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Sammanfattning 

Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete 15hp, Turismprogrammet, 

Linnéuniversitetet HT17 

Titel: Destination vid kris: En studie om hur reseaktörer lyfter fram destinationer vid 

kris. 

Författare: Frida Clemes 

Handledare: Leif Rytting 

Examinator: Kaisa Lund 

 
Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka hur reseaktörer kan hantera marknadsföringen av 

destinationer vid en krissituation. Av detta syfte skapades två forskningsfrågor med 

fokus på reseaktörer. 

 Vilken inställning har reseaktörer till krishantering och hur arbetar de när kriser 

uppkommer? 

 Vilket inflytande får kriser på marknadsföringen av en destination, i samband 

med kriser och efterhand. 

 

Metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag har varit både induktiv och deduktiv. 

Empiridelen av uppsatsen utgörs av material från fem respondenter insatta i uppsatsens 

ämne genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Slutsats 

Det som märks är att kriser sker hela tiden, där gäller för reseaktörerna att vara 

förberedda. Krishantering är någonting som de flesta reseaktörer har men när det 

kommer till marknadsföringen av en destination vid kris ligger de lågt. Däremot 

marknadsför de destinationer i olika kanaler vanligtvis.  
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Abstract 

Business administration III - Marketing, Bachelor thesis 15 credits, Tourism 

programme, Linneaus University Fall semester 2017 

Title: Destination in crisis. A study how tour operators highlights destinations in crisis. 

Authors: Frida Clemes  

Tutor: Leif Rytting  

Examinator: Kaisa Lund 

 

Purpose and research question 

The purpose of this thesis is to look into how tour operators can handle the marketing of 

destinations in crisis. From this purpose two research questions were created.  

 What attitude tour operators have to crisis management and how do they operate 

when a crisis occur? 

 What influence do crisis have on marketing of a destination, in connection with 

crisis and post crisis.  

 
Method 

The thesis is a qualitative study where I have been both inductive and deductive. The 

empirical part of the thesis constitute material from five respondents through semi 

structured interviews.  

 

Conclusion 

What you can notice is that crisis occur all the time, here it is important that tour 

operators is prepared. Crisis management is something that most of them have however 

marketing a destination in crisis they do not make any fuss. By contrast they marketing 

destinations in different distributaries channels. 

 

Keywords 

 Crisis management, tourism, tour operators, marketing, destination 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till uppsatsämnet att presenteras. Dessutom kommer 

problemdiskussionen samt syftet och de valda problemformuleringarna att tas upp. 

Vidare tydliggörs avgränsningar samt förklaringar. 

 
1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle inträffar det dagligen tråkiga och hemska händelser. Genom de 

snabba informationsflöden som finns i dag får de människor som är påverkade direkt av 

händelser såväl andra reda på vad som händer. I många fall är det platser som också kan 

vara intressanta turismmål som står i fokus.  

 

New York City, oktober 2017. En lastbil kör igenom en folkmassa på en cykelväg vid 

Hudson floden på Manhattan. Bland de drabbade är det flertalet turister som har rest till 

New York för att få uppleva staden som aldrig sover. Attacken anses vara den värsta 

terroristattacken i New York sedan 11 september (New York Times, 2017). Detta är en 

av många terrorattacker som har skett runtomkring i världen där turister samt invånare 

har drabbats.  

 

Katalonien, 2017. Med Barcelona som en av världens attraktivaste resemål har på 

senaste tiden genom oroligheter med Kataloniens självständighet att vara eller icke vara 

har turister nu svikit staden. Oroligheterna kring självständigheten har slagit hårdare på 

turismnäringen än vad terrorattentatet gjorde som skedde tidigare i år (Dagens Nyheter, 

2017).  

 

Barbuda, 2017. Orkanen Irma slår hårt mot den karibiska övärlden och ödelägger en av 

de populära öarna Barbuda helt. Öarna Antigua och Barbuda livnär sig på turismen och 

när Irma drar över blir Barbuda obebodd (Svt Nyheter, 2017). Orkanen Irma är en av 

många orkaner som har slagit hårt mot den karibiska övärlden på senaste tiden.  

 

Grekland, 2012. Osäkerheten gällande om Grekland skall stanna kvar i euron samt att 

två nationella val var på tapeten ledde till att Grekland var medias stora samtalsämne. 

Detta ledde till att turister blev tveksamma angående att resa till Grekland eller inte. 

Vilket var ett stort slag på deras ekonomi eftersom turismen tillför en stor del till den 

grekiska ekonomin (The Guardian, 2012).  
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Central- och Sydamerika, 2016. Zika viruset som spreds genom myggor i Central- och 

Sydamerika. Kvinnor blev ombedda att boka om sina resor då de var de som var i 

största riskzon. Viruset ledde till att turister blev försiktiga med att resa till de drabbade 

länderna eftersom flera fall fanns där personer hade dött. Detta ledde till att de personer 

som inte var rädda för Zika viruset ledde till billigare resor (Washington Post., 2016).   

 

Beirman (2003) menar att kriserna i sig eller i kombination med varandra har en negativ 

påverkan för en turistdestination, då destinationen får en negativ klang när det gäller 

säkerhet, trygghet samt längtan till resmålet. Författaren skriver att när en negativ 

händelse uppstår ger det nya utmaningar för turismindustrin samt tursimmyndigheterna, 

då olika strategier måste implementeras för att bilden av den utsatta destinationen skall 

återuppbyggas. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt UNWTO (2015) omsätter idag den globala turismindustrin 9 % av världens 

bruttonationalprodukt genom indirekt och direkt påverkan. I och med den stora 

omsättningen och de många resande turisterna, 1133 miljoner 2014, finns även 1/11 av 

jordens arbete inom turismnäringen. Björnelid (1995) betonar också hur turistindustrin 

utgör en av världens största ekonomiska näringar och flödet av reselystna människor 

tycks inte minska. Resandet har under en kort tid gjort en omfattande utveckling och 

förändringar fortsätter ske hela tiden. Enligt statistik från Svenska Resebyrå och 

Arrangörsföreningen (2016) påvisar det med att antal reseaktörer har ökat sedan 2005. 

 

Uysal, Harrill och Woo (2011) skriver att turism tar plats på en destination, och 

individer reser till en destination för att besöka sevärdheter, delta i fritidsaktiviteter och 

skaffa sig semester upplevelser som resulterar från deras samverkan på de platser de 

besöker. Kokkranikal, Cronje och Butler (2011) skriver att reseaktörer använder sig av 

destinationsmarknadsföring för att påverka kundens potentiella beslut samt deras 

beteende för att kunna veta och uppfylla företagets mål. Destinationsmarknadsföring 

behöver vara nära på det sättet turismen är planerad, alltså det är ett verktyg för att 

genomföra mål av turismens målsättning. Reseaktörer spelar en väsentlig roll i 

destinationsmarknadsföring, då deras marknadsförings material är framtaget att påverka 

turisternas beslut samt beteende.  
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Govers, Go och Kumar (2007) beskriver image som utvalda mentala avtryck som 

skapats av ett flöde av information. Kokkranikal et al. (2011) skriver att den image som 

marknadsförare framställer inte är den enda faktorn som kan påverka turisternas beslut 

och beteende när det kommer till val av destination. Destinations image skapas också 

genom turistens egna upplevelser, den information kunden samlat in själv samt word of 

mouth. Vidare skriver Govers et al. (2007) att det dessutom, genom att faktiskt besöka 

destinationen, kommer imagen att påverkas och ändras baserat på den förstahands 

information och upplevelse. Gilbert och Hewlett (2010) skriver att företag som klarar av 

ett framgångsrikt varumärke kan njuta av högre försäljning, upprepande inköp och kan 

möta konsumenters förväntningar. Genom att ha ett starkt varumärke leder det till 

förmågan att åstadkomma högre priser. Varumärken är effektiva eftersom de 

tillhandahåller köparen med både funktionella och känslosamma fördelar.  

 

Trots att det är en så stor näring är marknaden lättföränderlig menar Björnelid (1995), 

som också påpekar att resenärens värderingar ständigt ändras. Beirman (2013) beskriver 

hur en handling från en enskild person eller hur naturens krafter kan förändra en 

destination på väldigt kort tid. På bara ett par timmar kan destinationens image och 

rykte fördärvas. En händelse på en specifik destination påverkar inte bara den enskilda 

platsen, utan kan även orsaka turbulens i en hel värld. Ett exempel är terroristattacken 

som skedde i USA 11 september 2001. Alla världens flygplatser skärpte därefter sina 

säkerhetsrutiner och försiktighetsåtgärder. Därför är det viktigt för reseaktörer att 

ständigt vara förberedda på olika typer av kriser, frågan är dock hur pass hög 

beredskapen kan bli.  

 

Holmberg (2002) skriver att krishanteringen inom turistnäringen skulle kunna vara 

mycket bättre, trots att den borde vara en självklarhet för reseaktörer. Vilket Stanbury, 

Pryer och Roberts (2008) också påpekar, att många reseaktörer är oförberedda eller inte 

har tillgångar till att planera eller införa en krishanteringsplan. Skulle en resenärs 

säkerhet äventyras kommer destinationen eftertraktas allt mindre även av andra. 

Författaren menar att turistindustrin är väldigt känslig för yttre faktorer som kan orsaka 

eventuella faror, således blir säkerhet en viktig aspekt vad gäller 

destinationsmarknadsföring. Beirman (2013) yrkar på att hög säkerhet och stor trygghet 



  
 

4 

är grundläggande vid val av destination. En händelse av negativ karaktär eller följder av 

dessa som påverkar säkerheten kan drastiskt förändra destinationers pålitlighet.  

 

Många av världens länder är direkt beroende av turismen. En kris kan därför, enligt 

Beirman (2013), vara förödande rent ekonomiskt för ett land. På grund av detta är det 

essentiellt att hantera krisen så snabbt som möjligt för att destinationen skall bli åtråvärd 

för besökaren igen, vilket även Holmberg (2002) understryker. Buhalis (2000) beskriver 

hur teknologins framväxt förändrat turismnäringen radikalt och även då efter kris. 

Genom teknologi kan människor och intresserade resenärer få reda på allt om en 

destination, därför gäller det för reseaktörer att fastställa att resemålets säkerhet påvisas. 

Efter att en kris skett sker ett genomgripande arbete för att åter sätta resemålet på kartan, 

då det är av betydelse att stå ut gentemot konkurrenter genom pressade priser, maxade 

erbjudanden eller extra bra service. Att ha bra och slagkraftiga strategier i och efter kris 

blir allt mer betydande.  

 

Tidigare forskning inom ämnet är väldigt vagt och den forskning som finns inom det 

specifika ämnesområdet gäller för brittiska reseaktörer och endast ett fåtal utvalda av 

dessa. Det finns även specifika fall för destinationer där krishantering och 

destinationsmarknadsföring har framtagits, dock ingenting inom norden eller specifikt 

för Sverige eller de reseaktörer i landet.  

 
1.3 Problemformulering och Syfte  

Holmberg (2002) skriver att krishanteringen inom turistnäringen skulle kunna vara 

mycket bättre, trots att den borde vara en självklarhet för reseaktörer. Då de har en stor 

uppgift som inte bara är att packa ihop en resa och skicka iväg kunderna utan också vara 

där för de ifall någonting skulle hända. De ska också kunna lyfta en destination för att 

kunna sälja det till kunden. Som Unwto (2011) tar upp, utan en lämplig krishantering 

kan en kort kris leda till förödande konsekvenser för turismen men samtidigt också bli 

en finansiell katastrof för staden eller landet.  

 
Eftersom det alltid händer någonting någonstans i världen är det viktigt att resaktörer är 

förberedda på vad som helst. Samtidigt är det många resemål som erbjuds vilket leder 

till större arbete för reseaktörerna att hantera, både människor samt destinationer. 

Utifrån denna diskussion samt hur världen ser ut idag leder det till uppsatsen syfte. 

 



  
 

5 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur reseaktörer kan hantera marknadsföringen 

av destinationer vid en krissituation.  

 
 
1.4 Forskningsfråga 

Utifrån syftet har två forskningsfrågor tagits fram ur reseaktörers perspektiv: 

 

1.  Vilken inställning har reseaktörer till krishantering och hur arbetar de när kriser 

uppkommer? 

 

2. Vilket inflytande får kriser på marknadsföringen av en destination, i samband med 

kriser och efterhand. 

 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Med ordet reseaktör menar jag arrangör och resebyrå, samtidigt som jag avgränsar mig 

till aktörer inom Sverige. 
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2 Metod 

I detta avsnitt behandlas tillvägagångssättet för att kunna genomföra studien. Här 

kommer också metoder och processer att klargöras. Även hur uppsatsen är uppbyggd 

och genomförd.  

 
2.1 Undersökningsmetod 
 
Uppsatsen grundas på en kvalitativ undersökningsmetod, där enligt Widerberg (2002) 

menar att kvalitativ forskning vill återge ett fenomens egenskaper och innebörd. Vidare 

förklarar hon att en kvalitativ forskare ställer sig frågor som redogör för vad någonting 

handlar om och vad det betyder. Holme och Solvang (1997) tydliggör vad en kvalitativ 

metod innebär då de påpekar att ett sådant angreppssätt går mer på djupet och förklarar 

undersökningsföreteelsen ingående. Bryman (1997) skriver att kvantitativa studier 

behandlar kontakten med de utvalda personerna ytligt eller så finns ingen befintlig 

kontakt alls. Kontakten är alltså kortvarig samtidigt som insamlingen av informationen 

oftast tar flera månader. Jämfört med kvalitativ undersökning där de utvalda personerna 

följs av observationer som metod, och kontakten mellan de utvalda personerna och 

forskaren blir mer långvarig. Använder sig forskaren av en kvantitativ metod menar 

Trost (2010) att det handlar om kvantitet. Dock påstår han att det inte alltid behöver röra 

sig om siffror när det kommer till kvantitet, utan även ord, som till exempel längre, fler 

eller mer. Då uppsatsen ämnar att detaljerat undersöka hur reseaktörer hanterar 

krissituationer är det den helhetsbild som en kvalitativ metod ger nödvändig. Jag 

behöver skapa en stor förståelse inom området för att fullständigt kunna redogöra för 

mitt resultat, vilket även Corbin och Strauss (2008) påpekar. De framhåller att en 

kvalitativ ansats underlättar för forskaren att förstå i vilken miljö dennes 

intervjupersoner rör sig, vilket gör den empiriska kunskapen och förståelsen bredare. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) används den kvantitativa metoden till forskning som rör 

siffror. Holme och Solvang (1997) menar att en kvalitativ ansats går mer på bredden där 

avvikelser och säregenheter är av betydelse. Då jag inte avser att undersöka unika inslag 

som rör hantering av destinationer i kris utan går mer in på djupet, är kvantitativ 

forskning inte relevant för undersökningen. Bryman (1997) skriver genom att skapa en 

relation till intervjupersonerna får forskaren se hur det är genom intervjupersonens ögon 

och hur de ser det, vilket inte är möjligt genom den kvantitativa metoden då kontakten 
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till personen är distanserad. Trost (2010) menar att kvalitativa studier inte är "riktiga" 

studier utan anses vara mer en förstudie eller ett försök till kvantitativa undersökningar. 

Metoden ses även som mer tillförlitlig då det är någonting som räknas ut eller mäts. 

Genom kvantitativa metoden handlar det oftast om variabler och inte människor vilket 

det däremot gör i kvalitativa metoder. Där personliga intervjuer gör att forskaren får en 

större förståelse om ämnet som sedan kan påvisa olika mönster.  

 

Då min studie handlar om att diskutera med kompetenta personer inom området är 

intervjuer med dessa en självklarhet för att få en djupare inblick i ämnet. Metoden jag 

använder mig av är alltså kvalitativ metod. Jag har valt att fokusera på den kvalitativa 

metoden då jag vill veta mer på djupet hur reseaktörer ser på en kris och hur  

marknadsföring behandlas vid kris. För att få reda på detta krävdes det att jag 

intervjuade kompetenta personer inom det specifika området.  

 
2.2 Forskningsansats 

När det kommer till tillvägagångssätt finns det två olika sätt en forskning kan te sig, 

induktiv eller deduktiv skriver Yin (2011). Eriksson och Kovalainen (2016) menar att 

en studie oftast är induktiv eller deduktiv, men de menar att de flesta studier har en 

blandning av dessa två. Vilket Bryman och Bell (2015) stärker genom att påstå att en 

induktiv studie innehåller deduktiva inslag. Yin (2011) skriver att en deduktiv studie 

handlar om att forskaren genom tidigare teorier begrundar sin forskningsprocess på för 

att sedan samla in data för att få ett resultat, medan induktiv handlar om att forskaren 

samlar in data för att det ska leda till teori. 

 

Genom att analysera informationen som redan existerar skriver Patton (2002) att 

forskaren tar sig an ett deduktiv sätt. Vilket Eriksson och Kovalainen (2016) håller med 

om då de menar att den första källan till kunskap som forskaren får baserar sig på redan 

existerande teorier. Författarna menar att genom att studera den teori som redan 

existerar dras slutsatser, där teori grundas och blir en empirisk forskning och hypoteser 

skapas. Bryman och Bell (2015) är inne på samma spår då de menar att den teori som 

redan finns samt det forskaren själv redan besitter på för kunskap leder till att hypoteser 

och empiri skapas. I forskningsprocessen finns den specifika teorin samt de hypoteser 

som tagits fram, vilket gör att den styr processen när det kommer till datainsamlingen. 

Den teori som finns i forskningsprocessen blir först till observationer som leder till ett 
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resultat. Samtidigt skriver Eriksson och Kovalainen (2016) att beroende på hur 

hypotesens utformning samt de teorier som finns skapas en viss företeelse som därifrån 

kan beskrivas och förklaras. 

 

Motsatsen till deduktiv är induktiv, därför att de båda två växlar mellan data och 

begrepp på olika sätt. Yin (2011) menar att induktivt är mer relevant när det kommer till 

kvalitativ forskning. Eriksson och Kovalainen (2016) skriver att induktivt 

tillvägagångssätt handlar om att samla in empiriskt material för att sedan få ett teoretiskt 

resultat, istället för att utgå från de redan existerande teorier, vilket Bryman och Bell 

(2015) håller med om, att resultatet av forskningen är teorin. Vidare menar de genom att 

observera kommer teorin fram. Patton (2002) skriver genom att påträffa olika mönster, 

teman och olika kategorier i den insamlande datan, kan forskaren analysera detta och 

sedan skapa teorin. Dock menar Bryman och Bell (2015) att induktiv forskning 

innehåller deduktiva inslag samt att det är allt mer vanligare för forskare som är 

kvalitativa att forskningen är abduktiv.   

 

Uppsatsen har ett deduktivt inslag då den valda teorin redan finns tillgänglig men 

samtidigt en induktiv ansats också då jag studerar turism och besitter kunskap inom 

området, vilket gör att jag får ett induktivt synsätt. När det kommer till intervjuguiden är 

jag mer induktiv eftersom det inte finns några tidigare teorier utan jag själv kommer på 

frågorna för att det ska kopplas till ämnet på bästa sätt. Samt det som kommer fram ur 

frågorna är något helt nytt eftersom det inte finns några tidigare studier eller teoriramar.  

 
2.3 Datainsamling 

2.3.1 Strategiskt urval 

Då området ligger inom turism och resebranschen valde jag att fokusera på fem olika 

personer som besitter kunskap inom ämnet. Delvis inom själva företaget men också 

inom de ämnen jag har valt att fokusera på. Hur destinationsmarknadsföringen sker 

samt hur de hanterar en kris. Det är företag som är renodlade charterbolag som bara 

säljer sina egna resor samt rese återförsäljare som säljer charterbolagens egna resor samt 

sina egna hotell och flyg. Därtill har jag kontaktat en person som är professor inom 

turism och krishantering.  
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Trost (2010) skriver att det är omöjligt för forskaren att samla in all den data personen 

skulle vilja göra på grund av tidsbrist med mera, då är det bra att göra ett urval på den 

population som forskaren vill gå vidare med. Vidare skriver författaren att  när det 

kommer till kvalitativa studier så används strategiskt urval vilket tillhör urval som inte 

är slumpmässiga. Till skillnad från kvantitativa studier där siffror är i fokus vill 

forskaren i kvalitativa studier att personerna som intervjuas ska ha varierande svar. 

Holme och Solvang (1997) skriver att det är av stor vikt i undersökningen när det 

kommer till urvalet av personer. En undersökning kan bli oanvändbar om 

intervjupersonerna inte stämmer överrens med de teorier som forskaren har grundat sitt 

arbete på. Liknande menar Trost (2010) att det är viktigt att välja ut rätt personer samt 

att de har en koppling till den redan existerande teorin.  

 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet där forskaren vill få en 

djupare inblick och uppfattning om vad forskaren studerar enligt Holme och Solvang 

(1997). För att kunna få den information och en djupare inblick i ämnet är urvalet inte 

slumpmässigt eller tillfälligt då forskaren vet vilka personer som krävs för att få ett 

resultat. Vidare skriver författarna att forskaren är medveten om  vilka personer som 

finns med i urvalet, samt att de följer kriterierna som passar in på de teoretiska begrepp 

som ligger till grund. Trost (2010) skriver att när det kommer till urvalet är det viktigt 

att både kvinnor och män finns med samt personer i olika åldrar. Dessutom menar 

författaren att personerna som väljs ut är lätta att iaktta. Detta håller Holme och Solvang 

(1997) med om att variationsbredden skall vara så stor som möjligt i urvalet, allt i från 

kön, ålder, utbildning med mera, för att informationsinnehållet skall vara så stort som 

möjligt. Vidare skriver författarna att genom intervjupersoner som besitter goda 

kunskaper inom det undersökta område gör det att forskaren får ett ökat 

informationsinnehåll. 

 

De respondenter jag har valt är de som är insatta inom resebranschen samt en person 

som är professor inom ämnet turism och krishantering. Detta för att få en inblick hur 

företagen arbetar samt hur det egentligen ska göras enligt skolboken.  

 

Respondenter 

 Barbro Holmberg, Informatör, Ving 
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Har arbetat på Ving länge och har fått tagit del av stora och många utvecklingar 

samt händelser genom åren.  

(Telefonintervju, 2017-12-12)  

 

 Andrew Hares, Professor 

Professor inom turism samt krishantering. Har doktorerat samt undervisar för 

tillfället ämnen så som krishantering inom turism.  

(Skypeintervju, 2017-12-20) 

 

 Jeanette Larsson, Marketing Manager, Ölvemarks Holiday, Scandorama 

Arbetat flera år inom koncernen Ölvemarks och Scandorama. Hon sitter själv 

med i den grupp som sammanträder ifall någonting sker runt om på deras utvald 

destinationer.  

(Telefonintervju, 2017-12-13)  

 

 Anna Bäckman, Resebyråchef, Big Travel Kalmar 

Arbetat flera år inom yrket och besitter stor kunskap samt har varit med och 

hanterat olika kriser. 

(Personlig intervju, 2017-12-15) 

 

 Hanna Olsson, Resebyråchef, Ticket Kalmar 

Har arbetat fler år inom resebranschen och har fått uppleva samt lära sig mycket 

om hantering av kriser, stora som små.  

(Personlig intervju, 2017-12-15) 

 

2.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Eriksson och Kovalainen (2016) skriver när det handlar om ett ämne som forskaren vill 

veta mer om samt få en djupare förståelse för måste intervjupersonerna kunna prata fritt 

om ämnesområdet för att kunna ge så bra information som möjligt. Frågorna som ställs 

till intervjupersonen skall vara öppna skriver Yin (2011) genom att låta personen 

formulera svaren med sina egna ord. Detta påpekar Alvehus (2013) också genom att 

semistrukturerade intervjuer handlar om öppna frågor med ett brett tema som 

respondenten får svara på vilket gör att intervjun blir som ett vanligt samtal och 

forskaren får en djupare inblick i respondentens jobb. Yin (2011) skriver genom att 
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endast ha en tankeram och inte färdigt strukturerade frågor kommer svaren att variera 

mellan respondenterna och olika svar fås. Vidare menar Eriksson och Kovalainen 

(2016) att strukturerade intervjuer inte passar vid denna uppsats eftersom intervjuerna 

måste vara mer öppna så intervjupersonen kan prata öppet om ämnet. Författarna menar 

att det är effektivt och praktiskt att samla information med hjälp av intervjuer samt att 

den information inte kan påträffas i publicerad form. 

 

Eriksson och Kovalainen (2016) skriver genom att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer kan forskaren studera både vad och hur frågor. Intervjumallen är en färdig 

designad sammanfattning av uppsatsämnet vilket forskaren följer under intervjun. Dock 

kan frågorna och ordningen av dem ändras från intervju till intervju. Författarna menar 

att när forskaren lägger upp det på detta sätt är att materialet finns tillgängligt på ett 

övergripande sätt medan forskaren kan ha en informell och öppen pratstund med 

intervjupersonen. Det menar Yin (2011) också genom att påstå att förhållandet mellan 

forskare och intervjupersonen är lättsam och att forskaren följer sin frågeram som 

personen tidigare sammanställt. Däremot är det viktigt att förbereda sig enligt Eriksson 

och Kovalainen (2016) samt att se till att intervjumallen täcker all teori som finns i 

uppsatsen, men samtidigt vara beredd på att gå mer djupgående för att få bättre svar. De 

menar även att forskaren inte ska följa mallen till punkt och pricka då det finns vissa 

områden som ej tas upp och forskaren går miste om viktig information. Dock finns det 

en nackdel med semistrukturerade intervjuer då det kan vara svårt att analysera och 

jämföra den fakta då personen kan få prata fritt gentemot om intervjun skulle vara 

strukturerad, där det är färdigt bestämt vilka frågor som personen ska svara på. 

 

Holme och Solvang (1997) skriver när det kommer till kvalitativa intervjuer att 

intervjupersonens synpunkter kommer fram för att sedan själva skapa en egen 

uppfattning. De menar att intervjupersonen själv får sköta utvecklingen av intervjun. 

Vilket Alvehus (2013) instämmer med då han skriver att intervjuaren måste vara mer 

uppmärksam på vad som sägs samt att intervjupersonen kan påverka hur intervjun 

fortgår. Dock menar Holme och Solvang (1997) att det kan hända under intervjuns gång 

att fler frågor dyker upp och att ett ämne fördjupas, vilket måste tas i hänsyn till. Det 

fungerar alltså inte att forskaren använder sig av standardiserade frågeformulär då 

frågorna blir alldeles för styrda. Alvehus (2013) menar att det finns både positiva och 

negativa aspekter med att spela in en intervju. Dels kan intervjupersonen känna sig 
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begränsad då samtalet spelas in men för forskaren är det ett hjälpmedel då personen kan 

gå tillbaka och lyssna på intervjun. Däremot kan forskaren föra anteckningar på 

intervjun, dock måste det tilläggas att forskaren kanske inte får med allt 

intervjupersonen säger och att det i vissa fall kan komma tillägg i svaren under 

intervjuns gång. När intervjun är gjord är det viktigt att de transkriberas.  

 

2.3.3 Operationalisering och intervjuguide 

Trost (2010) skriver att när det kommer till intervjun skall forskaren låta 

intervjupersonen styra upplägget samt vilka aspekter som skall tas upp. Istället för att 

skriva ut varje fråga skriver forskaren istället upp några frågeområden, alltså finns det 

inte några färdiga frågeformulär med färdiga frågor. Sedan kan intervjuguiden variera 

från intervju till intervju dock menar författaren att de olika intervjuguiderna ska ha 

samma innebörd och jämförbara, det viktiga är att intervjuguiden är anpassad för 

intervjupersonen. Den teori som tagits fram under arbetets gång skall kopplas ihop och 

leda till en intervjuguide skriver Holme och Solvang (1997). Vidare menar de att det 

blir en förbindelselänk med min egna uppfattning och processens uppfattning. 

Operationaliseringen startar från den teori som jag har samlat ihop, alltså de områden 

och samband som jag vill undersöka. Bryman (1997) beskriver en modell om 

operationalisering, där forskningsfrågan omvandlas till ett instrument för att få ett svar 

till studien. I forskningsprocessens struktur beskrivs operationaliseringen som en del 

mellan teori, hypotes och datainsamling.  

 

I intervjuguiden har jag två rubriker; krishantering och destinationsmarknadsföring, se 

vidare bilaga 1. I den här studien verkar operationaliseringen genom en intervjuguide. 

Genom de två rubrikerna i intervjuguiden öppnar jag upp till en bredare och öppnare 

diskussion med mina respondenter. 

 

2.3.4 Forskningsprocessen 

Starten av forskningsprocessen började jag med att utforma det ämnesområdet jag valt 

för studien. Eftersom jag själv har studerat turism och tycker det är intressant och med 

dagens utveckling av turismen och destinationer var valet av ämne en självklarhet. Att 

ämnesområdet även innehåller kriser vid destinationer gör att ämnet jag har valt är 

aktuellt i dagens läge. Kärnan i uppsatsen har vägt mellan marknadsföring eller 

krishantering, men allt eftersom tiden gick blev det klart att kärnan i uppsatsen är en 
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kombination med de båda, hur marknadsföringen av en destination vid kris hanteras. Se 

vidare 3.3. 

  

Efter att syfte, forskningsfrågorna och teorin hade framtagits valde jag ut kompetenta 

personer inom turismbranschen att intervjua. Genom att använda mig av kvalitativa 

intervjuer och den intervjuguide jag tagit fram samlade jag ihop empirisk data. Alvesson 

och Deetz (2000) skriver för att samla in empirin måste forskaren göra något aktivt. När 

kvalitativa intervjuer genomförs sker tolkningar under hela processen, både före samt 

efter intervjuprocessen. Genom att observera intervjun gör forskaren tolkningar direkt, 

vilket kan ge detaljerade resultat. Under intervjuerna som skedde antingen personligen, 

via telefon eller Skype spelades dessa in. Därefter transkriberades all data av 

intervjuerna. Alvehus (2013) menar att när tal förvandlas till text efter en inspelad 

intervju kommer det att bli ett tolkningssteg. Vidare skriver Holme och Solvang (1997) 

att tolkning i forskningsprocessen är en kritisk fas, då forskaren aldrig helt kan undgå 

fel- eller övertolkningar av en text eller tal. Från första början av insamling av teorin 

tills arbetet är slutfört pågår en tolkningsprocess. Det finns ingen försäkran att de 

tolkningar som görs på det insamlade materialet är rätt gentemot de uppfattningar någon 

annan skulle göra.  

 

I uppsatsen var det naturligt att förstå ämnet vilket är en tydlig deduktiv process, medan 

i intervjuguiden var inslag av induktiv där ett öppet förhållningssätt fanns. Tolkningen 

har varit en stor del av uppsatsen då tolkningen av de olika intervjuerna samt 

kopplingen med tidigare teori samt empirin. Alvehus (2013) menar att när det kommer 

till kvalitativ forskning handlar det om tolkning. Vidare menar han att varje person har 

sin egen tolkning över vad som sägs och görs. Genom tolkning kommer forskaren att få 

en allmän uppfattning om det som studeras, vilket gör att det blir intressant för andra 

personer att också läsa samt se vad deras tolkning blir. När valet av teorin och själva 

ämnet gjordes begränsades mina tolkningar eftersom jag hade valt ett specifikt ämne. 

När det handlar om tolkning i kvalitativa studier skriver Alvehus (2013) att forskaren 

bidrar med ett annat synsätt på ett område genom att tolka det som framkommer under 

studiens gång.  
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2.4 Vetenskapliga kriterier 

Bryman och Bell (2015) skriver när det kommer till validitet och reliabilitet ligger 

fokuset på kvantitativa studier där det handlar om att hur tillförlitliga och noggranna 

mätningarna som har gjorts är. Däremot handlar inte kvalitativa studier om noggranna 

mätningar utan mer om hur valid ett resultat är. Holme och Solvange (1997) skriver för 

att få en bättre förståelse av vissa delar är det som kvalitativa studier handlar om, där 

krävs det inte att den exakta informationen kommer i resultatet. Genom kvalitativa 

intervjuer får forskaren en djupare inblick i det som skall studeras, dessa är enheter från 

sociala förhållanden. Vidare skriver författarna att genom utförandet av mätningar samt 

noggrannheten av bearbetningen av informationen bestäms reliabiliteten. Motsatsen är 

det som mäts samt om det är detsamma som i frågeställningen vilket är validitet. 

Eftersom den statistiska resultatet inte är av stor vikt när det kommer till kvalitativa 

studier, eftersom då fokuset ligger på att få en större och djupare förståelse istället. 

Vidare menar författarna att det är lättare att få valid information i kvalitativa studier än 

vad det gäller kvantitativa. Detta eftersom i kvalitativa studier är kontakten till 

respondenterna större och intervjuerna mer djupgående. Samtidigt kan respondenten 

styra den information den ger till forskaren om ämnet.  

 

Alvehus (2013) skriver att validitet reflekterar det som forskaren vill mäta blivit mätt. 

Alltså har det som forskaren vill undersöka blivit undersökt. Ett resultat behöver inte ha 

hög validitet fastän reliabiliteten är hög. Författaren skriver att när det kommer till 

kvalitativa studier är det inte av stor vikt att se siffror. Genom att tolkningen sker med 

att människor själva väljer ut delar av verkligheten, observerar de som sker och tar in 

informationen och sållar ut det viktiga. Gör att kvalitativa studier fokuserar mer på 

validitet och ser om resultatet är valid mot det område som det forskas om. Bryman och 

Bell (2015) menar att validitet när det kommer till kvalitativa undersökningar är fokus 

att gå in på djupet och få information, medan kvantitativa är att få så giltig information 

som möjligt oftast genom siffror som resultat. Alvehus (2013) skriver sett till kvalitativ 

forskning är det validitet som ligger i fokus. Detta genom att kvalitativa intervjuer 

genomsyrar hur intervjupersonen uppfattar och ser på saker, det som forskaren vill 

komma åt. Vilket stämmer överrens med validitet där frågan skall mäta det som det är 

tänkt att mäta.  
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Reliabilitet eller tillförlitlighet som Bryman och Bell (2015) skriver om är när en 

undersökning genomförs leder till ett resultat, men skulle samma undersökning göras en 

gång till blir det då samma resultat eller är det slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar som påverkas. Författarna menar att det är av stor vikt när det kommer 

till kvantitativa undersökningar eftersom kvalitativa är personer som är insatta i ett 

ämne som förklarar deras syn på ämnet. Alvehus (2013) skiljer på reliabilitet samt 

validitet i vetenskapliga sammanhang. Han beskriver reliabilitet som något som påvisar 

om resultatet av forskningen är upprepningsbart, alltså om ett resultat blir densamma 

om forskningen skulle göras om, är mätningen pålitlig. För att kunna säga om en studie 

är pålitlig skall helst en annan forskare komma fram till samma resultat som tidigare 

forskare fått. Skulle det vara så att resultatet blir densamma som tidigare sägs det att 

studien har hög reliabilitet. För att se att en mätning är stabil samt att slumpen inte har 

avgjort mätningen definierar Trost (2010) det som reliabilitet. Detta menar författaren 

att handlar mer om fokus på den kvantitativa forskningen där variabler och andra 

mätningar görs.  

 

Fokuset i min studie har varit om studien är valid. Eftersom min studie är en kvalitativ 

studie är fokuset på validitet, se om resultatet jag får är valid gentemot de teorier som 

finns tidigare om ämnet. Mitt fokus har varit att gå in på djupet och diskutera med 

respondenterna hur det ser ut i dagens läge och hur de jobbar med marknadsföring och 

krishantering. Genom att jag har skapat ett syfte och forskningsfrågor vet jag vad jag 

vill ta reda på, och genom att intervjua insatta personer inom ämnet vet jag vad som är 

tänkt att mäta, få reda på.  

 

2.5 Etik 
 
Holme och Solvang (1997) skriver att vi kan inte komma undan det faktum att en 

forskning, som har människa och samhälle som sina studieobjekt, också innebär etiska 

problem. Forskning är inte värdeneutral. Gränslandet mellan forskning och etik ger 

ytterligare skärpa åt det påståendet.  

 

Personerna som jag har tagit kontakt med har alla fått en tillfällighet att välja om de vill 

delta eller ej i min intervju. De har samtidigt godkänt att jag publicerar deras namn i 

min studie. Före intervjuerna har jag även informerat respondenterna angående 

inspelning av intervjun vilket alla gick med på.  
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2.6 Metodkritik 

Eftersom denna studie inte tar sig en fallstudie - karaktär är det viktigt att intervjuerna 

inte blir för mycket företags ledda, utan frågorna mer generella. Det är alltså viktigt att 

inte jämföra de utvalda personernas arbetsuppgifter och roller inom företaget.  

 

När det kommer till genomförandet av vissa intervjuer riktas viss kritik. På grund av 

tidsramen samt bristande resurser och tillgång till relevant information från kunniga 

personer gjorde att vissa av intervjuerna skedde via telefon och videosamtal. Det som 

även kan tilläggas är att respondenterna är fåtaliga då flera av de jag kontaktade ansåg 

sig inte vara lämpliga eller tillräckligt insatta inom området. Det fanns även personer 

som avböjde sig intervjuer på grund av att sommarsäsongens destinationer skulle 

förberedas.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt lyfter fram relevant teori till det syfte och forskningsfrågor som tidigare 

nämnts. Huvudområden tar upp det relevanta inom krishantering samt marknadsföring 

av en destination. Rubrikerna har valts ut noggrant för att anpassa ämnet. 

 
3.1 Krishantering 

Det sker allt fler katastrofer i världen idag samt att teknologin har haft en snabb 

framgång och användningen har påverkat ökningen av information av kriser och 

katastrofer men också att utsattheten för katastrofrapportering har ökat (Ritchie, 2009). 

Vidare skriver författaren att det därför är viktigt att det finns en krishantering eftersom 

det finns de händelser människan inte kan styra över runt om i världen, så som 

jordbävningar, översvämning eller turistattacker. Pforr (2009) håller med genom att 

påstå att det fundamentala är hur företag hanterar effekten av en oberäknelig händelse. 

Genom att planera vad som händer under en dag för ett företag kan de skapa en bas för 

kommande kriser företaget kommer att möta. Beirman (2003) anser att det som förr 

sågs som en liten del av turismindustrin som krishantering är idag en ytterst viktig del. 

Dock menar han att det är omöjligt för branschen att ha planerade krishantering på alla 

möjliga katastrofer och kriser som kan ske. Däremot kan de förbereda sig på de 

katastrofer och kriser som är allmänna i dagens läge, som av högsta vikt kan ske. 

 

Ordet krishantering är svår definierat vilket Pforr (2009) instämmer i, men han anser 

ändå att det är en viktig del inom turismindustrin. Glaesser (2003) håller med att det är 

svårt att definiera krishantering då det inte finns någon klar och tydlig förklaring som 

till ordet kris. För att lättare förstå vad krishantering är har författaren delat in 

krishantering i två delar. Dels krisförebyggande som handlar om att förbereda sig för 

händelser av negativ klang samt händelser  som är ovissa med förödande konsekvenser. 

Medan den andra delen handlar om hur en kris ska hanteras, och är ett brett område där 

alla management parter behöver vara inblandade för att få ett stopp på krisen, vilket 

också kallas för krishantering. Medan författare som Mitroff (2004) skriver om 

krishantering och krisledarskap. Han skiljer på dessa då krishantering huvudsakligen är 

reaktiv och handlar bara om vad som har hänt efter en kris. Medan krisledarskap 

handlar om förebyggandet av en kris. Detta leder till att hela företaget måste identifiera 

en kris samt hur de ska förbereda sig inför en stor kris sker.  
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Genom att planera en planering inför en kris eller katastrof  kan skadan undvikas eller 

minskas för den drabbade destinationen samt de turismföretag som är inblandade 

(Ritchie, 2009). En kris kan vara kortvarig eller långvarig men också en engångs 

händelse men samtidigt flertalet. Sett till de långvariga kriserna ställer de oftast till med 

problem för den drabbade destinationen, då kan de marknadsföringsansvariga välja att 

skjuta upp marknadsföringen under en kris för att sedan kunna påbörja 

marknadsföringsstrategier för en pågående kris (Beirman, 2003). Medan Glaesser 

(2003) menar att krishantering kan delas in i två delar. Ena delen som är funktion, 

vilken handlar om vilka uppgifter och processer som måste ändras när en kris uppstår, 

samt den andra instinkt vilket handlar om att en grupp människor ser till att 

krishanteringen fortlöper.  

 

3.1.1 Vad är en kris? 

Det ska inte finnas nån skillnad mellan ordet kris och katastrof menar Ritchie (2009). 

Medan Glaesser (2003) skriver att kris och katastrof ligger väldigt nära varandra. Han 

syftar till att en katastrof är något som sker i turismmiljön vilket aktiverar en kris som 

kommer att påverka de personer och företag som är inblandade. En tredje åsikt är enligt 

Pike (2008) att det skall var en tydlig skillnad vad en kris och katastrof är. Han påstår 

att det börjar som en naturlig eller mänsklig katastrof för att sedan utvecklas till en kris 

på destinationen. Dock menar Ritchie (2009) att kriser och katastrofer endast är 

temporära och att de kan pågå från några timmar till dagar, månader eller år. En kris kan 

ta sig olika former samt variera från den mänskliga påverkan eller påverkan av naturen. 

Sett till naturens påverkan kan det te sig allt från jordbävningar, översvämningar, 

orkaner med mera. Medan den mänskliga krisen aktiveras av människan. De kriser som 

människan är orsaken till leder oftast till att förtroenden minskar och konsekvenserna 

har en mer negativ klang än de kriser som är kopplade till naturen (Glaesser, 2003). 

Medan Ritchie (2009) skriver om kortvariga kriser som anses vara flygstrejker och 

långvariga som är krig och ekonomisk instabilitet. Dock kan en kris handla allt från 

inom en organisation till den externa miljön. Författaren menar att det som är värst för 

en turismdestination och de organisationer som jobbar inom branschen är de externa. 

 

Beirman (2013) skriver att en kris är oklar och en väldigt ovanlig situation, samt för 

företag skapas händelsen oväntat och är allvarlig vilket gör att företag måste agera 

direkt. Sett till turismindustrin klassas en kris som en kortvarig händelse som dyker upp 
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med jämna mellanrum, men att en destination som inte är i en kris väntar på att 

någonting skall hända (Pforr, 2009). Vilket Beirman (2003) också menar, att ingen 

turismdestination är immun mot en kris. Det håller Pike (2008) med genom att skriva att 

turismdestinationer aldrig kommer komma ifrån att vara i fara av yttre faktorer. När en 

kris sker menar Beirman (2003) att det krävs en snabb hantering av krishantering samt 

marknadsföring som är anpassad för en kris som sker plötsligt och se till att 

destinationen kommer ihop som en och att både företag och konsumenter återfår 

förtroende för destinationen. Vidare skriver författaren att ett turismföretag inte har 

samma möjligheter att förbereda sig inför en kris som till exempel polisen. Är 

turismföretagen dessutom i en mindre skala har de inte samma möjligheter att förbereda 

sig inför en kris som ett större företag, där de har specifika personer som arbetar med 

kriser. Pike (2008) skriver att det inte bara är externa kriser som finns, utan också kriser 

inom företaget. Beroende på företagets förberedelser samt resurser att hantera en kris, 

kommer graden av krisen att antingen öka eller minska, samt att skadan blir mindre om 

det finns en effektiv krishantering.  

 

Kriser kan också placeras in i olika klasser såsom kobrakriser och pytonkriser. Seymour 

och Moore (2009) reflekterar att om en kris slår till helt utan varning och plötsligt 

klassas det som en Kobrakris medan om krisen växer fram långsamt med tiden klassas 

som en Pytonkris. En annan författare som också har klassat kriser är Parsosns (2009). 

Författaren skriver att den första av tre är en omedelbar kris som påminner om 

Kobrakrisen där ingen varning sker utan krisen slår till plötsligt utan att organisationer 

kan förbereda sig och planera en plan. Sedan har han också skrivit att kriser växer 

långsamt och dessa kriser kan stoppas eller i vissa fall begränsas i alla fall. Det sista han 

nämner är sammanhängande kriser och dessa kan pågå i veckor, månader eller år.  

 

3.1.2 Kriskommunikation 

Ritchie (2009) påstår att en viktig del inom krishantering är kriskommunikationen. 

Detta inkluderar PR och förståelsen att media har uppmärksammats i den generella 

krishanteringen som en viktig del när det kommer till att hantera kriser. Glaesser (2009) 

instämmer i detta, att kriskommunikationen exploateras efter en negativ händelse har 

inträffat. Författaren skriver att kriskommunikation anses också vara 

masskommunikation. Kriskommunikation inkluderar faktorer som PR och 

kundkommunikation; PR genom att skapa en positiv och generös atmosfär för 
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organisationen. Samt genom kommunikation, uppfylla turisters ökade behov för 

information i den semesterfas de befinner sig i. 

 

Buhalis (2000) skriver att teknologins utveckling har förändrat turismnäringen 

genomgripande då även efter en kris. Genom teknologi kan människor och intresserade 

resenärer få reda på allt om en destination, därför gäller det att reseaktörer garanterar 

säkerheten på resemålet. Tack vare utvecklingen av internet är det lättare att framföra 

vad som har hänt för alla drabbade, inte bara de som är på plats utan anhöriga också. 

Idag går det snabbt att få fram information om vad som har hänt, både i text och i 

bilder/video. Glaesser (2009) skriver att beroende på hur mycket information det finns 

att lägga fram av den negativa händelsen kan organisationer upprätta en hemsida eller 

liknande. Beirman (2003) skriver att turistmyndigheterna och reseaktörerna måste ha 

kontroll av media bevakningen vid en kris. Han menar att på grund av den snabba 

utvecklingen av internet och den snabba information människor kan få fram måste 

turistmyndigheterna och reseaktörerna omedelbart verkställa deras möjliga plan, 

använda sitt team för krishantering och få igång kommunikationen via media.  

 

Ritchie (2009) skriver att kriskommunikation har diskuterats att vara en del av 

turismens krishantering sett till både turismdestinationen och organisationen. En 

effektiv kriskommunikation är nödvändigt för att hantera interna och externa 

intressenter. Vidare menar han att det är viktigt för organisationer att samarbeta med 

media för att se till att rätt information sprids ut till allmänheten och intressenterna. 

Beirman (2003) håller med och säger att det är av största vikt att turistmyndigheterna 

och reseaktörerna är väl förberedda inför presskonferenser och liknande. Relationen till 

media återstår som en av de mest viktiga grundstenar i krishantering. Övervakningen av 

media bevakningen av både krisen och krishanteringsprocessen är ett kärnproblem för 

reseaktörer.  Vidare skriver Ritchie (2009) att det är viktigt att ha en 

kriskommunikationsplan som en del av försändelsestrategin, men dessa behöver också 

vara flexibla beroende på krisen och responsen från intressenterna. Har företaget en 

dålig kommunikationsstrategi gör det oftast en kris värre eftersom massvis med frågor 

ofta ställs från reportrar, anställda, samhället, invånarna med mera.  

 

Avraham (2013) skriver om fem kommunikationsstrategier som företag kan använda sig 

av vid en kris. Dessa är förnekande, undvikande av ansvar, minska händelserna, rätta till 
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åtgärder samt förödmjukelse. Liknande skriver Coombs (2011) om 

kommunikationsstrategier, där han tar upp att attackera anklagaren, avslag, ursäkt, 

befogenhet, insmickrande, korrigerande åtgärder och full ursäkt. Författaren menar att 

dessa strategier kan användas i kombination med varandra eller enskilt av de företag 

som genomgår en kris. Dock kan detta vara svårt för destinationen i sig att hantera de 

olika strategierna detta på grund av att destinationer inte kan ändras över natten, förlåta, 

tilldela skuld eller ta ansvar för imagen och verkligheten som skapades av olika faktorer 

som skett under flera år. Detta leder till att det är av största vikt att expandera 

destinationens image och återställa destinationen samt se till att en strategimodell för 

media tas fram för att se till så att destinationens image ändras från en negativ klang till 

en positiv. 

 
3.1.3 Krisstrategier 
 
Beroende på hur långvarig en kris är, finns det enligt Beirman (2003) olika 

marknadsföringsstrategier. Är det en kortvarig kris skall fokuset ligga på en efter 

marknadsföringskampanj för reseaktörerna samtidigt som marknadsföringen som pågår 

för den specifika destinationen skall ställas in. Han hävdar dock att om det är en 

långvarig kris kan marknadsföringskampanjen för den specifika destinationen 

bibehållas, eftersom turisten inte kommer att tänka på de risker som finns, utan 

destinationen och produkten är en större attraktion för turisten. Författaren menar även 

att en kris längd kan vara oviss och då måste reseaktörer införa olika 

marknadsföringsstrategier.  

 

Beirman (2003) skriver också om marknadsföringen av en destination i kris där olika 

steg gås igenom. Det första steget han skriver om är att reseaktörer får reda på eller 

igenkänna en kris eller fara är på väg att hända eller händer. För att kunna säkerställa att 

det handlar om en kris menar författaren att reseaktörerna kan ställa sig ett antal frågor, 

om utfallet blir positivt måste de ta aktion för den situationen. Samtidigt menar han att 

detta inte klassas som en definition av en kris utan att detta är en möjlighet för en 

situation att utvecklas till en kris. När detta har fastställts är det viktigt att ett 

krishanterings team inrättas så fort som möjligt. Här menar författaren att det är viktigt 

att det är en person i teamet som har huvudansvaret och delar ut uppgifter till resterande 

personer. Han påstår dock att gäller det ett större företag har de oftast ansvariga 

personer på plats där en kris kan utbrytas och är då bollplanket vidare till företaget. 
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Avraham och Ketter (2008) skriver om en ny modell gentemot de tidigare modeller där 

flera steg följs för att kunna förändra en destinations image. Genom denna modell 

ändras en destinations negativa image till en positiv image. Författarna skapade 

modellen för att skapa en positiv syn på en dålig destination. Första steget i modellen 

genomförs en analys där forskaren undersöker om själva krisen samt destinationen där 

krisen har ägt rum samtidigt hur den målgrupp av människor som har drabbats på 

destinationen, detta för att kunna ändra de drabbades image av destinationen. När 

analysen är klar och rapporteringen är gjord kommer marknadsförare att lansera en 

kampanj där specifika mål är uppsatta. För att marknadsföringsstrategin skall vara så 

passande som möjligt för den specifika krisen kan marknadsförare välja mellan tre 

grupper av media strategier. Dessa är enligt författarna källan av marknadsföringen, 

vilket meddelande marknadsföringen ger de utvalda kunderna. För att kunna få ut 

marknadsföringen till de utvalda kunderna kan kampanjen visas genom TV, internet 

samt andra kanaler.  

 

När en kris har skett, kan det hända att destinationens image har tagit illa vid. Då kan 

reseaktörer använda sig av olika förslag enligt Beirman (2003) för att destinationens 

image kan återställas igen. Han skriver om strategier där tre till fyra steg genomgås för 

att kunna säkerställa imagen igen. Dessa är att uttrycka ånger, att reseaktörer tar tag i 

det som har hänt och försöker lösa situationen, se till att krishanteringen fungerar så att 

skulle detta hända igen finns det beredskap för att destinationens image skall få sig en 

törn samt det fjärde steget, se till att det drabbade området så snabbt som möjligt blir 

återställt. För att kunna återställa en destination från en kris till det som den tidigare var 

menar författaren att återställande marknadsföring behöver implementeras. Avraham 

(2013) är inne på samma spår som Beirman, för att kunna återställa en destinations 

image finns det olika koncept eller modeller att följa för reseaktörer så som image 

reparation samt återhämtningsmarknadsföring.  

 

3.2 Marknadsföring 

3.2.1 Destinationsmarknadsföring 

Sett till destinationsmarknadsföring menar Uysal et al. (2011) att fokuset har riktats till 

inramningen av destinationen och vad som redan finns inom dessa ramar samt hur 

besökaren klassas som skapare för marknadsföring av en destination. Eftersom 

besökaren är en viktig del av marknadsföringen genom att sprida bilder och berättelser 
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till människor omkring sig om vad de har upplevt på destinationen. Tidigare ansågs 

destinationsmarknadsföring vara fokuserat på en plats, vilket författarna idag menar har 

blivit bredare där inte bara platsen är kärnan utan vad som händer runtikring också. 

Wang och Pizam (2011) skriver att det är rätt så komplicerat att förstå vad 

destinationsmarknadsföring är. Från ena sidan, finns det en efterfrågan där resenären har 

en mängd val av möjliga destinationer, samt från utbudssidan där marknaden är tuff och 

marknadsförarna måste göra sitt bästa för att få resenärernas uppmärksamhet. Medan 

Horner och Swarbrooke (2005) skriver att marknadsföringen av turistdestinationer är 

kanske den mest komplexa formen av marknadsföring när det kommer till fritidsnöje. 

Koordination mellan de olika geografiska nivåerna är fortfarande en stor utmaning av 

destinationsmarknadsföring. Wang och Pizam (2011) skriver för att marknadsföra en 

destination skall turismprodukten behandlas som vilken annan produkt som helst samt 

att huvudsyftet är att öka besökare. Vidare är det en svår utmaning att marknadsföra en 

destination då det finns flera intressenter som är med i utvecklingen och proceduren av 

turismprodukten. Uysal et al. (2011)  menar att produkten som säljs inte behöver vara 

begränsad till en plats, men att det är svårt att klargöra hur turismmarknadsföring kan 

hjälpa de personer som jobbar med destinationer. Wang och Pizam (2011) skriver att 

turismdestinationer är i den positionen att de tävlar mot varandra. Det är inte endast på 

en regional nivå utan konkurrerar mot destinationer på nationell och internationell nivå. 

 

Gursoy (2011) skriver genom att förstå hur kunderna söker och tittar på för olika typer 

av destinationer kan marknadsförare utveckla olika marknadsföringsstrategier för 

destinationen. Walls och Wang (2011) menar att turister har väldigt lite erfarenhet och 

samlad information om destinationen de skall besöka. Eftersom en turismprodukt eller 

service inte är gripbart är det svårt att sälja servicen. Den potentiella resenären är hela 

tiden på jakt efter information om destination och om själva resan. Men genom 

destinationsmarknadsföring kan marknadsförare nå ut till de potentiella kunderna som 

vill resa till de specifika destinationer. Författarna menar genom att skapa en attraktiv 

bild på destinationen för kunden, leder det till att kunden kommer att bli mer 

intresserad. Eftersom kunden är ute efter information hela tiden krävs det även av 

marknadsförare att samla ihop så mycket information som möjligt om destinationen och 

det specifika resemålet. Då kunden besitter all den information och bilder för den 

uttänkta destinationen, leder det till ett snabbare beslut och köp. Dock menar Avraham 

(2013) att marknadsföring inte har en lika stor effekt på den ankommande turismen. 
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Wang och Pizam (2011) menar att en marknadsförares viktigaste uppgift är att se till att 

destinationen de marknadsför kommer bli den populäraste som reseaktörerna kan 

erbjuda sina kunder. Destinationer måste hela tiden försöka vara populärast och i toppen 

av kunders potentiella resemål. För att kunna göra detta menar författarna att det krävs 

att destinationen blir synlig för de potentiella kunder som finns, vilka kan nås via 

sociala medier i dagens läge eller via reseaktörernas egna hemsidor.   

 

3.2.2 Varumärke 

Braun, Eshuis och Klijn (2014) skriver att platser föreställs som varumärken vilket gör 

att den pågående tävlingen mellan destinationer pågår och marknadsförare vill etablera 

starka varumärken som destinationer. Genom att förbättra destinations varumärkets 

image leder det till att destinations varumärket blir en succé. Morgan, Pritchard och 

Pride (2011)  menar att oavsett vilken storlek destinationen befinner sig i, finns det 

fortfarande en vilja och konkurrens att öka produktionen vilket underlättar ifall 

destinationen har ett starkt varumärke bakom sig. Genom att ha ett positivt varumärke 

kommer det att locka flera potentiella resenärer. Det finns många destinationer som 

tävlar i att attrahera besökare, för att lyckas med detta marknadsförs en destination med 

hjälp av varumärke som avspeglar alla de kvalitéer och positiva sidor destinationen har. 

Genom att ha ett starkt varumärke kommer reseaktörer kunna skilja på sitt varumärke 

och produkter gentemot dess konkurrenter. Detta kommer då att leda till att 

konsumenten köper resan snabbare eftersom varumärket är starkt och kunden vet vad 

den kommer att få om den köper en resa via företaget.  

 

Morgan et al. (2011)  påstår att finns det ett starkt varumärke leder det till att 

konsumenten betalar ett högre pris för produkten eller servicen, gentemot om det skulle 

vara ett varumärke som klassas som lite sämre, då skulle konsumenten inte lägga ut den 

summa pengar som de antagligen skulle göra då de känner till varumärket och de vet 

vad de kommer att få ut av att köpa den resan. Det har ständigt funnits en fråga ifall ett 

land kan vara ett varumärke. Tidigare har  ett lands namn framträtt som ett varumärke, 

detta genom att konsumenter skall köpa olika produkter samt ta ett snabbt köpebeslut. 

Sett till länder som varit varumärke leder vissa till en produkts värdeökning. Beroende 

på vilket land produkten kommer ifrån kommer konsumenten att vara mer köpvillig än 

om det är ett sämre land. 
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Vidare menar Morgan et al. (2011) att genom den snabba utvecklingen av teknologin 

underlättar det för besökare att ta reda på information om destinationen samt se vad 

andra resenärer säger om destinationen. Tidigare var word of mouth en effektiv 

tillvägagångssätt att få reda på om destinationen hade en positiv eller negativ image, 

men genom internet kan resenärer idag lägga upp sina omdömen och effekten av word 

of mouth har ökat. Braun et al. (2014) skriver att effekten att använda sig av traditionell 

varumärkes kommunikation, genom slogans och logga fungerar det inte när det kommer 

till destinationer, då det inte anses vara effektivt. Buncle (2015) menar att en destination 

kan ha ett starkt varumärke genom att ha en speciell historia, kultur, typografi, 

levnadssätt, miljö och människor. Människor kan skapa destinations varumärken, så 

som städer som Las Vegas och Dubai som har blivit starka varumärken. Detta genom att 

se till att destinationen står ut gentemot sina konkurrenter samt att destinationen syns i 

så många marknadsföringskanaler som möjligt. Författaren beskriver destinations 

varumärke som något du är medan destinations marknadsföring handlar om vem du är. 

Dock menar han att det är relativt svårt då det tar tid för en destination att bli ett starkt 

varumärke. Morgan et al. (2011) skriver att det finns en ständigt pågående tävling 

mellan destinationer att attrahera besökare. När det kommer till val av destination spelar 

varumärkets och ryktet en stor roll gentemot konkurrenterna.  

  

3.2.3 Image 

Pike (2008) skriver att eftersom turismprodukten inte är gripbar och kunden inte vet 

exakt vad den köper gör att en destinations image kommer att vara i fokus. Shani och 

Wang (2011) skriver att destinations image har en viktigt roll när det kommer till 

destinationsmarknadsföringen inom turismindustrin. Kock, Josiassen och Assaf (2016) 

skriver att det finns två olika sätt att förstå vad destinations image är. Det första är att 

image handlar om människans sinne och den inre representationen av en destination. 

Författarna menar också att en image skapas genom de emotionella och en mix av de 

uttryck  av tankar människor har. De menar samtidigt att personer som har en positiv 

image av en destination, är mer villiga att betala mer för en resa än ifall de skulle ha en 

negativ image. Morgan et al. (2011) menar att när det kommer till ett lands image 

handlar det om dess geografiska, historiska, kulturella och andra kännetecken som de 

spelar på. Media och turismindustrin spelar en stor roll när det kommer till människors 

uppfattning av platser. För att skapa en så rättvisande och lockande image som möjligt 

måste den vara nära hur verkligheten ser ut, den ska vara trovärdig, enkel samt 
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tilltalande för den blivande resenären. Braun et al. (2014) skriver att image av en stad 

kommuniceras på olika sätt, alltifrån vad en stad består av till vad den är gjord av samt 

vad som händer där. Pike (2008) menar att marknadsföringen går ut på att sälja 

förväntningar och drömmar som kunden har. På grund av detta spelar image en kritisk 

roll när beslutet skall tas av kunden. Govers et al. (2007) skriver som tidigare författare 

att servicen som köps inom turismindustrin inte kan prövas innan utan det är först på 

plats som produkten kan upplevas. Detta betyder att en destinations image spelar en 

mycket stor roll när beslutet av resemålet skall tas. För att förmedla en sån bra image 

som möjligt samt för att påverka det till en positiv upplevelse använder de sig av 

marknadsföring och olika kommunikationsstrategier.  

 

Enligt Hall och O´Sullivan (2009) är det tre faktorer som kommer att skapa 

destinationens image. Första faktorn är de turister som har varit på destinationen och 

hur de sprider image genom word of mouth. Media är också en stor del av hur en 

destinations image upplevs på grund av hur de framhäver destinationen i rapporteringar. 

Sista faktorn är regeringen och hur de vill framhäva destinationen genom politik och 

deras strategier. Dessa tre faktorer kommer att påverka turisten när det kommer till val 

av destination. Govers et al. (2007) skriver att informationen för att skapa en 

destinations image kommer från olika håll, som hur ens nära och kära pratar om 

destinationen, hur marknadsförare väljer att lyfta fram den sam hur media vinklar 

imagen av en destination. När turisten besöker en destination kommer dens image 

uppfattning om destinationen antingen vara negativt eller positivt beroende på hur 

upplevelsen är. Vidare skriver författarna att media har en stor påverkan hur en 

destinations image framställs. 

 

Govers et al. (2007) menar att det snabba informationsflödet som finns idag gör att 

kunden kan få reda på mycket information innan avresa, vilket också bidrar till hur 

kunden kommer att uppfatta en destination och utveckla en positiv image bild av 

destinationen som sedan kan leda till ett köp. För att en destinations image skall vara så 

positiv som möjligt använder sig marknadsförare sig av kommunikations- och 

marknadsföringsstrategier. Gursoy (2011) skriver att det är av största vikt att 

destinationsmanagers och marknadsförare tar reda på vad resenärer har för image av 

destinationen samt se till hur de kan jobba med för att kunna reflektera det till 

verkligheten. Govers et al. (2007) skriver att kunden finns med under hela 
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sökningsprocessen av information vilket gör att det är viktigt att de som är insatta inom 

reseindustrin besitter erfarenhet. Eftersom det idag är lätt att få tag på information 

skapar kunden sin egen image av destinationer och en mental bild av reseupplevelsen 

skapas. Till skillnad mot andra produkter som en kund kan prova innan, spelar det en 

stor roll att en destination har en bra image.  

 

Gursoy (2011) skriver att en negativ image kan ha katastrofala följder för en destination, 

eftersom kunden högst antagligen inte kommer att besöka destinationen igen eller till 

och med aldrig åka dit. Detta är inte det värsta utan resenären kommer högst antagligen 

inte rekommendera en destination till sin familj och vänner då de har en negativ image 

av destinationen. Govers et al. (2007) skriver att det inte alltid är som en destinations 

image uppfattas som positiv. Den image som marknadsförs kan i vissa fall vara 

snedvriden och uppvisa en mer tilltalande upplevelse. När turisten sedan är på plats och 

får en helt annan upplevelse än den som framställdes av informationen kunden fått leder 

det till att destinationens image upplevs negativt. Alltså blir upplevelsen negativ ifall 

inte produkten kunden köpte lever upp till förväntningarna som kommunicerades ut. 

Shani och Wang (2011) påstår dock att det kan vara svårt att skapa en positiv image på 

grund av flera orsaker samt att det är svårt att styra personers intryck. Författarna menar 

att när det kommer till företag inom turismbranschen handlar det om att skapa och vara 

medveten om sin egen image samt att framställa deras destinationer som de har att 

erbjuda. Dock understryker de att veta hur konkurrenterna jobbar med destinations 

image samt hur deras egna image av företaget samt de destinationer de erbjuder är 

viktig.   

 

Författarna påstår att det viktigaste ändå inte är hur marknadsförare eller personer inom 

ett företag framhäver en destinations image utan  hur resenären eller blivande resenären 

föreställer sig en destinations image. Ritchie (2009) skriver att en kris eller katastrof kan 

påverka en destinations image negativt eftersom det kommer att påverka kundens 

slutgiltiga val av destinationen. Avraham (2013) skriver att marknadsförare använder 

sig av destinationsmarknadsföring för att kunna ge en positiv image av destinationen. 

Författaren skriver dock att det i vissa fall kan vara svårt att visa upp en positiv image, 

dessa fall är när en kris har uppstått. Han påstår att det i vanliga fall är svårt att 

marknadsföra en destination, medan det i andra förhållanden som utmaningar inom 

turismen är ännu svårare. Beroende på  vilken sorts kris som har uppstått kan leda till att 
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destinationer måste ta itu med den psykiska krisen samt infrastrukturen som har fått sig 

en smäll samtidigt som destinationens image har fått sig en törn vilket kan leda till att 

processen för att komma tillbaka kan ta flera år. 

 
3.3 Teorins användning och roll 

I detta kapitel har teorier och olika begrepp presenteras som är betydelsefulla för 

uppsatsen för att kunna förstå bakgrunden till reseaktörers hantering av destinationer vid 

kris.  

 

Delarna av teorikapitlet har varit till grund för att förstå ämnet närmare. Dock har inte 

allting varit relevant när det kommer till empirin. Genom intervjuerna lystes vissa delar 

upp mer än andra vilket har gjort att mer fokus har lagts på dessa specifika delar. Ett 

exempel är marknadsföringen av destinationer, där vissa av företagen har en specifik 

avdelning som jobbar med precis det och svaren från intervjuerna var kortfattade.  

 

Kärnan i teorin kretsar runt marknadsföring samt kris, detta för att se hur reseaktörer 

arbetar mot en kris via sin marknadsföring. Grunden till delen av kris i teorin begrundar 

sig på att det i dagens läge sker många kriser runt om i världen, men också inom 

företaget. Samtidigt som kriser sker i världen var det också viktigt att se hur de hanterar 

marknadsföringen av en kris, både före, under och efter en kris. Flera av författarna 

menar att det är viktigt att reseaktörerna har en krishantering och att genom dagens 

snabba informationsflöde kontaktar kund så snabbt som möjligt men också kunna 

uppvisa en bra sida av destinationen.  

 

Det var relativt svårt att hitta tidigare forskning på området då det inte finns så mycket 

skrivet om hur reseaktörer jobbar gentemot en kris och marknadsföring, utan mer om 

hur destinations management organisationer arbetar. Dock fanns det teori om 

huvudområden men inte specifikt hur reseaktörer gör. Samtidigt sker det händelser och 

förändringar i världen hela tiden vilket gör att det kommer nya saker konstant. De 

teorier som fanns om krishantering var lite äldre och kändes nästan föråldrade. 
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Figur. 1: Teorins kärna. Egen modell 
 
Modellen som syns ovan reflekterar uppsatsens huvudområden samt kärnområden som 

är marknadsföring samt kris. Genom huvudområden knyter det ihop säcken där 

destinationsmarknadsföring och krishantering av en destination vid kris är av stor del. 

Runt huvudområden finns teorier som krävs för att kunna förstå sig på syftet samt de 

forskningsfrågor som tidigare presenterats i uppsatsen.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 

I det här kapitlet presenteras empiriska materialet tillsammans med empirin och teorin. 

Empirin har format strukturen på kapitlet vilket gör att det är uppdelat i tre 

huvudrubriker.  

 

Respondenterna som deltog är personer insatta inom området reseindustrin samt att de 

har en position i företaget där de besitter stor kunskap eller är personer som är kunniga 

inom området. Empirin som tillkommit från intervjupersonerna påvisar hur de ser på 

ämnet samt hur de anser att det ska skötas. För att få en återblick till vilka personer som 

deltagit presenteras respondenterna igen.  

 

 Barbro Holmberg, Informatör, Ving  

 Andrew Hares, Professor 

 Jeanette Larsson, Marketing Manager, Ölvemarks Holiday, Scandorama 

 Anna Bäckman, Resebyråchef, Big Travel Kalmar 

 Hanna Olsson, Resebyråchef, Ticket Kalmar 

 
Analysen är strukturerad enligt följande:  

 
4.1 Vid en kris 

4.1.1 Olika synsätt på kris 

Att definiera en kris är svårt och ett väldigt brett område där det finns varierande svar. 

Larsson1 säger att en kris sker när det finns en oro som innebär fara för resenären. 

Medan Bäckman2 är inne på samma sak men menar att en kris antingen är terror eller 

naturkatastrofer, eller som tidigare nämnt där någon uppfattar att det är en fara på en 

destination, eller var som helst där det är en fara. Vilket går i linje med vad Beirman 

(2013) skriver, att en kris är oklar och en väldigt ovanlig situation, samt för företag som 

skapas händelsen oväntat och är allvarlig vilket gör att företag måste agera direkt. 

Ritchie (2009) menar också att det som är värst för en turismdestination och de 

organisationer som jobbar inom branschen är de externa kriserna. Beirman (2003) 

menar även att ingen turismdestination är immun mot en kris. 

                                                 
1 Jeanette Larsson, Marketing Manager. Ölvemarks Holiday, Scandorama  
2 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
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Ritchie (2009) skriver att kriser är temporära och att de kan pågå allt i från några 

timmar, dagar, månader eller år, och vara allt ifrån kortvariga kriser som 

flygstrejkningar eller längre kriser där krig och ekonomisk instabilitet är några exempel. 

Hares3 är inne på samma spår och menar att en kris kan vara allt ifrån större avbrott för 

turismindustrin på en destination, som kan vara en verklig katastrof som  jordbävning, 

orkaner, översvämning  men också något betydande som  elfel som kommer pågå över 

en period eller brist på vatten samt IT problem. Egentligen allting som orsakar en större 

och rimligtvis långt avbrott till olika turism industrier på en turist destination. Vidare 

skriver Pike (2008) att en kris börjar som en naturlig eller mänsklig katastrof för att 

sedan utvecklas till en kris på destinationen. Holmberg4  håller med tidigare 

respondenter att det finns många olika kriser. Hon grupperar in de i gröna, orangea och 

röda kriser. Där en liten kris kan vara att en gäst skadar sig på något sätt. Däremot 

menar hon att när man tänker på ordet kris så tänker man på en stor kris där många är i 

fara. Men det behöver inte nödvändigt vara så menar hon eftersom det inte behöver vara 

en kris där många råkar illa ut för att det ska klassas som en kris. Samma spår är även 

Ritchie (2009) inne på att kriser kan vara i olika former och variera från en kris skapad 

av människan eller naturen, där jordbävningar, översvämningar och orkaner är bland de 

vanligare händelser. Vilket Holmberg5 också menar att det kan även vara mindre saker, 

som till exempel ett familjedrama eller en olycka där någon gör sig illa.   

 

Pforr (2009) skriver att kriser är kortvariga händelser som dyker upp med jämna 

mellanrum, men att en destination som inte är i kris väntar på att någonting ska hända. 

Det menar Holmberg6 också, att det alltid pågår olika kriser och de som är insatta inom 

krishanteringen alltid är upptagna med något, med allt ifrån flygförseningar på grund av 

väder eller gäster som sitter fast någonstans. Dock menar hon att detta kanske i första 

hand inte skulle klassas som en kris men att det kan bli en kris ifall den inte behandlas 

som en smärre kris. Det finns även allvarligare kriser där resenärerna kan vara i fara 

eller är i fara, detta kan vara terrordåd, politisk instabilitet eller naturhändelser.   

 

Holmberg7 påpekar att en kris även kan ske på sociala medier där en kund har skrivit 

något klagomål eller liknande och behandlas inte det som en smärre kris kan det flamma 

                                                 
3 Andrew Hares, Professor  
4 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
5 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
6 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
7 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
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upp till att bli en större kris, då internet har en sån snabb framfart vad gäller 

information. Vilket även Pike (2008) påpekar genom att det inte bara är externa kriser 

som finns utan också inom företaget och hur man skall hantera dessa. I dagens läge 

finns det olika kriser och inte bara på destinationen utan också inom företaget. Kriser 

kan dyka upp plötsligt men även växa fram. Vilket Seymour och Moore (2009) nämner 

som kobrakriser som slår till plötsligt utan någon varning och plötsligt medan kriser 

som långsamt växer fram klassas som pytonkriser. 

 

4.1.2 Fokus på krishantering 

Larsson8 menar att fokus på krishantering har ökat med tanke på hur världen har 

utvecklats. Det blir ett begrepp som man använder ofta eller ett begrepp som ofta 

kommer upp menar hon, där medvetenheten på krishantering har ökat. Beirman (2003) 

anser att det som förr sågs som en liten del av turismindustrin som krishantering är idag 

en ytterst viktig del. Där det är viktigt att ha planer för olika kriser, dock menar han att 

det är svårt att ha en plan för varje kris, men att förbereda sig för de mest vanligaste 

kriser. Bäckman9 menar att det är fler händelser och naturkatastrofer än innan men 

menar att desto mer som händer får företag in en vana och struktur i hur allt ska skötas 

under en kris. Dock påstår Pforr (2009) att det viktigaste hur ett företag hanterar 

effekten av en oberäknelig händelse är att planera inför en kris. Skapa en plan inför 

kommande potentiella kriser som kan ske ett företag.  

 

Hares10 menar att det har blivit allt större fokus på krishantering speciellt de senaste 10-

15 år då naturkatastrofer och jordbävningar på turism destinationer ökat markant än de 

va förr. Vilket han påpekar också att kan vara att turismen ökar och destinationerna blir 

allt fler. Destinationerna blir mer geografiska spridda, exotiska länder drabbas av global 

uppvärmning samt att det i flera länder råder politisk instabilitet. Vidare menar Hares11 

att det vore väldigt dåraktigt om inte reseaktörer skulle lägga mer fokus på krishantering 

på grund av den hot av kriser som finns idag, oberoende om du är en liten eller stor 

reseaktör. Där Ritchie (2009) att det är viktigt att det finns en krishantering eftersom det 

finns de händelser människan inte kan styra över runt om i världen, så som 

jordbävningar, översvämning eller turistattacker.  

                                                 
8 Jeanette Larsson, Marketing Manager. Ölvemarks Holiday, Scandorama 
9 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
10 Andrew Hares. Professor 
11 Andrew Hares. Professor 
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Holmberg12 menar att det alltid är ett stort fokus på kriser där gäster är i fara. Hon 

menar att det är viktigt att det finns tillgängligt till krisorganisationer ifall någonting 

skulle hända. Hon menar att idag finns en helt annan möjlighet att nå ut till kunderna 

samt deras anhöriga tack vare teknologin, där nyhetsflöde och information sprider sig 

snabbt. Vilket Ritchie (2009) också är inne på, att idag sker allt fler kriser runt om i 

världen och tack vare teknologins framgång blir resenärerna informerade väldigt snabbt 

ifall det händer någonting men också de anhöriga och människorna runt om i världen. 

Vidare menar Holmberg13 att mindre kriser har ökat, framförallt på internet. Hon menar 

att det som tidigare år skulle ha hanterats personligen och inte blivit en kris kan idag bli 

en medial kris. Tas inte problemet itu med en gång sprids inläggen väldigt snabbt i 

sociala media och kan ge stora skador för företaget. Glaesser (2003) menar att företag 

behöver använda sig av krisförebyggande för att kunna hantera händelser av negativ 

klang, men också veta hur de ska tackla en kris och veta vilka personer som skall göra 

vad då en kris sker, för att så snabbt som möjligt lindra den skada som uppstått. 

 

4.2 I händelsernas centrum 

4.2.1 Vid en kris 

Hares14 skriver att oberoende reseaktör, stor eller liten skall företaget ha en allmän 

krisstrategi, eftersom kriser påverkar all sorts destinationer och företag. Som även 

Ritchie (2009) påpekar,  att det är viktigt att det finns en krishantering eftersom det 

finns de händelser människan inte kan styra över runt om i världen. Hares15 menar att 

det inte bara är naturkatastrofer, utan kan också vara politiska situationer, terrordåd eller 

att destinationen upplever att det är för mycket turister som till exempel i Venedig. 

Beirman (2003) är inne på Ritchies spår där krishantering är en fundamental del av 

turismföretagen. Däremot påpekar han att reseaktörer som finns i mindre skala inte har 

samma möjligheter att förbereda sig inför en kris som de större har. Däremot måste de 

ändå ha fokus på krishantering, om det inte finns ett stort team skall det åtminstone 

finnas en ansvarig person ifall en kris skulle ske. Vidare menar Hares16 att alla 

destinationer kan träffas av en kris, detsamma gäller reseaktörer. Så alla företag behöver 

                                                 
12 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
13 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
14 Andrew Hares. Professor 
15 Andrew Hares. Professor 
16 Andrew Hares, Professor 
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en krisstrategi för att hantera olika scenarier. Reseaktörer borde tänka på det förflutna 

och blicka in i framtiden på vad för typer av kriser som högst antagligen att slå till för 

dem och sätta scenario planering i de. Vilket även Ritchie (2009) menar att är 

fundamentalt för reseaktörer. Genom att planera och förbereda sig inför en kris kan 

skadan för en destination och reseaktörer minskas och i vissa fall undvikas. Dock menar 

Hares17 att det finns alltid någon chans att någon kris som reseaktörer aldrig har tänkt 

på, men att vissa saker och händelseförlopp kan de tänka på, till exempel att 

destinationer i Stilla havet ofta drabbas av tsunamis och jordbävningar, medan har 

reseaktörer många destinationer i Karibien måste de tänka på orkaner samt även 

oroligheter i central och nord Afrika där politiska situationerna kan var ett problem. 

 

Beirman (2003) anser att krishantering förr sågs som en liten del av turismindustrin är 

idag en ytterst viktig del. Dock menar han att det är omöjligt för branschen att ha 

planerade krishantering på alla möjliga katastrofer och kriser som kan ske. Däremot kan 

de förbereda sig på de katastrofer och kriser som är allmänna i dagens läge, som av 

högsta vikt kan ske. Det finns även destinationer i Europa som kan drabbas av en kris 

till exempel England med Brexit. Beroende på om reseaktörerna har många resenärer 

till England, finns det olika problem att lösa. Som till exempel hur de ska lösa 

funderingarna kring visum ifall de lämnar EU samt andra liknande händelser som kan 

påverka inresandet till landet. Det är alltså viktigt att ha några allmänna strategier och 

kanske börja skräddarsy dem som är mest troliga kriser som skulle kunde hända. 

Hares18 menar att reseaktörer skall minst ha en fyra stegs krisstrategi, där huvudfokus 

ligger på det som sker före en kris, under, en kortvarig strategi efter krisen och en 

långsiktig strategi efter krisen.  

 

Holmberg19 menar att det finns olika strategier beroende på vilken typ av kris det är. Är 

det en röd kris (allvarlig kris) då samlas den specifika krisorganisationen som finns 

inom företaget, där kunniga och erfarna personer besitter de positionerna. De 

personerna är spindeln i nätet, där alla typer av händelser rapporteras in, där de kan ta 

beslut om att kalla in mer personal och sprida informationen vidare, till sina egna 

anställda men också till de drabbade resenärerna och deras anhöriga. Det som tas reda 

på först är vad som har hänt, dels för att kunna se hur stor omfattning krisen har. Om det 

                                                 
17 Andrew Hares, Professor 
18 Andrew Hares, Professor 
19 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
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är gäster som är i fara eller kan komma i fara, är det en kris som kan utvecklas och bli 

värre. Beroende på hur stor krisen är kan det hända att telefonlinjer för anhöriga inrättas 

eller att många i försäljningen som behöver kallas in så de kan svara i telefon på de 

frågor som kommer in. Därefter skrivs ett uttalande om händelsen som läggs ut på 

reseaktörernas hemsida, där all kommunikation läggs ut till kunderna samt deras 

anhöriga. Sen är det också viktigt att frågor och svar skrivs eftersom många kommer att 

höra av sig. Viktigt är också att alla inom företaget är pålästa och kan svara på 

kundernas frågor. När en kris väl sker skriver Beirman (2003) att det krävs snabb 

hantering av krishanterings teamet eller ansvarig person samt att marknadsföringen 

anpassas för den destination som drabbas av en kris. Författaren menar att desto bättre 

krishantering företaget har desto bättre och snabbare kan de få destinationen eller 

företaget på banan igen och återfå kundernas förtroende och tillit.  

 

Bäckman20 skriver att vid en kris samlas de personer som har blivit tilldelade 

ansvarighetsrollen när en kris uppstår. Därefter letar det upp var resenärerna befinner 

sig och ser ifall de har någon som är på den drabbade destinationen. Samtidigt menar 

hon att beroende på kris så kan de förbereda sig som till exempel när en orkan är på 

intåg. Som även Hares21 medhåller genom att ha strategier redo för att hantera en kris 

som är förutsägbar till exempel en orkan där man på ett ungefär vet hur den kommer att 

slå till.  Eller en politisk kris där tecken på instabilitet syns genom demonstration eller 

militär kupp kan reseaktörer börja planera inför den kommande krisen.  Vilket Pforr 

(2009) även håller med genom att det fundamentala är hur företag hanterar effekten av 

en oberäknelig händelse. Genom att planera vad som händer under en dag för ett företag 

kan de skapa en bas för kommande kriser företaget kommer att möta. Glaesser (2003) 

menar att när det kommer till krishantering handlar det om vilka uppgifter och processer 

som måste ändras när en kris uppstår men också se till att rätt grupp, team ser till att 

krishanteringen fortlöper. 

 

Bäckman22 menar att även om de inte kan förbereda sig för alla kriser tar de krisen lite 

som det kommer. Vilket Larsson23 också håller med om, att sker en kris samlas de 

ansvariga personerna och utgår ifrån det läge de har för att kunna lösa krisen. Vidare 

                                                 
20 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
21 Andrew Hares. Professor 
22 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
23 Jeanette Larsson, Marekting Manager. Ölvemarks holidays, Scandorama 
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säger hon att ser man på de senaste åren är utveckling rätt så negativ när det kommer till 

kriser om vad som händer i Europa, där det annars har varit rätt så tryggt att resa runt. 

Händer det någonting i London, Paris eller Berlin är det ofta de resenärer som ska åka 

dit om tre till fyra månader som hör av sig, då de börjar känna av en oro då resenären 

vet att de kommer att resa till den drabbade destinationen.  Beirman (2003) menar att 

reseaktörer inte har samma förmåner och kunskap att förbereda sig inför en kris som till 

exempel polisen på destinationen har. När en kris väl sker menar Holmberg24 att det är 

viktigt att följa Svenska utrikes departementets rekommendationer när det kommer till 

olika destinationer. Beroende på vad UD rekommenderar tar reseaktörerna handlig efter 

det som sker.  

 
4.2.2 Kriskommunikation 

Hares25 menar att beroende på vad det är för kris skall det finnas olika kommunikations 

strategier. Detta menar Ritchie (2009) också att det är viktigt att det finns en 

kriskommunikationsplan som en del av för händelse strategin, men dessa behöver också 

vara flexibla beroende på krisen och responsen från intressenterna. Hares26 påpekar att 

får reseaktörerna kännedom om att en kris kommer att ske till exempel att en orkan är 

på väg över Karibien, vet reseaktörerna på ett ungefär när samt var den kommer att slå 

till, och därigenom börja med att skapa kommunikationsstrategier. När väl orkanen slår 

till och den faktiskt skapar skada, kanske skadar människor behövs en annan 

kommunikationsstrategi som visar att destinationen och reseaktör gör allt de kan för att 

lösa och hantera problemet. Ritchie (2009) menar att det även är viktigt att ha en 

kriskommunikationsplan och krishantering när det kommer till interna kriser. Hares27 

menar när det kommer till efter krisen, skall en annan kommunikationsstrategi 

implementeras där man vill återbygga tryggheten på destinationen och visa att den är 

säker samt att destinationen har överlevt krisen oberoende om det är en politisk, 

naturrelaterad eller terror. Ritchie (2009) påstår att en viktig del inom krishanteringen är 

kriskommunikationen. 

 

Holmberg28 menar att beroende på vilken sorts media reseaktörer vänder sig till finns 

det stora skillnader i hur man rapporterar. Beirman (2003) menar även han att relationen 

                                                 
24 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
25 Andrew Harse, Professor 
26 Andrew Hares, Professor 
27 Andrew Hares, Professor 
28 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
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till media är en av de mest viktigaste grundstenarna i krishantering. Reseaktörerna 

måste bevaka hur media porträtterar krisen samt reseaktörernas krishanteringsprocess 

framhävs i olika media kanaler. Vidare menar författaren att reseaktörerna måste vara 

väl förberedda inför presskonferenser och media uppbåd för att inte skapa några 

negativa rubriker. Det är dock viktigt enligt Holmberg29 att det finns personer eller en 

ansvarig person som kan ta hand om media och endast fokusera på att rapportera, då all 

information går igenom dem eller den ansvariga. Glaesser (2009) instämmer i detta, att 

kriskommunikationen exploateras efter en negativ händelse har inträffat. Författaren 

skriver att kriskommunikation anses också vara masskommunikation. 

Kriskommunikation inkluderar faktorer som PR och kundkommunikation; PR genom 

att skapa en positiv och generös atmosfär för organisationen. Samt genom 

kommunikation, uppfylla turisters ökade behov för information i den semesterfas de 

befinner sig i.  

 

Bäckman30 säger när det sker en kris ringer de kunderna eller mejlar, men i första hand 

vill vi prata med dem. Hon menar att ingen information läggs ut på sociala medier eller 

andra forum eftersom direktkontakt med kund är prioritet ett. Tack vare teknologins 

framgång gör det att fler är uppkopplade och at nästan alla har med sig mobilen vilket 

gör att kunderna kan nås och de vill bli nådda, vilket är en fördel för reseaktörerna. 

Buhalis (2000) håller med om att teknologins utveckling har förändrat turismnäringen 

genomgripande då även efter en kris. Genom teknologi kan människor och intresserade 

resenärer få reda på allt om en destination, därför gäller det att reseaktörer garanterar 

säkerheten på resemålet. Bäckman31 poängterar att genom utvecklingen av internet är 

det lättare att framföra vad som har hänt för alla drabbade inte bara de som är på plats 

utan anhöriga också. Det går snabbt att få ut informationen genom både text och bild. 

Vilket även Buhalis (2000) håller med om, oavsett var och när det händer i världen är 

resenärer samt anhöriga uppdaterade, både i text men också med bilder/video. Genom 

att teknologin har gått framåt menar Larsson32 att de är både positivt och negativt att 

reseaktörer kan vara snabbare i sin kommunikation medan den negativt kan vara 

beroende på om de är en stor kris som händer så läggs fokus på det och det trillar in 

mycket under tiden som man inte hinner bearbeta eftersom man har fokus på att lösa 

                                                 
29 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
30 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
31 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
32 Jeanette Larsson, Marketing Manager. Ölvemarks holidays, Scandorama 
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problemet där. Hon menar också att negativt är om kunderna har fått något om bakfoten 

eller fel information har angivits, då kan det lätt sprida sig till flera människor innan 

man hinner informera om vad som egentligen hänt. 

 

När det kommer till kriser, och beroende på dess effekt och påverkan menar både 

Holmberg33 och Larsson34 att all information de vet om krisen läggs ut på hemsidan, 

detta för att underlätta för företaget för att inte överösas med telefonsamtal från 

anhöriga och drabbade men också kunna få ut informationen snabbt. Vilket 

överensstämmer med vad Glaesser (2009) skriver, att beroende på hur mycket 

information det finns att lägga fram av den negativa händelse kan organisationer 

upprätta en hemsida eller liknande. Där Beirman (2003) är inne på samma sak att 

reseaktörer samt turismmyndigheter måste få ut snabb och relevant information till sina 

resenärer och anhöriga. Därför är det viktigt att de har kontroll av media bevakningen 

vid en kris. Ritchie (2009) menar att om ett företag har en dålig kommunikationsstrategi 

blir oftast en kris värre då flertalet frågor ställs, dels från reportrar, anställda, invånare 

med flera. 

 
4.3 Bilden av destinationen 

4.3.1 Marknadsföring 

Hares35 menar att det lönar sig för reseaktörer att ha ett kontrakt med den lokala och 

nationella regeringen för att försöka med en gemensam marknadsföring, där 

överensstämmelse mellan kampanjerna samt att dela på resurserna. Lokala och 

nationella regeringen är ofta förtjust i att samarbeta med reseaktörer för att skapa 

gemensamma marknadsföringskampanjer. Fördelarna för regeringen är att de får extra 

finansiella resurser att investera i olika marknadsföringskanaler. Medan fördelen för 

reseaktörer är att deras budget sträcker sig lite längre, där marknadsföringen hamnar på 

gemensamma marknadsföringsmaterialet vilket gör att de når ut till fler människor än 

vad de själva gör. För att marknadsföra en destination menar Wang och Pizam (2011) 

att turismprodukten skall ses och behandlas som vilken annan produkt som helst, där det 

viktigaste är att öka besöksantalet till destinationen. Vidare menar Hares36 att samarbete 

är a och o,  speciellt om man är en större reseaktör. Ifall destinationen är viktig för 
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reseaktörer eftersom de skickar dit många resenärer, händer det att marknadsföringen 

läggs av stor vikt på den destinationen, medan en mindre destination kanske bara får lite 

av den marknadsförings budget som finns. Lika viktigt är det att ha 

marknadsföringsstrategier som krisstrategier eftersom på bästa sätt kunna marknadsföra 

en destination vid olika tillfällen. Gursoy (2011) håller med där det är viktigt att förstå 

hur kunderna söker och letar efter för olika typer av destinationer, genom detta kan då 

olika marknadsföringsstrategier skapas för olika destinationer.  

 

Holmberg37  menar att det marknadsföringsmaterial som tas fram för reseaktörerna görs 

av marknadsavdelningen i samråd med försäljningsgruppen och ledningsgruppen, detta 

för att dessa grupper är insatta i vad som säljs men också vad som behöver framhävas 

mer. Wang och Pizam (2011) är inne på samma spår där marknadsförarens viktigaste 

roll är att se till att de destinationer de marknadsför och lägger fram material för, 

kommer att bli den populäraste som reseaktörerna kan erbjuda sina kunder. Vidare 

menar de även att marknadsförare måste ständigt ha koll på de olika destinationer som 

de har i sin destinationsportfölj, samt hur de skall lyckas att framhäva dessa till 

kunderna i de olika media kanalerna som finns idag. Detta menar också Bäckman38 då 

en specifik marknadsföringsgrupp tar fram det material av en destination som skall 

marknadsföras för att få materialet så aktuellt och attraktivt som möjligt. Genom att 

synas i sociala medier, tryckt media men också annonser på nätet menar hon att en stor 

grupp kunder kan nås. Walls och Wang (2011) är inne på samma spår som Bäckman där 

en viktig del av marknadsföringen är att lyfta fram en sån attraktiv bild av en destination 

som möjligt för att kunden skall bli så intresserad som möjligt. Eftersom kunden är på 

jakt efter information om den specifika destinationen gäller det för marknadsförarna att 

samla ihop så mycket information som möjligt om destinationen, detta leder då till att 

kunden känner sig mer självsäker om destinationen vilket kan leda till ett snabbare 

beslut och köp. Men även besökarna spelar en viktig roll när det kommer till 

marknadsföring av en destination menar Uysal et al. (2011), då de sprider bilder och 

berättelser till de personer runt om sig men även kan lägga upp det på olika social 

medier. Olsson39 menar att marknadsmaterialet även här tas fram av 

marknadsavdelningen som har kontakt med olika arrangörer som vill synas på deras 

annonser och dylikt. Wang och Pizam (2011) skriver att det är en svår utmaning att 

                                                 
37 Barbro Holmberg, Informatör. Ving 
38 Anna Bäckman, Resebyråchef. Big Travel 
39 Hanna Olsson, Resebyråchef. Ticket i Kalmar 



  
 

40 

marknadsföra en destination då det finns flera intressenter som är med i utvecklingen 

och proceduren av turismprodukten. 

 

Larsson40 konstaterar att det är en lång process att ta fram marknadsförings material 

eftersom antalet sålda resor tidigare år måste tas i beaktande men också vilka länder 

som anses attraktiva samt vad som behövs kompletteras i reseaktörernas portfolio. 

Samtidigt finns det resor som kommer att plockas bort då på grund av olika orsaker, 

dels för att de inte lockar potentiella resenärer eller för att destinationen inte är säker 

längre bland annat. Efter att destinationer har lagts till eller plockats bort fortsätter 

arbetet med att kontakta samarbetspartners och därefter skapa resorna. Walls och Wang 

(2011) skriver att turister innehar lite direkt erfarenhet av platser före deras besök samt 

resandet till en destination då de är oförmögna att försöka eller testa destinationen före 

ett köp. Turismen som många andra exempel i serviceindustrin karaktäriseras av köp av 

ogripbar av produktion och konsumtion. Kort sagt handlar destinationsmarknadsföring 

om att framhäva en specifik plats främsta egenskaper, och därmed skapa en attraktiv 

bild, som lockar till sig resurser i form av människor och företag. Men bilden av platsen 

ska även tilltala de människor som bor på den aktuella platsen. Dock skiljer sig 

destinationsmarknadsföring åt från vanlig marknadsföring. Detta beror främst på att en 

stad eller en region inte är en statisk produkt, utan den är föränderlig och mångsidig. 

Dock menar Uysal et al. (2011) att destinationsmarknadsföringen har ändrat fokus från 

tidigare, då ämnet har blivit bredare och det som händer runtikring också kopplas till 

destinationsmarknadsföring.  

 
4.3.2 Varumärke 

Hares41 menar att det är upp till den lokala destinations management organisationen att 

verkligen påverka varumärket av destinationen. Han påstår att det är farligt att låta 

turistföretag  kontrollera varumärken av en destination, däremot kan reseaktörer 

kontrollera och påverka deras egna varumärke. Braun et al. (2014) skriver genom att 

förbättra en destinations varumärkes image kommer det att leda till att destinationens 

varumärke blir en succé. Marknadsförare är ute efter att etablera starka varumärken som 

destinationer vilket gör att det hela tiden finns en tävling mellan olika destinationer.  

Vidare menar Hares42 att den lokala regeringen, destinations management 
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organisationer  och andra lokala företag kommer att försöka påverka destinationens 

varumärke och dess image. Det finns många destinationer som tävlar i att attrahera 

besökare och för att lyckas med detta menar Morgan et al. (2011) att en destination 

marknadsförs med hjälp av ett varumärke som avspeglar de kvalitéer och de positiva 

sidorna en destination har. Om det finns några stora reseaktörer som dominerar 

marknaden menar Hares43 att det såklart kommer ha en påverkan på destinationens 

varumärke och image. Buncle (2015) menar dock att det är relativt svårt att påverka en 

destinations image och varumärke eftersom det tar tid för en destination att bli ett starkt 

varumärke. Hares44 tar Maldiverna som exempel där destinationen klassas som en 

exklusiv destination. Som kan kopplas till det Buncle (2015) skriver, att en destination 

kan ha ett starkt varumärke genom att ha en speciell historia, kultur, typografi, 

levnadssätt, miljö och människor. 

 

Hares45 menar att de större reseaktörerna har en större påverkan på en destinations 

image och varumärke än de mindre, dock är de inte så involverade i själva utformningen 

av det. Utan är mer oroliga över deras egna image och varumärke ut till kunden. 

Morgan et al. menar att genom att ha ett starkt varumärke kommer reseaktörer kunna 

skilja på sitt varumärke och produkter gentemot dess konkurrenter.  Hares46 menar att 

en större reseaktör har mer fokus och kontroll på sina egna destinationer och försöker 

manipulera konsumenterna genom det och försöka påverka deras egna varumärken och 

se vilka destinationer de har att erbjuda och om de känner att vissa destinationer inte 

passar med deras varumärkes image kommer reseaktörerna högst antagligen att byta 

destinationer och ta bort några från deras portfolio än att pumpa in pengar i en 

destination som inte passar in i deras varumärkes image. Lättare att lägga pengar på en 

destination som de tycker att passar in i deras portfolio än att lägga pengar på något som 

inte passar in i deras profil. Dock menar Morgan et al. (2011) att oavsett vilken storlek 

destinationen är finns det alltid en eftersträvan att öka besöksantalet vilket underlättar 

om destinationen har ett starkt varumärke bakom sig.  

 

Är det en väl etablerad reseaktör arbetar de gemensamt med destinations management 

organisationer genom att försöka få en sån bra varumärkes image som möjligt. Alla 
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reseaktörer är oroliga över ens egna varumärke och image, dock strävar inte alla efter att 

vara fem stjärniga, men de är ändå oroliga över hur deras varumärke jämförs gentemot 

deras konkurrenter. Vilket även Morgan et al. (2011) är inne på då det ständigt pågår en 

tävling mellan reseaktörer och destinationer att attrahera besökare. Vidare menar de att 

när valet av en destination klarställs spelar ryktet och varumärket en stor roll, då 

resenären hellre bokar eller reser till en destination med ett gott rykte och varumärke. 

Därför är det viktigt att reseaktörernas varumärke är starkt gentemot sina konkurrenter 

då resenärer oftast väljer att resa med ett starkt varumärke och företag. Holmberg47 

menar att om ett företaget har ett starkt koncept lyfter de gärna fram detta eftersom 

företaget själva vet att hotellet är bra och att kunderna som bor där är nöjda. Genom att 

marknadsföra koncepthotellen rätt kommer rätt kund komma till rätt hotell. När det 

kommer till företags varumärken gentemot konkurrenterna menar hon att varumärket 

ska vara starkt och är det väletablerat vet kunderna att det är bra. Morgan et al. (2011) 

menar att platser tävlar i att attrahera besökare, invånare och företag. Därtill, vet man att 

deras rykte eller varumärke spelar en enorm signifikant roll i avgörandet hur lyckad de 

är i denna konkurrens. Genom att ha ett starkt varumärke är det enormt viktigt för vilken 

destination oavsett storlek i kampen i att öka produkt jämlikhet och konkurrens. 

 

Larsson48 håller med Holmberg49 att är det ett äldre och väletablerat företag vet 

kunderna vad de får då de bokar med det företaget. Samt att vissa väletablerade företag 

förknippas med vissa resor och så vidare. Men det hon också framhäver är att det som 

står ut gentemot andra företag är någon liten sak som välutbildade guider till exempel. 

Morgan et al. (2011) menar att konsumenter förväntar sig att betala lägre priser för 

omärkta produkter eller för de med låg varumärkes värdeökning. Å andra sidan, betalar 

de premium för deras högt uppskattade eller socialt uppskattade varumärke. Bäckman50 

menar att synen på varumärket gentemot sina konkurrenter spelar roll på vilken bransch 

företaget befinner sig i. Är det ett företag som är återförsäljare kanske det är inriktat på 

charter eller reguljärresor. 
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4.3.3 Sälja destinationen  

För att kunna skapa en destinations image finns det tre faktorer som spelar stor roll 

menar Hall och O´Sullivan (2009), där den första faktorn är turisten själv som har 

besökt destinationen. Informationen om destinationens image sprids då via word of 

mouth. Dock har även media en stor roll då det är de som framhäver hur en destinations 

image ska framhävas och rapporteras ut till de potentiella kunderna. Den sista faktorn är 

regeringen som vill framhäva destinationen genom olika strategier och politik. Genom 

dess faktorer menar författarna att det kommer påverka turistens val av destination. 

Hares51 menar att resaktörerna måste känna sina kunder och veta vad de vill ha. Han 

menar att oberoende om du är en stor eller liten reseaktör, i toppen eller botten måste 

reseaktörer tänka på varumärket och image, av destinationen samt företaget. Govers et 

al. (2007) påpekar att förmedla en sån bra image som möjligt ut till potentiella kunder 

samt för att påverka det till en positiv upplevelse använder de sig av marknadsföring 

och olika kommunikationsstrategier. 

 

Holmberg52 menar att idag är det över 80% som bokar sina resor över nätet, vilket gör 

att så mycket information som möjligt behöver samlas, då kunden inte kan prata med 

någon utan läser och ser all information själv. Hon menar att all tänkbar information 

finns från bilder, kartor och filmer allt för att kunden skall få en sån positiv image och ta 

beslutet att boka en resa till destinationen. Govers et al. (2007) menar att det snabba 

informationsflödet som finns idag gör att kunden kan få reda på mycket innan avresa, 

vilket också bidrar till hur kunden kommer att uppfatta en destination och utveckla en 

positiv image bild av destinationen som sedan kan leda till ett köp. Eftersom det idag är 

lätt att få tag på information skapar kunden sin egen image av destinationer och en 

mental bild av reseupplevelsen skapas. Samtidigt menar Pike (2008) att  eftersom 

turismprodukten inte är gripbar och kunden inte vet exakt vad den köper gör att en 

destinations image kommer att vara i fokus. Alltså blir upplevelsen negativ ifall inte 

produkten kunden köpte lever upp till förväntningarna som kommunicerades ut. Shani 

och Wang (2011) påstår dock att det kan vara svårt att skapa en positiv image på grund 

av flera orsaker samt att det är svårt att styra personers intryck. Författarna menar att när 

det kommer till företag inom turismbranschen handlar det om att skapa och vara 
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medveten om sin egen image samt att framställa deras destinationer som de har att 

erbjuda. 

 

När det kommer till dålig image av en destination menar Holmberg53 att det beror lite på 

varför en destination har fått dålig image. Hon påpekar att är det en dålig destination 

som inte företaget står för skall det genast tas bort från portfolion med destinationer som 

företaget har att erbjuda. Dock menar hon att är det ett ställe som de står för och något 

har hänt där är det en självklarhet att lyfta fram den igen. Vidare menar hon att ett 

företag har bara resemål som de står för i sitt program, och att en destination kanske inte 

passar för alla men passar för någon. Gursoy (2011) skriver att en negativ image kan ha 

katastrofala följder för en destination, eftersom kunden högst antagligen inte kommer 

att besöka destinationen igen eller till och med aldrig åka dit. Detta är inte det värsta 

utan resenären kommer högst antagligen inte rekommendera en destination till sin 

familj och vänner då de har en negativ image av destinationen. 

 

Bäckman54 påstår att de försöker med sina egna ord och erfarenheter ge kunden så 

mycket information som möjligt samt visa bilder på destinationen. Hon menar att 

reseaktörerna ska ge en sån rättvis bild av destinationen till kunden som möjligt så att 

inte resenären reser iväg med skyhöga förväntningar, samtidigt menar hon också att det 

är lite upp till kunden också vilka förväntningar de själva har skapat. Pike (2008) menar 

att marknadsföringen går ut på att sälja förväntningar och drömmar som kunden har. På 

grund av detta spelar image en kritisk roll när beslutet skall tas av kunden. Media och 

turismindustrin spelar en stor roll när det kommer till människors uppfattning av platser. 

För att skapa en så rättvisande och lockande image som möjligt måste den vara nära hur 

verkligheten ser ut, den ska vara trovärdig, enkel samt tilltalande för den blivande 

resenären. Larsson55  menar att de säljer destinationers image mycket genom att visa 

bilder samt lägga ut bilder så kunderna kan se. Vidare beskriver hon att de försöker 

motivera och prata med sina kunder angående destinationer om de har dålig image. 

Detta är även Govers et al. (2007) inne på, att lyfta fram destinationens image på ett sätt 

som lockar kunderna även om deras image är negativ.  
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När det kommer till en dålig image av en destination menar Bäckman56 att de inte 

behöver lyfta destinationen något märkvärt eftersom hon menar att resenärerna själva 

gör det och att de känner att det har hänt någonting på destinationen nu så det kommer 

troligtvis inte hända igen. Vilket även Shani och Wang (2011) även är inne på, att det 

viktigaste är inte hur marknadsförare och reseaktörer framhäver en destinations image 

utan det viktigaste är hur resenären föreställer sig destinationens image och vad som har 

hänt där. Däremot menar Hares57 har en destination en dålig image kan reseaktörerna ta 

aktion, beroende lite på om reseaktörerna har mycket resor dit eller ej. Är det en 

destination som reseaktörerna skickar sina resenärer till ofta vill de så snabbt som 

möjligt återfå en sån bra image som möjligt på destinationen. Detta genom extra 

marknadsföring, för att visa kunderna att det håller på att återbyggas och när det är 

säkert kunna skicka dit sina turister igen.  

 

4.3.4 Marknadsföring vid kris 

Hares58 menar om det är en kris som är rätt så långsiktig som till exempel politiska 

problem i Nordafrika, är det en väldigt liten idé att marknadsföra destinationen eftersom 

väldigt få människor kommer åka dit och många västernländer har en lista på vilka 

länder man ska undvika. Egypten är ett sådant exempel där turism infrastrukturen 

fortfarande är öppen men det finns risker för personer från västvärlden att åka dit, som 

reseaktör vill man inte lägga så mycket marknadsföringspengar på det för att lyfta fram 

den destinationen.  Det är bättre att fokusera pengarna på säkrare och mer populära 

destinationer eller destinationer som håller på komma fram som nya potentiella 

turistdestinationer. Reseaktörerna väljer dock att låta destinationen finnas kvar och 

erbjuda resor dit. Beirman (2003) menar att beroende på hur långvarig en kris är, finns 

det olika marknadsföringsstrategier. Är det en kortvarig kris skall fokuset ligga på en 

efter marknadsföringskampanj för reseaktörerna samtidigt som marknadsföringen som 

pågår för den specifika destinationen skall ställas in. Han hävdar dock att är det en 

långvarig kris kan marknadsföringskampanjen för specifika destinationen bibehållas, 

eftersom turisten inte kommer att tänka på de risker som finns utan destinationen och 

produkten är en större attraktion för turisten. Han menar även att en kris längd kan vara 

oviss och då måste reseaktörer införa olika marknadsföringsstrategier.  
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Är destinationen viktig för reseaktörerna menar Hares59 att marknadsföringen av den 

drabbade destinationen, kommer reseaktörerna att vilja komma igång med 

marknadsföringen och säljandet av destinationen så snabbt som möjligt. Avraham och 

Ketter (2008) är även inne på samma spår där marknadsföringen snabbt skall komma 

igång efter att en destination har varit i kris. När en analys och rapportering är klar 

angående en kris gör marknadsförare upp en kampanj där specifika mål är uppsatta för 

att på bästa möjliga sätt få destinationen på benen igen. För att strategin skall vara så 

passande som möjligt kan de välja mellan tre olika media strategier. För att kunna få ut 

marknadsföringen till de utvalda kunderna kan kampanjen visas genom TV, internet 

samt andra kanaler. Dock menar Hares60 att det vore dumt att göra det innan 

infrastrukturen är säker, samt att destinationen är återuppbyggda tillbaka eller till en 

markant del där de kan ha boende turister. Det är alltså ingen idé att marknadsföra en 

resa till destinationen om hotellen inte är säkra eller klara eller problem med vatten och 

el finns. Samtidigt ska inte marknadsföringen lämnas till det att hotellen är i full gång 

för då förlorar reseaktörerna pengar och turister. Beirman (2003) menar att de kriser 

som varar längre oftast ställer till med problem på den drabbade destinationen vilket 

ofta leder till att de som är ansvariga för marknadsföringen väljer att skjuta upp 

marknadsföringen under krisen, för att sedan påbörja en marknadsföringsstrategier som 

handlar om en kris som pågår.  

 

Holmberg61 menar att i värsta fall kan de stänga resemålet om det är en stor kris, samt 

att marknadsföringen för destinationen tas bort. Efter stormar, som nu senast i Karibien, 

ligger marknadsföringen lågt, där de skriver på hemsidan, som är reseaktörernas största 

kommunikationskanal vilka omfattande skador destinationen har. Genom att ha 

personal på plats som tar bilder och tar in information om destinationen, kan 

reseaktörerna förmedla detta vidare till sina kunder så de vet hur det ser ut samt vilka 

skador det finns. Vidare menar hon att genom att egna kontakter på plats kan kunden få 

en mer realistisk bild av resemålet samt vad som pågår där.  Avraham (2013) menar att 

det krävs olika modeller och koncept för reseaktörer att följa när en destinations image 

skall återställas, dessa är image reparation och återhämtningsmarknadsföring. Hares62 är 

inne på samma spår där han menar att reseaktörer skall skicka sin egna personal till 
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platsen eller ta kontakt med sina kontakter på destinationen, istället för att lyssna på 

hotellägare som vill få igång flödet av turister oavsett hur läget ser ut. Medan 

Bäckman63 menar att händer det en kris som stormarna i Karibien gäller det att hålla 

marknadsföringen låg tills destinationen har börjat återhämtat sig. Däremot menar 

Larsson64 när en destination har varit i kris och det tillhör företagets topp destinationer 

menar hon att det läggs lite extra marknadsföring på just den destinationen då.  
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5 Slutsatser 

Här presenteras mina slutsatser och reflektioner från den empiri och teori jag samlat 

in. Först kommer mina forskningsfrågor att besvaras för att sedan besvara uppsatsens 

syfte, som var att undersöka hur reseaktörer kan hantera marknadsföringen av 

destinationer vid en krissituation. 

 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

 Vilken inställning har reseaktörer till krishantering och hur arbetar de när kriser 

uppkommer? 

 

Genom studiens gång har det påpekats att resaktörer inte arbetar så bra med 

krishantering. Vilket påpekas då många reseaktörer är oförberedda eller inte har 

tillgångar till att planera eller införa en krishanteringsplan i sin organisation.  Det som 

kom fram av studien var att det var få företag som hade exakta krishanteringsplaner men 

att de flesta var inne på att krishantering har ökat genom de senaste åren på grund av det 

som händer i världen och att det är viktigt att agera ifall någonting händer. Det som var 

tydligt var att reseaktörerna var snabba på att reagera ifall en kris sker. Oberoende om 

det är en liten eller stor kris tar de aktion direkt, dels för att en mindre kris inte skall 

blomma upp till någon större kris men också de stora kriserna att det ageras snabbt och 

information ut snabbt. Oberoende ifall reseaktörerna är små eller stora behöver de 

antingen ha en person insatt i krishantering ifall företaget är litet eller ett krishanterings 

team på ett större företag. Eftersom det alltid någonstans sker en kris.  

 

Något som framkommit ur studien är att det är ytterst viktigt med krishantering vilket 

påpekas eftersom en människa inte kan styra över allting som sker i världen. Dessutom 

behövs strategier för att snabbt kunna hantera krisen. För att kunna hantera en kris så 

bra och snabbt som möjligt krävs det att reseaktörer går igenom sin portfolio och ser 

vilka destinationer de har. Genom att se vilka destinationer de har att erbjuda sina 

kunder kan de hantera olika kriser. Är det reseaktörer som har många resor till Karibien 

är det viktigt att strategier som gäller orkaner finns, genom att se tillbaka på vad som 

har hänt men också kunna blicka framåt. Samtidigt menar Beirman (2003) att det är 

omöjligt för reseaktörer att ha krishantering för alla möjliga kriser som kan se. Det som 

kommit fram ur studien är att genom specifika strategier beroende på destination, som 
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tidigare nämnts har reseaktörer allmänna strategier för att sedan kunna skräddarsy de 

som mest troligen kan komma att ske. En strategi som framkom var en fyra stegs 

krisstrategi där huvudfokus ligger på det som sker före en kris, under en kris, en 

kortvarig strategi efter en kris samt en långsiktigt strategi efter en kris.  

 

En aspekt som framkom av studien var att reseaktörer har svårt att planera och lägga 

fram olika strategier då det sker relativt många och olika kriser i dagens läge. 

Reseaktörerna lär sig av sina egna misstag och framgångar då en kris har skett, till 

exempel en orkan vet reseaktörerna hur de skall gå tillväga nästa gång en orkan slår till. 

Samtidigt kan de efter en kris ha skett sätta sig ner med sitt team och gå igenom vad 

som har varit bra och sämre för att till nästa gång veta hur de ska gå tillväga och vad de 

kan förbättra.  

 

 Vilket inflytande får kriser på marknadsföringen av en destination, i samband 

med kriser och efterhand. 

 

Eftersom marknadsföringen sker genom specifika marknadsplaner samt de inom 

marknadsavdelningen, svarade respondenterna bara generellt när det kom till 

marknadsföringen av en kris. Skulle det vara så att destinationen inte kan besökas tar de 

bort destinationen från sitt sortiment, dock är det svårt att ta bort en destination ur ett 

tryck material, men i dagens läge går allt via hemsidor. Har en destination fått ett dåligt 

rykte om sig försöker reseaktörerna lyfta detta genom att prata gott om destinationen 

samt visa bilder. Är dock destinationen viktig för reseaktörerna gäller det att 

marknadsföringen av den drabbade destinationen kommer igång så snabbt som möjligt. 

Däremot skall infrastrukturen vara säker och återuppbyggd innan turisterna skickas 

tillbaka. Således är det viktigt att det finns specifika strategier för hur en destination 

skall marknadsföras vid och efter en kris. Dock är det ingen mening att vänta tills 

destinationen helt är återställd då pengar och turister går förlorad fastän de kan resa dit 

utan problem fastän destinationen inte är helt återställd.  

 

En aspekt som kom fram under uppsatsen gång var att är det en destination i kris som 

inte betyder allt för mycket för reseaktörer, väljer de att lägga ner marknadsföringen av 

destinationen. Detta eftersom det bara skulle vara att slänga bort pengarna annars. Är en 

destination i kris kommer inte potentiella kunder att vilja åka dit oavsett hur mycket 
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som marknadsförs om destinationen. Istället satsar reseaktörerna 

marknadsföringspengarna på destinationer som är liknande den drabbade innan en kris 

skedde eller lyfter fram andra resemål som de känner att passar in i deras portfolio och 

de destinationer de vill lyfta fram. 

 

Andra tendenser var att ligga lågt med marknadsföringen av en destination som är eller 

har varit i kris. Men samtidigt gå ut med det till sina kunder. Däremot om det är en stor 

kris kan de stänga ner resemålet helt likaså med marknadsföringen av det, för att sedan 

när destinationen har kommit på fötter igen, börja sakta men säkert marknadsföra den 

dock med specifika detaljer, så som bilder om hur det ser ut på plats. Genom att 

reseaktörer har sin egen personal på plats tar de bilder och samlar information om hur 

det ser ut på destinationen vid och efter en kris och förmedlar detta vidare till 

huvudkontoret. Detta medför att reseaktörer kan uppvisa en realistisk och nutida bild av 

destinationen för att veta hur de skall göra med sina resenärer.  

 

5.2 Svar på syftet 

Syftet med studien var att undersöka hur reseaktörer kan hantera marknadsföringen av 

destinationer vid en krissituation, vilket besvaras här nedan. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att reseaktörer använder sig av krishantering så 

fort en kris sker. Det som kom fram var att en kris delas in i tre olika kategorier 

beroende på hur allvarliga den är, dessa är grön, orange och röd kris. Genom att ha en 

krishanteringsplan inom sitt företag ger det inte bara en trygghet och säkerhet för 

företaget men också för kunden. Det som också har visats under uppsatsens gång är att 

reseaktörer lägger väldigt lite vikt vid när det kommer till marknadsföring av en 

destination vid kris.  

 

Genom studiens gång syns det att marknadsföringen av en destination vid kris skulle 

kunna förbättras. Detta genom de svar jag fått genom arbetets gång som har varit väldigt 

diffusa där en destination vid kris göms undan tills det har blivit bättre.  

 

En aspekt jag såg var att reseaktörer ständigt har koll på vad som sker runt om i världen. 

Är de inte på plats själva på en destination har de egen personal eller någon 

kontaktperson som förmedlar vad som har hänt och hur det ser ut på en destination. När 
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det kommer till kriser vet de vad de ska göra när en kris slår till. Det som framkom ur 

studien var att hände det en politisk kris på en destination lade reseaktörerna ner sin 

marknadsföring samt resor till det drabbade området eftersom det inte var säkert att åka 

dit. Det var en tydlig aktion för vad som måste göras i såna situationer.  

 

En annan aspekt som också framkom var att det är ytterst viktigt som reseaktör att 

kunna hantera marknadsföringen på en drabbad destination presentabelt. Det framkom 

under uppsatsens gång att reseaktörer har en eller flera specifika destinationer som de 

förknippas med. Då de skickar flera resenärer till destinationen och den drabbas av en 

kris, krävs det av reseaktörerna att hjälpa destinationen att komma på plats igen. Detta 

genom marknadsföring genom deras egna marknadsföringskanaler men också den 

lokala regeringens hjälp, att tillsammans lyfta destinationen. Här krävs det olika 

strategier för att bäst kunna lyckas. Dessa är att under pågående återuppbyggnad 

smygstarta med marknadsföringen av destinationen. När det är säkert för resenärer att 

åka dit igen tar marknadsföringen fart och reseaktörer använder sig av de resenärers 

omdöme för att locka dit nya resenärer igen. 

 
5.3 Praktiskt implikationer och vidare forskning. 

Det som kom fram av uppsatsen var att de reseaktörer i Sverige som intervjuades har 

alla varsin strategi när det kommer till krishantering samt destinationsmarknadsföring 

av en destination vid kris. Dock är alla dessa strategier olika varandra och inte följer 

något mönster eller röd tråd.  

 

När det gäller vidare forskning är detta ämne någonting som skulle kunna forskas vidare 

på då detta ämne är relativt outforskat. Eftersom krishantering är relativt nytt område 

tycker jag det borde forskas vidare i detta, samtidigt då kriser allt mer sker i världen. 

Forskningen som finns i dagens läge ligger till en bra grund men är något föråldrat. Sett 

till idag har kriser utvecklats till att bli fler samt specifika. Tidigare studier som har 

gjorts är på stora kriser och inte fokuserat på mindre. Det som har kommit fram under 

uppsatsens gång är att en kris inte behöver betyda att fler personer hamnar i fara eller att 

någon skadar sig. En stor kris som drabbar många är inte den enda som klassas som en 

kris. Utan även de små kriserna, där endast en eller fåtal personer drabbas som en kris. 

Som flera av intervjupersoner nämnde har de specifika strategier för olika kriser, dock 

är det framtagna av de själva och de följer inte någon specifik strategi, utan lär sig av 
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sina misstag och framgångar. Allt eftersom dagens turism växer så det knakar borde det 

finnas tydliga strategier som reseaktörer kan använda sig av för att kunna sälja 

destinationen vidare till kund. Men samtidigt hjälpa destinationer då problem och kriser 

uppstår. Detta finns inget studerat om tidigare utan är ett ämne som behöver studeras till 

stor del. Marknadsföringen av en kris sett till tidigare forskning är endast specifika 

destinationer där vissa delar av strategierna kan implementeras på andra destinationer 

vid kris. Även här anser jag att det skulle kunna forskas vidare inom ämnet då 

marknadsföring av en destination är ytterst viktigt då själva marknadsföringsbiten är 

stor för att locka till kunderna. Under uppsatsens gång kom det fram att flera olika 

krishanteringsstrategier och marknadsföringsstrategier fanns men att det var strategier 

som de själva hade kommit fram till. Det finns inte någon specifik strategi för 

reseaktörer, och speciellt inte för svenska reseaktörer.  

 

Vidare forskning gäller även att koppla ihop ämnen med varandra bättre. Det finns 

ingen kombinerad forskning för krishantering och destinationsmarknadsföring utan 

denna kombination är välbehövlig att göra. Detta för att reseaktörer skall veta hur de ska 

gå tillväga för att ha klara och tydliga gränser på hur de ska lösa kriser. Efter resultatet 

från min uppsats kan jag konstatera att det som skulle behövas göra vidare forskning om 

är de svenska reseaktörer och se hur de agerar och arbetar med kriser och 

marknadsföringen av en destination vid kris. Detta då den tidigare forskning som finns 

har fokuserat på utvalda specifika destinationer samt specifika utvalda reseaktörer, och 

dessa då inte i Sverige.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Intervjuguide: 

Följande frågor användes i diskussionen under intervjuerna  

 

Namn: 

Arbetsposition: 

Företag: 

 

Hantering vid en kris 

Vad anser ni i ert företag är en kris för en destination? 

Hur ser er krishantering ut (specifika personer som jobbar med det) 

Har ni strategier när det kommer till krishantering?  

 - Förebyggande, under och efter en kris? 

Kommunikationen vid en kris (mot media samt nuvarande och blivande kunder) 

 

Marknadsföring av en destination 

Destinationsmarknadsföring 

Image (framhäva destinationens image, företagets image gentemot konkurrenternas) 

Varumärke (Ert varumärke vs konkurrenterna, jobbar ni med destinationer som 

varumärken?) 

Marknadsföringsstrategier vid kris 

 
 
 


