståelse och 

respondenternas svar skiljde sig inte nämnvärt från vad vi hade förväntat oss.   
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Vid val av metod, i vårt fall intervju, är det viktigt att tänka på att det är den enskilda 

personens åsikter som fokus läggs på. Repstad påpekar att detta är något som är viktigt att 

komma ihåg då man analyserar och tolkar sitt material, vilket vi kommer att göra. Den 

kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. En bra och 

lyckad intervju kräver grundlig planering av vilka teman som ska beröras, vilket kan leda 

till att orelevanta uppgifter kan undvikas (Repstad 1999). När vi bestämde oss för antalet 

intervjuer ansåg vi det vara viktigt och nödvändigt att ha flera informanter, detta för att 

kunna analysera och komma fram till slutsatser som kan ha betydelse och för att föra ett 

mer rättvisande resonemang. Enkäter är också ett sätt att samla empiri, detta 

tillvägagångssätt används när man vill ta reda på åsikter, uppfattningar och kunskaper. De 

består av ett frågeformulär som skickas ut eller delas ut till ett antal personer. Enkäter 

passar bäst när vanligt folk ska utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak och 

åsikter (Ejvegård 1996). I vårt fall anser vi att intervjuer är det bästa sättet därför att det vi 

är intresserade av är att få fram fakta ur ett ledningsperspektiv, inte att få ”den stora 

massans” åsikter och attityder. Vi anser också att intervjuer ger oss ett större empiriskt 

underlag, då man under en intervju kan utveckla frågorna på ett annat sätt än vad man kan i 

en enkätundersökning.  

 

Vi anser att en fallstudie inte hade lämpat sig bra för vår frågeställning, då en fallstudie 

definieras som en intensiv och helhetsinriktad analys av en enda enhet, vilket vi anser inte 

ger vår uppsats den bredd vi önskar. Genom att använda sig av fallstudien studerar man det 

valda ”fallet” på djupet. Ytterligare en nackdel med en fallstudie är att en situation eller 

företeelse ofta förenklas och att läsaren luras att tro att fallstudien utgör ”sanningen”, när 

den endast är en del av sanningen (jfr Merriam 1994). 

2.4 Intervjuguide 
Vi har arbetat fram ett antal intervjuguider med ett antal frågor anpassade till den 

befattning som intervjupersonen innehar. Trots detta följer alla intervjuguider samma 

huvudstruktur med följande fokusområde: 

 

• Definition av risk och kris 

• Första dygnet efter katastrofen 

• Informationskällor vid katastrofer 
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• Utformning av krishanteringsplan 

• Beslutsfattande i en krissituation 

• Lärdomar och erfarenheter från katastrofer 

 

Vi har vid varje intervju frågat om vi kunnat ta del av respektive företags 

krishanteringsplan. En del företag gav oss sin krishanteringsplan medan andra såg det som 

ett internt dokument som är uppbyggd i enlighet med allmänt vedertagen praxis. Ett företag 

saknade helt en nedskriven plan. 

2.5 Källkritik 
Vi har försökt att vara källkritiska mot våra intervjukällor. Detta är något som visar sig 

först i våra analysavsnitt och i slutdiskussionen, eftersom det är först där våra egna insikter 

och tankar framkommer. Källkritikens uppgift är att värdera och tolka källorna samt att 

bedöma deras trovärdighet. Thurén presenterar ett antal kriterier för källkritik. Två av 

kriterierna som nämns är äkthet – källan ska vara det den utger sig för att vara och 

tidssamband – källan är trovärdigare ju mer samtida den är (Thurén 1997). Detta har vi 

tagit hänsyn till genom att göra personliga intervjuer, tagit upp ett aktuellt ämne och 

genomfört våra intervjuer inom en nära tidsaspekt.  

 

Vi anser att våra källor är äkta, då kriteriet för att vara äkta är att källan är vad den ger sig 

ut för att vara. De personer vi intervjuat har berättat i intervjuerna om sina erfarenheter och 

tankar om de frågor vi ställt, varför vi anser våra källor vara äkta. Dock förstår vi att de kan 

vara påverkade av den senaste tidens händelser och alla skriverier i medier, samt om de 

tidigare genomfört intervjuer med liknande innehåll och frågeställning. Vissa av våra 

respondenter har varit mer självsäkra än andra och anser att företaget haft god kunskap och 

kännedom om hur man ska agera i krissituationer och anser sig har gjort det väldigt väl. Vi 

ställer oss frågande till om en person med en sådan inställning med öppna ögon kritiskt kan 

granska sin egen krishantering och genomföra förbättringar. Tilläggas bör att vi har spelat 

in våra intervjuer med diktafon och antecknat direkt vid intervjuerna, vilket gör att 

tidskriteriet uppfylls, då vi som intervjuare inte kunnat drabbas av glömska som kunnat 

leda till osanningsenliga svar. Vi har direkt efter genomförd intervju transkriberat i 

fullständig version. I och med mediernas bevakning och belysning av olika företags och 

departements agerande kan det finnas en möjlighet att respondenterna vinklat eller belyst 
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sitt agerande på ett mer positivt sätt än verkligheten visat. Vi är medvetna om den påverkan 

som kan ha skett, men samtidigt är vi inte intresserade av vad som är sant eller inte, utan 

vill genom våra intervjupersoners uppfattning dra paralleller till teorin.  

 



 12

3. Definitioner av risk, kris, katastrof och ledarskap 
 
 

”Risk, like beauty, lies in the eyes of the beholder” (Vertzberger 1998). 

Inom vårt problemområde förekommer tre viktiga begrepp som vi i detta kapitel valt att 
precisera genom att visa på tidigare forskning. Vi introducerar även allmänna teoretiska 
synsätt på ledarskap. Detta för att skapa en bättre grund för läsaren att stå på och för att 
skapa en större förståelse för vårt ämne. Slutligen ger vi läsaren våra egna definitioner av 
de begrepp som vi kommer att använda oss av i vår empiri och analys. 
 
 

Nedan förklarar vi övergripande vad teorin säger om begreppen risk, kris, katastrof och 

ledarskap. Detta anser vi är av relevans för att läsaren ska kunna skapa sig en större 

förståelse. Vi vill också förklara skillnaden mellan de olika begreppen utifrån teoretiska 

utgångspunkter, där olika författare lägger olika värderingar i begreppen och därmed har 

olika definitioner. Det är sedan utifrån de olika författarnas synsätt som vi har skapat och 

format våra definitioner av de olika begreppen.  

3.1 Begreppet risk  
Nationalencyklopedin, liksom Svenska Akademiens ordlista definierar risk som; i allmän 

betydelse möjlighet att något oönskat ska inträffa (Svenska Akademiens ordlista 2001; 

Nationalencyklopedin 2004). Media gör ofta ingen särskiljning mellan stora och små 

risker, vilket ofta leder till hysteri. Bhatt m.fl. hävdar att det är omöjligt att eliminera all 

risk, det bästa som kan göras är att minimera de största riskerna (Bhatt et al. 2005). 

 

Vertzberger hävdar i sin tur att risk kan delas in i tre kategorier; verkliga, förväntade och 

accepterade. Den verkliga risken är den faktiska risken, vilken är resultatet från en 

situation eller ett beteende, oavsett om beslutstagaren är medveten om det eller inte. Risk 

kan dock även ses som något subjektivt i den meningen att begreppet risk kan uppfattas 

olika av olika personer. Risktagare har olika individuella uppfattningar om vad som kan 

accepteras som risk och vad som kan uppfattas som en risk. Likaså kan det vara så att om 

exempelvis två personer utsätts för samma risk kan detta leda till två olika uppfattningar, 

vilket leder till två olika bedömningar som i sin tur leder till att beslutstagandet skiljer sig 

åt (Vertzberger 1998). Förväntad risk är socialt konstruerat och förklaras olika beroende på 

aktivitet. Därför uppfattas också risken på olika sätt och utifrån olika föreställningar 
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beroende på olika individer och grupper. Acceptabel risk är den risknivå som 

beslutstagaren uppfattar som godtagbar och accepterar i sin strävan att nå sitt mål. När 

beslutstagaren väl har format en riskvärdering, formas ett beslut om hur man ska fortsätta 

att mäta den förväntade risken mot vad som kan antas vara en acceptabel risk (Vertzberger 

1998, jfr Lidskog et al. 2000). 

3.2 Begreppet kris 
 

”Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis, vilket betyder avgörande vändning, 
plötslig förändring, ödesdiger rubbning. Ytterst handlar kris om ett psykologiskt 
reaktionsmönster inför svårigheter eller problem det vill säga då man inte har några 
referenser att falla tillbaka på” (Nationalencyklopedin 2004).  

 

J Cullberg lägger utifrån sitt yrke som psykiatriker en mer psykologisk aspekt av ordet 

kris, vilken lyder ”en situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens fysiska 

existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande tillfredsställelsemöjligheter i 

tillvaron” (Cullberg 2003).  

 

Skoglund och Olsson definierar kris som: ”en kris är en händelse som utgör ett hot mot 

människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver de normala krävs 

för att bemästra situationen”. Vidare menar Skoglund och Olsson att 

överraskningsmomentet är det som kännetecknar en kris, det går inte att förutsäga när den 

inträffar. En annan faktor är tiden, då de inblandade upplever att de ständigt arbetar mot 

tiden. Ytterligare en faktor kännetecknande för kris är oförmågan att agera, en 

handlingsförlamning kan uppstå, kanske med kaos som resultat. Slutligen är ovissheten om 

krisens förlopp och slut, vilket kan försvåra beslutsprocessen (Skoglund & Olsson 1995). 

Nationalencyklopedins definition och Cullbergs definition på kris är likartade, där båda har 

en mer psykologisk aspekt på begreppet, till skillnad från Skoglund och Olsson, då de ser 

kris som en faktor som gör fysisk skada. 

 

Enligt Jonsson m.fl. är det typiska för varje kris att den är unik, en kris avviker från det 

normala. Den uppstår plötsligt och de berörda är ofta oförberedda. Inte alltför sällan förs 

resonemanget att det inte är någon idé att ägna sig åt planläggning och förberedelser för 

kriser eftersom kriser oftast uppkommer oväntat (Jonsson et al. 1994). 
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3.3 Begreppet katastrof 
Enligt Nationalencyklopedin härstammar ordet katastrof från det grekiska ordet katastroph 

som betyder vändning, tvär omkastning. Nationalencyklopedin definierar begreppet som 

”en mycket stor olycka med omfattande materiell förödelse efter vilken man har svårt att 

tänka sig ett återställande eller en fortsättning” (Nationalencyklopedin 2004). Lind Nilsson 

beskriver katastrof som någonting som oftast är oförutsägbar och svår att kontrollera, den 

utgör ett stort mänskligt lidande och är ett stort existentiellt hot som ger omfattande 

materiella skador. Katastrofer utgörs av olyckor och naturkatastrofer av olika slag (Lind 

Nilsson 2001). Dyregrov menar att syftet vid katastrofer inte bara är att varna, utan också 

att ge rekommendationer om lämpligt beteende. Innan en katastrof sker upplevs världen 

som relativt förutsägbar, meningsfull och trygg. Människor som drabbas av en katastrof 

måste bygga upp nya eller omforma sin gamla uppfattning om världen (Dyregrov 1992).  

3.4 Ledarskap och chefsrollen  
I Nationalencyklopedin definieras ledarskap som; ”det att ha bestämmande ställning” 

(Nationalencyklopedin 2004). En chefs uppgift är inte att styra människor, deras uppgift är 

att leda dem. Målet med detta är att varje enskild individs kunskaper och starka sidor ska 

ge produktivitet. Många chefer har funnit att det enda sättet att organisera information 

effektivt, är att man håller sig informerad om det ovanliga eller det avvikande (Ahltorp 

2002). Redan på 40-talet myntade fransmannen Fayol den första traditionella 

beskrivningen om vad chefer gör. Han ansåg att en chefs funktion är planering, 

organisering, motivering och samordning (Wilson 2000). I dagens digitaliserande värld blir 

organisationer allt plattare, vilket gör att det ställs ett helt annat krav på chefer och ledare 

än tidigare (Ahltorp 2002). Drucker hävdar att organisationer behöver en yttre instans, det 

vill säga en chef, som kan fatta de avgörande besluten och förvänta sig att de efterföljs 

(Drucker 2000).  

 

Wenglén menar att en chef är den som får en organisation att fungera och får 

organisationen att jobba. Ett chefsarbete grundar sig i någon form av professionell 

kunskap, där alla chefer som verkar inom ett företag är betydelsefulla för att man ska 

kunna skapa en framgångsrik organisation. Det är viktigt för en chef att inte sätta sig själv 

och sitt eget lärande i fokus. Det finns olika typer av ledarskapsroller. Ett konsultativt 

ledarskap kan vara en god tanke då man många gånger får medarbetarna att känna att de 

också är med och fattar ett beslut och att de har möjlighet att påverka. Problemet med 
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denna ledarskapstil är att många medarbetare undrar vad de ska ha chefen till. De vill att 

chefer ska bestämma vad som ska göras. En ledare som däremot fattar alla besluten själv 

utan att involvera sina medarbetare kan säkert uppfattas på motsatt sätt. Det 

situationsanpassade ledarskapet anser Wenglén borde vara det bästa ledarskapet, där man 

inför varje situation känner av vad som krävs av en ledare och vilken ledarskapstil som 

passar bäst just då (Wenglén 2005). Ahltorp menar liksom Kouzes och Posner att det är 

viktigt för en chef och ledare att fungera som ett föredöme. Man måste som chef föregå 

med gott exempel och kan inte förvänta sig någonting av sina medarbetare som man inte 

själv presterar (Kouzes & Posner 1997; Ahltorp 2002).  

 

Ahltorp anser att för att lyckas prestera och nå de uppsatta mål ett företag har, krävs det att 

medarbetarna lyssnar på varandra. För att få en bra kommunikation krävs det klarhet, 

förståelse, tillit och samverkan. Skillnaden mellan en chefs uppgift och medarbetarnas är 

att han sätter målen, samlar inåt och representerar utåt. Genom att alla i företaget förstår 

sina roller i helheten får man också en bra struktur och en tydlighet (Ahltorp 2002).  

 

Drucker menar att en chef för ett företag måste rusta sina medarbetare och sin organisation 

för framtiden. Ett företag som inte ser det som sin uppgift att leda förändringar kommer 

inte att överleva. Arbete, uppgifter och ansvar måste kontinuerligt förnyas. Det är viktigt 

som chef att hela tiden driva företaget framåt dels för att inte fastna i det gamla, men dels 

också för att kunna hänga med i utvecklingen. Detta sker genom en god kommunikation 

och genom att kontinuerligt tillföra ny kunskap i företaget och till sina medarbetare 

(Drucker 2000). 

3.5 Våra begreppsdefinitioner  
Utifrån de definitioner vi tidigare nämnt har vi skapat oss en egen bild och förståelse för 

ovanstående begrepp. Vi är medvetna om att författarna har olika definitioner och 

personliga värderingar på de olika begreppen. Vi har valt det vi anser vara av störst 

betydelse och vikt till vår uppsats och utformat en egen begreppsdefinition. 

 

Till begreppet katastrof lägger vi en bredare utgångspunkt än vad Nationalencyklopedin 

gör. Vi menar att begreppet katastrof kan ses som en samlingsterm för oförutsedda 

händelser som inträffar och leder till någon form av lidande, såväl materiellt som 

mänskligt. Precis som Lind Nilsson, tolkar vi begreppet katastrof bredare genom att även 
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se till det mänskliga lidande som följer. Under begreppet katastrof placerar vi in risk och 

kris. Risk anser vi vara någonting som man till viss del själv kan påverka och som inte 

nödvändigtvis behöver inträffa. Om dock en risk inträffar kan den enligt oss leda till en 

kris eller katastrof. Kris anser vi vara en mindre katastrof, men där händelsen leder till 

någon form av lidande. Dock är vi medvetna om att innebörden av begreppet kris är högst 

personligt och kan vara allt från avsaknad av havsutsikt till borttappat pass. Dock är det 

inte denna typ av kris vi avser i vår uppsats, utan en kris som drabbat många. Vi anser att 

en större kris blir en katastrof, där vi med katastrof menar en större oförutsedd händelse 

som sker plötsligt, som man inte kan påverka och som drabbar en stor mängd människor. 

När vi nämner begreppen risk, kris och katastrof i vår uppsats är det de ovan nämnda 

definitioner vi har i åtanke.   

 

En chef och ledare är enligt oss en person som fungerar som föredöme för sina 

medarbetare och leder sitt företag framåt. Vi anser vidare att en god kommunikation 

mellan en chef och hans medarbetare är av stor vikt. Vi anser att en ledare bör kunna fatta 

avgörande beslut och även leda i svåra situationer. Vi är medvetna om att det i befintlig 

teori förekommer en skillnad mellan en chef och en ledare. Vi har dock i vår uppsats valt 

att använda dessa ord synonymt, då vi inte anser att innebörden i dessa ord har någon 

betydelse för det ämne vi valt, då vi koncentrerar oss på krishantering och hur man på 

bästa sätt leder ett företag i denna situation, och inte på vad som är bäst, en chef eller en 

ledare. Vi har även när vi skriver om begreppet chef och ledare, för enkelhetens skull valt 

att definiera en chef och ledare som han. Detta betyder inte att vi anser att en chef och 

ledare måste vara av manligt kön, utan att det är det som är mest vanligt.  
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4. Krishantering inom resebranschen 
 

I detta kapitel börjar vi med att ge kort allmän presentation av krishantering.  Vidare 
pressenterar vi företagens tolkning av begreppen risk, kris och katastrof.  
 

4.1 Inledning 
Turism är för många länder en viktig inkomstkälla som omsätter mycket pengar och 

genererar många jobb. Turism är dock en näring som är känslig för störningar, då dessa 

kan leda till att platser kan få en oönskad image och kan komma att förknippas med ökad 

risk för resenärer. I vissa fall går det så långt att platsen mer eller mindre förlorar all 

turism. Detta leder i sin tur till avsevärt sämre ekonomi och arbetslöshet för de drabbade 

platserna, då många är beroende av sin turism. I den globaliserade värld som vi idag lever i 

innebär en katastrof att fler människor indirekt drabbas än bara de som är direkt 

involverade offer. Turismbranschen är därför en bransch som bör ha strategier för effektiv 

krishantering. Bra förberedelser av krishanteringsplaner bör vara en självklarhet för varje 

företag (Holmberg  2002). 

 

Vi har valt att kort beröra UD och dess handlande på grund av medias stora fokus under 

och efter Tsunamikatastrofen. UD:s förhållande till den svenska resebranschen är bland 

annat att utarbeta reserekommendationer för att ge råd till svenska resenärer 

(www.regeringen.se). Vi finner det relevant att se vilken roll respektive företag har till UD 

och framförallt hur reseföretagen ställer sig till UD:s agerande vid Tsunamin. 

 

En tidigare forskningsdirektör inom försvaret menar att den enda organisation som i fred 

kan hantera mycket stora olyckor, som handlar om interaktionen mellan en mängd 

samhällsorgan och massmedia, är Försvarsmakten. En annan som borde ha haft det yttersta 

ansvaret, enligt vissa, är försvarsministern. Regeringen har grundlagsfäst skyldighet att 

leda landet i fred, krig och kris och många är av åsikten att det behövs en effektivare 

beredskapsorganisation för bättre information och operativ ledning (Askling 2005). Det 

finns olika uppfattningar om vad som skedde i Sverige på UD de första dygnen efter 

katastrofen i Sydostasien inträffat. Enligt rapport från UD skakas Bangkok av ett jordskalv 

klockan 08.10 på morgonen lokal tid. UD:s vakthavande tjänsteman i Stockholm kontaktas 
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klockan 10.40. Därefter följde ett antal aktiviteter från UD:s sida. (Utrikesdepartementet 

2005; TV4, 2005-02-10; www.disa.nu).  

 

4.2 Företagens tolkning av risk, kris och katastrof 
Vi har bett de företag vi varit i kontakt med att definiera begreppen risk, kris och katastrof. 

När vi intervjuat våra respondenter och bett dem definiera ordet risk associerar de risk med 

finansiella risker och inte med en ”olycka” eller något oförutsägbart. Dock är det inte den 

typen av risk vi menar när vi skriver om risk. Vår definition på risk är som vi nämner i 

kapitel 3.5 någonting som man till viss del själv kan påverka. Detta stämmer även på 

finansiella risker, vilket dock inte var det vi hade i åtanke när vi bad våra respondenter 

definiera begreppet risk. 
 
Det finns ju finansiella risker, operativa risker /…/. Vi sitter inte på risk i vår 
verksamhet, vi äger inga flygplan, hotell eller så, utan vi förmedlar ju vad andra har 
producerat /…/ hotell, flyg eller så, där har vi inte någon risk utifrån det katastrofläge 
som var då, typ Tsunamin /…/ däremot sitter vi ju på risk, finansiella risker i och med 
att vi har både personal och lokal (Etapp Resors VD). 
 
                                                                                                                          

Det första Etapp Resors VD nämner när han blir ombedd att definiera begreppet risk är, 

som citatet ovan visar, finansiella och operativa risker. Han menar att företaget egentligen 

inte själva tar några risker eftersom de bara förmedlar vad andra producerat, men fortsätter 

i samma mening att förklara att deras egna finansiella risk ligger i deras personal och 

lokaler. Etapp Resor är ett börsnoterat företag, vilket enligt deras VD innebär att 

risktagande för dem, blir något av en vardag. En annan risk företaget anser sig ta är när de 

går in på nya marknader, i ett nytt land och med nya kulturer. Ordet kris definieras enligt 

Your Pleasure som en händelse där flera personer skadas. Om det endast är en person som 

kommer till skada kan man bara kalla det för en olycka eller en tragisk händelse. Athena 

definierar en kris som när en eller flera människors hälsa är i omedelbar fara. Athena 

vidareutvecklar begreppet kris genom att definiera en katastrof som en händelse där 

verkligheten överträffar dikten.  

 

Många av de företag vi intervjuat har sina egna definitioner av ovan nämnda begrepp 

nedskrivna i sin krishanteringsplan. Definitionerna av begreppen ovan skiljer sig åt 

företagen emellan, dock läggs liknande värderingar in i begreppen. Vi anser inte 
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definitionerna i sig vara det viktigaste i en krishanteringsplan utan att reflektera över vilket 

tillvägagångssätt man ska använda vid en katastrof. 
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5. När det oväntade inträffar 

 

”Det är sannolikt att något osannolikt inträffar” (Aristoteles 384-322 f Kr.).                                 

 

Vi betraktar detta citat som Aristoteles myntade, som ett citat som ger en beskrivande bild 

om alla respondenters uppfattning om Tsunamikatastrofen. Det osannolika hade inträffat. 

5.1 Teori 
Katastrofer kännetecknas av att de leder till stort mänskligt lidande och omfattande 

materiella skador. Med undantag för vissa naturkatastrofer, drabbar de plötsligt, 

oförutsägbart och oväntat och ligger utanför vår kontroll. Vid vissa katastrofer, främst 

naturkatastrofer, förvarnas ibland befolkningen. Det antas att information eller varningar 

kan medföra klokare förberedelser, det är dock inte alltid sådana varningar tas på allvar. 

Det finns både individuella och kollektiva försvarsmekanismer som förhindrar adekvat 

handlingsberedskap inför olika typer av katastrofer. Exempelvis kan förnekelse och 

”positivt” tänkande göra att man inte tar varningar på allvar. I Dyregrovs bok spekulerar 

Lehman och Taylor om förnekelsemönster beror på att naturkatastrofer betraktas som 

händelser utanför vår kontroll, och då bemästras bättre genom emotionell kontroll än 

genom att iaktta nödvändiga förhållningsregler (Dyregrov 1992). 

 

En naturkatastrof kan ses som en potentiell risk där det ofta ligger någon form av statistik 

eller prognos bakom. Utifrån detta bildar individen själv en riskbedömning, vilken kan 

innebära att man kan välja att bo i ett jordbävningsdrabbat område eller inte (Lidskog et al. 

2000). Även Persson håller med om detta och menar att man som individ alltid har 

möjligheten att själv välja vissa platser framför andra vid bosättning, där sannolikheten att 

drabbas av en risk är mindre (Persson 2005-04-11). Andersson Cederholm visar i sin 

avhandling på det faktum att en viss grupp resenärer, de så kallade luffarturisterna eller 

”backpackarna”, väljer att resa till platser där det finns en viss risk. Detta då det är 

risktagandet i sig som utgör en del av deras resande och det är spänning de söker. Detta sätt 

att resa blir för vissa en livsstil där de fysiska och mentala utmaningarna blir det främsta 

målet med resan (Andersson Cederholm 2002). I Sverige har vi blivit relativt förskonade 

från katastrofer och större kriser och vi har därmed blivit invaggade i en säkerhet och en 

känsla att detta inte händer oss (Jonsson et al. 1994). Estoniakatastrofen 1994 var den 
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största civila fartygsolyckan i Europa efter andra världskriget. Estonia blev som en 

katalysator, som skapade medvetenhet på alla nivåer. Beredskapsplaner sågs över men 

risken för att hamna i ”samma lunk” igen kort därefter var överhängande i många instanser 

i samhället (Enberg et al. 2001).  

5.2 Empiri 
Resebolagen och reseföretagens handlande i en krissituation går under det första dygnet åt 

till att informera och samla ihop personal som kan bemöta deras kunder. När en sådan stor 

katastrof som Tsunamin inträffar upplevde vissa företag första dygnet som väldigt kaotiskt. 

Företagen hade svårt att få grepp om situationen, det uppkom problem med att lokalisera 

sina gäster, se hur många som saknades och var skadade. Mitt i allt detta var man också 

tvungen att lösa hemtransporten för de gästerna som fanns kvar på plats.  

 

Många av GO:s kunder är ungdomar och studenter som ofta söker ett visst risktagande. Det 

var inte många som bokade av sin resa när Tsunamin inträffade, de flesta resenärerna 

bokade istället om sina resor till andra destinationer, många inom Thailand. 

 

”Det blev ju kaos eller kaos kan man inte säga, jo, det får man väl säga. Ett visst 

organiserat kaos” (Andersson´s ägare). Även den 11:e september ledde till kaos 

för Andersson´s och ser man till citatet ovan nämns kaos som ett framträdande 

fenomen. Kaos var, enligt ägaren det första han mötte, men mitt i detta kaos 

upplevde han ändå att det fanns en viss underliggande struktur. Andersson´s ägare 

anser att när en katastrof, som till exempel den 11:e september, där man från 

början inte har så mycket information utan som i detta fall bara vet att det är ett 

flygplan som flugit in i World Trade Center, är det ganska lätt att först avfärda 

händelsen.  

 

Andersson´s ägaren syftar i citatet som följer på att det tidigare förekommit att 

mindre privatflyg kommit på avig väg och rammat någon byggnad. ”/…/ ja, ja det 

är ju sånt som händer/…/” (Andersson´s ägare). När han sedan fick tillgång till 

mer information och börjar förstå vad som hänt började han agera. Det som vår 

respondent på Andersson´s ansåg var jobbigast i början och som skapade panik 

var att man inte visste om det var en isolerad händelse eller om det inträffade var 

en del av något större. Att någonting som detta skulle inträffa anser han inte är 
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någonting som man kan förbereda sig på. Händelsen den 11:e september ansåg 

han bröt alla spärrar och barriärer. VD:n på Etapp Resor anser sig själv ha förstått 

ganska tidigt att det som inträffade i Thailand var stort. Han menar vidare att det 

är svårt att förstå att inte regeringen och UD förstod detta när det tidigt stod klart i 

resebranschen att något fruktansvärt inträffat, vilket även citatet nedan visar. 
 
Jag kommer ihåg en Göteborgare som skrek i radion bland vågor som sköljde, kroppar 
överallt /…/ redan då förstod vi att det här måste vara stort /…/ vilket svårgreppat, att då 
inte vår regering förstod /…/med UD och allt annat./…/ men vi fick rätt snabbt klar för 
oss att detta var så stort (Etapp Resors VD). 
 

5.3 Analys  
Alla företag vi talat med poängterar att Tsunamin var något oförutsägbart som ingen hade 

kunnat föreställa sig. Kaos är ett nyckelord som nämns men i detta kaos ansåg ändå 

företagen att de snabbt lyckades skapa en struktur. Andersson´s ägare menar att den 

inledande bristen på information kan leda till att krisen avfärdas och att man inte förrän 

senare förstår vidden av det inträffade. Ett exempel är informationen om den 11:e 

september som han först avfärdade med ett ”ja, ja, det är sånt som händer” när han fick 

höra att det var ett flygplan som flugit in i World Trade Center och inte förrän senare 

förstod vilken katastrof det var. Sättet som ägaren på Andersson´s reagerade på den första 

knapphändiga informationen angående katastrofen, anser vi kan jämföras med Jonsson 

m.fl. teori om att vi i Sverige blivit relativt förskonade från katastrofer och kriser och 

därför också blivit invaggade i en säkerhet.  

 

Vi tror att storleken och flexibiliteten i ett företag kan påverka organisationens och 

ledningens inställning och hantering av en oförutsägbar händelse. Precis som Your 

Pleasure nämner anser vi att ledningens erfarenhet spelar en viktig roll i ett företag som 

brottas med större och mindre kriser. Då kriser hör till vardagen, leder detta till att varje 

kris i sig behandlas som unik, kris i sig är inte unikt utan en vanlig förekommande 

händelse. Vi anser att de större organisationerna vi intervjuat, i en del fall, är bättre 

förberedda på att det oväntade kan inträffa. Vi tror att Tsunamin kom att bli ett 

skrämmande bevis på att det oväntade verkligen kan inträffa. Dock reserverar vi ändå oss 

mot möjligheten att företagen inte skulle hamna i ”samma lunk” igen. Vi är av åsikten att 

Tsunamin är någonting som är väldigt verkligt nu, vi tror dock att det kan vara så att 

människor också tänker att det inte borde vara så troligt att en liknande katastrof inträffar 
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igen inom de närmaste åren. Detta tankesätt tror vi kan leda till att företagen efter några år 

kan falla in i ”samma lunk” igen. 

 

Dyregrov spekulerar i sin teori om att naturkatastrofer betraktas som händelser utanför vår 

kontroll och att det ibland bemästras bättre genom emotionell kontroll istället för att skapa 

förhållningsregler. Vi anser att Andersson´s ägares beteendemönster, som tidigare nämnts, 

kanske kan handla om ett förnekelsemönster, där han ser informationen som han fått om en 

händelse som någonting utanför hans egen kontroll och därmed att det inte finns några 

åtgärder till det. Vi ställer oss frågande till om det är bättre med emotionell kontroll än 

förhållningsregler då vi anser att det är viktigt att ha skrivna förhållningsregler, 

krishanteringsplaner, för att företaget ska kunna hantera en kommande kris eller katastrof 

på bästa sätt.  

 

Holmberg reflekterar över att resebranschen är en känslig bransch som när den väl drabbas 

av en kris, inte bara drabbar den enskilda människan. Den drabbar indirekt även många 

människor och aktörer som verkar inom och för turism. Vi ställer oss frågande till hur en 

krisplan som inte är nerskriven, på ett tillfredsställande sätt ska kunna förmedlas till 

nyanställda i företaget. I detta fall är företaget inriktat på transatlantiska resor, vilket 

innebär resor till en kontinent där det har inträffat flera större kriser såsom jordbävningar, 

orkaner och även terrordåd. Med den nisch företaget har på sina resor tycker vi att det är 

märkligt att de inte har en mer utvecklad och implementerad plan för agerande i en kris.  

 

Som vi tidigare nämnt håller vi med Jonsson m.fl. om att vi i Norden har blivit invaggade i 

en falsk säkerhet, där vi inte tror att något kan skada oss. Precis som författarna säger, 

anser vi också att vi sedan relativt lång tid tillbaka varit förskonade från större kriser och 

katastrofer, som drabbat många människor. Vi tror att det innan Estonia, den11:e 

september och Tsunamin, fanns en falsk trygghet vilket gjorde att reseföretagen inte kände 

något större behov av någon utvecklad krisplan, även om det dagligen sker kriser och 

katastrofer runt om i världen. Händelser som drabbar flera tusentals människor har förr för 

oss svenskar inte blivit verkliga så som det nu på senare år har blivit. Detta tror vi beror på 

att liknande händelser med många svenskar drabbade är sällsynta. Ser man tillbaka i tiden 

innan de katastrofer som drabbat Sverige och dess invånare, finner vi att det nästan är 

konstigt att man inte tror att något allvarligt kan komma att hända, men samtidigt 
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förståeligt. Vi anser att människan ibland handlar och tänker naivt och tror att ”det där” 

händer inte mig, dock menar vi samtidigt att man som individ aldrig kan föreställa sig de 

mest oväntade händelser och förbereda sig. Samtidigt anser vi att vi lever i en tid där vår 

värld blir allt mer globaliserad och där det ständigt sker oväntade händelser. Vi hävdar, 

som vi tidigare nämnt, att det är underligt att något hemskt och omvälvande måste inträffa 

för att det ska ske förändringar i företag.   

 

Vi är medvetna om att man inte kan förbereda sig för allt och inte heller skydda sig mot 

allt, vilket även våra respondenter nämnde. Men vi menar samtidigt att det kan vara bra att 

fundera på vad som skulle kunna inträffa och inte ”slå” bort något bara för att det verkar 

som en omöjlighet. Vi anser det därför vara viktigt att företagen försöker att tänka utanför 

ramarna och även försöker se till händelser som verkar totalt oväntade för att på detta sätt 

försöka förhindra händelseförloppet eller, om det redan inträffat, göra krishanteringen och 

katastrofarbetet så smidigt och okomplicerat som möjligt. Samtidigt hur ska man kunna 

förbereda människor på en katastrof liknande Tsunamin? Krävs det att det inträffar en 

katastrof av detta slag för att väcka medvetande och ”få fart” på krishanteringsarbetet?  
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6. Att leda i kris, att planera för det oväntade 
 

”Ledare måste ge sina hunner riktlinjer och får aldrig låta dem handla planlöst” (Attila). 
 

Vi finner att Attilas citat ovan speglar hur medarbetare behöver ledare som kan leda dem, 

speciellt under en kris. Attila som var hunnernas kung, dåtidens ledare, var enligt historien 

en anmärkningsvärd ledargestalt som lyckades skapa en välorganiserad och enig arme 

utifrån konkurrerade stammar (Wess, i Ahltorp 2002). 

6.1 Teori 
När en kris bryter ut skjuts ofta de formella reglerna och procedurerna åt sidan av 

informella tillvägagångssätt och improvisationer. Under omständigheternas press tar lätt 

stundens ledare över. Det finns även de kriser som är så konfliktfyllda att rädslan tar 

övertaget hos de ledande och förlamar deras handlingsförmåga (Jonasson et al. 1994). 

Krishantering bygger på att den som har ansvar för en verksamhet under normala 

förhållanden också har motsvarande ansvar vid kriser. Förmågan att hantera kriser innebär 

bland annat att den ansvarige ska kunna leda, samordna, samverka, informera och agera 

under ett krisförlopp (Kommittédirektiv 2005).  

 

En ledare måste kunna handla och ta beslut under pressade situationer och osäkra 

omständigheter. De måste ta hänsyn till den rädsla och det tvivel som kan uppstå inför det 

okända och därmed skapa ett positivt ledarskap. En förnyelse är alltid riskabel, detta då 

man riskerar att begå misstag när man provar någonting nytt. En bra ledare förstår att 

misstag är nödvändiga och en del av en innovativ tillvaro (Kouzes & Posner 1997). 

Jacobsen och Thorsvik menar att för på bästa sätt samordna en kris gäller det att se till det 

konkreta fallet och se till hur befogenheter att fatta beslut ska fördelas i organisationen. 

Vid krishantering efterlyses ofta ett regelverk som visar vad som ska göras och får göras, 

ansvarsfördelning och vem som ska ta initiativ (Jacobsen & Thorsvik 2002). När det finns 

en krisplan kan ledningen och övrig personal vara bättre rustade att hantera krisen och 

agera snabbt och effektivt (www.ledarna.se). Ett problem som här uppstår är hur man ska 

kunna regelsätta något som man inte på förhand vet kommer att hända. Det finns ett stort 

behov att få veta vad som hänt och vad som händer när det är kris (Jacobsen & Thorsvik 

2002).  
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Ahltorp hävdar att det vanligaste tillvägagångssättet i en organisation är att chef och 

medarbetare gör jobbet medan ledningen som tidigare stakat ut vägen ovanifrån betraktar 

aktiviteterna som försiggår. Högsta ledningens roll är att ge struktur och sammanhang. 

Som chef måste man kunna leda och hantera det oväntade, man måste kunna hantera 

uppgifterna att ställa målen, samla inåt och företräda utåt. Man måste även kunna skapa 

struktur och en känsla av meningen i det ofattbara. Ledarens roll är att fungera som en 

symbol, en samlande gestalt, men även som en måltavla eller syndabock. Ledaren i kris- 

och orostider ska förmedla en känsla av stabilitet och trygghet och reducera osäkerhet 

(Ahltorp 2002). För en chef finns det egentligen endast ett sätt att erhålla extern 

information, detta genom att personligen bege sig utanför det egna företaget. Oavsett hur 

tillförlitlig och välfungerande företagets interna information och flöde är, är det 

effektivaste sättet att göra egna direkta iakttagelser i den externa miljön. I det långa loppet 

är det den externa informationen som är den viktigaste för att cheferna ska kunna utföra sitt 

arbete. Drucker hävdar att man inte kan styra förändringar, men man kan förbereda sig på 

att de ska komma (Drucker 2000).  

 

Regester och Larkin förklarar vikten av att man som ledare måste kunna behålla lugnet och 

det positiva tänkandet även under kriser. Som ledare bör man även sträva efter en positiv 

attityd mot krisledning. Att ha en nedskriven krisplan där man katalogiserar olika kriser 

kan vara ett sätt att planera för det oväntade. Men även de bästa krisplanerna är värdelösa 

om man inte kan kommunicera ut dem. Snabbhet är en faktor som är av stor vikt vid 

inträffandet av en kris. En kris väntar inte, utan när den väl sker måste man kunna handla 

snabbt, informationen som ges ut måste vara sann och man bör berätta allt man vet. Genom 

att tillhandahålla en väl praktiserad krishanteringsplan som kommuniceras ut till 

nyckelpersoner i företaget, till exempel genom kopior av praktisk information såsom 

telefonnummer och procedurer som ska följas vid en eventuell kris, effektiviserar man 

arbetet. Det är de första 24 timmarna efter en kris eller katastrof som är de mest kritiska. 

Vid kriser är det även mycket viktigt att svara på anhörigas frågor och hålla sin egen 

personal informerad. Att använda företagets hemsida för att lägga upp information är ett 

bra alternativ, viktigt är dock att tänka på att informationen nu blir tillgänglig över hela 

världen (Regester & Larkin, 2002). 
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Jonasson m.fl. hävdar att det typiska för en kris är att en mängd beslut måste fattas i ett 

stort nätverk med många aktörer. Besluten måste fattas under stor tidspress och medför 

ofta behov av förkortade informationsvägar. Även Lidskog m.fl. håller med om detta och 

menar vidare att beslut under krissituationer ofta fattas i trängda lägen. Ofta måste beslut 

tas trots en osäkerhet som till exempel kan orsakas av bristande information, vilket lätt kan 

leda till en kollektiv stress. Det saknas helt enkelt tid för att direkt få fram korrekt 

information (Jonasson et al. 1994, jfr Lidskog et al. 2000).  

 

Ahltorp menar att nutidens chefer liksom dåtidens fältherrar i många fall, ställer sig på 

avstånd och blickar ner på det som råder inom organisationen (Alhtorp 2002). Även 

Englund reflekterar över att många historieskrivare överdriver fältherrens roll på slagfältet, 

de deltog ofta inte själva utan stod i säkert försvar på en kulle och blickade ner på slaget. I 

sin essä ”Myten om Fältherren” skriver Englund: 

 
“ /…/ Men när väl slaget inletts på allvar är det /…/ soldaterna och befälen med allt vad 
det bär med sig av /…/ erfarenhet, moral och viljestyrka, som utkämpar slaget, som 
vinner eller förlorar det. I det skeendet är fältherren i regel inte annat än en hjälplös liten 
åskådare på en kulle som kisar på det bullrande spektaklet /…/” (Englund 2004). 

 

En annan historisk aspekt på ledaren visas i Norman Mailers klassiker ”De nakna och De 

döda”:  
 
”En djävla typ, han är gjord av järn. Han är antagligen den bästa plutonchefen i hela 
armén och den djävligaste. Han har helt enkelt inga nerver /…/. Av alla killar som var 
med från början finns det inte en som inte har trassel med nerverna. Jag kan säga dig jag 
är skraj hela tiden /.../ Det finns ingen sämre chef du kan få eller bättre, det beror på hur 
du ser saken /…/” (Mailer 1948). 
 

6.2 Empiri 
Citatet som följer från Etapp Resor visar hur VD:n i en krissituation tar på sig 

ansvarsrollen och styr upp arbetet. “Sen har vi ju den organisationen att utifrån mig så styr 

vi upp det, den som är ansvarig /…/. sen tar jag /…/ ett steg tillbaka och sen är det andra 

som frontar” (Etapp Resors VD). 

 

När detta väl är gjort förklarar VD:n att han tar ett steg tillbaka för att låta sina medarbetare 

agera. Etapp Resors operativa ledning fungerar som företagets krisgrupp. VD:n är av 

åsikten att det är viktigt att han snabbt får larm om eventuella kriser och katastrofer, för att 
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snabbt kunna agera. Etapp Resors VD menar att för att kunna agera snabbt krävs det att 

alla i ledningen ringer till honom så att det inte blir några missförstånd, detta då 

organisationen styrs utefter honom. Därefter görs de ansvariga i Etapp Resor medvetna om 

vad som hänt och påbörjar därmed arbetet utifrån krishanteringsplanen. VD:n tar då ett 

steg tillbaka och låter de anställda på bästa sätt göra sitt jobb. Etapp Resors VD menade att 

hans roll var att hålla ihop och samordna organisationen, medan marknadschefen och de 

informationsansvariga hade hand om all information inom företaget, men även utåt mot 

samhället och marknaden. Etapp Resor är nöjda med hur de hanterade katastrofen.  

 

Andersson´s är ett litet företag med en platt organisation vilket gör att beslutsvägen 

förkortas. Andersson´s hade under den 11: e september reseledare och personal på plats i 

USA. Detta anser ägaren underlättade för företaget, då de snabbt kunde få en överblick 

över katastrofen och få information om vad som hände från sina egna anställda. Detta gav 

också deras information stor tillförlitlighet då det kom från deras egna källor. Andersson´s 

ägare menar att i och med att de är ett litet företag finns han alltid tillgänglig, vilket 

reseledarna vet. Personalen kan nå honom 24 timmar om dygnet vid behov om det händer 

något. Det behöver inte vara stora digniteter såsom den 11:e september, utan det kan även 

vara en buss som har gått sönder eller något liknande. Athena har en intern 

beredskapsgrupp som tar hand om krishanteringen inom företaget och även ser till 

personalen.  

 

Att skydda sig och förbereda sig på jordbävningar, valutaförändringar och devalveringar är 

en sak, men att skydda sig mot terrorism är en annan. Ägaren på Andersson beskriver den 

11:e september som en ”gigantisk katastrof”. Han medger att de inte har någon 

handlingsplan, utan besluten fattas efter hand. Ägaren är medveten om att de borde ha en 

handlingsplan för hur företaget ska agera i krissituationer, men anser samtidigt att de har 

en stor erfarenhet av olika händelser. Han påpekar vidare att resebranschen är så speciell 

och att det kan hända många oförutsägbara saker. I hans fall är organisationen relativt liten, 

vilket gör att kommunikationen, enligt honom, flyter på ett tillfredsställande sätt. Han 

menar även att det kan vara svårt att förutse och förutspå olika scenario och därmed också 

utforma en handlingsplan. Dock anser ägaren att det är viktigt att stora företag har en 

skriftlig krisplan i och med att de hanterar resenärer på ett annat sätt och är också en annan 

typ av organisation på grund av dess storlek. Ägaren påpekar också att reseledarnas 
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arbetserfarenhet, som i genomsnitt är tjugo år, kan ha bidragit till att de inte har ansett sig 

behöva en skriven handelsplan. Han är dock medveten om att det alltid kan hända något 

som man inte kan hantera. 

 

Athena implementerade sin krishanteringsplan för flera år sedan med anledning av att det 

uppkom allt mer risker som terror och sjukdomar i världen. Här nämns även kriget i 

Persiska viken som en händelse som påverkade resebranschen och som följdes av flera 

andra händelser såsom terrordåd på Bali och i Egypten. Även Etapp Resor implementerade 

sin krishanteringsplan för flera år sedan och har med åren successivt uppdaterats, dels efter 

den 11:e september och dels efter flodvågskatastrofen. GO:s butikschef visste inte säkert 

om de hade en krishanteringsplan i företaget, men förmodade det. Samtidigt poängterade 

han dock att det var svårt för ett företag som GO att ha en krisplan som de ska handla efter, 

då de inte säljer paketresor. Denna kommentar citeras nedan och visar även hur GO:s 

butikschef anser att företaget bara säljer flygbiljetten och att det skulle kunna vara 

anledningen till att företaget inte arbetar med någon krisplan.  

 
”Jag förmodar att det finns men samtidigt är det ju en svår grej för oss eftersom det är 
ett individuellt resande och vi inte har någon koll på var exakt våra resenärer befinner 
sig. Vi säljer ju bara flygbiljetten.” (GO:s butikschef) 

 

Your Pleasure anser att oavsett om det hade inträffat någon Tsunamin eller inte så har 

företaget redan en väl utvecklad krisberedskap som bygger på snabbt agerande och en 

snabb insats med kunnig personal. Your Pleasure hävdar att de är en stor och flexibel 

organisation, vidare anser krisledaren att företaget besitter en god erfarenhet hur man 

handlar i krissituationer, han anser att det handlar om att kunna anpassa sig. Att 

situationsanpassa sitt ledarskap och handlande ansåg han var en bra beskrivning på vad 

som måste ske i krissituationer, där man gör vad som krävs för just den speciella 

situationen. 

 
”/…/ och  därför bygger allting på att vi måste ha en flexibel organisation /…/ det  finns 
ju en massa grejor som kan hända /…/. Så hade vi ändå inte haft någon för Tsunamin 
/…/ så jag menar hela vår krisberedskap bygger på att vi har snabbt agerande, snabb 
insats, att vi snabbt kan samla en väldigt kunnig, erfaren och flexibel organisation och 
vara situationsanpassade /…/ situationsanpassad tycker jag är ett bra ord . Vi anpassar 
oss till varje situation som hänt” (Your Pleasure´s krisledare). 
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Krisledaren hävdar i detta citat att krisberedskap bygger på att man har en flexibel 

organisation. Med en flexibel organisation har organisationen möjlighet att göra ett snabbt 

agerande och insats där personalen som samlas har gedigna kunskaper och erfarenheter 

inom krishantering. 

 

Your Pleasure´s beredskapsstyrka, som infinner sig när en katastrof eller kris inträffar, är 

de som normalt arbetar med kriser. Krisledaren anser att det leder till att de har en fördel 

gentemot andra företag då deras personal är tränade att fatta beslut i liknande situationer på 

en daglig basis. Det har funnits en krishanteringsplan i företaget sedan lång tid tillbaka, 

vilken kontinuerligt förnyas. Till grund för företagets krishanteringsplan har företagets 

samlade erfarenhet legat, som exempelvis erfarenheter som kommer från företagets 

anställda och exempelvis prognoser inför framtiden och olika tänkbara framtidsscenarion. 

Your Pleasure´s koncern har ett gemensamt katastrofteam, där krisledaren sitter. 

Krisledaren koordinerar framförallt arbetet gentemot utlandet och gör exempelvis olika 

trafikändringar, hotellombokningar med mera.  

 
”/…/ vi är ju ett nordiskt företag. /…/ Sen har Sverige en katastrofgrupp /…/. Medan vi 
sköter kontakten med utlandet, förstärkning till utlandet, den rapporteringen, den 
kontakten med larmorganisation, utländska myndigheter etc. medan man på nationell 
nivå håller kontakt med de nationella myndigheterna” (Your Pleasure´s krisledare). 

 

Your Pleasure har som citatet ovan visar, gjort en medveten indelning av sina 

katastrofgrupper, vissa grupper sköter utlandskontakten, medan andra grupper på nationell 

nivå håller kontakten med de nationella myndigheterna, allt för att underlätta för 

organisationens krisberedskapsarbete. Katastrofteamet har till uppgift att hålla media, 

kunder och anhöriga informerade, men det finns även en samverkan länderna och teamen 

emellan. Koncernens katastrofteam samlar in information och för denna vidare till alla 

berörda katastrofteam så att alla får samma information. Det är koncernledningen som styr 

arbetet och som fattar de strategiska besluten. Krisledaren menar att företagets reseledare 

vid allvarligare händelser på respektive destination har egna förberedelser och beredskaper, 

de vet till exempel hur de ska agera i bussolyckor och liknande. Är det allvarligare 

händelser måste reseledaren få hjälp, dels för att kunna få kontroll över situationen, men 

också för att i största utsträckning kunna fortsätta verksamheten på plats. Hjälp kan 

reseledarna få från närliggande destinationer. Ser man till Tsunamin kom det folk från 
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Malaysia och hjälpte till i Thailand och till Sri Lanka skickade Your Pleasure personal från 

Goa. Även personal hemifrån skickades ner till de drabbade områdena. 

 

GO menar att de försökte förmedla en känsla av stabilitet och trygghet genom att försöka 

sköta butiken under Tsunamikatastrofen som om inget hade hänt. Athenas butikschef fick 

liksom GO:s butikschef ägnade den 26 december åt att svara i telefon. Det var enligt 

butikschefen kaos, med nittio personer på kö i telefonlinjerna hela tiden, människor skrek 

rakt ut, vissa grät hejdlöst. Athenas butikschef svarar sedan med en utfyllig beskrivning om 

hur han personligen kände sig, där han bland annat nämner stor vanmakt, stor känsla av 

maktlöshet och känsla av att vara helt tom och slutkörd både psykiskt och fysiskt.  

6.3 Analys 
Enligt Kommittédirektivet ska den som har chefsrollen under normala omständigheter, 

även vara den som leder de anställda i en kris eller katastrof. Detta anser vi stämmer 

överens med de företag som vi intervjuat, där det antingen är VD:n, krisledaren eller 

ägaren som har lett sin organisation under uppkommande kriser och katastrofer. Dock 

tycker vi att man till viss del kan jämföra Etapp Resors VD med dåtidens fältherre som 

Englund skriver om i sin bok, då han under en kris och katastrof är den som först får 

informationen och kommunicerar ut den i företaget, men när sedan krishanteringsgruppen 

intagit sina positioner, tar han ett steg tillbaka och låter de göra sitt jobb. Historiskt sätt har 

detta ledarskap fungerat väl, vi anser att det finns skickliga ledare som drar sig tillbaka 

under kriser och ändå lyckas väl med sitt ledarskap. Dock anser vi att detta 

tillbakadragande ledarskap kan vara negativt om det handlar om att man som chef inte 

vågar leda i krissituationer, utan väljer att vara passiv. Detta medför enligt oss att ledaren 

inte kan vara den person som de anställda ser som stabiliteten i företaget. En chefs uppgift 

är, som vi tidigare nämnt, att ställa målen, samla inåt och företräda utåt, som Ahltorp 

skriver i sin bok, detta anser vi att man som chef även kan göra om man tar ett steg 

tillbaka. Har man en väl fungerande krishanteringsplan, där alla på förhand vet hur de ska 

agera, kan ledaren fortsätta leda och finnas tillhands vilket enligt oss verkar vara det bästa 

sättet. Etapp Resors VD anser vi inte drog sig tillbaka på ett negativt sätt, utan fanns 

tillhands för sina anställda och fungerade som en stöttepelare och samordnare av 

organisationen.  
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Jacobsen och Thorsvik anser i sin teori att för på bästa sätt kunna samordna en kris gäller 

det att se till varje enskilt fall. Detta synsätt anser vi vara liknande Wengléns resonemang 

angående situationsanpassat ledarskap. Detta synsätt är något vi anser att de flesta av de 

företag vi intervjuat är medvetna om och handlar därefter. Med erfarenhet av tidigare 

krishanteringsarbete har ett situationsanpassat ledarskap kommit att bli ett sätt att 

förebygga för det oväntade när det väl inträffar. Vi anser även att stora företag behöver 

struktur och ledning från en krishanteringsplan, i och med att de har så många anställda 

och ett stort antal resenärer. Vi tror att de beredskapsplaner och krisplaner som är 

implementerade i de fyra större företagen, inte kommer att ”falla i glömska” eller leda till 

att organisationens krisarbete hamnar i ”samma lunk” igen. De företag som har en 

krishanteringsplan fungerar som en översikt för hur man ska agera, vidare ger den 

utrymme för att själv se till varje individuell händelse.  

 

Vi anser att Etapp Resor inte var så väl förberedda på en oförutsedd ändelse, då deras 

krishanteringsplan var relativt gammal. Som Vertzberger nämner i sin text är det viktigt att 

ha en uppdaterad och adekvat handlingsplan, för att kunna fatta ett så rätt och riktigt beslut 

som möjligt, vilket även är någonting vi håller med om. Vi anser även att Your Pleasure 

tog en risk under Tsunamin, då de införde ny kommunikationskanal i form av intranätet. 

Att prova någonting nytt anser vi precis som Kouzes och Posner borde vara riskabelt 

speciellt under en pågående kris. Dock anser vi att det i en extrem situation kanske är 

bättre att våga införa en ny informationskanal och effektivisera informationsflödet än att 

inte våga prova. Vi anser att ett intranät underlättar informationsflödet för företaget, både 

till sina anställda och till företagets kunder. Etapp Resors agerande att mitt under krisen 

uppdatera sin krishanteringsplan menar vi är bättre än att handla efter den gamla, dock 

ifrågasätter vi varför det inte har skett en kontinuerlig uppdatering. Detta gör, som vi 

tidigare nämnt, att man som företag förbereder sig på oväntade händelser. Även Your 

Pleasures införande av intranätet ser vi som positivt, även om det inte var en prövad 

informationskanal.  

 

Vi anser inte att man kan jämföra Andersson´s krishanteringsplan med exempelvis de två 

större företagen Your Pleasure och Etapp Resor, som sedan länge har krisplaner och på 

något sätt ger oss intrycket av att inget, oavsett vad som inträffar, avfärdas. Framförallt 

Your Pleasure verkar enligt oss dagligen hantera mindre kriser, vilket också måste leda till 
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att de reagerar på information på ett annat sätt än Andersson´s ägare. Detta i och med att 

Andersson´s inte har någon nedskriven handlingsplan men också på grund av deras storlek. 

 

Vi anser att det är av vikt att det finns en handlingsplan så att varje medarbetare snabbt och 

lätt kan bli informerad om hur man ska agera om något skulle inträffa. Vi anser att det är 

ännu viktigare att ha en skriftlig handlingsplan om det är ett stort företag med många 

medarbetare, än om man verkar i ett mindre företag. Ser man till Your Pleasure, Athena 

och Etapp Resor har företagen skriftliga krisplaner, detta anser vi är bra i och med 

storleken på respektive organisation. Andersson´s har dock ingen nedskriven 

krishanteringsplan, dock hävdar ägaren att deras krishantering har fungerat bra ändå, bland 

annat på grund av att de är ett mindre företag. Vi tror att detta säkert kan stämma i hans 

fall, men vi anser inte att man kan ta för givet att alla ens anställda vet hur de ska uppträda 

under en kris, detta då kriser ofta är väldigt stressrelaterade och man hamnar under stor 

press. Detta i sig kan leda till att man glömmer bort hur man ska uppträda och inte känner 

det stöd och den trygghet som vi anser en krishanteringsplan kan ge. Ett problem som vi 

ser med att inte ha någon krishanteringsplan är dessutom om man nyanställer. Vi anser inte 

att man som chef kan förvänta sig att alla ens medarbetare vet hur de ska agera i en 

krissituation, om de aldrig fått några instruktioner. Andersson´s ägare är medveten om att 

det är bra att ha en krisplan att falla tillbaka på, dock ansåg han att det var viktigare för ett 

större företag än ett så litet som hans. Denna inställning tror vi bygger på att företagets 

kommunikation sker på ett mer personligt plan, då ägaren själv går ut med information till 

sina anställda, vilket förenklar och reducerar osäkerhet och felrapporter. Ägaren för 

Andersson´s var självsäker angående deras sätt att agera i en katastrof, vilket gör att vi 

ställer oss frågande till om han är medveten om fördelen med att ha en nedskriven plan. 

För ett stort företag såsom Your Pleasure anser vi att det skulle vara näst intill omöjligt att 

arbeta på detta sätt.  

 

Vi anser inte att någon av våra intervjuade ledare gav oss intrycket av att de blev 

handlingsförlamade eller rädda under krisen de upplevt. Trots att Tsunamin ledde till kaos 

och ofattbara tragiska öden bevarade alla tillfrågade intervjupersoner i respektive 

organisationer lugnet, i alla fall utåt sätt. Vi tror att alla våra respondenter påverkades både 

psykiskt och fysiskt av Tsunamikatastrofen. Dock var det var bara Athenas butikschef som 

under intervjun talade mer ingående och personligt om hur jobbigt det var för honom som 
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person att stå upp som butikschef samtidigt som han själv mådde dåligt av det inträffade. 

Drar vi paralleller till vad Mailers karaktär Stanley uttrycker i ”De nakna och De döda” så 

är den bästa eller den sämsta chefen, beroende på hur man ser det, den chef som inte har 

några nerver. Kanske är det samma sak för dagens ledare när det uppkommer en kris. Vi 

anser att man som ledare helt enkelt måste skjuta åt sidan att man är rädd och orolig för det 

som inträffat och det kaos som följer, istället måste man stå upp och bli symbolen som 

visar trygghet, stabilitet och försöka reducera osäkerhet vilket även de flesta av våra 

respondenter ansåg. 

 

Vi anser, utifrån de företag vi intervjuat, att den organisation som har bäst förutsättningar 

att hantera katastrofer är Your Pleasure. Dock anser vi det inte nämnvärt konstigt, då det är 

det största företaget i vår undersökning, med flera tusen anställda, vilket vi anser kräver en 

mer uppstrukturerad krishanteringsplan, där alla i företaget vet hur de ska agera. Precis 

som Your Pleasure´s krisledare poängterar, är kriser och katastrofer någonting som 

företaget hanterar dagligen. Deras krishanteringsplan är också väl utvecklad att från det att 

någonting allvarligt händer tar det inte lång tid innan informationen når företagets 

nyckelpersoner och man kan på så sätt snabbt få en struktur på det oväntade. Enligt teorin 

är det också viktigt att kunna svara på anhörigas frågor och få ut information på till 

exempel sin hemsida. I och med att de har en så välutvecklad plan som de har, lyckas de 

också hålla sin personal informerade. En viktig punkt att nämna är att Your Pleasure 

arbetar utanför Sveriges gränser och har ett nordiskt samarbete inom organisationen. 

Givetvis leder detta till ökade möjligheter för att ta lärdomar och erfarenheter av varandra 

och genom detta utvecklas. Även Etapp Resor anser vi har en relativt bra plan för sin 

krishantering, där alla på förhand verkar veta hur de ska agera. Dock undrar vi hur deras 

krishanteringsplan såg ut från början då den var väldigt gammal, kanske försenades arbetet 

det första dygnet efter katastrofen på grund av att krishanteringsplanen var gammal. 

 

Drucker menar att det bästa sättet att erhålla extern information är att bege sig utanför sitt 

företag och göra iakttagelser i den externa miljön. Detta var också någonting som 

Andersson´s ägare tyckte var deras fördel under den 11:e september, att de hade sin egen 

personal på plats i USA, som i sin tur rapporterade hem till företaget om vad som hände. 

Vi anser att den information han fick definitivt måste ha varit säkrare än till exempel den 

information som företaget fick av massmedia. Även Your Pleasure hade anställda på plats 
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när Tsunamin inträffade, vilket gav dem indikationer på när det var dags att sätta igång sin 

krishantering och kontakta alla nyckelpersoner. Flertalet av de företag vi varit i kontakt 

med nämner att det är deras egen personal på resmålet som är deras största 

informationskälla. Detta är något som vi anser är bra då risken för missförstånd och fel 

borde minska. Vi anser att det kan ligga en problematik i att många reseledare är unga och 

till en viss del oerfarna. Vi anser att en oerfaren reseledare kan bli rädd och stressad och 

ger kanske i sin iver en missuppfattad och misstolkad bild av händelsen. Ägaren på 

Andersson´s påpekar även denna problematik, samtidigt som han menar att det är inget 

problem som de har på Andersson´s i och med den långa anställningstiden för reseledarna. 

Krisledaren på Your Pleasure anser liksom Andersson´s att detta inte är ett problem, 

eftersom varje reseledare varje säsong blir uppdaterad om hur man agerar vid en kris. Vi 

ställer oss frågande till om man verkligen kan lära ut hur man ska agera i en krissituation. 

Vi anser som vi tidigare har nämnt att detta handlande är någonting som borde komma 

med erfarenhet. 
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7. Vikten av kommunikation och information i kriser 
 

”Riskkommunikation är en ömsesidig process som innebär utbyte av 
information och åsikter mellan enskild, grupper och institutioner. Det 
innehåller flera budskap /…/ som uttrycker engagemang, reaktioner 
gentemot risk eller mot olika /…/ strategier för att övervaka och 
kontrollera risker” (Lidskog et al. 2000).            

 

Lidskog m.fl. citerar ovan National Research Council definition av vad riskkommunikation 

innebär. Vi anser detta citat visar vikten av att ha en god kommunikation inom 

organisationer under en kris. Nedan följer ett antal teoretiska synsätt där vikten av en god 

riskkommunikation framhävs. 

7.1 Teori 
Krisberedskapsmyndigheten hävdar att en av de första funktionerna som måste komma 

igång vid en kris och katastrof är informationsarbetet. Erfarenheter från olika inträffade 

händelser och övningar visar att informationskapaciteten så gott som alltid är 

underdimensionerad och startar för sent. Det är därför extra viktigt att se över 

informationsfunktionens olika delar och bemanning i planen för extraordinära händelser 

(www.krisberedskapsmyndigheten.se). Enberg m.fl. hävdar att det finns ett klart behov av 

att på ett professionellt sätt i ett akut krisläge kunna förmedla korrekt och aktuell 

information, både till berörda och till andra aktörer. En bristande kommunikation är en 

grogrund för misstro och rykten, vilket kan vara svårt att ”tvätta bort”. 

Grundförutsättningen för att ge korrekt information är att alla aktörer har en förberedd 

organisation där alla är utbildade och har övat olika krissituationer (Enberg et al. 2001). 

Sveriges chefsorganisation hävdar att det är väsentligt att chefen öppet informerar sina 

medarbetare vid krissituationer. Detta bör ske genom att tydligt informera om situationen 

och kontinuerligt uppdatera dem, vilket i sin tur kan leda till att eventuell oro mildras. När 

medarbetarna får otillräcklig information skapas lätt rykten som kan förvärra situationen. 

Även då det inte finns någon ny information att ge, kan det skapa lugn att låta personalen 

bli medvetna om det (www.ledarna.se). På liknande sätt resonerar Vertzberger, där han 

menar att det är viktigt att kommunikationen av risk sker på ett tydligt och effektivt sätt för 

att undvika förvirring (Vertzberger 1998).  
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Jacobsen och Thorsvik nämner att kommunikationsproblem är vanliga i organisationer. 

Ofta är det kommunikationen mellan ledning och anställda som inte riktigt fungerar. 

Generellt kan sägas att kommunikationsproblem innebär att ledare eller anställda inte tar 

emot den information de inte anser sig ha behov av och därmed hämmas av osäkerhet i sitt 

dagliga arbete. Kommunikationsproblem i organisationer handlar oftast om att anställda tar 

emot för lite information, men det kan också bli problem om de tar emot för mycket. För 

mycket information kan bland annat leda till att mottagaren behandlar informationen ytligt 

och att man prioriterar viss information, vilket i sin tur leder till att de går miste om 

uppgifter (Jacobsen & Thorsvik 2002). Jonason m.fl. för liknande resonemang som 

Jacobsen och Thorsvik gör ovan, där de menar att kommunikationen i en risksituation ökar 

och kraven på korrekt information likaså. Detta trots att den tillgängliga informationen ofta 

är bristfällig och osäker. Beslutsfattare i kriser har ofta svårt att ändra sina beslut och är 

ofta låsta till de beslut som fattades i början av en kris (Jonasson et al. 1994).  

 

Vid en kris är det extra viktigt att informationen är snabb, korrekt, enkel och svarar på 

allmänhetens, mediernas och organisationernas frågor. Den bild som förmedlas av krisen 

utgör själva krisen, så som den uppfattas av medier, andra myndigheter, organisationer och 

invånare. Vid en kris är medierna en av de viktigaste aktörerna för att nå ut med snabb, 

korrekt och viktig information till myndigheter, andra aktörer och invånare 

(www.krisberedskapsmyndigheten.se). Det kan hända att journalister i en stressad 

krissituation där informationsbehovet ökar, gör avkall på kontrollen av informationen som 

förmedlas och därmed lämnar falska och överdrivna rapporter (Lidskog et al. 2000). 

7.2 Empiri 
Ägaren för Andersson´s nämner att deras egen personal och agenter på resmålen är deras 

största informationskällor. Likaså är fallet för Athena, dock ser de även medias bevakning 

och UD som två ytterligare källor som de använder sig av. Etapp Resor menar att UD och 

leverantörer är de största informationskällorna vid en katastrof. För Your Pleasure är 

personal och leverantörer den största informationskällan.  

 

När det handlar om att få ut information till de anställda är hemsidan och även i vissa fall 

medierna kanaler som Athena använder sig av. Your Pleasure´s största informationskälla är 

det egna intranätet när det handlar om att få ut information till de anställda. Från 

krisledningen i Stockholm läggs information ut på intranätet och blir tillgänglig för alla 
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medarbetare. Your Pleasure betonar vikten av en envägskommunikation i krislägen. Man 

har helt enkelt inte tid att sitta och ringa tillbaka och föra tvåvägskommunikation, alla har 

sina givna uppgifter. Krisplanen finns alltid där, men var och en får en uppgift och försöker 

lösa problemet. Nedan citerar vi Your Pleasure´s regionchefs kommentar om vikten av 

envägskommunikation under arbetet med en krissituation. Regionchefen poängterar hur 

viktigt det är att alla har sina givna uppgifter och att man låter krisgruppen ha möjlighet att 

sköta sina uppgifter utan att bli störda. 

 
”/…/ det är ju viktigt att inte alla sitter och håller på att ringa alla för då kan ju inte de 
jobba, de som sitter i kris gruppen. Utan det blir ju en envägskommunikation, vi kan ju 
inte sitta och hålla på att ringa. Alla har sina uppgifter. Intranätet är helt klart vår största 
informations källa då alltså” (Your Pleasure`s regionchef). 

 

Etapp Resor och Your Pleasure pekar ut medierna som uppviglare som ofta skriver om 

sådant som varken resenären, reseföretagen eller leverantören mår bra av. Vidare pekar 

även Your Pleasure på hur medierna ofta förvirrar situationer för att skrämma och fängsla 

människor. De som kan komma till skada av mediernas felaktiga bild, är dels turismen i sig 

och dels den del av det aktuella landet som inte är drabbat. Till skillnad från de två ovan 

nämnda företagen hävdar Athena att de ser medierna som en stor informationskälla, 

varifrån de hämtar en stor del av sin information. 

 

GO:s butikschef menar vidare att informationen som ges till resenärerna vid en inträffad 

kris ges över Internet. Så fort de som jobbade på GO:s kontor fick reda på vad som hänt la 

de ut informationen på sin hemsida och uppmanade där sina resenärer eller deras anhöriga 

att höra av sig till företaget eller ambassaden. Detta gjordes delvis för att UD gått ut och 

sagt att de ville skapa sig en uppfattning om hur många som saknades. De som hade bokat 

resa fick möjlighet att avboka fram till januari. Detta var det dock inte många som gjorde, 

utan många bokade bara om sina resor.  

 

Vid katastrofen den 11:e september agerade Andersson´s genom att snabbt försöka nå alla 

sina reseledare, som in sin tur fick uppgiften att söka upp alla resenärerna som befann sig i 

USA. Detta arbete flöt på snabbt och enkelt men det stora problemet kom därefter, när det 

handlade om att komma på vad man skulle göra med alla som var på plats. Trygghet är ett 

nyckelord för Andersson´s som påpekar att alla resenärer, oavsett om de bokat färdigt 

paket eller bara resa, får ett telefonnummer dit de kan vända sig vid frågor. När 
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information behöver förmedlas är det ägaren själv i företaget som tar på sig rollen att 

informera de anställda. På destinationerna blir det naturligt att det är reseledarna som 

informerar resenärerna. 

 

Vi anser att citatet ”Det är livsviktigt här, helt avgörande skulle jag säga att vi har rätt 

information, det blir lätt rykten” (Etapp Resors VD) fångar problematiken kring vikten av 

att informationsflödet tillhandahålls på ett så säkert och riktigt sätt som möjligt när en 

händelse inträffar. Etapp Resors VD pekar i sammanhanget på två honnörsord, 

tillgänglighet och information. VD:n ringde runt till ledningen och utsåg snabbt en person 

som koordinerade informationen och såg till att informationen kom ut i alla tre kanaler som 

Etapp Resor arbetar med, telefon, butik och hemsida. Samtidigt som detta skedde hölls 

kontakt med UD och leverantörer på plats. För sin egen personliga del hade Etapp Resors 

VD gärna visat upp sig mer ute i butikerna efter Tsunamin, men tidsbrist var en anledning 

till varför det inte blev så, vilket medförde att han istället ringde och förde samtal över 

telefon med sina anställda. Även intranätet blev en källa till kommunikation med de 

anställda. 

 

När det inträffar en händelse någonstans i världen som leder till att krisledaren på Your 

Pleasure behöver kontaktas går det nästan alltid via deras Duty Office på Arlanda. Därifrån 

kontaktas sedan krisledaren, ofta via e-mail, men även via telefon. Arlanda ses som en 

nyckelpunkt i krishanteringsarbetet. Alla de anställda på Your Pleasure vet vart de ska 

vända sig om något onormalt inträffar, alla utlandsanställda har ett larmkort där alla 

nummer till nyckelpersoner inom organisationen finns med.  
 

”/…/ det är ju egentligen det katastrof handlar om. Att informera folk och transportera dem 

till tryggheten och så vidare” (Your Pleasure´s krisledare). Vi anser att citatet visar på 

krisledarens inställning till en uppkommen katastrof. Your Pleasure ser som sin första 

uppgift under en kris att informera sina resenärer och transportera bort dem från 

katastrofen till tryggheten. Your Pleasure´s krisledare hävdar vidare att all personal som är 

på plats ute på företagets olika destinationer är väl uppdaterade om hur man ska agera vid 

mindre kriser, och när det väl sker en större kris för personalen över kunskaperna som de 

haft med sig från mer vardagliga kriser. 
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Överhuvudtaget menar krisledaren att Your Pleasure har en ständigt hög jourberedskap. 

Detta för att personerna inom krisledningen ska kunna få tid att anpassa sig till just den 

situation som uppstår. Your Pleasure har ett bra samarbete med UD rent generellt och det 

är även UD som fattar besluten om ett resemål ska beläggas med reseförbud. Dock anser 

krisledaren att de själva ofta vet mer om riskbedömningar än UD eftersom Your Pleasure 

har personal på plats. Krisledarens personliga åsikt är att man varit orättvisa mot UD 

eftersom de faktiskt inte är en katastroforganisation.  

 

Krisledaren menar att allt på Your Pleasure fungerade precis som planerat under 

katastrofen, vilket även regionchefen och butikschefen i Malmö höll med om. Dock var det 

mycket i krishanteringsplanen som var nytt och inte färdigutvecklat, vilket man fick ta tag i 

under krisens gång. Till exempel tog arbetet med att få fram passagerarlistor som var 

exakta lite längre tid än vad som var att önska. Dessutom visade det sig att webbsidan inte 

klarade av så många besök och snabba uppdateringar som krävdes, vilket var någonting 

som sågs över och justerades i den mån det var möjligt. Systemet med att använda sig av 

intranät och webb visade sig vara ett utmärkt sätt att arbeta inte minst för informationens 

uppdatering och spridning. 

 

Krisledaren på Your Pleasure hävdar att företagets krishanteringsplan är ett ständigt 

föremål för uppdatering, vilket är mycket lättare nu än förr då datorerna inte var lika bra 

som nu och kommunikationen mestadels byggdes på telex och liknande. Allting går 

mycket fortare i dagens samhälle, till exempel har mobiltelefonen hjälpt till för att förbättra 

och underlätta kommunikationen. Samtidigt blir också nyheterna så mycket större idag än 

förr, då information sprids snabbare.  

7.3 Analys 
Enligt Krisberedskapsmyndigheten visar erfarenheter från inträffade händelser att 

informationsarbetet vid katastrofer ofta startar för sent. Detta är inte vad vi anser hände 

under Tsunamin, där vi tycker att i alla fall de tre större företagen Your Pleasure, Etapp 

Resor och Athena handlade relativt snabbt och kom snabbt ut med information till sina 

anställda och kunder. Även informationsflödet från framförallt Your Pleasure´s 

huvudkontor, men också Etapp Resors huvudkontor till deras butiker, verkar ha fungerat 

tillfredsställande, då man snabbt la ut information om det inträffade på intranätet och gav 

tydliga direktiv. Vi uppfattar det som att företagen trots alla problem som uppstod, ändå 
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hade en struktur i sitt kaos, där alla visste vad som skulle göras. Vi anser att de ovan 

nämnda företagen lyckades relativt bra med det som Enberg m.fl. diskuterar i sin bok 

nämligen vikten med att snabbt få ut information så att inte misstro och rykten uppstår. Vi 

anser dock att det oftast i krissituationer uppstår rykten, som trots en snabb insats från 

företagen kan uppstå genom till exempel media.  

 

Vi hävdar att en organisation behöver snabb och korrekt information under en kris. I fallet 

med Tsunamin var till en början informationen väldigt knapphändig och till och med 

inkorrekt. Felaktig och oklar information försvårar givetvis arbetet för en chef som ska 

försöka styra upp och skapa trygghet under krisen. Dessutom kan det precis som Jonasson 

menar vara svårt för beslutsfattare att ändra ett beslut mitt under en kris, vi antar att även 

detta kan vara en fråga om att skada tilliten till företaget. Problemet här kan då ligga i att 

det från början har fel information varvid ett beslut har tagits och när sedan information 

ändras måste kanske även beslutet ändras. Det är viktigt att informationen är snabb, 

korrekt, enkel och svarar på allmänhetens, mediernas och organisationernas frågor. 

 

Vi finner Your Pleasure´s sätt att arbeta med envägskommunikation intressant. Detta är 

ingenting om tas upp i någon av de teorier vi läst, dock håller vi med Your Pleasure att en 

envägskommunikation måste leda till att man tjänar tid, vilket är en viktig faktor i en 

krissituation. Bristen på tid och en stor press för ledningen under katastrofer går inte att 

undvika. Detta anser vi leder till att det bästa sättet för att skapa en effektiv kommunikation 

är just en envägskommunikation, då man genom detta kommunikationssätt vinner tid. Vi 

anser också att envägskommunikationen kan ha en fördel vid kriser och katastrofer därför 

att det är av vikt att uppgifter delas ut så att aktioner snabbt kan börja. Vi kan från våra 

intervjuer dra slutsatsen att pressen och envägskommunikationen kan ge konsekvenser på 

inte minst ett personligt plan, att man helt enkelt får dåligt samvete för att man inte ägnat 

den tid åt sina anställda som man velat. Kanske hade detta kunnat undvikas till viss del 

med en större spridning av ansvar inte minst i början av krisen.  

  

Alla tillfrågade större företag som säljer paketresor talade länge och väl om 

informationsförmedling och vikten av kommunikation inom företag vid kriser. GO:s 

butikschef var inte säker på om det fanns någon krisplan i företaget. Detta anser vi tyder på 

ett dåligt informationsflöde från företagets ledning till de anställda. Vi finner det underligt, 
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att vår respondent som är butikschef, inte är medveten om det finns en krishanteringsplan 

och hur de i så fall ska agera. Vi är medvetna om att GO skiljer sig från till exempel Your 

Pleasure, dock anser vi ändå att informationsflödet bör vara bättre utvecklat. GO:s 

huvudkontor har inte kunnat ställa upp på intervju och det kan av en ren slump vara så att 

just den butikschef vi talat med av någon anledning missat informationen om den 

eventuella krisplanen, kanske av ointresse eller att han rent av inte fått ta del av någon. 

Oavsett vad anledningen är tycker vi att detta visar på en otillfredsställd kommunikation 

inom organisationen, vilket i en krissituation skulle kunna få förödande konsekvenser. 

Dock berättar butikschefen att han har en daglig kontakt med ledningen i Stockholm, att 

han därifrån får beslut som kan följas och att det direkt efter den inträffade flodvågen lades 

information ut på företagets hemsida.  

 

Det är intressant att se att medierna används som informationskanal hos en del företag, 

bland annat Athena hämtar stor del av sin information under en kris från medierna. Detta 

anser vi är lite märkligt eftersom flera av de andra företagen vi talat med anser medierna 

vara en opålitlig källa som företagen inte har något förtroende för. Efter våra intervjuer har 

det visat sig att det ofta är medias bild som är den första kontakten för cheferna då en 

händelse inträffat. Det verkar alltså som merparten av våra respondenter fick reda på den 

första informationen om Tsunamin och den 11:e september via massmedia. När de väl 

infunnit sig på sina respektive företag fick man dock information från sin egen personal 

som var på plats och via intranätet, både mellan ledning, reseledare och de som arbetar i 

butiker. Detta är något som vi anser vara mer tillförlitligt än massmedias information, då 

massmedia ofta kan levererar osann information, vilket även många av våra respondenter 

poängterade. Vi anser att den information som de flesta av de företag vi intervjuat fått ta 

del av uppfyllde de krav på hur informationsflödet ska gå till väga i likhet med bland annat 

Vertzberger.  

 

Precis som krisberedskapsmyndigheten hävdar är media en av de viktigaste aktörerna för 

att få ut information snabbt. De kanaler media använder sig av är ett effektivt sätt för att ta 

del av en inträffad händelse. Dock händer det ibland att fel information och uppgifter har 

uppkommit när nyheten blivit fel förmedlad och vinklad. Vi anser inte att det handlar om 

brist på information mellan media och företagen, utan att det kanske istället handlar om att 

media, speciellt kvällspress, vill skapa nyheter för att sälja sina upplagor, vilket också gör 
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att de använder sig av ogrundade uppgifter. Vid fel information kan som teorin säger 

tilliten skadas, rykten spridas och vilket leder till att följderna kan bli olyckliga.  

 

Efter våra intervjuer har vi förstått att intranätet spelar en mycket viktig roll vid 

spridningen av information vid kriser. Att kunna uppdatera intranätet efterhand som det 

tillkommer mer information och förmedla en korrekt bild av det inträffade, anser vi vara ett 

utmärkt sätt att sprida information. Vi vill här betona att bland annat Your Pleasure´s 

intranät stötte på vissa problem vid användandet eftersom den inte hade den kapacitet som 

krävdes vid det snabba och intensiva informationsflöde som Tsunamin krävde. Detta gällde 

även deras egen hemsida, som fick onaturligt många besökare av människor som sökte 

information och Your Pleasure kunde inte uppdatera hemsidan så snabbt som de önskade. 

Detta såg man redan under pågående kris snabbt över och fick därmed till viss del ordning 

på systemet. Det som de inte lyckades lösa var uppdateringen av informationen, vilken var 

något fördröjd på deras hemsida. Än en gång är detta en erfarenhet som företag kommer ta 

med sig och till nästa stora kris som inträffar och förhoppningsvis fungerar intranätet utan 

problem. Det svåra med att informera sin personal innan en inträffad kris sker är att varje 

kris är unik och hur ska man egentligen kunna öva på en kris som Tsunamin? 
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8.  Ledarskap efter kris, konsten att ta lärdom av sina 
erfarenheter 
 

”Experience is the name everyone gives to their mistakes” (Oscar Wilde). 

 

Oscar Wilde myntade redan i slutet av 1800-talet begreppet att erfarenhet är det namn som 

alla ger sina misstag. Vi anser detta citat speglar vad vi har funnit i våra teoretiska texter, 

där forskare visar vikten av att dra lärdomar av sina erfarenheter men även sina misstag. 

Erfarenheter blir en källa till nya kunskaper. 

8.1 Teori 
Alla teorier om lärande har gemensamt att varje lärprocess inleds med att individer ser 

någonting, hör någonting, eller upplever någonting, vilket de sedan börjar fundera över och 

dess betydelse. Erfarenhet och förväntan om vad som sker är centralt i teorier om 

individers lärande. Man kan lära genom att sätta sig in i hur andra har gjort och erfarit och 

relatera erfarenheterna till sin egen situation. För att lära behöver man inte uppleva allt 

själv. Man kan anamma andra modeller, som fungerat för andra och ange hur man ska 

handla i vissa situationer (Jacobsen & Thorsvik 2002). Även Ahltorp hävdar att man 

utvecklas av att ständigt lära av sig av sina erfarenheter och påstår att det är på detta sätt 

man blir en bra ledare (Ahltorp 2002). 

 

Wenglén har ett liknande synsätt och delar i sin bok in begreppet erfarenhet i tre stadier. 

Den första är den direkta erfarenheten där man själv är en del av processen, den andra sker 

genom observation och den tredje genom att läsa eller lyssna till andras erfarenheter. 

Genom erfarenhet reflekterar individen över hur han ska omsätta nyvunnen kunskap till 

nya erfarenheter, via olika handlingar. Problemet med den direkta erfarenheten är att den 

ofta kan var tidskrävande, kostsam och farlig. I alla situationer passar det inte att lära av 

konsekvenserna av en erfarenhet. Genom observationer kan människan lära och därmed se 

till handlingar utförda av kompetenta förebilder och själva upptäcka vad som är ett 

accepterat uppförande. Observationen skall dock inte bara vara ett efterapande, utan ska 

ses som en referenspunkt utifrån vilken man sedan själv baserar sin handling. Erfarenhet 

kan alltså ses som en källa till lärande och ny kunskap (Wenglén 2005).  
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Dyregrov förklarar att beslut måste fattas snabbt i kritiska situationer, utan möjlighet till 

någon grundlig värderingsprocess. Studier av beslutsprocessen har visat att beslutsfattarna 

fungerar bäst om de känner igen sig i situationen. Sådana intuitiva beslutsstrategier 

förutsätter omfattande erfarenhet och träning med möjligheter till hantering av kritiska 

situationer samt praktiska övningar. Denna erfarenhet ökar förmågan att identifiera viktiga 

indikationer i en situation som kan vara avgörande för hur den ska hanteras (Dyregrov 

1992). Även Jacobsen och Thorsvik menar att andra människors erfarenheter kan används 

för det egna lärandet och säger att information som kommer från personer eller 

organisationer vi litar på spelar en framträdande roll vid bestämmandet av vilken 

information som uppmärksammas. Dessutom pekar de på att intresset för andras 

erfarenheter är störst när de handlingsmodeller som presenteras är lättillgängliga och 

lättförståeliga och dessutom liknar något man själv tidigare erfarit (Jacobsen & Thorsvik 

2002). 

 

När krisen är över är det viktigt att man uppmärksammar de anställda. Det finns stor risk 

att någon behöver hjälp efter en traumatisk upplevelse. Som ledare kan man till exempel 

erbjuda sin personal professionell hjälp och någon att prata med. Det kan även vara så att 

de anställdas anhöriga behöver hjälp att bearbeta det upplevda. Begreppet debriefing syftar 

till efterbearbetning av fakta, ”vad har egentligen hänt”. Genom debriefing kan ledningen 

hjälpa de berörda parterna, både medarbetare och drabbade, genom att låta dem ventilera 

reaktioner och sätta ord på de svåra upplevelser de varit med om. Debriefing syftar till att 

förebygga onödig psykisk stress och ge möjlighet till att kunna gå vidare (Regester & 

Larkin 2002, jfr Lind Nilsson 2001). I en översatt artikel från DN Kultur har Paul Leslie 

tagit upp debatten om den så kallade debriefingen efter en katastrof som den 11:e 

september och Tsunamin. Efter Tsunamin togs flera utländska experter in för ”psykologisk 

debriefing” för att hjälpa till med hantering och utbildning av krisledare. Leslie anser i sin 

artikel att många krispsykoterapeuter överdriver värdet av sina insatser och att människor 

oftast är robusta nog att ta hand om sig själva och varandra vid stora katastrofer (Dagens 

Nyheter 2005). 

8.2 Empiri 
Your Pleasure´s butikschef hävdar att varje gång det sker en krissituation så lär man sig 

någonting nytt. Han anser att tråkigt nog att även i detta fall gäller den gamla devisen att 
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övning ger färdighet. ”/…/ men tyvärr så är det ju så att träning ger färdighet /…/ varje 

gång lär man sig något” (Your Pleasure´s butikschef). 

 

Ägaren av Andersson´s pekade på att de snabbt efter den 11:e september insåg att det 

verkligen kunde inträffa osannolika saker som kunde få företaget i gungning. Andersson 

påstår att de förändrat sin krishantering sedan den 11:e september på så sätt att man har 

skaffat sig en större samlad erfarenhet på företaget om exempelvis hur man ska agera. 

Ägaren har tillsammans med de anställda haft genomgångar och regelbundna 

informationsmöten för att diskutera det som hänt, dock har inget dokument utformats. 

Andersson´s har också haft möten för att diskutera vad som kunde ha gjorts bättre, vilket 

ägaren menar att det alltid finns, även om man tycker att det har fungerat bra.  

 

Andersson´s ägare anser att skillnaden mellan den 11:e september och Tsunamin är många. 

Han menar att dels var det inte många svenskar som skadades eller dog den 11:e september 

som i Tsunamin, dels menar han att uppmärksamheten och kraven var helt annorlunda vid 

Tsunamin än vid den 11:e september. Detta gör att man kommer att kunna dra helt andra 

slutsatser och arbeta annorlunda efter Tsunamin än efter den 11:e september. Ett exempel, 

som ägaren berättar om, är att svenska ambassaden och generalkonsulatet har begärt att 

träffa berörda arrangörer i USA och diskutera vad ambassaden kan göra i liknande 

situationer. Han menar att Tsunamin kan ha verkat som ett uppvaknande vilket har lett till 

försök att planera och förbereda på ett sätt som tidigare inte funnits. Ägaren anser att 

resebranschen skötte sig bra efter flodvågskatastrofen, men menar samtidigt att de kunde 

ha gjort mer.  

 

Etapp Resor´s VD menar att flodvågskatastrofen har fungerat lite som ett riktmärke för hur 

de ska arbeta, i och med att den är i så färskt minne och har som tidigare nämnts uppdaterat 

sin krishanteringsplan. Även Athena nämner att företaget har förbättrat sina rutiner, dock 

har de inte ändrat på sin grundstruktur. I och med Tsunamin fick Etapp Resor anledning att 

revidera sin krishanteringsplanen, vilket VD:n kommenterar i citatet nedan.  

 
”/…/ det som hände nu var ju att vi fick ett ypperligt tillfälle att revidera hur vi jobbade, 
så det var ju  parallellt med hur vi gjorde hela den här resan, så en eller två veckor efter 
så gjorde vi en revidering /…/  vi spetsade till och gjorde om hela planen” (Etapp 
Resors VD). 
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Genom den omorganiserade krishanteringsplanen, förtydligades de roller som personerna i 

ledningsgruppen innehar för att kommunikationen och informationen 

ledningsmedlemmarna emellan ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Etapp Resors VD 

är även tydlig med att förklara att de har en intern krisgrupp som hjälper deras anställda i 

kris- och katastrofsituationer, då de upplever stor psykisk press från till exempel människor 

som i frustration agerar ut sina rädslor. Ungefär två veckor efter katastrofen ordnade man 

ett möte för de anställda där de kunde ventilera och prata om sina känslor och upplevelser. 

Han anser att det finns saker som de kunde ha gjort såsom att åka ut till alla Etapp Resors 

butiker och närvara symboliskt och finnas nära tillhands för de anställda, även om företaget 

har över hundra butiker. Samtidigt menar VD:n, precis som citatet visar, att uppgiften att 

gjuta mod i varje medarbetare är upp till varje enskild butikschef då detta är en del av 

ledarskapet. Emellertid anser han att tiden inte fanns och att det var en enorm press från 

bland annat media och människor som ringde och önskade information. 

 
”Även om vi pratade med dem i telefon så skulle jag mer gått ut mer fysiskt i butiken 
och gjuta mod i respektive medarbetare men det är kan jag ju inte göra med alla, utan 
det är upp till varje butikschef, det är en del av ledarskapet, jag kan bara ange tonen 
uppifrån. Vi har ett intranät som är fantastiskt, som får ut all information som bara de 
anställda ser /…/” (Etapp Resor VD). 

 

Your Pleasure har en speciell krisgrupp som tar hand om personalen då en katastrof 

inträffar. På vår fråga hur och om personalen har möjlighet till att bearbeta sina upplevelser 

när de kommer hem svarar krisledaren, ”Oja, men de klarar sig ganska bra” (Your 

Pleasure´s krisledare). Krisledaren menar med ovanstående citat att de har personal som 

finns till hands när deras reseledare återvänder, dock anser han att de upplever så många 

kriser i sitt dagliga jobb att de själva är ganska bra på att bearbeta de händelser de varit 

med om. VD:n anser att de har tagit lärdomar bland annat hur man kan organisera sig 

bättre. Dock anser han att media agerade lite okunnigt och överdrev, vilket han i och för 

sig hade väntat sig.  

 

Under och efter Tsunamin hade Your Pleasure ett nära samarbete med Previa1 och 

informerade sin personal om möjligheten att kontakta Previa om man kände ett behov av 

detta. Your Pleasure anser själv att detta sätt var ett bra sätt att arbeta på, dels för att 

personalen kunde ställa frågor och dels för att det gavs bra information av Previa. Vidare 
                                                 
1 Previa är ett företag inom företagshälsovård. De hjälper företag att skapa sunda organisationer. Previas 
tjänster täcker in organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa, livsstil och rehabilitering (www.previa.se). 
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arbetade man med uppföljningsarbete i butikerna och även debriefing på Sturup. Your 

Pleasure´s butikschef är mycket nöjd med hur arbetet på Sturup fortskred, citatet nedan 

visar även att butikschefen var tillfredsställd med hur uppföljningsmötena ute i butik 

sköttes och möjlighet till att få professionell hjälp från Previa. 

 
” /…/ på Sturup hade de en debriefeing, man pratade igenom om hur allt hade gått, och 
sen har de haft ett uppföljningsmöte där ute också, så att det var mycket bra skött / …/ 
sen hade vi ju små uppföljningsmöte i butikerna, just att man fick prata igenom det här 
vad som hänt, det här har vi gjort så att man fick prata igenom och informera och så och 
med Previa i bakgrunden”  (Your Pleasure´s butikschef). 

 

Även Athena har resurspersoner utanför företaget som kan ta hand om drabbad personal. 

Your Pleasure anser att de tagit lärdomar från Tsunamin. I den krissituation som inträffade 

gav alla hundratio procent. Butikschefen i Malmö var personligen väldigt nöjd med hur allt 

organiserades, kommunicerades och informerades. Helheten flöt på och det inträffade 

aldrig att någon stannade upp och undrade ”oj vad ska vi göra nu”. Efter en liten tids 

tänkande kom regionchefen fram till ett antal små detaljer som kunde ha gjorts bättre. Det 

handlade bland annat om att företagets första debriefing som skedde i rummet bredvid de 

anhöriga som väntade på sina nära. En annan detalj var att transporter och hotell-

inackorderingar fick struktureras om lite för att flyta på bättre. Regionchefen nämnde även 

hur väl samarbetet mellan alla olika resebyråer gick till. Det var aldrig tal om ”era och våra 

resenärer” utan alla hjälpte alla.  

 

Etapp Resors VD tror vidare inte Tsunamin kommer att påverka människors sätt att resa i 

framtiden. Han hävdar bestämt att denna uppfattning inte är partisk, utan säger att han fram 

för allt grundar den åsikten på sitt eget agerande. Människor glömmer ganska fort, eller i 

alla fall den rädslan som de kände. Han anser vidare att människor idag ofta är väl insatta i 

sina resemål och kan få den information om landet som de behöver, människors 

medvetande har ökat. Han anser också att om man blir skrämd av terrorn, till exempel, har 

den också vunnit. Etapp Resors VD är av den åsikten att han inte tror att barnfamiljerna 

kommer att välja bort destinationer såsom Thailand på grund av Tsunamin. Han anser 

vidare att resebranschen varit i kris i många år och att den mediala uppmärksamheten blir 

större och större då nordbor reser allt mer. Så fort en händelse inträffar påbörjas 

spekulationer i media och de drar många paralleller till liknande händelser. Media fyller i 

dessa lägen en viktig information, vad som dock inte är positivt är att de många gånger 
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omvandlar informationen till rädsla. När man ser till naturkatastrofer anser han att det bara 

handlar om att råka befinna sig på fel tillfälle vid fel tidpunkt och det är aldrig någonting 

som man aldrig kan förutspå. Athena anser liksom Etapp Resor att Tsunamin inte kommer 

att påverka resandet i framtiden, annat än att andra resemål i Thailand kanske kommer få 

större utrymmen och att en ökad efterfrågan på resor västerut under nästa vintersäsong 

kommer att öka. Athena nämner som lärdom från Tsunamin att verkligheten alltid 

överträffar dikten. Tsunamin var ett scenario som ingen kunnat föreställa sig. 

8.3 Analys 
Vi anser precis som många av de författare vi studerat att det är viktigt att man försöker ta 

lärdomar av händelser som tidigare inträffat. Oberoende av händelsens art kan man alltid 

lära sig något till eventuella framtida scenarion. Vi anser att det är viktigt att man efter 

katastrofer som Tsunamin och den 11:e september analyserar och går igenom 

händelseförloppet och skriver dokument om det inträffade för att på bästa sätt kunna 

tillgodogöra sig lärdomar och erfarenheter för framtiden. I och med att Tsunamin var av 

sällan skådad art är detta något som ledarna för de företag vi intervjuade inte varit i kontakt 

med tidigare. Dock inträffar det dagligen mindre kriser och katastrofer för de svenska 

reserelaterade företagen, och kunskaperna från de mindre kriserna kan ligga som bakgrund 

till de större då de inträffar. Här anser vi att Your Pleasure och Athena har en fördel, då 

båda är charterarrangörer och dagligen hanterar kriser och vi håller med Dyregrov om att 

självklart måste det vara lättare att fatta ett beslut om man känner igen sig i situationen än 

om man aldrig upplevt någonting liknande tidigare.  

 

Vi är medvetna om att vi ovan nämner Tsunamin som en katastrof av sällan skådad art, 

vilken vi anser man kan applicera eventuella erfarenheter på. Men det är som Your 

Pleasure´s krisledare belyser, varje händelse i sig är unik. Andersson´s ägare anser själv att 

deras personal har relativt lång erfarenhet av branschen och har därmed samlat på sig stora 

erfarenheter som kan vara till hjälp vid oförutsägbara händelser. Vi anser att erfarenheter är 

något som var och en bär med sig och som kan användas och appliceras på en mängd olika 

tillfällen. Vi anser självklart, som vi nämner ovan, att erfarenheten är av betydelse, 

framförallt kanske i resebranschen hos reseledarna som finns på plats, då de kan skänka 

trygghet åt nyanställda och mindre erfarna reseledare. Vi är av den meningen att då många 

av Your Pleasure anställda på hemmaplan är före detta reseledare torde även detta vara en 

fördel för företaget, då personalen både vet hur man ska agera på plats och hur man agerar 
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på hemmaplan och dessutom redan har agerat i en mängd mindre eller större kriser och 

katastrofer.  

 

De flesta företag vi varit i kontakt med anser sig vara relativt nöjda med branschens 

agerande, men också med det egna företagets agerande. De flesta är medvetna om och tror 

att det alltid finns något som skulle kunna förbättras eller göras annorlunda, men i det stora 

hela är de nöjda med sitt agerande. De anser sig också ha dragit lärdom av katastrofen och 

alla har mer eller mindre uppdaterat sina krishanteringsplaner. Jacobsen och Thorsvik 

skriver att det är av vikt att man försöker samarbeta företag och branscher emellan. Detta 

för att se hur de andra har agerat och därefter exempelvis överta delar av ett annat företags 

handlingsplan och implementerar den i sitt företag, vilket vi är av samma åsikt av. 

Bevisligen var samarbetet reseföretagen emellan under Tsunamin väldigt bra. Därför anser 

vi att det kanske också hade varit bra om företagen efteråt hade träffats och utbytt 

erfarenheter. Detta framförallt då vi anser att företagens krishanteringsplaner skiljer sig åt. 

En gemensam debriefing skulle kunna vara ett sätt att ta lärdomar av både varandras 

kunskaper och av varandras erfarenheter. Ser man vidare till Wengléns teorier om 

erfarenheter anser vi även här att detta är något för företagen att fundera över i 

lärandeprocessen, det vill säga deltagande, observation och läsa eller lyssna till andras 

erfarenheter. Vi tror att det är viktigt att företag som är inblandade i kriser och katastrofer 

försöker dokumentera så mycket som möjligt av sina erfarenheter. Detta då erfarenheter 

leder till lärande dels inom företaget, då man går igenom händelseförlopp och agerande, 

men också dels för andra företag och organisationer, då man kan se hur andra agerade och 

se deras erfarenheter och på så sätt försöka implementera de delar som man själv anser att 

någon annan gjort bättre och som är lämpliga att använda sig av i det egna företaget. Detta 

kan leda till att man i framtiden kan agera på ett bättre sätt och tillsammans vara bättre 

rustade. 

 

När man använder sig av andras erfarenheter är det viktigt att fundera över varför man 

lyssnar på företaget och personen. Därför anser vi det vara av vikt att man gör ett 

övervägande och försöker finna företag som behandlat det valda problemet på ett sätt som 

verkar tillfredsställande och lärorikt för den egna organisationen. Vi menar att för att på ett 

grundligt sätt kunna tillföra något i det egna företaget från någon annan eller från något 

annat företag är det bra om man gör en grundläggande undersökning på det valda 
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företagets hantering av i detta fall kriser och katastrofer. Skillnaden mellan Tsunamin och 

den 11:e september kan här ha viss betydelse, vilket vi anser det vara viktigt att vara 

medveten om. Det är inte samma sorts agerande efter den inträffade katastrofen och det är 

inte heller samma uppmärksamhet på myndigheternas aktioner därefter, mycket tror vi 

beroende på att det inte var några svenskar inblandade som drabbades. Samtidigt är båda 

katastroferna fruktansvärda händelser, där vi anser att det är av vikt att lärdomar och 

erfarenheter tas tillvara till framtida ageranden och tillfällen, när någonting osannolikt 

händer. 

 

Företagen vi intervjuat nämner alla att flodvågskatastrofen har gjort att de har fått tänka 

över sin organisation. Andersson´s har dock inte blivit berörda på samma sätt som övriga 

företag i och med att de är ett transatlantiskt företag med fokus på Amerika. Dock menar 

ägaren att de har blivit påverkade och har diskuterat detta inom företaget. Gemensamt för 

ledarna av företagen är att alla mer eller mindre kände sig otillräckliga på grund av 

katastrofens storlek och det ofattbara antalet drabbade. Att ledarna mitt i detta kaos 

försökte ge sina anställda trygghet anser vi vara föredömligt.  

 

Precis som Regester och Larkin betonar vikten av att erbjuda sina anställda professionell 

hjälp, bedömer även vi detta vara en viktig del av krishanteringsarbetet efter en katastrof. 

Your Pleasure tog kontakt med Previa företagshälsovård, vilket vi anser var ett bra 

initiativ. Att kunna erbjuda sina anställda denna möjlighet tror vi kan kännas betryggande 

för personalen och inge en känsla av att ledningen faktiskt tar sin personals hälsa på allvar. 

Att det sedan visade sig att det var relativt få anställda som utnyttjade möjligheten hoppas 

vi inte kommer att leda till att man sparar in på denna möjlighet i framtiden. Vi är av 

åsikten att det är bra att det finns som erbjudande och tycker inte att man som krisledare 

kan avfärda sina anställda med att bara tro att de klarar sig.  

 

Vi håller till viss del med Etapp Resors VD när han säger att han inte tror att Tsunamin 

kommer att påverka människors resande i framtiden. Vi tror liksom VD:n att människor 

glömmer relativt fort. Att vi människor reagerar på detta sätt tror vi även påverkar 

efterarbetet av katastrofer, som till exempel vid Estonia.  

Vi tror vidare att just i fallet med Tsunamin kan det vara så att människor från andra delar 

av världen snarare vill resa till Thailand för att hjälpa till med uppbyggnaden och få landet 
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på fötter igen. Att återuppta turismen i landet är ett av de bästa sätten att hjälpa till. Vi tror 

också som vi tidigare nämnt att många människor kan tänka att nu har det hänt och det är 

inte så stor sannolikhet att det händer igen inom en snar framtid, vilket gör att människor 

fortsätter sitt resande som förut. Tsunamin var dessutom en naturkatastrof, vilka man inte 

kan skydda sig ifrån då de kommer oväntat och det många gånger oftast handlar om att 

man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt. Med människans kunskap om världen idag, 

tror vi att hon medvetet själv väljer vart hon vill resa och vi anser att människan inte 

kommer bli mindre globaliserade av att en naturkatastrof sker, kanske i stället snarare tvärt 

om. 
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9. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Efter våra studier av tidigare forskning och genom resultaten av vår empiri kan vi 
konstatera att krishantering är något som alla våra intervjuade reseföretag i mer eller 
mindre utsträckning arbetar med. Vi vill med denna slutdiskussion ”knyta ihop säcken”  
utifrån det vi genom vår insamlade teori, empiri och analys tillgodogjort oss.  
 

 
 Vi är medvetna om att de företag vi intervjuat är väldigt olika, då de inriktar sig på olika 

slutprodukter och är olika stora, vilket kan ha gjort att det har försvårat bilden av att göra 

en rättvis jämförelse. För att ett företag med många anställda, såsom Your Pleasure, ska 

fungera krävs det helt enkelt att det finns en övergripande handlingsplan för att organisera 

och strukturera företaget vid en kris eller en katastrof. Ser man till Andersson´s är detta ett 

mindre företag med betydligt färre anställda, vilket kan göra att det inte på samma sätt 

krävs en skriftlig handlingsplan som strukturerar företaget vid en kommande kris och 

katastrof, även om det är det vi rekommenderar. Efter vår undersökning kan vi hävda att 

storleken och flexibiliteten i företaget kan påverka organisationens och ledningens 

inställning och hantering av en oförutsägbar händelse. 

 

Vi kan även urskilja en skillnad mellan charterarrangörerna och GO som inte säljer 

paketresor. Vi har efter vår intervju skapat oss intrycket av att GO i stort sätt avsäger sig 

ansvaret och låter varje individ själva göra en riskminimering genom att individen själv 

väljer resmålet och reser på egen hand. Att avsäga sig ansvaret anser vi inte vara det bästa 

sättet att hantera en kris, men samtidigt förstår vi problematiken att kunna ha kontroll på 

sina resenärer då de enbart köpt en flygbiljett.  

 

Det visade sig som vi tidigare nämnt att alla företag vi talat med poängterade att Tsunamin 

var något oförutsägbart som ingen hade kunnat föreställa sig. Till följd av detta hade inte 

heller företagen en handlingsplan specifikt utformad för en flodvågskatastrof. Detta anser 

vi dock inte vara anmärkningsvärt konstigt, då vi inte anser att man kan ha en specifik 

handlingsplan för alla framtida katastrofer. Samtidigt som man inte kan planera för det 

oväntade anser vi som vi tidigare nämnt att det kan vara bra att ändå fundera på vad som 

skulle kunna inträffa och inte bara slå bort scenarier för att de verkar vara en omöjlighet. 
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Dock tror vi som vi även tidigare nämnt att företag som Your Pleasure haft en fördel då 

deras befintliga krishanteringsplan är väl utvecklad och implementerad i företaget. Vi anser 

även att de övriga tre företagen som hade en krishanteringsplan, där ansvarsfördelningen 

var given, också snabbt lyckades strukturera upp och agera på det oväntade som inträffade.  

 

Vi hävdar även att ledningens erfarenhet spelar en viktig roll i ett företag som brottas med 

större och mindre kriser. Med erfarenhet, anser vi, har en situationsanpassad ledning och 

handling kommit att bli ett sätt att förebygga för det oväntade när det väl inträffar. Vi anser 

även att stora företag behöver struktur och ledning från en krishanteringsplan, i och med att 

de har så många anställda och ett stort antal resenärer. De personer vi intervjuade gav oss 

inte intrycket av att ha drabbats av handlingsförlamning under krisen, utan behöll lugnet i 

alla fall utåt sätt, vilket vi anser vara viktigt för en ledare. Vi anser även att en strukturerad 

plan är föredra framför ett emotionellt handlande, då vi anser att en strukturerad plan måste 

spara tid för företagen. Detta då alla har sina uppgifter från början och vet hur de ska 

handla för att spara tid, vilket som vi tidigare nämnt är viktigt, framförallt vid en kris eller 

katastrof.   

 

I den teori vi studerat om information och kommunikation under kris nämns inte något om 

intranät och dess funktion. Vi förmodar att detta kan ha en naturlig förklaring av att 

användandet av intranät är ett relativt nytt fenomen. Dock är den mesta av den litteratur vi 

studerat relativt ny, vi finner det anmärkningsvärt att intranätet inte finns med som en bra 

kommunikationskanal. Vi har funnit att intranätet spelar en mycket stor och viktig roll hos 

de företag vi varit i kontakt med och anser att det spelar en viktig roll i dagens arbete med 

krishantering. Med intranätet kan ledningen snabbt och smidigt sprida information och 

uppdatera den kontinuerligt. Detta är någonting som vi anser att de företag, som inte 

använder sig av detta, borde ta efter. Detta då vi anser att det effektiviserar informationen 

väsentligt. 

 

Vi anser att företagens informationskällor under en katastrof främst borde komma från 

deras egen personal på plats, för att källan ska vara så trovärdig som möjligt. Vi menar att 

man som ledare inte borde förlita sig på medierna som en del av sin informationskanal 

under en katastrof. Detta då de kan förvränga och ge en felaktig bild av det som hänt. Vi 

anser att om företaget inte själv har personal på plats, torde informationen från andra 
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resebolag vara mer tillförlitlig än medias. Ett samarbete mellan olika svenska reseföretag 

hade kunnat utmynna i många goda erfarenheter och lärdomar inom krishanteringsarbete, 

om man bara tagit sig tid. Vi anser att det samarbete som företagen upplevde under 

katastrofen, även borde ha följt med dem till uppföljningsarbetet. Vi förstår dock att denna 

fråga kan handla om tid och pengar, men finner det ändå vara av vikt för ett bra 

krishanteringsarbete.  

 

Sverige är ett land som blivit relativt förskonade från katastrofer och kriser och har därför 

också blivit invaggade i en viss säkerhet. När Tsunamikatastrofen skedde blev plötsligt det 

overkliga verkligt. Världsläget har idag, tror vi till viss del, gjort att vi har lärt oss leva med 

osäkerheten i världen. Människor har idag ett annat förhållningssätt till resande än för tjugo 

år sedan då vi blir allt mer globaliserade och det blir enklare att resa från en plats till en 

annan. 

 

Vi har funnit att den teori vi har studerat om ledarskap och krishantering under en kris, 

speglar de allra flesta punkter hur krishanteringen har fungerat i verkligheten hos de 

företag vi har studerat. Vi hävdar att ledarskapet spelar en stor och viktig roll under en kris, 

då det är ledaren som verkar som en trygg punkt i den uppkomna krisen. En ledare som 

vågar ta beslut även under en kris, effektiviserar krisarbetet på det sätt att det tjänas tid och 

arbetet organiseras med en tydligare struktur. Dock anser vi att en ledare inte ska vara rädd 

att ta ett steg tillbaka, när medarbetarna har fått sina givna uppgifter. Vi har erfarit att de 

organisationer vi studerat hanterar kriser på ett tillfredsställande sätt, förutom på det 

reseföretag där vi inte fick kontakt med ledningsgruppen. Innan vårt arbete började hade vi 

förväntningen att alla borde ha en skriftlig handlingsplan att arbeta efter, men efter studiens 

gång fann vi att det i vissa företag inte krävs en skriftlig plan och att man ändå lyckades 

lösa krishanteringsarbetet. Dock anser vi att det är föredömligt att ha en skriftlig 

krishanteringsplan. Vi är av åsikten att alla företag har dragit lärdomar från de senaste 

årens kriser och katastrofer. Detta gäller alltifrån mindre åtgärder inom datasystem, till att 

hantera sin personals situation. Vi hoppas att Tsunamin kan komma att fungera som en 

katalysator, vilket kan leda till att företag arbetar kontinuerlig och intensivt med sin 

krishantering. 
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9.1 Råd till företagsledare inom resebranschen 
Efter vårt arbete har vi kommit fram till ett antal råd till företagsledare inom 

resebranschen. Ett råd är att ha en väl fungerande krishanteringsplan som medarbetarna är 

medvetna om. Vi anser det även vara av vikt att de ser över kommunikationen och se till 

att den är effektiv och att man vet att informationsflödet från ledning till butiksanställda 

fungerar som det ska, där alla medarbetare i organisationen känner sig uppmärksammade 

och att de har ledningen bakom sig. Envägskommunikation anser vi är ett bra sätt att 

effektivisera informationsflödet i organisationen vid kriser och katastrofer. Även intranätet 

anser vi är en kanal som reseföretag borde använda sig av. Dels för att kunna informera 

sina anställda med den senaste informationen för att minska risken att felaktig information 

går ut, men dels för att effektivt kunna hantera sina kunder. Vidare anser vi också att är av 

vikt att kontinuerligt uppdatera sin krishanteringsplan, för att slippa behöva prova nya 

vägar under en pågående kris. 

 

Ledningen måste även se till att den information de får är sanningsenlig, vilket vi anser 

man bäst lyckas med genom att hålla kontakt med sina reseledare och medarbetare på 

plats. I en större katastrof som Tsunamin anser vi det också viktigt med ett samarbete 

företag emellan. Vi har också genom vår undersökning kommit underfull med att UD´s roll 

inte är att hantera krissituationen genom att lokalisera resenärer, det är reseföretagens 

uppgift. UD är det som ger rekommendationer om ett resemål ska åläggas med reseförbud 

eller inte. 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har nya frågor kommit upp som kan vara intressant för fortsatt 

forskning inom ämnet.  

 

Skulle krishanteringsarbetet bli mer effektivt och utbrett om det vore lagstadgat med en 

skriftlig krishanteringsplan för reseföretag? Vi tror att om det hade blivit lagstadgat och 

staten gått in med bidrag hade krishanteringsarbetet sett annorlunda ut varför vi anser det 

vara intressant att se om våra antaganden stämmer eller inte.  

Bör alla företag inom den svenska resebranschen arbeta efter en gemensam 

krishanteringsplan? Då vi inte kunnat ta del av alla våra företags krishanteringsplaner har 

vi inte kunnat se vilka skillnader och likheter det är mellan olika företags planer.  
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Hur väl implementerad är respektive företags krishanteringsplan hos personalen ute på 

resemålen? Detta perspektiv anser vi vara intressant att forska om då vi under vårt arbete 

bara sett till ledningens perspektiv och hade tyckt det var intressant att se om det verkligen 

uppfattas så som ledningen säger.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide till VD: 
 

• Hur definierar ni begreppet risk? Och vad innebär det för er? 
 
• Hur såg det första dygnet ut, 26 dec, efter att ni hade fått den första informationen 

om flodvågen? 
 

• Vilken är er största informationskälla vid katastrofer? 
 

• Har företaget någon krishanteringsplan? 
 

• När implementerade ni er första krishanteringsplanen i företaget och vad låg till 
grund för den? 

 
• Har det skett, eller kommer det att ske några förändringar i er krishantering efter 

Tsunamin? 
 

• Hur arbetar ni för att få ut information till era resenärer och anhöriga när en kris 
eller katastrof har inträffat? 

 
• Har ni en speciell krisgrupp som ska ta hand om er personal vid en kris? 

 
• Hur ser beslutsfattande ut i er organisation vid en kris? Tar samma personer som i 

vanliga fall tar beslut även beslut i krissituationen? 
 

• Har ni dragit några lärdomar och erfarenheter av Tsunamin? 
 

• Som ledare är man symbolen som förmedlar en känsla av stabilitet och trygghet i 
kris, ledarskapet ska reducera osäkerhet. Känner du att du som chef har möjlighet 
att ge trygghet inom er organisation under en kris? 

 
• Hur tror du att Tsunamin kommer att påverka människors resande i framtiden? 

 
• Finns det någon möjlighet att ta del av er krishanteringsplan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2. 
 
Intervjuguide till krisledare: 
 

• Hur definierar ni begreppet risk? Och vad innebär det för er? 
 

• Hur såg det första dygnet ut, 26 dec, efter att ni hade fått den första informationen 
om flodvågen? 

 
• Vilken är er största informationskälla vid katastrofer? 

 
• När implementerade ni er första krishanteringsplan i företaget? Och vad låg till 

grund för den? 
 

• Har det skett, eller kommer det att ske några förändringar i er krishanteringsplan 
efter Tsunamin? 

 
• Hur arbetar ni för att få ut information till era resenärer och anhöriga när en kris 

eller katastrof har inträffat? 
 

• Har ni en speciellt krisgrupp som ska ta hand om er personal vid en kris? 
 

• Hur ser beslutsfattande ut i er organisation vid en kris? Tar samma personer som i 
vanliga fall tar beslut även beslut i kris situationer eller beslutsfattande läggs på 
någon annan? 

 
• Har ni dragit några lärdomar och erfarenheter av Tsunamin?  

 
• Hur tror du att Tsunamin kommer att påverka människors resande i framtiden? 

 
• Finns det möjlighet att ta del av er krishanteringsplan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. 
 
Intervjuguide till butikschef: 
 

• Hur såg det första dygnet ut, 26 dec, efter att ni hade fått den första informationen 
om flodvågen? Hur fick ni informationen? 

 
• Vilken är er största informationskälla vid katastrofer? 

 
• Har ni en beredskapsplan för kriser och katastrofer och hur är den i så fall 

utformad? Har det skett, eller kommer det att ske några förändringar efter 
Tsunamin? 

 
• Hur informerar ni era anställda vid en kris och vad förväntar ni er av dem i en 

sådan situation? 
 

• Hur arbetar ni för att få ut information till era resenärer och anhöriga under/efter 
en katastrof? 

 
• Har ni i er organisation några utsedda personer som ska ta hand om 

informationsarbetet vid en kris?  - har i såfall dessa personer möjlighet till 
avlastning? 

 
• Hur ser beslutsfattande ut i er organisation vid en kris? Tar samma personer som i 

vanliga fall beslut även i krissituationer eller läggs beslutsfattande på någon 
annan? 

 
• Anser du att ni har lärt eller kommer att lära er något av erfarenheterna från 

Tsunamin?  
 

• Som ledare är man symbolen som förmedlar en känsla av stabilitet och trygghet i 
kris, ledarskapet ska reducera osäkerhet.  Känner du att du som chef kunde ge den 
stabiliteten inom er organisation under och efter Tsunami katastrofen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4. 
 
Intervjuguide till ägare: 
 

• Hur såg det första dygnet ut den 11 sept.? 
 

• Hur påverkade 11:e september er som reseföretag ?  
 
• Vilka lärdomar och erfarenheter har ni tagit? Har er krishantering förändrats 

sedan den 11 september? 
 
• Har ni någon krisplan i ert företag? Om inte varför. Ngt ni tänkt på, ngt ni kan se 

fördelar med? 
 
• Om ni har hur ser den ut? 

 
• Hur informerar ni era resenärer när ngt som 11:e september eller Tsunamin 

inträffar? 
 

• Har Tsunamin påverkat er på något sätt? Hur har ni märkt av det? 
 

• Anser du att man kan jmf dessa två katastrofer med varandra? 
 

• Hur mycket arbetar ni med krishantering och krisberedning? 
 
• Har ni i er organisation några utsedda personer som ska ta hand om 

informationsarbetet vid en kris? Krisgrupp? 
 – har i så fall dessa personer möjlighet till avlösning 

 
• Hur förmedlas krisinformation till era medarbetare? Hur arbetade ni i 

ledningsgruppen för att få ut information till era resenärer och anhöriga? 
Handlade ni på känsla eller instinktivt?  

 
• Hur ser beslutsfattande ut i er organisation vid en kris? Tar samma personer som i 

vanliga fall tar beslut även beslut i kris situationer eller beslutsfattande läggs på 
någon annan? 

 
• Som ledare är man symbolen som förmedlar en känsla av stabilitet och trygghet i 

kris, ledarskapet ska reducera osäkerhet.  Känner du att du som Chef kunde ge 
den stabiliteten inom er organisation under och efter krisen?  

 
 
 
 


