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föring av en krisdrabbad turistdestination. Arbetsprocessen har stundtals varit krävande och vi 

skulle inte klarat oss utan den hjälp och det stöd som vi har fått under arbetets gång och vi vill 

framföra ett stort tack till vår handledare Leif Marcusson som under resans gång bistått oss 

med råd, inspiration och ett otroligt stort engagemang. Vi vill även framföra ett stort tack till 

våra respondenter som ställt upp på intervjuer trots rådande kris med Eyjafjallajokull vulkan-

utbrott på Island som drabbat många reseföretag framför allt i norra Europa. Vi hoppas att ni 

finner denna uppsats både berikande och inspirerande. Till slut vill vi även tacka Anders 

Hedberg för stöd och råd under uppsatsens gång. 

 

Kalmar 2010-05-26 

 

 

 

       

       Rebecca Hedberg             Erika Kuus 



III 

 

Sammanfattning 
 

Titel: Från naturkatastrofdrabbat kaos till rofylld solpaus - En studie om 

hur reseföretag marknadsför en krisdrabbad destination 

 

Författare:   Rebecca Hedberg och Erika Kuus 

År:  VT-2010 

Handledare:  Leif Marcusson 

Kurs:  Företagsekonomi, Marknadsföring III, 15hp, Linnéuniversitet Kalmar 

 

Nyckelord: Marknadsföring, turism, destinationsmarknadsföring, kris, kata-

strof, tsunamikatastrofen 2004 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att först ta reda på hur reseföretag har han-

terat en katastrofsituation på en destination för att sedan kunna 

hitta strategier som ter sig lämpliga kring marknadsföringsarbetet 

för att locka tillbaka resenärer till den drabbade destinationen. Vi 

har valt att fokusera vår uppsats kring tsunamikatastrofen 2004 och 

hur olika reseföretag har gått till väga för att vinna tillbaka sina 

kunders förtroende. 

Metod: Vi har i denna uppsats valt att använda oss utav en kvalitativ me-

tod med en abduktiv och fenomenologisk ansats då vårt syfte är att 

undersöka fenomenet tsunamikatastrofen 2004 i Thailand och ta 

reda på hur reseföretag har hanterat katastrofsituationen. Den 

abduktiva ansatsen har varit central under arbetets gång då vi har 

kompletterat teorin allt eftersom empirin vuxit fram. Vår empiri 

består av fem stycken kvalitativa intervjuer med personer som har 

stor erfarenhet och kompetens inom det undersökta området. 

Slutsatser: Vi har utgått från en modell som förklarar hur återhämtnings-

processen för en destination bör gå till och implementerat denna 

modell på reseföretag. De marknadsföringsfaktorer som vi under 

uppsatsens gång sett vara extra vitala är relationen med kunder 

samt relationen med media för att kunna återhämta sig efter en 

kris. För fullständig slutsatsdiskussion hänvisar vi till kapitel sju. 
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Abstract 
 

Title: When nature strikes out of mankind reach, bringing back thoughts 

about a peaceful sunny beach - A study about marketing of travels 

to destinations in crisis 

 

Author:   Rebecca Hedberg and Erika Kuus 

Year:  Spring Semester-2010 

Advisor:  Leif Marcusson 

Course:  Marketing III, 15 ECTS, Linnaeus University Kalmar  

 

Keywords: Marketing, tourism, destination marketing, crisis, disasters, 

tsunami disaster 2004 

 

Purpose: The aim of this study is primarily to explore how travel companies 

have managed certain crisis situation on a destination to be able to 

adopt appropriate strategies to be used when marketing such desti-

nation with the purpose to reclaim their customers. We have cho-

sen to focus this paper on the tsunami disaster in 2004 and how 

different travel companies handled that situation when trying to 

regain their customers confidence. 

 

Method: We have chosen to use a qualitative method with an abductive and 

a phenomenological approach as our aim with this study is to 

investigate the phenomena of the tsunami disaster 2004 in Thail-

and and in which way travel companies handled this situation. The 

abductive approach has been fundamental when working with this 

paper as it made it possible for us to update the papers theory as 

the empirics has grown. Our empiric approach includes five qual-

itative interviews with people who have a lot of experience compe-

tence within the area we chosen to investigate. 

Conclusions: We have built this paper upon a model that explains how the reco-

very period at a crisis destination should be handled and used this 

model on travel agencies. The marketing strategies that we have 

found fundamental during this period and essential for travel agen-

cies to be aware of are those relating to the customers and media in 

order to recover from a crisis in the best possible way. We would 

like to refer the reader to chapter seven for our complete version of 

conclusions. 
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1 Inledning 
 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den bakomliggande realia som fångat vårt intresse i valet av uppsats-

ämne. Vi kommer vidare presentera den problemdiskussion som ligger bakom den valda problemformuleringen 

samt syftet med vår uppsats och de avgränsningar som vi har valt. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Julen 2004 hade tusentals svenskar flytt det mörka och kalla vädret i Sverige och rest till 

Thailand för att fira jul med nära och kära. Annandag jul, den 26 december började som 

vilken annan dag som helst för svenskar, thailändare och alla andra människor. Runt åttatiden 

på morgonen lokal tid började det skaka i marken och många kände något som kunde vara en 

jordbävning vilket var precis vad det var.  

Två timmar senare svepte en jättelik flodvåg in över kusterna i Sydostasien och Thailand. Det 

var den populära semesterdestinationen Phuket med populära turistmål som Patong, 

Kata/Karon Beach och Kamala som drabbades först. Därefter nådde vågen Phi Phi Island, 

öster om Phuket. Femton minuter senare drabbades Khao Lak. På mindre än bara några 

minuter hade flodvågen svept in över land och förstört allt som kom i dess väg. Tusentals 

människor miste livet på sekunder. Tsunamin, den jättelika flodvågen, kom att bli en av vår 

tids största naturkatastrofer enligt SOU 2005:104.  

Annandag jul, den 26 december 2004 klockan 07.59 lokal tid (01.59 svensk tid) inträffade 

jordskalvet cirka 160 kilometer utanför Sumatras västkust på 30 kilometers havsdjup. Skalvet 

ägde rum i den västligaste ändan av ett bälte som sträcker sig från Stilla havet till Indiska 

Oceanen, The Ring Of Fire. Denna jordbävning visade sig vara det kraftigaste skalvet på över 

100 år ute i Indiska Oceanen. Enligt SOU 2005:104 mätte undervattensjordbävningen nio på 

richterskalan och uppfattades direkt av Bangladesh, Indien, Malaysia, Myanmar, Thailand och 

Maldiverna. Den indiska och den burmesiska kontinentplattan försköts längs en 1 200 kilo-

meter lång sprickzon som går under Indiska Oceanen.  

En tsunami uppstår enligt NE (2010) när havsbotten rör sig vertikalt i samband med en jord-

bävning, vulkanutbrott eller jordskrev. Jordbävningen 2004 orsakade tsunamin när den ena 

kontinentplattan trycktes upp 12 meter och med en massiv kraft och skapade ett starkt tryck 

som tryckte vattenmassorna uppåt. Vågens storlek beror på den lokala topografin och enligt 

NE (2010) är vågen normalt inte så stor ute till havs, men blir högre ju grundare havsbottnen 

blir.  

Flodvågskatastrofen skördade enligt NE (2010) cirka 230 000 människoliv och totalt avled 

medborgare från 55 nationer världen över. Fem miljoner människor lämnades utan hem enligt 

SOU 2005:104 och tusentals barn förlorade sina föräldrar, 543 svenskar omkom varav 542 

omkom i Thailand. Katastrofen var ett faktum.  

Att Thailand i svensk media fick så stort utrymme var just på grund av att majoriteten av de 

drabbade svenskarna var just i Thailand även om det var andra länder som drabbades hårdare 
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av katastrofen. Sverige har sedan länge haft ett bra förhållande med Thailand och det svenska 

folket har på senare år blivit förälskade i Thailand och det var innan katastrofen ett mycket 

populärt resmål. Idag är Thailand fortfarande en populär destination att fira semestern på och 

svenskarna har skapat en kärlek till landet och dess befolkning. Ett otal artiklar har skrivits 

efter flodvågskatastrofen 2004 om hur hjälpsamma thailändarna var och hur de satte turis-

ternas liv framför sina egna vilket bara har stärkt relationen mellan dessa två länder. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Turismen är en miljardindustri samt ett globalt fenomen och enligt Miljönytta (2010) så står 

turismen idag för åtta procent av världens bruttonationalprodukt. Infrastrukturen har 

utvecklats och med bättre och snabbare transportmedel möjliggör det för oss människor att ta 

oss till nästan alla världens hörn enligt Björnelid (1995). Beirman (2003) poängterar att 

många av världens länder är ekonomiskt beroende av turismnäringen och i och med den 

utveckling och globaliseringen som råder idag ökar konkurrensen inom branschen. 

Det är inte bara konkurrens och människor som hotar destinationer i kampen om att locka 

turister och att överleva utan Beirman (2003) framhäver att naturens krafter är ett stort hot 

som måste tas i beaktning. Minsta förändring kan förstöra destinationens ryckte, image, åtrå-

värdhet och trovärdighet. Det inte är bara en destination som kan drabbas utan även ett helt 

land kan komma att påverkas och i värsta fall raseras ett helt lands ekonomi. Författaren på-

pekar även att en hel värld kan sättas i gungning av en katastrof och tar exemplet med terror-

attackerna mot USA den 11 september 2001 då hela världen stannade upp i skräck. 

För att locka till sig turister har turismbranschen enligt Wheeler (1995) alltid använt sig av 

bilder med vackra vita stränder, leende barn och andra natursköna bilder som marknads-

kommunikation. Hur ett företag framställer olika destinationer påverkar i sin tur kundens upp-

fattning och Beirman (2003) beskriver att resenärer tenderar att basera sitt val av resmål på att 

tillfredställa sina egna begär med minimala risker av komplikationer eller hot. Men hot och 

risker är något som Holmberg (2002) menar är nästintill omöjligt att undvika och det är därför 

viktigt att företag arbetar med att förbereda sig på att kriser kan uppstå och hur de ska hantera 

dem. Resebolagen måste ha som ett av de primära målen att få sina potentiella kunder att 

känna sig trygga och säkra. Beirman (2003) lyfter fram att trygghet och säkerhet kan vara 

avgörande i konsumentens val av destination men även i val av resebolag. Mansfeld (2006) 

förklarar att människor har en viss tendens att ändra sina planer, boka av eller boka om en 

resa om en destination är hotad av något slag. 

Enligt Prideaux et. al (2008) har antalet kriser och katastrofer kommit att påverka turism-

industrin markant både regionalt och globalt under de senaste åren. Han beskriver att i samma 

takt som turismnäringen har kommit att bli en så vital bransch världen över har även antalet 

kriser ökat såsom jordbävningen i Izmit, Turkiet 1999, terrorattackerna mot turister i Egypten 

1998 och tsunamikatastrofen 2004 och nu senast vulkanen Eyjafjallajokulls utbrott på Island 

2010 som medförde att stora delar av Europas flygtrafik fick ställas in. 

Hur hanteringen av en krissituation går till menar Faulkner och Vikulov (2001) är vital och 

Beirman (2003) anser att en krissituation behöver radikala åtgärder och brådskande anpass-

ning av marknadsföring med effektiva metoder för att kunna återfå förtroende för destina-

tionen eller företaget. För att resenärer ska återvända till en destination som blivit drabbad av 
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en katastrof måste företag hitta olika medel för att påverka resenärernas val av destination. 

Det ställs stora krav på kommunikationen mellan reseföretag och resenärer och marknads-

föringen blir ett viktigt verktyg i övertalningskampen.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Ovanstående diskussion har fört oss in på frågeställningen: 

 Vilka marknadsföringsåtgärder är nödvändiga att implementera för att ett reseföretag 

skall kunna locka tillbaka resenärer till en krisdrabbad destination? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på ”hur reseföretag hanterat en katastrofsituation på en 

destination” för att genom studien komma fram till de strategier som ter sig lämpliga för 

marknadsföringsarbetet med att locka tillbaka resenärer till den drabbade destinationen. Detta 

har fått oss att använda tsunamikatastrofen 2004 i Thailand som utgångspunkt. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att fokusera uppsatsen inom området marknadsföring inom turism. Uppsatsen är 

avgränsad till att undersöka hur resebolag har marknadsfört Thailand som land och desti-

nation till den svenska marknaden efter att tsunamikatastrofen inträffade den 26 december 

2004. Vi har valt att fokusera på just tsunamikatastrofen 2004 därför att den krisen var väldigt 

uppmärksammat i media i Sverige då Sverige var ett av de hårdast drabbade länderna i 

Europa. 
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2  Metod  
 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera de metoder som vi har valt att använda oss av. Inledningsvis tar vi 

upp klassiska angreppssätt och forskningsmetoder för att kortfattat klarlägga hur vi har tolkat och implemen-

terat dessa. Vidare så beskrivs även den teoretiska grunden samt hur vi har samlat in våra empiriska data. 

Avslutningsvis presenterar vi vårt tillvägagångssätt, litteratur- och metodkritik samt tar som avslutning upp 

några viktiga hänseenden berörande validitet och reliabilitet.  

 

 

2.1  Angreppsätt 
 

Vi kommer nedan att presentera hur vi har behandlat vår uppsats och argumentera för val av 

metod. Vi kommer att beröra punkter som deduktion, induktion och abduktion samt kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

2.1.1  Deduktion, induktion och abduktion 

Bryman (2007) menar att det inom forskningen förekommer olika relationer mellan teori och 

forskning. Han förklarar hur det finns olika angreppssätt vilka består av deduktiv och induktiv 

ansats samt en kombination av dessa två, adduktion. Patel och Davidson (2003) klargör hur 

dessa angreppsätt förklarar hur teori kan relateras till verklighet.  

Deduktion 

Det deduktiva angreppssättet anför enligt Bryman (2007) den vanligaste förhållningen mellan 

teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap. Forsberg och Wengström (2008) skriver att 

det här är teorin som styr forskningen genom att en hypotes, ett antagande, formuleras kring 

förhållandet mellan två eller flera variabler. Bryman (2007) menar att med utgång från teorin 

så prövas en hypotes i en studie genom datainsamling för att sedan komma fram till ett resul-

tat och slutligen förkasta eller bekräfta hypotesen och en eventuell omformulering av teorin 

kan ske. Alvesson och Skjöldberg (1994) anser att detta angreppssätt är mindre riskfyllt då det 

är en allmän regel som alltid gäller samt att den inte förklarar någonting utan snarare undviker 

förklaring genom att skapa förståelse.  

Induktion 

Inom det induktiva angreppssättet är teorin enligt Bryman (2007) ett resultat av forskning. 

Alvesson och Skjöldberg (1994) menar att den induktiva metoden utgår från empirin. Vidare 

visar Forsberg och Wengström (2008) på att forskare som arbetat med induktivt angreppsätt 

förutsättningslöst samlar in data från problemområdet för att sedan matcha med teorin eller 

försöka utveckla nya begrepp eller teorier. Bryman och Bell (2005) belyser att teorin är resul-

tatet av en forskningsansats till skillnad från det deduktiva angreppssättet. Alvesson och 

Skjöldberg (1994) anser att ett induktivt angreppssätt är mer riskfyllt än ett deduktivt då det 

från enskildheter ska ta fram en allmänsanning samt att den underliggande strukturen eller 

situationen inte tas med i bilden. 
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Abduktion 

Abduktion är det tredje sättet att relatera teorin och empirin till varandra och Patel och 

Davidson (2003) anser att denna metod är en kombination av induktion och deduktion. Patel 

och Davidson fortsätter med att förklara hur det första steget i en abduktiv process känne-

tecknas av induktion då det är empirin som det utgås ifrån, för att i nästa vara deduktivt då en 

teori eller hypotes prövas. Teorin kan här utvecklas eller utvidgas då forskaren i detta andra 

steg arbetar deduktivt. Fördelen med det abduktiva angreppssättet, menar Patel och Davidson 

och även Birkler (2008) är att forskaren inte låser sig fast vid ett angreppssätt som att 

exempelvis enbart arbeta deduktivt eller induktivt. Alla forskare är färgade av sina erfaren-

heter och ingen forskare kan starta en forskning förutsättningslöst utan att omedvetet påverka 

sin forskning med sina preferenser. Vi har valt denna ansats då vi anser att vi under arbetets 

gång kommer att behöva komplettera den teoretiska grunden allt eftersom empirin växer fram.  

 

2.1.2  Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) förklarar hur det finns två olika forskningsmetoder nämligen kvanti-

tativa samt kvalitativa forskningsmetoder. Bryman (2007) menar att en kvalitativ forsknings-

metod fokuserar på ord snarare än kvantitativ insamling av analys och data. Enligt Holme och 

Solvang (2006) utmärks en kvalitativ metod av en närhet till forskningsobjektet. Repstad 

(2007) beskriver att en kvalitativ metod tenderar att gå på djupet snarare än bredden. 

Svenning (2006) diskuterar vidare hur en kvalitativ forskningsanalys består av mjukdata jäm-

fört med en kvantitativ analys som då istället består av hårddata. Ett kvalitativt tillväga-

gångssätt används när forskaren vill komma närmare objektet och komma in på djupet för att 

få frågan ”varför” besvarad genom exempelvis en djupintervju utan fasta frågor eller svars-

alternativ. En kvantitativ forskare vill istället ha reda på ”hur många” genom att använda sig 

av systematiska och strukturerade observationer som exempelvis en enkät med förutbestämda 

svarsalternativ.  

 Holme och Solvang (2006) förklarar att en forskare som använder sig av en kvalitativ metod 

försöker se världen utifrån den undersöktes perspektiv för att sätta sig in i dennes situation 

och därmed lättare kunna förstå och analysera. Johansson (2000) lyfter fram hur kvalitativa 

metoder syftar till olika vetenskapliga metoder såsom exempelvis hermeneutik, grundad teori, 

fenomenologi, etnometologi. Vidare belyser Bryman (2007) att kvalitativa metoder även syf-

tar till fokusgrupper, insamling, kvalitativ analys av texter, kvalitativa intervjuer samt språk-

baserade metoder. 

Som nämnts tidigare syftar en kvalitativ metod till att gå på bredden snarare än djupet och 

Repstad (2007) menar att detta utförs på så sätt att forskaren endast studerar ett fåtal miljöer 

och försöker komma dessa så nära som möjligt. Detta beskriver även Grønmo (2006) då han 

påstår att detta underlättas då forskaren i ett kvalitativt tillvägagångssätt interagerar direkt 

med de källor som valts ut, genom exempelvis en intervju. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i denna uppsats då vi kommer att lägga fokus på tsunamikatastrofen 2004 

varav vi kommer ha tre företag som grund. För att få fram den information vi anser väsentlig 

kommer det krävas av oss att försöka komma så nära våra forskningsobjekt som möjligt och 

vi har valt att göra detta genom att genomföra kvalitativa intervjuer vilket senare kommer att 

presenteras närmare. 

 



6 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
 

För att bedriva forskning finns det företrädesvis två synsätt för att få reda på sanningen 

nämligen hermeneutiken och positivismen, och vi kommer nedan att presentera 

hermeneutiken, vilket är det synsätt som vi valt att använda oss utav. Vidare kommer vi att 

presentera fenomenologin då vi i uppsatsen studerar tsunamikatastrofen 2004 som fenomen.  

Hermeneutiken 

Hermeneutiken är typiskt humanistisk och fokuserar på synsättets centrala del. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är hermeneutiken en tolkningslära med rötter i bibeltolkning, 

den protestantiska och den humanistiska forskningen av antika klassiker. Dessa två inrikt-

ningar förklarar Alvesson och Sköldberg (1994) samverkar delvis parallellt med varandra. 

Bryman och Bell (2005) menar att texttolkningen är utgångspunkten och att ett huvudtema för 

hermeneutiken är att delar av en helhet endast kan förstås om den setts i ett samband med hel-

heten. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att samma sak gäller åt det andra hållet, alltså att 

helheten inte kan förstås utan de separata delarna. Detta förklarar författarna med den så 

kallade hermeneutiska cirkeln vilken de i sin tur förklarar genom förvandla cirkeln till en 

spiral. Någon del sätts preliminärt i samband med helheten som på så sätt får en ny betydelse i 

denna belysning.  

Bryman (2007) anser att den centrala grunden för hermeneutiken är för författaren att få fram 

textens mening utifrån det perspektiv som skaparen har haft. Vidare förklarar författaren att 

språket är den väsentligaste kunskapskällan då författarens förståelse till det som ska under-

sökas är nödvändigt för att kunna utarbeta intressanta problemformuleringar och hypoteser. 

Fenomenologi 

Kopplingen mellan hermeneutiken och fenomenologin menar Brikler (2008) är att 

hermeneutiken har fokus riktat mot förståelsen, dels som metod dels som mänsklig existentiell 

grundvillkor, liksom fenomenologin. Fenomenologin är en ”systerdiciplin” till 

hermeneutiken. 

Fenomenologi är en metod som syftar till att beskriva och förstå människors upplevelse av ett 

fenomen vilket i vårt fall är naturkatastrofen i Thailand 2004. Wengström (2008) förklarar att 

fenomenologi betyder läran om fenomen som visar sig för vårt medvetande. De förklarar att 

syftet är att få kunskap om olika fenomen genom datainsamling samt att målet är att tolka 

fenomenets variationer utifrån människans erfarenheter för att forskaren ska kunna komma 

fram till och skildra den centrala kärnan. Bryman och Bell (2005) klargör även att 

fenomenologi bygger på tolkningar och förståelse. Forsberg och Wengström (2008) menar att 

metoden syftar till att förtydliga det som framträder och att beskriva på vilket sätt det sker. 

Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar att fenomenologi generellt i kvalitativa forsknings-

studier är en term som pekar på intresset av att förstå de sociala fenomenen utifrån aktörens 

egna perspektiv. 

Patel och Davidson (2003) klargör att fenomenologi används när en forskare vill nå fram till 

de universella och oförfalskade strukturer som finns i människans uppfattning av världen 

genom systematisk reflektion. 

Inom fenomenologin existerar det olika inriktningar och vi har valt att koncentrera oss på stu-

dien representerad av filosofen Edmund Husserls som enligt Kvale och Brinkman (2009) är 

den moderna fenomenologins grundare. Edmund Husserls formulerade redan på 1900-talets 
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början begreppet ”gå tillbaka till sakerna själva” som enligt Bengtsson (2005) har kommit att 

bli ett centralt begrepp.  Med ”sakerna” menar Edmund Husserls fenomenet vilket Kvale och 

Brinkman (2009) belyser vikten av att beskriva så exakt och fullständigt som möjligt. Det 

handlar om att beskriva snarare än att förklara eller analysera ett fenomen samt att det givna 

fenomenet tillåts variera fritt i sina möjliga former. Alvesson och Sköldberg (1994) klarlägger 

att det subjektiva är utgångspunkten och att frågan om det har en objektiv motsvarighet skall 

bortses ifrån då det är fenomenet som skall vara i centrum.  

Bryman och Bell (2005) menar även att det ingår kritiska synpunkter inom fenomenologin 

mot den naturvetenskapliga synen på forskningen av den sociala verkligheten.  Alvesson och 

Sköldberg (1994) anser att det rationella dock inte är det samma som de brittiska empiri-

satserna som hade som utgångspunkt att bara det som bevisats erfarenhetsmässigt är tillför-

litligt, utan det är snarare den levande erfarenheten så som varseblivningar som i regel är för-

sedda med tolkningar i form av avsikter, värderingar, meningar och dylikt. Gemensamt för 

alla nämnda författare är att de belyser att det finns en grundläggande skillnad mellan de 

naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga studieobjekten. Bryman och Bell (2005) 

förklarar att den avgörande skillnaden som att det i den sociala verkligheten finns utrymme 

för människor och människors handlingar. Dessa är därför värdefulla då personer agerar ut-

ifrån den betydelse som de tillskriver sina egna och andra personers handlingar. 

Vi har använt oss av ett fenomenologiskt/hermeneutiskt perspektiv då uppsatsen utgörs av 

tolkningar, analyser och jämförelser av de kvalitativa resultaten från intervjuerna. Under-

sökningen syftar till att uppnå en förståelse utifrån det fenomen, tsunamikatastrofen i Thailand 

2004, som studerats. Vi vill genom att ge en objektiv bild av hur de olika företagen som vi har 

valt att intervjua har arbetat med att marknadsföra sig själva och Thailand som destination 

efter katastrofen 2004.  

 

2.3  Kvalitativ processevaluering 
 

Det finns många olika tillvägagångssätt när det kommer till insamling och bearbetning av 

data. Målet med bearbetning beskriver Kylén (2004) är att på ett rättvisande och överskådligt 

sätt bearbeta det som framtagits.  

Kylén (2004) presenterar fyra olika sätt att sammanfatta en rapport oberoende vad det är som 

bearbetas. Dessa fyra är: Fokusera på några få viktiga delar, Återge endast slutsatserna, Svep 

ytligt över innehållet nästan utan att återge det och sist rama in texten och tala om var grän-

serna går. Vi har valt att fokusera på den första, Fokusera på några få viktiga delar då vi 

anser att den information som vi har bearbetat har varit relativ ansenlig. Genom att försöka se 

likheter i vårt material har vi arbetat med att strama åt materialet för att på ett så tydligt sätt 

som möjligt kunna framhäva vår struktur och syfte.  

Vi kommer nedan att presentera och motivera valet av primärdata och sekundärdata som vi 

har använt oss utav i denna uppsats. 

Primärdata 

Primärdata är nyframtagen data som tidigare inte varit publicerad. Patel och Davidson (2003) 

menar att en nackdel med primärdata är att det kan vara tidskrävande att själv samla in data 

som underlag till rapporten. Fördelen med primärdata är däremot att den kan anpassas till det 
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berörda ämnet. Det är här viktigt insinuerar Kylén (2004) att dessa data inte är vinklade på ett 

sätt som kan anses som sneddrivet och därför minska trovärdigheten av studien.  

Vidare påstår Patel och Davidson (2003) att det finns två olika angreppssätt när det kommer 

till insamling och bearbetning av primärdata. I den kvalitativa bearbetningsansatsen så sker 

analyserna vanligtvis löpande medans i den kvantitativa så sker analyserna inte förrän allt 

material har samlats in. Vi har i vår bearbetning analyserat det insamlade materialet under 

arbetets gång då vi vid olika tillfällen samlat in våra primärdata. 

Sekundärdata 

Kylén (2004) beskriver sekundärdata som andrahandsdata. Data som författare inte själva 

tagit fram. Vid insamling av sekundärdata är det viktigt att vara kritisk till det som hittas. 

Patel och Davidson (2003) menar att det är angeläget att fastställa om dokumenten i fråga är 

original eller förfalskningar och att det är av stor vikt att ta reda på var och när dokumenten 

tillkommit för att påvisa dess trovärdighet. Vi har valt att använda oss av källor som vi anser 

trovärdiga och vid misstanke har vi valt att leta upp och utgå från ursprungskällan.  

 

2.4 Litteraturstudie  
 

Vi kommer nedan att presentera vårt val av litteraturstudie, vilken typ av litteratur vi har valt 

att använda oss av, dess tillförlitlighet liksom hur vi har gått tillväga i vår informations-

insamling.  

Enligt Patel och Davidson (2003) hämtas kunskap vanligtvis ifrån källor såsom böcker och 

artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, rapporter och internet. Den litteratur vi 

har valt att använda oss av i vårt arbete har varit relevant för det ämne vi bearbetat. Denna 

process menar Bryman och Bell (2005) kan ta lång tid då forskaren måste se till att lära känna 

materialet innan innebörden kan tolkas. Även Patel och Davidson (2003) beskriver hur detta 

är en tidskrävande process då alla olika delar i processen tar tid, delar såsom sökande efter 

lämplig litteratur, läsa och ta in materialet för att sedan tillämpa det i arbetet. Patel och 

Davidson belyser även att det är viktigt att äga god kunskap inom ämnet innan arbetet med 

problemformuleringen tar fart. De poängterar dock att litteraturstudier och kunskapssökande 

är någonting som kommer att fortskrida fram till dess att undersökningen är avslutad. För att 

hitta väsentlig litteratur anser Ejvegård (2009) att det är lämpligt att använda sig av 

bibliotekens databaser för att där leta reda på litteratur genom att söka på nyckelord som berör 

det ämne studien fokuserar på. Detta tillvägagångssätt har vi använt oss av då vårt val av 

fokus i uppsatsen redan var bestämt innan litteraturstudier sattes i verket. Sedan har vi till-

sammans diskuterat fram de nyckelord och ämnesområden som vi anser passar in i den ram vi 

valt att arbeta inom, detta för att underlätta sökandet efter passande litteratur. Detta tillväga-

gångssätt har fungerat bra för oss då det har funnits mycket litteratur att finna, dock har det 

varit tidskrävande att gå igenom den funna litteraturen och gallra ut de mest väsentliga 

delarna. Samtidigt som detta arbete tog tid var det någonting vi räknade med då vi tagit med 

det i vår tidsplanering för uppsatsen. Vi anser det positivt att det finns mycket litteratur inom 

delar av vårt valda ämne då detta medför att olika påståenden och ställningstaganden kan 

styrkas av flera olika författare. Detta ger uppsatsen en högre trovärdighet. 
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2.5  Intervjumetod 

 

Under vår studie har vi valt intervjua fem stycken personer med anknytning till rese-

branschen. Vi har valt att anonymisera alla våra respondenter av skäl som vi anger nedan även 

om vi tar med en presentation över de responderade intervjupersonerna  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi anser att denna metodform är mest 

lämpad för den sorts undersökning vi genomför. Enligt Holme och Solvang (2006) är denna 

intervjuform uppbyggd på ett sådant sätt att forskaren försöker att styra respondenten så lite 

som möjligt. Tanken är istället att låta respondenten leda samtalet i den utsträckning det är 

möjligt. Enligt Bryman och Bell (2005) kan en kvalitativ intervju vara ostrukturerad eller 

semistrukturerad. Båda dessa former präglas av flexibilitet för att så gott som möjligt kunna 

bibehålla känslan av vad Holme och Solvang (2006) skulle kalla för ett vardagligt samtal 

under hela intervjun. Forskaren skall istället för att ställa raka frågor vaska fram de svar han 

eller hon är ute efter. Enligt Bryman och Bell (2005) använder den ostrukturerade intervjun 

sig av ett antal teman för intervjun, det kan också vara så att forskaren endast ställer en enda 

fråga till respondenten som hela intervjun sedan byggs upp och diskuteras kring. Denna 

intervjuform är den som mest liknar ett öppet och vanligt samtal. Den semistrukturerade inne-

bär att forskaren har en lista över de mest centrala teman som kommer att behandlas under 

intervjun men respondenten har fortfarande friheten att själv formulera sina svar och detta ger 

även utrymme för uppföljningsfrågor under intervjuns gång. Eftersom båda dessa kvalitativa 

tillvägagångssätt är flexibla till sin karaktär har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med våra respondenter. Detta för att få svar på så mycket frågor som är väsentliga 

för uppsatsen som möjligt. Repstad (2007) nämner hur en kvalitativ intervju kan ge möjlighet 

för forskaren att anpassa sina frågor då ett intressant svar från respondenten kan ge idéer och 

utrymme till nya frågor. Att använda sig av denna flexibilitet är positivt enligt Repstad då 

respondentens egna åsikter och värderingar kring ett ämne är lättare att fånga. Vi har valt att 

använda oss av två stycken intervjumallar till våra intervjuer. Intervjumall 1 har använts vid 

intervjuer med intervjuperson A-D och intervjumall 2 vid intervju med intervjuperson E. 

Detta för att intervjuperson E inte representerar ett specifikt reseföretag. Transkiberingen av 

intervjuer är bifogade som bilagor i slutet av uppsatsen. 

2.5.1  Intervjuobjekt 

Trost (2005) menar att valet av intervjupersoner i en kvalitativ studie bör präglas av variation, 

dock inte för bred variation. Han menar att respondenterna bör vara jämförbara personer. Vi 

har valt att intervjua fyra personer som alla har likartade positioner men på tre olika företag, 

detta för att få en bredare empirisk insamling och större variation men samtidigt från personer 

som har jämförbara positioner i de olika företagen. Vi har även valt att ha en femte intervju 

med en person som har bred och lång erfarenhet inom turismområdet för att stärka vår studie. 

Trost (2005) poängterar även att urvalet av personer inte bör vara för stort, han menar att fyra 

till åtta respondenter räcker, detta för att forskaren skall kunna hantera insamlad data och få 

en god översikt för att kunna jämföra de olika objektens svar och analysera dessa för att få så 

god kvalitet och djup som möjligt i undersökningen.  

Med detta i åtanke bestämde vi tidigt i processen att välja företag som vi ansåg vara intres-

santa för vår uppsats och därefter bestämde vi oss för vilka personer vi ville intervjua på de 

olika företagen med liknande befattningar inom respektive företag. Valet att intervju-

personerna skulle inneha en position inom marknadsföring föll sig naturligt då vårt främsta 

syfte med uppsatsen är att undersöka hur företagen har marknadsfört den krisdrabbade turist-
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destinationen Thailand efter tsunamikatastrofen 2004. Under uppsatsens gång valde vi en 

femte intervjuperson som vi ville skulle stärka uppsatsen och undersökningens trovärdighet. 

Vi valde då en person som, som tidigare nämnts, har en lång och bred erfarenhet inom turism-

branschen. 

Vi har, som tidigare sagts, valt att anonymisera alla våra intervjuobjekt samt de företag de 

representerar, i uppsatsen. Alla respondenter har informerats om detta vid intervjutillfället. 

Anledningen till anonymiseringar är att vi anser att vi får större möjligheter till ärliga svar. 

Orsaken är att vi under intervjuerna kommit att fråga om hur företagen använt sig av olika 

marknadsföringsstrategier vid marknadsföringen av Thailand. Detta kan te sig känsligt för 

företag på grund av konkurrensen samt om det använts några mindre etiska strategier för att 

öka turistflödet. Jacobsen (2007) menar att det finns de som vägrar att svara på frågor av 

fruktan att svaret kan kopplas till dem som personer. Genom anonymisering vill vi eliminera 

dessa hinder och ge våra respondenter möjlighet att tala fritt om det berörda ämnet. 

För att uppmuntra till det goda samtalet under intervjuns gång har vi valt att spela in intervju-

erna. Trost (2005) påpekar att det kan vara både positivt och negativt att spela in en intervju 

då han menar att transkriberingsarbetet av intervjun kan bli noggrannare och utförligare, dock 

belyser han att detta är ett tidskrävande arbete för forskaren. Halvorsen (1992) poängterar 

också fördelarna med att spela in en intervju. Andersen (1998) menar istället att en inspelning 

påverkar respondenten negativt då denne kan bli nervös av vetskapen om inspelningen. Han 

menar dock att detta är forskarens uppgift att avgöra hur svaren kommer att påverkas av en 

inspelning. Vi anser att inspelning underlättar för oss båda som intervjuar att vara delaktiga 

och interagera med intervjuobjektet. En av oss kommer dock att föra mer översiktliga anteck-

ningar utan närmare noggrannhet, detta för att effektivisera transkriberingen efter intervjun. 

Vi har övervägt nackdelarna med att intervjuobjektet kan tänkas känna sig pressad av en in-

spelning men anser dock att vårt val att anonymisera intervjupersonen och det företag denne 

representerar väger upp denna negativa påverkan. Detta då intervjupersonen tenderar att bli 

mer avslappnad med vetskapen om att dennes namn inte kommer att skrivas ut. Vi har även 

diskuterat det faktum att det kan vara tidskrävande att lyssna igenom hela intervjun ännu en 

gång efter intervjutillfället och transkribera, vi har dock kommit fram till att detta är tid vi är 

beredda att lägga ner på empiriinsamlingen då vi anser att fördelarna med att spela in inter-

vjun väger upp de negativa aspekterna. 

Bryman och Bell (2005) anser att det är avgörande var intervjun äger rum då ett lugnt och 

avskilt utrymme är att föredra för att under intervjun undvika störande ljud och detaljer. Detta 

för att intervjun ska flyta på så smidigt och avslappnat som möjligt men även för att inspel-

ningen skall kunna hålla god kvalitet utan ljud som gör intervjun ohörbar. 

Genom att vi har anonymiserat våra respondenter kommer vi under uppsatsens gång att pre-

sentera dem på följande sätt.  

Intervjuperson A, marknadsdirektör på företag A 

Intervjuperson B, marknadsföringsansvarig på företag A 

Intervjuperson C, marknadschef på företag B 

Intervjuperson D, marknadsföringsansvarig på företag C 

Intervjuperson E, Management- och turistkonsult 
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Intervjuperson A är marknadsdirektör på företag A som är ett av Sveriges största charterbolag. 

Intervjuperson A har arbetat inom resebranschen nästan hela sitt yrkesverksamma liv och har 

haft roller inom försäljning, marknadsföring och som verkställande direktör. Hon har även 

blivit nominerad till Sveriges bästa marknadschef av tidningen Resumé. 

Intervjuperson B arbetar även på företag A och är marknadschef. Intervjuperson B har även 

en lång bakgrund inom marknadsföring och har vunnit titeln som bästa marknadsföringschef 

inom sin kategori i tidningen Resumés årliga tävling. 

Intervjuperson C arbetar som marknadsföringschef på företag B som är ett reseföretag med 

inriktning på unga och studenter. Intervjuperson C har tidigare erfarenhet som assisterande 

varumärkeschef för ett multinationellt företag. 

Intervjuperson D arbetar som marknadsföringschef på företag C, som är ett företag inom 

turismbranschen med huvudkontor i Bangkok, Thailand. Intervjuperson D har Thailändska 

rötter men har bott i Sverige i flera år. Intervjuperson D har även hon lång erfarenhet inom 

turismbranschen. 

Intervjuperson E har en lång och bred erfarenhet inom turismbranschen som management- 

och turismkonsult och har bland annat varit verkställande direktör för flera hotell både i 

Sverige och utomlands. Intervjuperson E har även en historia som lokal försäljningschef på ett 

stort svenska resebolag och arbetar i dag som konsult och föreläsare inom turismvetenskap på 

ett svenskt universitet. 

 

2.6  Tillvägagångssätt 
 

När vi satte oss ner i slutet av mars 2010 för att välja vad vill ville skriva om hade vi två 

utgångspunkter; marknadsföring och turism. Vi vill kombinera dessa och samtidigt skriva om 

ett ämne som ligger i tiden och inte bara för att det låg i vårt eget intresse. Tankar om hur 

grönturism marknadsförs till hur mindre samhällen i Sverige marknadsförs utomlands kom på 

tal men det som vi själva samt vår examinator ansåg intressant var just att ta reda på hur en 

krisdrabbad turistdestination marknadsförs. Vi ansåg att detta ämne låg i tiden då vår värld 

idag drabbas av många kriser i form av naturkatastrofer och. Kombinationen av dessa kriser 

med det förhållandet att många länder och destinationer idag lever på sin turism innebär att de 

kan drabbas oerhört hårt av en kris.  

 När vi valt ämne satte vi oss ner och började söka artiklar för att ta reda på vilken inriktning 

vi ville att vår uppsats skulle ha. Vi kom fram till att tsunamikatastrofen som drabbade syd-

västra Thailand den 26 december 2004 var den som vi ville lägga fokus på. Detta för att det 

bland annat var en välkänd turistdestination som många svenskar tenderar att resa till samt att 

det fanns ett antal reseföretag att välja mellan när det kommer till just Thailand. Vi kontaktade 

tidigt möjliga respondenter och fick svar av fyra stycken att de gärna ville ställa upp på en 

intervju. Intervjuerna skedde i Stockholm vid två tillfällen, tre face to face och en per telefon. 

Vi hade tyvärr oturen att få vår femte planerade intervju avbokad då vår respondent inte fick 

någon tid över när en av Islands vulkaner fick ett utbrott som påverkade flygtrafiken i stora 

delar av Europa. 

Efter intervjuerna och vår resa till Stockholm kom vi tillbaka till Kalmar och arbetet med 

transkribering, metod, teori- och emperi-skrivande fortskred. Vid mitten av maj hade vi på-
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börjat analys- och slutsats och ansåg att vi låg i en bra fas. Vi ansåg dock att vi ville stärka vår 

empiriska grund med en femte intervju och kontaktade en föreläsare inom turismvetenskap 

vid ett svenskt universitet. Intervjupersonen har även tidigare erfarenheter som management- 

och turismkonsult vilket vi ansåg var viktigt för att stärka vår uppsats. 

Inledningskapitlet med forskningsfråga som var påbörjat började forma sig och i slutet av maj 

ansåg vi oss färdiga för att lämna in vår undersökning om hur resebolag marknadsför ett rese-

mål efter en kris. 

 

2.7  Validitet och reliabilitet 
 

Nedan kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga för att uppsatsen ska innehålla en så 

hög validitet och reliabilitet som möjligt. Vi vill trycka på dessa två begrepp och dess inne-

börd för att ge läsaren en förståelse hur vi har valt att arbeta för att uppsatsen ska vara så tro-

värdig och tillförlitlig som möjligt. 

Ejvegård (2009) beskriver hur de metoder en forskare har valt att använda sig av i en studie 

måste vara reliabla och valida för att kunna användas. Uppfylls inte de krav som ställs på 

dessa två har inte forskningsresultaten vetenskapligt värde. Trost (2005) förklarar vidare att 

reliabilitet och validitet i huvudsak är framtagna för kvantitativa studier och kan därför vara 

svåra att tillämpa på kvalitativa studier. Han påpekar dock vikten av att kunna bevisa att den 

insamling av data som skett har skett på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

Enligt NE (2010) är validitet det som räknas som giltigt i ett visst sammanhang. Bryman och 

Bell (2005) beskriver hur validitet bedömer huruvida de slutsatser som har utvecklats i en 

undersökning hänger ihop eller inte. De beskriver hur validitet normalt står för mätnings-

validitet och visar på hur ett mått på ett begrepp faktiskt visar betydelsen av begreppet. Kvale 

(1997) menar att validitet innebär att hålla sig till sanningen i ett yttrande, yttrandet måste 

även vara hållbart försvarbart, övertygande samt vara välgrundat. Patel och Davidson (2003) 

redogör för att validitet innebär giltighet och relevans i kvalitativa forskningsmetoder, därför 

att det i kvalitativa studier är viktigt att upptäcka företeelser för att kunna tyda och förstå inne-

börden. Även Andersen (1998) delar upp validiteten i dessa två delar. Han menar att det skall 

finnas en överensstämmelse mellan de teoretiska begrepp en forskare använder sig av och den 

insamlade empirin. Svenning (2003) belyser hur det finns inre samt yttre validitet. Med inre 

validitet menas de kopplingar som går att finna mellan empiri och teori, hur arbetet är struk-

turerat. För att uppnå denna inre validitet krävs rätt frågor till rätt personer inom det som 

ämne som studeras. Med den yttre validiteten menas arbetet som helhet och huruvida 

generaliseringar är möjliga.  

Bryman och Bell (2005) anser att begreppen validitet och reliabilitet är synonyma och mot-

satta på en och samma gång. De menar att det underlättar förståelsen hos både författare och 

läsare om en förening av dessa två används i texten. Patel och Davidson (2003) styrker detta 

påstående då de anser att dessa två begrepp förhåller sig till varandra och att inget bör ute-

slutas. Trost (2005) beskriver hur reliabilitet innebär tillförlitlighet. Han menar att en under-

sökning är tillförlitlig då den är stabil. Detta påpekar han dock kan vara svårt att uppnå i en 

kvalitativ intervju då det snarare är intressant att utforska förändringar och olika perspektiv. 

Ejvegård (2009) beskriver hur reliabiliteten visar på hur tillförlitligt ett mätinstrument är. Han 

påstår att detta kan vara svårt då det är forskaren själv som konstruerar instrumentet, som 
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exempelvis ett frågeformulär. Men som regel ska samma fråga besvaras lika vid olika till-

fällen för att reliabiliteten skall vara hög. För att testa reliabiliteten föreslår Ejvegård (2009) 

att forskaren kan fråga samma fråga två gånger men formulerat på olika sätt, detta för att 

sedan jämföra svaren och därmed reliabiliteten. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) 

finns det stor risk för att reliabiliteten brister då olika slutsatser kan dras av olika personer 

med olika referensramar och tolkningar. Även Patel och Davidson (2003) diskuterar hur relia-

bilitet skiljer sig i kvantitativa och kvalitativa undersökningar. De menar snarare att olika svar 

på en och samma fråga vid olika tillfällen med samma respondent inte behöver vara negativt 

då respondenten kan ha hunnit samla på sig nya erfarenheter inom samma ämne. De belyser 

snarare vikten av att fånga den unika situationen vid intervjutillfället för att skaffa sig förstå-

else och närhet. 

Vi har i vår uppsats valt att intervjua personer med liknande befattningar men på olika före-

tag, detta för att validiteten ska bli så hög som möjligt. Den yttre validiteten kan vara svår att 

uppnå eftersom generaliseringar kan vara svåra att dra då vårt urval av intervjupersoner är 

relativt litet och vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Som nämnts tidigare 

anser Andersen (1998) att validiteten utgörs av huruvida teorin och den insamlade empirin 

stämmer överens.  Då vi valt att använda oss av en abduktiv forskningsmetod anser vi oss ha 

uppnått detta krav för validitet. I våra intervjuer har vi valt att utgå från ett antal huvudteman i 

form av en semistrukturerad intervjumall. Innan denna mall upprättades har vi sett till att läsa 

in oss på den teori vi anser vara relevant för det ämne vi valt att bygga uppsatsen kring. Efter 

intervjuerna har vi även sett till att komplettera med passande teori som överensstämmer med 

den insamlade empirin. Detta tillvägagångssätt har resulterat i att en tydlig koppling mellan 

teori och empiri genomsyrar vår uppsats. 

Reliabiliteten i vår uppsats kan vara svår att mäta då vi valt att använda oss av ett kvalitativt 

angreppssätt. Men som Patel och Davidson (2003) hävdar är det inom kvalitativa forsknings-

metoder vitalt att fånga den unika situationen i varje intervjutillfälle då även detta skapar stark 

trovärdighet, vilket vi anser att vi har gjort i våra intervjuer och därigenom skapat förståelse 

och autenticitet. Vi har som nämnts tidigare valt att anonymisera våra utvalda respondenter 

och de företag de representerar, även detta anser vi inger högre trovärdighet för uppsatsen. 

 

2.8 Litteratur- och Metodkritik 
 

Vi kommer nedan att presentera den kritik som vi har till den valda metoden så som valet av 

angreppsätt. Vi kommer även att presentera och motivera valet av att använda oss av 

anonymisering samt en förklaring till valet av antalet intervjuade intervjuobjekt. 

För att inge en god förståelse kring ämnet har vi som tidigare nämnts arbetat utifrån ett 

abduktiv angreppsätt och samlat in primärdata i form av intervjuer samt sekundärdata i form 

av litterära verk. Vi har under arbetets gång fått komplettera teoriavsnittet efter hand som 

empirin vuxit fram vilket följer abduktionens ramar. Dock har vi i vårt första steg utgått från 

teorin vilket inte är ett karaktäristiskt arbetsätt inom abduktion. Som tidigare nämnts har vi 

valt att till största möjliga mån försöka att söka upp och utgå från ursprungskällan. Detta för 

att presentera en så sann bild som möjligt. Vi tycker att vi har kunnat utgå från ursprungs-

källan i nästan alla fall och har valt bort källor som vi anser är mindre pålitliga. 
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Kritik med att använda sig av anonyma intervjuobjekt menar Jacobsen (2007) är att full-

ständig anonymitet kan medföra en utplåning av möjligheten att göra intressanta kopplingar i 

slutsatsen. Vi valde att använda oss av anonymisering trots att det kan uppkomma kritik om 

tillförlitligheten om vilka intervjupersonerna är. Vi har haft detta i åtanke men ändå valt att 

anonymisera våra respondenter för att få så ärliga svar som möjligt då vi anser att ämnen som 

vi berört kan vara känsliga för företag att lämna ut. Vi anser inte att detta har påverkat våra 

kopplingar och slutsatser i uppsatsen. 

Trost (2005) skriver att ett urval av intervjupersoner bör ligga mellan fyra till åtta personer för 

att få en tillräcklig stark grund men även för att materialet ska vara lätthanterligt. I uppstarts-

skedet kontaktade vi ett tjugotal personer med anknytning till marknadsföring inom rese-

branschen men fick till en början tyvärr bara intervjuer med fyra personer. Vi ansåg i början 

att detta kunde bli ett lite för tunt underlag så under uppsatsens gång valde vi att komplettera 

det empiriska materialet med en intervju med en föreläsare inom turismvetenskap för att 

stärka uppsatsens slutsatser. Med fler intervjuer tror vi att det skulle bli ytterligare upp-

repningar och vi ansåg att vi hade nått en empirisk mättnad då vi under intervjuernas gång 

insåg att vi fick liknande svar från respondenterna. 

Vi har tyvärr, som tidigare nämnts, oturen att få en sjätte intervju avbokad på grund av det 

kritiska läget på Island med vulkanutbrottet. Vi är dock tacksamma att de övriga fem intervju-

personerna tog sig tid med oss och svarade på våra frågor. 
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3 Definitioner 

 

 

För att underlätta för läsaren kommer vi i detta kapitel att presentera olika definitioner av begrepp som vi har 

använt oss av i uppsatsen. Härigenom underlättar vi för läsaren att förstå hur vi har tolkat begreppen. 

 

 

3.1 Destination 
 

Enligt Smith (i Grängsjö, 2001:27) och Pike (2008) är en destination ur en traditionell kultur-

geografisk synvinkel ett geografiskt avgränsat område med naturliga eller konstruerade attrak-

tioner så som turistiska resurser, infrastruktur som är understödda och koordinerade av 

administrativa organisationer vilket lockar besökare till destinationen i fråga. Smith (i 

Grängsjö, 2001:27) menar att för att besökaren skall spendera pengar på destinationen måste 

attraktionen ge besökaren något utöver det vanliga. Storleken på destinationen kan enligt Pike 

(2008) variera från en hel världsdel, land, provins, stad eller by, till bara en plats i en stad. Vi 

kommer i denna uppsats huvudsakligen att se landet Thailand som den berörda destinationen, 

men även gå in närmre på städer och byar som destinationer för att kunna ge exempel på 

sådana som direkt eller indirekt har blivit berörda av tsunamikatastrofen. 

 

3.2 Marknadsföring 
 

Marknadsföring är ett brett begrepp och det förekommer flera olika definitioner inom den 

akademiska världen. American Marketing Association definierar marknadsföring, enligt 

Echeverri och Edvardsson (2007, s. 40-41), på följande sätt;”Marketing (Management) is the 

process of planning and executing the conception, pricing, promoting, and distribution of 

ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational obje-

ctives”. Författaren Pike (2008) ser marknadsföring som något vitalt och förklarar att 

marknadsföring är en filosofi som ska kunna tillfredställa målgruppen på ett effektivare sätt 

än konkurrenterna för att uppfylla organisationens mål. Vi kommer i vår uppsats att utgå från 

båda dessa definitioner då vi anser att American Marketing Associations definition förklarar 

processen och Pike (2008) definition belyser syftet med marknadsföring.  

 

3.3 Image 
 

Image är även ett begrepp som är brett och svårdefinierat och det finns många olika sätt att 

utvärdera image på. Mossberg (2001) menar att image är en övergripande bild som en person 

har av en produkt, ett företag eller en plats. Echeverri och Edvardsson (2007) definierar image 
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som det kundmässiga utgångsläget hos målgrupper avseende ett företag, en produkt eller en 

företeelse. Författarna förklarar att begreppet image härstammar från 1950-talet och var ett 

begrepp framför allt för produkter med hög status och ett högt pris. Idag har begreppet satts i 

relation till profil och identitet som i sin tur kopplar till varumärke som begrepp som vi 

kommer att presentera nedan.  

En annan syn på begreppet med en turisminriktning är Hosany´s et. al (2006) perspektiv att 

turistens emotionella uppfattningar av destinationen formar destinationens image och härleds 

ur turistens kunskap och värderingar samt känslor för destinationen. Hosany et. al anser att en 

destinations image kan ses ur en kognitiv synvinkel där imagen är sammanlänkad med 

destinationens resurser eller attraktioner. Vi kommer i denna uppsats att använda oss av både 

Echeverri och Edvardssons definition på image och Hosany´s perspektiv. 

 

3.4 Varumärken 
 

Hurphy (1990) definierar ett varumärke som en produkt eller en service som en leverantör 

definierar med ett namn. Alltså ett namn eller en symbol som särskiljer en produkt, service 

eller en plats från andra och används enligt Pike (2008) för att ge destinationen i detta fall en 

identitet och hjälpa till att skapa associationer och känslor hos konsumenten. Keller (1998) 

beskriver ett varumärke som mentala associationer hos konsumenten som stärker det upplevda 

värdet. Vi kommer att använda alla dessa definitioner då vi i grunden anser att ett varumärke 

är ett namn eller en symbol på en plats såväl som ett företag för att särskilja dem åt. Vi anser 

även att ett varumärke har ett värde i sig som är kopplat till image, vilket, enligt vår åsikt 

resulterar i att ett varumärke även innehåller ett värde samt ett löfte. 

 

3.5 Kris 
 

Laws och Prideaux (2005) väljer att definiera en kris som en oönskad incident som kan leda 

till att konsumentens beteende påverkas negativt. Holmberg (2002) stödjer den definitionen 

och menar även att det nästan är omöjligt att undvika hot såsom kriser. Det är viktigt för före-

tag inom turismbranschen att hela tiden se till att på bästa sätt förbereda sig på att en kris kan 

inträffa för att på så sätt kunna hantera situationen på sådant sätt så att den potentiella kunden 

skall känna sig trygg.  Att det är viktigt för en kund att känna sig trygg är även någonting som 

även Bierman (2003) vill lyfta fram då han menar att trygghet och säkerhet är väldigt viktigt 

och kan vara avgörande i en konsuments val av destination. Mansfeld (2006) förklarar att 

människor har en viss tendens att ändra sina planer, boka av eller boka om en resa om en 

destination är hotad på något sätt. Beirman (2003) anser att en kris är en situation som kräver 

radikala förvaltningsåtgärder som svarar på händelser utöver organisationens interna kontroll. 

I en sådan krissituation krävs brådskande anpassning av marknadsföring och effektiva 

metoder för att kunna återställa förtroendet för sysselsättning och lönsamhet på destinationen. 
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3.6 Katastrof 
 

Business Dictionary (2010) definierar begreppet katastrof som ödesdigra, upprörande eller 

förödande effekter orsakade av naturen eller människan. De menar att en händelse som ska 

klassas som en katastrof skall vara av sådan omfattning och vara för en så lång period att den 

stör eller riskerar att störa krisiska funktioner i en organisation, system eller samhälle så att 

risk för påtaglig skada uppstår. Business Dictionary förklarar att det inte är händelsen i sig 

som definieras som en katastrof utan följderna och omfånget. Dock menar de att det inte finns 

någon allmänt accepterad definition av en katastrof. Epstein (1996) beskriver kortfattat en 

katastrof som en extrem händelse som påverkar ett flertal människor och med betydande 

konsekvenser som förlust av egendom och hälsa.  
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4  Teori 
 

 

Vi kommer i denna del att presentera hur en destination marknadsförs och vilka strategier som bör beaktas vid 

valet av hur destinationen i fråga ska marknadsföras. Vi kommer även att presentera segmentering, tjänste-

marknadsföring och relationsmarknadsföring som begrepp och dess innebörd för att slutligen presentera en 

modell för hur en destination kan hantera och klara av en kris. 

 

 

4.1 Destinationsmarknadsföring 
 

Hur vi väljer var vi ska tillbringa en semester kan ske på många olika sätt. Olika destinationer 

har olika knep för att attrahera resenärer att välja just dessa destinationer. Idag har konkur-

rensen enligt Kotler et. al (1993) blivit större och det har skett en kraftig utveckling inom 

turismbranschen. Han menar tillsammans med Kelly och Nankervis (2001) att genom att ut-

nyttja det som destinationen kan erbjuda så kan destinationen i sig få ekonomiska fördelar, 

inte bara genom handel såsom import och export utan även genom turism. Turismen kan i sin 

tur leda till utveckling av länder, regioner eller orter samt locka till nyetablering av företag. 

Ek et. al (2007) antyder att destinationsmarknadsföring kan vara ett strategiskt mål för att 

stärka ekonomin. 

För att attrahera resenärer till en destination krävs det marknadsföring på samma sätt som när 

en produkt eller en tjänst ska säljas. Det finns idag mycket forskning kring destinations-

marknadsföring och Pike (2008) menar att denna forskning inte har dykt upp förrän under 

1990-talet. De flesta forskarna är överens om att marknadsföring, image och varumärke är 

mycket viktigt för att locka turister till en destination, vilket vi kommer att presentera nedan. 

Först vill vi presentera en av många teorier som används för att marknadsföra en destination 

nämligen Kotlers 4 P. 

4.1.1 Destinationsmarknadsföringsteori 

Grängsjö (2001) förklarar att det finns två generella faktorer som skapar destinations-

marknadsföring; destinationens utbud såsom utsikt, kultur, flora och fauna etc., samt destina-

tionens infrastruktur. Dessa två resulterar i att den totala produkten består av flera mindre 

delar där det är besökaren som bestämmer kvaliteten på den totala upplevelsen. Syftet med 

destinationsmarknadsföring är att få ökad uppmärksamhet hos människor och locka dem till 

destinationen. Kotler et. al (1993) anser att den ideala marknadsföringsinsatsen är när alla 

faktorer bidrar till den totala upplevelsen av varumärkets värderingar. Det finns dock flera 

olika teorier om hur en destination ska marknadsföras men många utgår från marknads-

föringen av en materiell produkt. Kotler et. al utgår från 4 P; produkt, pris, plats och 

marknadsföring (promotion) när det kommer till att marknadsföra såväl materiella produkter 

som en plats och poängterar destinationens ansvar att utveckla en marknadsförings mix för att 

lättare uppnå målet att skapa konkurrensfördelar. Även Horner och Swarbrooke (2008) har 

använt sig av Kotlers 4 P för att identifiera skillnader och likheter mellan olika destinationer 

och hur de har valt att marknadsföra sig.  
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Produkt 

Horner och Swarbrooke (2008) menar att produkten är hjärtat i all marknadsföring som avser 

upplevelser och att det är det som ger kunden de fördelar han eller hon söker. Vad en produkt 

är för något kan diskuteras då det finns många olika definitioner av vilka ingen har accepterats 

universellt förklarar författarna vidare. Många definitioner refererar till produktionsindustrin 

och innefattar materiella ting som går att ta på. Kotler och Armstrong (2004) definierar en 

produkt som allt som kan erbjudas till en marknad för att tillfredställa ett behov. Detta inne-

fattar psykologiska objekt, service, personer, platser, organisationer samt idéer. Horner och 

Swarbrooke (2008) belyser att serviceindustrin på senaste tiden har vuxit och lett till att ett 

nytt koncept av produkter har lyfts fram. De menar att produkter är en mix av materiella varor 

och immateriella tjänster. Detta har lett till att begreppet produkt/service mix har uppkommit 

och Renaghan (1981) preciserar begreppet som en kombination av produkter och tjänster som 

syftar till att tillfredställa de behov som marknaden efterfrågar.  

Horner och Swarbrooke (2008) lyfter fram att personalen är högst delaktig i både produk-

tionen och leveransen av en tjänst vilket gör att personalen blir en del av produkten själv. 

Schmitt (2003) menar även att kunden har en roll i spelet då produkten skapas och konsu-

meras samtidigt samt att det finns olika grader av delaktighet från kundens sida, men att 

kunden är mer eller mindre delaktig i processen. Då även kunden är delaktig i processen 

trycker Horner och Swarbrooke (2008) på att en tjänst inte kan standardiseras. Schmitt (2003) 

håller med och förklarar att eftersom kunder har olika uppfattningar om hur en produkt ska 

tillfredställa deras behov, detta resulterar i att en tjänst inte ser likadan ut för alla konsu-

menter.  

Plats  

Var ett event eller en attraktion tar plats är enligt Kelly och Nankervis (2001) det viktigaste 

elementet. Var någonting utspelas eller vart någon bestämmer sig att resa är den huvudsakliga 

produkten tillsammans med upplevelsen. Detta är en kritisk fråga, både för konsumenten och 

för producenten, i detta fall resebolagen. När det kommer till plats är en av de största frågorna 

hur destinationen distribueras. Horner och Swarbrooke (2008) nämner att nästan alla utgående 

produkter inom turismindustrin distribueras direkt eller indirekt via resebyråer och rese-

agenter.  

Horner och Swarbrooke (2008) presenterar olika funktioner som en resebyrå har vilket bland 

annat innefattar att hantera kunders klagomål, förhandla med kunder, ta emot betalning och 

sköta försäljning av flyg- och andra biljetter, sortera produkter samt marknadsföra dessa. En 

nyckelaktivitet för resebyråer är att marknadsföra och presentera produkterna på ett så effek-

tivt och attraktivt sätt som möjligt för att locka potentiella kunder till köp. För att klara all den 

administrationen som innefattas så krävs komplexa datasystem då det kanske är flera bok-

ningar som ska stämma överens med varandra.  

Pris 

Pris är och kommer alltid att vara en kritisk fråga vare sig det gäller materiella eller im-

materiella produkter. Horner och Swarbrooke (2008) anser att pris är avgörande för lyckad 

marknadsföring och måste vara i balans med den produkt som erbjuds och även i balans för 

att få acceptans från målgruppen och ge organisationen vinst. Pris är den avgörande faktorn 

som får resenärer att köpa eller avstå en resa. Kelly och Nankervis (2001) menar att bestämma 

vad besökarna kommer att vara villiga att betala är mycket svårt. 

Horner och Swarbrooke (2008) menar att priset har en nyckelroll i marknadsföringsmixen de 

4 P: na då ett vinstdrivande företags pris sätts i direkt relation till de totala inkomsterna och i 
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slutändan den totala vinsten. Vidare skriver Horner och Swarbrooke att många aktörer inom 

resebranschen menar att prissättningen är en mycket komplex process och Kelly och 

Nankervis (2001) stödjer uttalandet om att det är flera olika variabler som måste räknas in och 

analyseras. Horner och Swarbrooke (2008) tar upp sex olika nyckelfaktorer som påverka 

prissättningsdiskussionen. 

 Prissättningsmål 

 Organisatoriska och marknadsmässiga mål 

 Distributionskanal  

 Kostnader 

 Rättsliga och lagstiftningsmässiga frågor 

 Konkurrens 

Horner och Swarbrooke (2008) menar att företag bör ha klara mål som står i relation till dess 

prissättning. Detta kan vara att företaget har ett krav på att investeringen ska ge en viss av-

kastning. Även mål om att en viss volym ska säljas kan avgöra priset då det måste ta hänsyn 

till detta. Priset måste även täcka de kostnader som företaget har det vill säga hur mycket det 

kostar för företaget att producera produkten samt andra fasta kostnader.  

Vem som sedan distribuerar produkten skall beaktas vilket även är en fråga om pris. Horner 

och Swarbrooke (2008) ger exempel på att en lyxig hotellsvit bör säljas av en resebyrå som 

anses mer exklusiv vilket kan trissa upp priset. Horner och Swarbrooke menar att det är vik-

tigt att tänka på hur det ser ut ekonomiskt för den målgrupp som fokus ligger på. Författarna 

anser att inom turismbranschen så förväntar sig kunderna en hög servicegrad och de måste 

också kunna se en länk mellan priset och den grad av service som erbjuds. 

Konkurrensen är något som både Horner och Swarbrooke (2008) och Kelly och Nankervis 

(2001) tar upp och anser är mycket viktigt att ta i beaktande. Priset måste kunna konkurrera 

med andra företag på marknaden. Det får inte vara för högt men inte heller för lågt för att inte 

skapa en uppfattning om att det svarar mot en lägre servicenivå. Det finns även lagar och för-

ordningar som reglerar prissättningar som måste tas med i beräkningen.  

Marknadsföring 

Marknadsföring av en produkt, i detta fall destinationen, sker genom en rad olika led. Det är 

allt från den marknadsföringen som vi kan se på TV eller i tidningar till den marknadsföring 

som sker genom de anställda såsom säljpersonalen men även personalen som är på plats på 

destinationen. Det finns många olika kanaler att sända ut meddelanden genom menar Kelly 

och Nankervis (2001). 

Det sista P:t i Kotlers 4P är alltså marknadsföring, eller promotion som är en del av marknads-

föring. Promotion har som roll inom marknadsföringen att övertyga potentiella kunder. 

Horner och Swarbrooke (2008) tar upp att promotion är att kommunicera direkt eller indirekt 

med individer, grupper eller organisationer för att få dessa att konsumera företagets produkter. 

Genom att föra kunden genom en serie av steg menar Horner och Swarbrooke att företag kan 

genom kommunikationsmetoder få potentiella kunder att konsumera. Dessa steg är: 
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 Medvetenhet 

 Intresse 

 Utvärdering 

 Prövning  

 Adoptering 

 

Den potentiella kunden måste först och främst bli medveten om den produkt som skall er-

bjudas. Horner och Swarbrooke (2008) antyder att masskommunikation här är en vanlig kanal 

att använda sig utav. Den potentiella kunden måste sedan i det andra steget få ett intresse för 

produkten och detta kan ske genom att länka produkten till ett välkänt varumärke eller företag 

som ger stöd. Det tredje steget menar Horner och Swarbrooke är att låta kunden utvärdera 

produkten som erbjuds. I detta steg är det vanligt att kunderna utvärderar med vänner och 

bekanta och tar del av rapporter om produkten i fråga. Detta kan ses som när en resenär söker 

efter artiklar om resmålet eller hör runt med bekanta om någon besökt destinationen. Det 

fjärde steget är att försöka få kunden att pröva produkten, förklarar Horner och Swarbrooke. 

Här kommer personlig försäljning in vilket Kelly och Nankervis (2001) antyder kan vara 

begränsat då det är den kortsiktiga karaktären av produkten som presenteras. Kelly och 

Nankervis menar även att rabatter av olika slag kan erbjudas i detta steg för att öka kundens 

intresse. Det sista och femte steget, adoptering, är att kunden har godkänt produkten och 

kommer därmed att tala med vänner och bekanta om produkten för att övertyga dem om att de 

gjort ett bra val. 

Dibb et. al (2001) menar att huvudsaken med reklam är att marknadsföra en produkt, sti-

mulera primära och selektiva krav, naturalisera konkurrenters marknadsföring, stödja säljare, 

öka användningen av en produkt, påminna och förstärka samt reducera fluktuation. 

4.1.2  Strategier för destinationsmarknadsföring 

Kotler et. al (1993) presenterar fyra olika strategier som kan vara väl användbara vid 

destinationsmarknadsföring. Dessa fyra är image-, attraktions-, infrastruktur- och person-

marknadsföring. Dessa olika strategier är ett hjälpmedel för marknadsföraren att veta på vilka 

knappar som bör tryckas på när det gäller en destination. 

Imagemarknadsföring är när destinationer arbetar med att nå ut med en viss image som ska 

särskilja dem från konkurrenter. Kotler et. al (1993) menar att denna strategi är den minst 

kostsamma av dessa fyra, eftersom destinationen inte investerar i något utan kommunicerar 

något som presenterar destinationen. Dock är det inte helt gratis och Andreu et. al (2000) till-

sammans med Kotler et. al (1993) belyser att om det är destinationens tidigare image som ska 

förändras så är det den avgörande faktorn. Har destinationen en negativ image sedan tidigare 

kan det krävas hårda tag att försöka ändra den i människors ögon. Denna typ av marknads-

föring arbetas det mer eller mindre med och vi kommer senare att presentera vikten av image 

när det kommer till att marknadsföra en destination.  

Attraktionsmarknadsföring innebär att destinationen lyfter fram de attraktioner som de kan 

bistå med. Att ha naturliga attraktioner så som långa vita stränder eller ett rikt djurliv under-

lättar naturligtvis. Om sådana attraktioner inte finns menar Kotler et. al (1993) att det kan bli 

en kostsam historia att investera i nya attraktioner som ska locka resenärer och besökare till 

destinationen.  
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Infrastrukturmarknadsföring är en strategi som Kotler et. al (1993) anser vara A och O i 

många fall då både besökare och invånare behöver bra transporter för att ta sig fram. Även så 

måste skolor kunna ge en hög kvalitet på utbildning, staden måste kunna förses med energi 

och både invånare och besökare måste kunna känna sig trygga på destinationen liksom att det 

ska finnas bra hotell och restauranger på platsen. 

Personmarknadsföring menar Kotler et. al (1993) kan ha en avgörande roll när det kommer 

till att påverka destinationen och dess image. Kotler et. al anser att invånarna är något som 

inte får glömmas bort. Genom att anspela på destinationens kultur och dess invånare kan 

destinationen förstärka sin image. Elbe (2007) stärker detta påstående med att framhäva lokal-

befolkningens anknytning till platsen. Han menar genom att belysa vikten att få de lokala in-

vånarna att medverka som en del i samarbetsprocessen för att konstruera en image åt en plats. 

4.1.3 Image 

Att en destinations image både stämmer överens med resenärernas önskemål och med rese-

bolaget som säljer resor till slutkund är mycket viktigt. Stämmer resebolagets image inte 

överens med destinationens image kan det ge förödande konsekvenser för resebolaget och det 

är därför viktigt att se vilken image som destinationen har och vill förmedla. 

I kundens köpprocess så menar Mossberg (2001) att image spelar en stor roll från det att ett 

behov uppkommer till köp och sedan konsumtion och till sist utvärdering. När det kommer till 

platser är även image en mycket viktig byggsten men författaren förklarar att konsumenter 

inte reflekterar kring imagen av en destination då det inte är en fysisk produkt som kan 

inspekteras i förväg. Kotler et. al (1993) skriver att vi bestämmer en destinations image 

genom våra intryck, idéer och övertygelser och att image representerar en förenkling av en 

stor summa av information och associationer som vi har till destinationen. Dock menar fö-

rfattarna att bara för att två personer har en och samma image av en destination betyder inte 

det att deras attityder är desamma. Att båda har uppfattningen att en destination har ett varmt 

och soligt klimat är inte det samma som att båda tycker om destinationen. Den ena kan ha en 

positiv inställning till ett varmt klimat och har därför en positiv attityd till destinationen, 

medan den andra kan anse tvärtom angående varmt klimat och har därför en negativ attityd 

menar Kotler et. al (1993). Hankinson (2004) skriver att marknadsförarens roll är sedan att 

marknadsföra och visa en verklig image av destinationen. Kommunikatörens roll är att skapa 

relationer och verka som värdehöjare mellan konsumeter och intressenter. 

En undersökning gjord av Govers et. al (2007) visar på att turister inte påverkas lika starkt av 

destinationens marknadsföring som platsens image. Detta då resenärerna vanligtvis inte har 

någon större eller någon erfarenhet alls av destinationen och har då inga tidigare kunskaper 

om hur upplevelser kommer att bli. Mossberg (2001) menar att en resenär väljer en desti-

nation utifrån den uppfattade imagen av platsen och en hur denna image passar med perso-

nens önskemål.   

Vidare skriver Mossberg att en destinations image är något som kan förändras. Något som har 

setts positivt kan till och med vara förödande för en destinations image i framtiden när upp-

fattningar tenderar att förändras med tiden. Kotler et. al (1993) anser och argumenterar för att 

image är ett verktyg för marknadsförare för att ta fram en sann bild av destinationen. Detta 

talar även Cooper et. al (2004) om men menar snarare på att det inte spelar någon roll om 

destinationens image är sann eller stämmer överens med verkligheten, det är snarare rese-

närens föreställningar som är det väsentliga. 
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Betydelsen av rekommendationer är otroligt stor när det kommer destinationsmarknadsföring 

och image då kunden inte fysiskt kan känna på resan innan den ägt rum. Även om de sedan 

tidigare rest till samma destination kommer de med största sannolikhet inte få samma upp-

levelse eller bild av resmålet. Mossberg (2001) belyser vikten av arbeta med Word-of-mouth 

och ha det som en del i sin strategi när de ska marknadsföra sin destination. Dock menar 

Mossberg att många företag tror att tillfredställelse leder till word-of-mouth, men att så inte 

alltid är fallet. En personlig kontakt i positiv mening mellan köpare och säljare kan däremot 

leda till positiv word-of-mouth. 

4.1.4 Varumärken 

Det är inget nytt att använda sig utav varumärken för att nå ut med ett budskap och Kapferer 

(2004) skriver att det är få varumärken vars ägare vet vad de är, vad de står för och varför de 

är unika. Han skriver även att modern konkurrens kräver två olika redskap för att vårda ett 

varumärke; varumärkesidentitet som innefattar varumärkets olika karaktärer, unikheten och 

värdet och varumärkets positionering som innefattar den största skillnaden av skapta prefe-

renser på en viss marknad vid en viss tid. Varumärkets identitet omfattar varumärkets 

kommunikation om vad det är, står för och dess värde, allt som gör varumärket till vad det är. 

Dahlén och Lange (2009) skriver att det är i kommunikationen som marknadsföraren kan 

skapa specifika associationer kring varumärket och varumärkets positionering förklarar 

Kapferer (2004) istället är nyckelkonceptet i hanteringen som är baserad på en fundamental 

princip nämligen att alla val är jämförbara. Författaren förklarar att positionering handlar om 

att visa särdrag som skiljer varumärket åt från andra. 

Då många destinationer är svåra att urskilja och det erbjuds likvärdiga produkter på mark-

naden är det viktigt att trycka på det som utmärker destinationen. Morgan och Pritchard 

(2002) förklarar att ett varumärke är en kombination av mervärde och produktegenskaper som 

påverkar konsumenten medvetet och omedvetet i dess val. Kunden köper en image genom 

både destinationens image och resebyråns image för att på så sätt själv skapa sig en identitet.  

En destination kan inge ett förtroende hos kunderna om landet har ett starkt varumärke. 

Morgan och Pritchard (2002) anser att ett lands ekonomiska situation, kultur, politik och livs-

stil kan ha stor betydelse när det kommer till val av destination. Dock menar författarna att det 

inte är lätt och det krävs tid att skapa ett sådant förtroende och image. Det kräver att både 

landet och olika destinationer inom landet arbetar med sitt varumärke. Media är här en viktig 

faktor och Kotler et. al (1993) poängterar att vikten av att ha detta med i tankarna då media 

påverkar konsumentens uppfattning om destinationen redan innan konsumtion. Desto mindre 

vetskap konsumenten har om destinationen desto större effekt har media vilket gör att det är 

mycket viktigt för destinationerna att marknadsföra sig och tänka på sitt varumärke och hur de 

framställs i media.   

För att ett varumärke ska bli starkt menar Piké (2004) att det är viktig att det differentierar sig 

från andra destinationer och dess varumärken. Ett varumärke är en komplex symbol som ska 

representera många olika attribut, attraktioner med mera. och ska inte bara särskilja sig från 

konkurrenter utan även väcka associationer och skapa en lockelse att besöka destinationen. 
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4.2 Segmentering 
 

Det är inte alltid lätt att hitta ”sitt” segment det vill säga den målgrupp som ett företag ska 

rikta sig till. Vi kommer nedan att förklara hur det går till att ta fram ett segment och vad man 

bör tänka på. Vi kommer även att förklara vikten av att företag väljer ett segment och hur 

segmenteringen kan komma att ändras efter en kris. 

Det är inte enbart intressant att se varför människor väljer att åka till olika destinationer utan 

även vad det är för sorts människor som reser. Detta för att resebolagen i sin marknads-

föringsstrategi ska kunna anpassa meddelandet och kommunikationen på rätt sätt till rätt mål-

grupp. Kelly och Nankervis (2001) poängterar värdet av att identifiera sin målgrupp för att 

kunna presentera destinationer som tros kan passa med en eller flera olika segment utifrån 

konsumentens önskemål och krav. Det finns flera olika variabler för segmentering och de 

mest grundläggande är demografiska, geografiska och socioekonomiska faktorer. Dessa ut-

vecklades dock på 70- talet menar Beech (2000) och har under senare år utvecklats i samma 

takt som konsumenterna blir allt kräsnare när det kommer till marknadsföring samt att männi-

skor på samma geografiska områden har olika preferenser förklarar Diaz-Martin et. al (2000). 

Enligt Kotler et. al (1993) måste destinationer inte bara bestämma hur många besökare de har 

kapacitet att ta emot utan även vilken typ av besökare de vill ha samt hur de ska balansera 

turismen med andra industrier. Cram (1994) förklarar att alla kunder inte är de samma utan 

vissa är mer lojala än andra. Självklart vill destinationer och resebyråer ha lojala kunder men 

det är inte alltid lätt att hitta rätt och det kan krävas omfattande undersökningar. Kotler et. al 

(1993) poängterar även att alla turister trots segmentering inte är intresserade av destinationen 

i fråga och det skulle vara slöseri med pengar att försöka locka alla resenärer till destina-

tionen. De menar att destinationerna måste noggrant identifiera sin marknad för att sedan göra 

ett urval. Även resebyråer måste göra ett urval även om de har ett brett urval av destinationer. 

Destinationerna måste fungera tillsammans med den image som resebolaget vill förmedla. 

När segmenteringen är klar måste det utföras efterforskningar om var dessa segment finns 

någonstans. Kotler et. al (1993) menar dock att denna upptäckt kan medföra att det hittas för 

få eller för många naturliga målgrupper. Har för många målgrupper påträffats behövs det 

kalkyleras på potentiell vinst men även kostnader för eventuell utbyggnad av infrastruktur. 

Identifieras istället för få naturliga målgrupper menar Kotler et. al att det bör utföras en inve-

stering i marknaden och kanske utöka utbudet på destinationen.  

Enligt Biggadike (1981) finns det ett vanligt verktyg som marknadsförare använder sig utav 

för att skapa en översikt över kunders uppfattningar nämligen perceptionskartläggning. Detta 

verktyg segmenterar kunder och positionerar konkurrenter där graden av exempelvis två para-

metrar analyseras och jämförs i ett koordinatsystem. Biggadike diskuterar även att en 

marknadsförare skall följa fyra olika riktlinjer vid segmenteringsarbetet; den första är att leta 

efter marknadsutrymmet då den bästa strategiska tänkbarheten kan finnas i ett hittills av 

konkurrenterna ej uppmärksammat segment. Den andra riktlinjen är att vara medveten om 

riskerna vid suboptimering och relationen till att försöka vara verksam på många olika 

segment samtidigt. Att inte ha samma strategi för två olika segment samtidigt är den tredje 

riktlinjen och innebär att de enskilda segmenten ska utvärderas var för sig. Den fjärde rikt-

linjen som Biggadike presenterar är att undvika att positionera sig i mitten detta då det finns 

en risk att det inte upplevs tillräckligt unikt och graden av differentiering tenderar att minska. 
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4.2.1 Segmentering efter en kris 

Efter en kris eller katastrof är det normalt enbart media, räddningspersonal och personal från 

myndigheter som befinner sig på destinationen som drabbats. Enligt Destination Recovery 

(2010) är det dock en annan grupp som kommer till destinationen så fort infrastrukturen är 

återuppbyggt och destinationen är nåbar. Denna målgrupp är turister som kallas för humani-

tära turister som åker till destinationen innan den återvänt till det normala cirka ett till två år 

efter katastrofen. Humanitärturister karaktäriseras av deras vilja att hjälpa människor på desti-

nationen och det finns ett stort antal olika varianter av denna typ av turism. Vissa har en 

professionell bakgrund inom yrken som läkare, tandläkare, optiker, ingenjörer och så vidare, 

men det finns även de som inte har en ”professionell” bakgrund men ändå åker ner för att 

assistera lokalbefolkningen med uppröjning, sanering, ombyggnationer eller för att bidra till 

ekonomin. Denna typ av humanitär turism kallas volontärturism.  

Volontärturister är personer som enligt Destination Recovery (2010) åker på semester men 

som ser det roliga i att göra någonting gott vare sig det är att lära thailändska barn engelska 

eller hjälpa Srilankeser att bygga upp sina hem. Denna typ av turister vill uppleva kultur och 

natur men inte bakom fönstret i en turistbuss och byter gladeligen ut ett femstjärnigt hotell 

mot en sovsäck på golvet hos en familj i en avlägsen by. Denna typ av turism är enligt det 

internationella institutet Peace Through Tourism, Destination Recovery (2010) ett växande 

segment som är viktig att ha i åtanken när en destination drabbats av en kris. 

 

4.3  Tjänstemarknadsföring 
 

Vi kommer nedan att presentera tjänstemarknadsföring, hur företag inom tjänstesektorn såsom 

reseföretag använder sig av relationsmarknadsföring för att locka och behålla kunder. Vi 

kommer beskriva vad relationsmarknadsföring är för något och varför det är så viktigt att 

företag hela tiden bör ha relationerna med sina kunder i beaktning. Fokus kommer att ligga på 

relationer med kunderna men vi kommer även komma in på och poängtera vikten av sam-

arbetet med andra externa intressenter så som myndigheter, medier och reseleverantörer. 

Echeverri och Edvardsson (2007) skriver att det råder en stor oklarhet om vad som utmärker 

effektiv marknadsföring inom tjänstesektorn. Det handlar för vissa företag främst om för-

säljning medan det för andra handlar om kundtillfredställelse och kundens värde. Grönroos 

(2007) menar att traditionell marknadsföring inte alltid kan tillämpas när det gäller tjänster. 

Han presenterar en relationsinriktad syn på marknadsföring och förklarar att syftet är att 

identifiera och upprätta, bevara och fördjupa relationer med kunder för att bland annat nå de 

ekonomiska målen. Detta sker enligt Grönroos genom ömsesidigt utbyte och genom att upp-

fylla angivna löften. 

4.3.1 Relationsmarknadsföring 

I början av 80-talet blev begreppet relationsmarknadsföring introducerat och var enligt Payne 

(1993) ett relativt nytt koncept. Inom relationsmarknadsföring är behovet av nya kunder 

endast det första steget i marknadsföringsprocessen och Horner och Swarbrooke (2008) anser 

att det är viktigare för organisationer att lägga större vikt på existerande kunder än att anskaffa 

nya. Grönroos (2007) styrker detta och förklarar att långsiktiga relationer med kunder är gene-

rellt mer lönsamt. 
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Payne (1993) klargör att det finns tre kompletterande perspektiv inom relations-

marknadsföring. Det första handlar om hur företag ser på sina relationer och de hinder som 

kan uppstå under förändring. Betoningen ligger vid övergången från transaktionsfokus till 

fokus på relationerna och syftet att behålla kunderna långsiktigt. Cooper et. al (2004) förklarar 

att reseindustrin sedan länge haft fokus på relationer till kunderna men att industrin har gjort 

sig av med flera traditionella attityder såsom transaktionsmarknadsföring till att närma sig 

sina kunder på ett nytt sätt, för att de har kommit till insikten om vikten av marknads-

anpassning. Det andra perspektivet menar Payne (1993) är att en bredare syn håller på att 

växa fram på de marknader som företaget integrerar på och det är inte bara relationen till 

konsumenterna som är i fokus utan även relationer med externa intressenter. Det sista 

perspektivet är ett erkännande av att kvalitet, kundservice och marknadsföringsaktiviteter 

måste föras samman. 

Som tidigare nämnt satsas det mer på långsiktiga relationer och Cooper et. al (2004) menar att 

detta är attitydförändringar som har skett. Författarna belyser även att industrin har gått över 

från ”jag-anpassning” till ”vi-anpassning” samt att den nu bygger på förtroende och tillit 

mellan företag och kunder och viljan att ge bra service istället för att den vinstdrivande inställ-

ningen dominerar som var mer framträdande förr. Företag har alltså gått ifrån att vara vinst-

inriktade och ha fokus på att anskaffa nya kunder för att sälja mer till att se vikten av att be-

hålla kunderna genom att skapa långsiktiga relationer. Att vinna tillit och förtroende bygger 

på att hålla de löften som angivits. Grönroos (2007) menar att löften är det väsentligaste be-

greppet inom relationsmarknadsföring men att avge löften kan även vara en metod för att få 

kunderna att agera på ett visst sätt. Författaren förklarar att ett företag kan dra till sig kunder 

genom att avge löften för att sedan kunna bygga relationer med dessa. Men för att behålla 

dessa kunder gäller det att uppfylla löftena. 

Långa relationer ger långvariga fördelar menar Cram (1994). Han anser även att dessa för-

delar har ett värde som kan vara finansiella, ekonomiska eller sociala. Payne (1993) förklarar 

att relationerna till leverantörer och andra externa intressenter har genomgått förändringar 

huvudsakligen med influenser från Japan. I Japan finns det en gammal kultur om att ha lång-

siktiga relationer menar Gummesson (2002). Dessa kan sättas på prov för att inte tas för givet 

genom att välja andra leverantörer för ett kort tag. Dock menar Gummesson att denna tradi-

tion går ut på vårda sina relationer och att detta är något alla borde dra lärdom av. 

Det är även viktigt för resebolag att ha goda relationer med myndigheter på destinationen. 

Cooper et. al (2008) menar att det är myndigheterna som har ansvaret och instrumenten att 

hantera turismen på destinationen då det är de som bland annat upprätthåller säkerheten på 

destinationen. Då turismbranschen är beroende av att läget är stabilt och fungerar på destina-

tionen krävs det ett bra samarbete mellan dessa parter. Dock kan denna relation se olika ut 

beroende på destinationens storlek och resebolagets storlek och inverkan på destinationen. 

Relationen är även viktig då en myndighet kan underlätta eller försvåra för en aktör inom 

turismindustrin på destinationen menar Cooper et. al. 

Word-of-mouth marketing har vi tidigare berört och Cram (1994) poängterar vikten av word-

of-mouth när det kommer till relationsmarknadsföring. Han menar att en personlig 

rekommendation från en oberoende användare ger mer än vilken annan marknads-

föringsstrategi som helst. Även Fill (2006) anser att de fem mest effektiva kommunikations-

verktygen kompletteras av den mest effektiva formen inom marknadsföringskommunikation 

nämligen word-of-mouth. Inom resebranschen kanske det framförallt är viktigt då 

konsumenterna inte fysiskt kan känna på varan innan den konsumeras. Schmitt (2003) 
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förklarar det som att en tjänst produceras och konsumeras på en och samma gång i 

serviceprocessen. 

 

4.4 Kris 
 

Här kommer vi att beskriva två olika modeller som presenterar hur en krislivscykelmodell kan 

se ut samt hur företag bör vara uppbyggda för att kunna hantera en kris. Vi kommer 

presentera författarnas syn på vikten av att vara väl förberedd för alla olika sorters kriser då 

det är näst intill omöjligt för en destination att undvika hotet om att en kris eventuellt kan ske. 

4.4.1 Krislivscykeln- RRRR modellen 

Ritchie (2009) diskuterar hur ett problem kan identifieras till huruvida en situation skall kallas 

för en kris eller en katastrof. Han menar att det finns olika klassifikationer som bedömer hur 

allvarlig en kris är. Ritchie presenterar i en tabell olika typer av kriser och katastrofer och vad 

som karakteriserar dessa. Han beskriver att en naturkatastrof karakteriseras av att naturens 

krafter tar över människans såsom exempelvis orkaner och jordbävningar. Han menar att 

denna typ av katastrof kan människan oftast inte kontrollera. Parsons (1996) urskiljer tre olika 

typer av kriser nämligen omedelbar kris, framväxande kris samt ihållande kris. En omedelbar 

kris innebär att en kris uppstår utan någon förvarning vilket innebär att organisationen inte har 

kunnat förutspå och därmed inte heller kunnat förbereda sig inför den. En framväxande kris 

beskriver Parsons som en kris som med tiden långsamt har vuxit fram och kan därför i tid se 

till att förhindras eller minimeras av organisationen. Den sista typen av kris beskriver Parsons 

som en kris som håller i sig i veckor, månader eller år. Både i definitionen av en kris och en 

katastrof antas de till naturen vara tillfälliga och följa en livscykel som sträcker sig över en 

tid.  

Många forskare har genom tiderna försökt att förstå sig på vilka olika stadier en kris går 

igenom och upprätta modeller för att underlätta förståelsen för hur en kris kan hanteras. Enligt 

Podolak (2002) är den vanligaste indelningen som görs av en kris att den genomgår tre 

grundläggande stadier före, under och efter. Heath (1998) presenterar en modell som han 

kallar för RRRR-modellen. Modellen består av fyra stycken olika faser som han kallar för 

reduction, readiness, response och recovery. Den första fasen innebär att ett företag eller en 

organisation ska identifiera och värdera potentiella risker. Heath hävdar att många orga-

nisationer missar att handskas med den här första fasen i krishanteringen och menar att den är 

viktig att ta med i beräkningarna för att kunna förhindra eller minimera effekterna av en kris. I 

den andra fasen Readiness belyser Heath vikten av att personal och ledning är förberedda 

inför en kris så att de vet hur de ska agera när den inträffar även om det uppstår en kris som är 

främmande. Heath hävdar att det bästa sättet att förbereda sig på är genom träning inför olika 

scenarier. Response beskriver hur en organisations ledning bör ha övergripande handlings-

planer för hur kriser av olika slag bör hanteras, dessa bör lägga en god grund för organisa-

tionens krishantering. Författaren menar även att dessa handlingsplaner behöver justeras efter-

hand eftersom världen runt omkring oss hela tiden är föränderlig och detta bör tas med i 

beräkningen. Den sista fasen recovery handlar om hur en organisation skall lägga fokus på att 

utvärdera och ta till sig av krisen som precis genomgåtts. Detta kan innebära att vissa juster-

ingar bör göras för att bli bättre i sin hantering till nästa gång. Detta kan vara justeringar som 

exempelvis förbättring av kommunikationen, utformning av nya imageprogram samt vinna 

tillbaka sina intressenters förtroende. 
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Mitroff och Anagnos (2001) beskriver någonting som kallas för best practice model. Det är en 

modell som visar hur en organisation på bästa sätt kan ta sig igenom en kris och alla de stadier 

en kris går igenom såsom före, under och efter. Mitroff och Anagnos belyser att en organi-

sation som är välplanerad och förberedd kan förmildra de skador en kris kan tänkas åstad-

komma. En välförberedd organisation kommer därför också att återhämta sig snabbare efter 

en kris än en oförberedd och oplanerad organisation. Därför menar Mitroff och Anagnos på 

att detta bör tas med i beräkningen när krisfrågor diskuteras. 

Mitroff och Anagnos (2001) skildrar hur best practice model delar in olika sorters kriser i sju 

olika kategorier nämligen ekonomiska, informativa, fysiska, mänskliga resurser, rykten, 

psykopatiska handlingar samt naturkatastrofer. De beskriver vidare vikten av att ett företag 

förbereder sig för minst en kris som kan relateras till var och en av kategorierna. De menar att 

de flesta företag endast förbereder sig för en eller två av kriskategorierna och de klarlägger att 

detta inte är tillräckligt då alla dessa kategorier faktiskt kan inträffa i vilken organisation som 

helst.  

Enligt Mitroff och Anagnos (2001) finns det vissa mekanismer som är viktiga att beakta vid 

krishanteringen innan, under och efter en kris. Detta är mekanismer som att kunna förutse, 

läsa av, reagera på, hantera, reflektera och ta lärdom av för att sedan kunna förbättra de 

organisatoriska rutiner som finns gällande krishantering. Författarna belyser att krishantering 

är någonting som hela tiden måste hanteras systematiskt annars kan det gå fel. Det är vitalt för 

ett företag att ha tillgång till de rätta redskapen som krävs för att kunna spåra en kris innan 

den bryter ut. Med rätt redskap är det möjligt för företag att motarbeta att en kris utvecklas till 

det värre. En annan viktig mekanism Mitroff och Anagnos lyfter fram är att någonting som 

kallas för damage containment vilket innebär att företaget ser till att krisen inte sprider sig till 

andra delar inom organisationen. 

4.4.2 The onion model 

Mitroff och Anagnos (2001) diskuterar hur en organisation bör vara uppbyggd för att kunna 

hantera en krissituation på bästa möjliga sätt. Detta gör det med hjälp av en modell som kallas 

för the onion model. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figur 1: ”The onion model” (Mitroff och Anagnos 2001) 
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Modellen ovan som är indelad i fem lager använder sig Mitroff och Anagnos (2001) av för att 

förklara och ge en helhetsbild av hur en organisation är uppbyggd för att på så sätt enklare 

kunna förklara hur implementering av krishantering kan gå till. 

Strategi: Booth (1993) berättar hur detta yttersta lager av modellen innehåller den planering 

och de förberedelser en organisation har inför sin krishantering av olika kriser. Detta yttersta 

lager tillsammans med organisationsstrukturlagret utgör de praktiska delarna i den preventiva 

fasen i krishanteringen. Det handlar alltså här om att försöka förebygga och undvika möjliga 

kriser. Mitroff och Anagnos (2001) anser att detta lager exempelvis består av den teknologi 

som kan hjälpa en organisation att förutspå en kris och därigenom underlätta för en orga-

nisation att implementera sin krishantering. De föreslår att det är detta yttersta lager som är 

organisationens mest synliga utåt. Teknologin i detta lager är nyckeln till information och 

kommunikation vilket gör den vital i en krissituation. 

Organisationsstruktur: Mitroff och Anagnos (2001) beskriver hur detta lager representerar de 

subsystem som en organisation består av och som enligt Booth (1993) kan vara subsystem 

såsom team och avdelningar som tillsammans skapar organisationens struktur. Detta lager är 

väldigt centralt för hur en organisation faktiskt hanterar en kris. Författarna proponerar att för 

att överhuvudtaget kunna förstå sig på lagren längre in av modellen är det först viktigt att 

kunna avläsa och förstå hur organisationen är uppbyggd. 

Humana faktorer: Mitroff och Anagnos (2001) menar att detta lager består av den kunskap 

som personer i ett företag innehar. De menar på att den implicita kunskapen oftast är svår att 

urskilja men den är lika viktig som den explicita kunskapen hos ett företags humankapital. 

Kultur: Enligt Booth (1993) är kulturlagret de policys och processer inom en organisation 

som karakteriserar organisationskulturen därför att det är dessa som avgör hur ett företag beter 

sig och går tillväga i olika situationer. Han belyser även att organisationskulturen spelar en 

vital roll när det kommer till krissituationer. Då denna är avgörande för hur företaget kommer 

te sig i situationen och om det överhuvudtaget är krisbenäget. 

Top managements värderingar: Mitroff och Anangnos (2001) menar att företagslednings 

värderingar och moral genomsyrar hela organisationen vilket därför innebär att det påverkar 

hur ett företag väljer att agera i en krissituation. 

Mitroff och Anagnos (2001) anser att alla dessa fem lager i the onion model hela tiden inter-

agerar och påverkar varandra och bildar därför ett företags image. Även denna interaktion 

dem emellan avgör därför hur ett företag hanterar krissituationer. 

 

4.5 Åtgärder för att hantera marknadsföringen av en desti-

nation 

Beirman (2003) delar upp marknadsföringsprocessen av en krisdrabbad destination i fyra 

olika steg för att visa vad som är viktigt att ha i åtanke vid marknadsföring av en krisdrabbad 

destination. Vi kommer nedan att ge en djupare presentation av dessa olika steg. 

1. Identifiera problemet huruvida det är en kris eller fara 

2. Upprätta ett krishanteringsteam och definiera roller 

3. Marknadsför destinationen under och efter krisen 

4. Övervaka återhämtningen och analysera de erfarenheter som kan dras utav krisen 
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Denna modell är framtagen för en destination och dess arbete med att återhämta sig efter en 

kris. 

 

4.5.1 Identifiera problemet huruvida det är en kris eller fara 

Beirman (2003) beskriver hur högre instanser på en destination i det detta första steg bör ställa 

sig själva ett antal frågor för att sedan kunna avgöra huruvida problemet kan definieras som 

en kris. Dessa är frågor som exempelvis huruvida problemet är potentiellt att hota säkerheten 

för turister på plats? Är turisterna direkt påverkad? Har utländska regeringar gått ut med 

varningar om att resa till destinationen? Har flygbolag, båtar, tåg och reseföretag funderat 

på att dra tillbaka eller dra ned på tjänster eller produkter till destinationen? Har resebyråer 

börjat reducera resor till destinationen? Om svaret är ja på minst tre av de frågor Beirman 

presenterar så bör situationen hanteras som en krissituation. Han menar dock inte att detta är 

en absolut eller definitiv identifiering av en kris men listan fungerar som en vägledning över 

huvudfaktorer som pekar på att en destination befinner sig i en kris. 

4.5.2 Upprätta ett krishanteringsteam 

Det är en hel del olika element som är involverade i hanteringen av en krisdrabbad desti-

nation, förklarar Beirman (2003). Han menar att huvudansvaret vid en krishantering ligger 

främst hos VDn i en organisation eller på en destination eller en utsedd krisledare som formu-

lerar de vägledningar som bör följas. Det finns enligt Beirman ett antal huvudsakliga moment 

från ett marknadsföringsperspektiv som bör tas i beaktande. Dessa är Media och public rela-

tions, Hur relationer med reseföretagen bör hanteras, Intern kommunikation och 

informationsspridning, Destinationens gensvar av samordningen med den lokala turist och 

besöksnäringen, Externa branschintressenter. Beirman menar att varje team inom en organi-

sation eller på en destination behöver ha en huvudtalesman plus en extra som hjälper till. När 

dessa team har bildats är det även viktigt att bestämma varje teams huvuduppgifter under kri-

sen. 

Media och public realtions 

Beirman (2003) belyser att när en krissituation infinner sig är det bra att använda sig av media 

som en kommunikationskanal. Det är härvid viktigt att hela tiden vara så ärlig och öppen med 

media till den mån det går så att inte media skapar en egen bild av krisen som kan vara nega-

tiv och missgynnande för destinationen. Detta innebär inte att det är lämpligt att ljuga för 

media men det är vitalt att vara selektiv med den information som lämnas ut. För att kunna 

hantera media krävs goda förberedelser samt att det finns vissa frågor som bör förberedas för 

att kunna ge så bra svar som möjligt. Frågor som Beirman anser att en talesperson bör fundera 

över är frågor som Vad görs för att hjälpa offer på plats? Hur ser räckvidden ut av förstö-

relse? Vad görs för att minimera eller helt reducera framtida risker? Vad kan myndigheter 

och högre instanser göra för att garantera säkerheten? Varför inträffade krisen över-

huvudtaget? Finns det någon ansvarig för att den inträffade? Hur länge kommer krisen 

fortgå? Alla dessa frågor kan givetvis vara svåra att besvara men det är viktigt att ha dem i 

åtanke och inte framstå som otrevlig eller ohjälpsam i media. Om talespersonen i fråga inte 

kan besvara frågorna bör denne hänvisa till någon som kan det eller säga att denne åter-

kommer med svar. Beirman berättar att i dagens samhälle har det kommit att bli oerhört vik-

tigt att även hålla sin webbsida uppdaterad med information under en krissituation då webben 

idag nästan har tagit över all printad marknadsföring. Men Beirman poängterar att en huvud-

talesman är bland det viktigaste att ha i en krissituation, en talesman som är förbered på en 
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mängd olika frågor och vet hur han eller hon skall hantera media. Om detta sköts väl så finns 

det större möjlighet att media är intresserade att följa destinationens kris även i återhämtnings-

stadiet och detta är till fördel för destinationsmarknadsföringen eftersom det en krisdrabbad 

destination vill kommunicera alltid är att de är på väg tillbaka till det normala igen för att 

locka tillbaka sina turister. Kommunikationen med media är vital oberoende om en kris är 

kortvarig eller långvarig, men är det en långvarig kris som kan komma att sträcka sig över 

månader framöver, kan det här vara en bra idé att isolera den del av destinationen som är ut-

satt för en kris och försöka marknadsföra andra delar som inte är drabbade om detta är möjligt 

för att inte förlora så mycket turister i det stora hela. 

Relationer med reseföretag 

Beirman (2003) beskriver hur framgångsrik marknadsföring kräver en kombination av push-

strategier vilket riktar sig direkt till konsumenten och pullstrategier vilket först riktar sig till 

reseföretag för att få dem att marknadsföra en specifik destination. Beirman (2003) hävdar att 

yrkesverksamma inom resesektorn likaväl som allmänheten påverkas av media när det 

kommer till deras uppfattning av ett resmål. Detta leder ofta till att researrangörer mark-

nadsför de fördelar med en destination till sina kunder baserat på den information de samlat 

via media. Detta innebär att högre instanser på en destination måste se till att behandla rese-

företag på liknande sätt som de behandlar sin kommunikation ut till media. Prioritering bör 

läggas vid att förse reseföretagen med mer information om hur läget ser ut på destinationen 

snarare än till deras kunder. Han menar att även om en uppdaterad hemsida kan informera om 

hur läget står till på en krisdrabbad destination är det ibland att föredra personlig erfarenhet. 

Därför föreslår Beirman (2003) att den bästa marknadsföringen av en destination kan vara att 

bjuda in högt uppsatta personer inom resebranschen som har hög tillförlitlighet att besöka 

destinationen för att själva med egna ögon få se hur det verkligen står till. Detta inger mer 

förtroende för destinationen då en oberoende persons åsikt väger tyngre än om en talesman 

från destinationens myndighet skulle yttra sig. 

Intern kommunikation och informationsspridning 

Beirman (2003) pekar på att det finns tillfällen då en destinations myndigheter är effektiva i 

sin informationsspridning om en krisdrabbad destination men lyckas ignorera de personer som 

faktiskt är närmare krisen vilket är den egna personalen. Vad författaren vill belysa är att 

intern kommunikation är minst lika viktigt när det kommer till krishantering. Personal inom 

företaget måste hela tiden bli uppdaterade om situationen och vilka roller de bör inta så ingen 

förvirring uppstår. Beirman nämner även att det i krissituationer kan vara bra att anställa per-

soner med expertis inom området under perioden för hanteringen av krissituationen. Detta 

kanske inte alltid behövs men ibland kanske det inte finns någon inom företaget som har varit 

med om en liknande situation tidigare. Författaren menar att personer med tidigare erfaren-

heter av liknande situationer alltid är att föredra istället för att bara följa en strikt mall om hur 

saker är tänkta att utföras. 

Destinationens gensvar av samordningen med den lokala turist och besöksnäringen  

Beirman (2003) beskriver att en viktig åtgärd för att lyckas med hanteringen av en kris på en 

destination baseras på till vilken grad olika delar av en destinations turismindustri ser till att 

samarbeta under och efter krisen. Detta samarbete involverar i stort sett alla delar på en desti-

nation såsom boende, transportoperatörer, resorts och attraktioner, restauranger samt även 

regionala och lokala turism instanser. Under krisen menar författaren att det kan vara nöd-

vändigt att hitta någonstans där turisterna tillfälligt kan bo och det kan tänkas att de behöver 

transporteras bort från den krisdrabbade platsen och föras till säkerhet med kort varsel. Under 

återhämtningsfasen i en kris är det vanligt att erbjuda lågprisresor samt resor som tillför ett 
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slags mervärde till kunderna för att få människor att vilja resa till destinationen igen då det är 

viktigt att inte tappa sina turister. 

Förhållandet med lokal och regionala myndigheter och utländska regeringar 

I de flesta fallen, menar Beirman (2003) att en kris påverkar ett helt land, men att epi-

centrumet av krisen kommer att vara det mest drabbande området. Författaren menar dock att 

ett helt land inte behöver bli drabbat och att turismen klarar sig näst intill oberört förutom på 

just den drabbade destinationen. Hur detta ter sig är självklart en fråga om krisens omfattning, 

men även hur förhållandet mellan lokala och regionala myndigheter och utländska regeringar 

ser ut. En destination kan behöva hjälp på många olika sätt, till exempel att direkt vid en kris 

viktigt att de lokala myndigheterna visar stöd för de lokala och regionala turism-

myndigheterna. Detta stöd kan innefatta hjälp med direkta bidrag eller att marknadsföra 

dotterbolag och ge destinationen i fråga en högre marknadsprofil i reklam och marknads-

föringskampanjer. Beirman anser även att destinationens myndigheter ska uppmana andra 

industrier till att rikta fokus på den drabbade platsen samt att i vissa fall rikta fokus till andra 

ömråden i landet. Om detta ska fungera menar Beirman att det krävs ett bra förhållande 

mellan lokala och regionala myndigheter men även ett bra förhållande med utländska reger-

ingar, vilket är något som det löpande måste arbetas med. Lokal eller regional hjälp eller hjälp 

från utlandet kan vara A och O för att en destination ska komma så lindrigt undan en kris som 

möjligt. 

Regeringens rådgivning och reseförsäkringar 

Regionala och utländska regeringar har en stor inverkan hur snabbt en destination kan åter-

hämta sig menar Beirman (2003), eftersom det är regeringarna som ger rekommendationer om 

huruvida det är säkert eller inte att åka till en krisdrabbad destination. Destinationerna och 

dess myndigheter har svårt att påverka utländska myndigheter och vilka rekommendationer de 

ger till turister som vill resa till en krisdrabbad destination. Beirman förklarar att lokala 

myndigheter på destinationen dock ska inta en konsultativ roll som kan tillhandahålla infor-

mation om destinationens ställning. Detta då alla länder kanske inte har en egen diplomatisk 

representant på plats med möjlighet att återge information som är i positiv bemärkning för 

destinationen. Det är i så fall viktigt att dessa lokala myndigheter avger en korrekt rappor-

tering för att bibehålla en god relation och hög trovärdighet. Under en kris är många destina-

tioner utsatta för utländska regeringars negativa rådgivning förklarar Beirman. Han menar att 

det är många utländska regeringar som tar tillfället i akt att peka på andra kriser eller hand-

lande av landet och dess regering. Den primära betydelsen av myndigheternas rådgivning har 

betydelse för reseförsäkringens täckning för destinationen som ofta grundar sig på ordalydel-

sen i rådgivningen vilket i sin tur i hög grad påverkar säljbarheten av en destination hävdar 

Beirman. 

Externa branschintressenter 

Beirman (2003) förklarar att en av de kanske viktigaste uppgifterna en destinations marknads-

förare har är att upprätthålla och underhålla samarbeten med researrangörer, reseagenter, 

flygbolag, hotell, biluthyrning och andra företag som marknadsför eller säljer destinationen 

till sina kunder. Författaren menar att de flesta nationella och regionala turismkontor arbetar i 

samförstånd med dessa intressenter för att marknadsföra destinationen till företags- och 

kundmarknaden. Under en krissituation är dessa intressenters huvudsakliga uppgift att bistå 

med hjälp till att marknadsföra destinationen och dess aktiviteter menar Beirman. Dessa är de 

viktigaste drivkrafterna för att underlätta en återhämtning efter en kris. Beirman skriver att 

många nationer subventionerar olika operatörer om de marknadsför landet eller destinationer i 

exempelvis broschyrer. 



33 

För att det ska vara ett givande samarbete för båda parter underhåller myndigheterna intres-

senterna med information om till exempel vad som försiggår och planeras vilket under en kris 

är mycket viktigt. Beirman (2003) beskriver vikten av att ta hand om de viktigaste intressen-

terna d.v.s. nyckel intressenterna som har stor makt på marknaden. Förhållandet mellan dessa 

parter är en balansgång och det krävs att båda parterna hanterar samarbetet på ett profe-

ssionellt sätt och uppfyller vad som förväntas av dem även om relationen bygger på ett ömse-

sidigt egenintresse menar Beirman. Slagkraften av att ha ett gott samarbete är att kunna be-

räkna destinationens förmåga att återuppbygga en destination och dess image efter en kris. 

Alla olika delar i steg två, anser Beirman (2003), bör hanteras av en myndighet på destina-

tionen och ingå i en krisplan. Kristeamet måste kontinuerligt vara berett på att agera omedel-

bart om en kris uppkommer. Beirman förklarar att förseningar i mobiliseringen av ett kristeam 

efter att en kris uppkommit avgör om det är någon nytta med att investera i återuppbyggandet 

av destinationen och om det är värt att rädda dess rykte. 

4.5.3 Marknadsför destinationen under och efter krisen 

Hur marknadsföringen ser ut och hur länge den varar handlar om hur krisen ser ut och dess 

varaktighet. Beirman (2003) menar att under en kris som har ett kort skede bör all marknads-

föring av destinationen under en kortare period, dras in och istället sedan fokusera på en efter-

krisen-marknadsföringskampanj. Efter en kris kan marknadsföringen av destinationen komma 

att ändras. Beirman menar att det kan vara bra att under en kortare period i marknadsföringen 

meddela att krisen är över. En kris kan ge upphov till en möjlighet att ändra destinationens 

image. 

Beirman (2003) förklarar att det finns fall där krisens varaktighet har varit så utdragen att 

destinationens myndigheter har valt att bibehålla destinationens marknadsföring och profil i 

hopp om att turismen ska åsidosätta riskfaktorerna. Ett sådant tillvägagångssätt sker vanligtvis 

när destinationen inte själva vill medge att de drabbats av en kris och dras i regel med etiska 

problem menar Beirman. 

Vid en kris som har en obestämd varaktighet kommer vi nedan att presentera fem olika meto-

der som Beirman (2003) anser vara viktiga för att marknadsföra destinationen med målet att 

återuppbygga den. 

Isolerad marknadsföring 

Isolerad marknadsföring innefattar enligt Beirman (2003) att det krisdrabbade området sepa-

reras från destinationen som helhet och de andra områden som är säkra att besöka. Detta kan 

betyda att andra platser på destinationen eller andra destinationer i landet marknadsförs mer. 

Detta görs för att bibehålla turismen i landet eller på destinationen men det finns självklart 

vissa begränsningar beroende på hur omfattande krisen är. 

Dela upp marknaden  

Det finns tre olika typer av kunder menar Beirman (2003), de trogna, de obeslutsamma och de 

otrogna kunderna. Under en existerande kris har uppdelningen av segmentet en stor betydelse 

då vissa myndigheter vill prioritera marknadsaktiviteter och kampanjer framför andra och 

rikta dessa aktiviteter till de kundgrupper som de anser vara mest öppna för att besöka desti-

nationen eller andra destinationer i landet. Beirman förklarar att vissa kundgrupper är mer 

trogna än andra. 

Det trogna segmentet består av de som känner sympati för eller har en känsla av solidaritet till 

destinationen. Under en kris menar Beirman (2003) att många destinationers myndigheter 
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försöker framkalla stöd från marknaden framför allt från hemmamarknaden d.v.s. landets 

egna invånare. Beirman (2003) visar detta med att förklara att efter attacken mot World Trade 

Center den 11 september 2001 i New York, USA så tryckte den Amerikanska regeringen på 

att USA:s medborgare skulle visa sitt stöd genom att besöka New York. Vissa länder drar en 

viss utländsk marknad som har en viss koppling till destinationen. Detta menar Beirman inte 

bara är för att stödja den inhemska turismindustrin och alla de som lever på denna industri 

utan även för att visa omvärlden att det går att resa till destinationen i fråga eller andra desti-

nationer i landet. 

Det obeslutsamma segmentet är under normala omständigheter den grupp som är stöttepelare 

till destinationens marknad. Denna grupp innehåller människor som normalt sett skulle be-

söka destinationen och känner sig enligt Beirman (2003) starkt kopplade till platsen av etnisk, 

ideologiska och spirituella skäl. En kris ifrågasätter gruppens beslut om den ska besöka desti-

nationen under krisen eller inte men denna grupp är den som normalt är snabbast med att 

återuppta resandet efter att krisen är löst. Vid kortvariga kriser väljer vanligtvis destinationens 

myndigheter att vänta tills det värsta av krisen är över med att göra marknadsförings-

kampanjer för att locka denna marknad tillbaka förklarar Beirman. Dock menar han att vid 

långvariga kriser så kräver denna grupp uppmärksamhet och övertygelse att krisen som regio-

nen upplevt inte påverkar säkerheten och lönsamheten att resa till andra delar som vanligtvis 

attraherar detta segment. 

Det otrogna segmentet väljer att se destinationen som en semesterort och blir avskräckta vid 

minsta komplikationer. Media är en stark influeringskälla till denna marknad menar Beirman 

(2003) och fram tills att de blir övertygade om att destinationen är problemfri kommer de att 

välja andra resmål. Beirman förklarar att detta segment är det största av dem alla och det är 

ingen bra idé att ignorera denna marknad. Istället krävs det att vid minsta antydelse till kris att 

destinationen signalerar till alla andra sektorer att den håller fast vid destinationen och för-

troendet att marknadsföra den. 

Drivkraft till att återuppbygga marknaden 

Destinationer drabbade av en kris måste försäkra sig om att återuppbyggnadsprocessen går så 

snabbt som möjligt framhåller Beirman (2003). En efter-kris-markandsföringskampanj kräver 

förmågan att bygga upp marknadens förtroende för destinationen genom bl.a. positiv medie-

bevakning som tillhandahåller information till turismindustrin och sprider information om att 

återuppbyggnadsarbetet fortgår till konsumentmarknaden. 

Beirman (2003) förklarar att under den intensiva återuppbyggnadsfasen som normalt tar tre 

till sex månader efter krisens ”slut” bör marknadsföringsincitament erbjudas. Detta kan te sig 

som rabatter, värdepåslag, kompensationer eller andra erbjudanden för att locka och stimulera 

efterfrågan av destinationen. Idealiskt vore menar Beirman om sådana erbjudanden täcker så 

många produkter som möjligt såsom flygresor, hotell, aktiviteter etc.  För den snabbaste åter-

hämtningen krävs det att alla segment arbetar i samförstånd. 

Bibehålla en effektiv hemsida 

Beirman (2003) menar att många destinationer idag har upptäckt att en bra hemsida är ett av 

de mest effektiva och minst kostsamma verktygen att använda sig av och är väldigt värdefull 

under en kris, eftersom media till stor del förlitar sig till en stor del på den information som 

finns att tillgå på hemsidor. Att ha en hemsida av hög kvalitet menar författaren är lätt att 

tillgå och den snabba uppdatering av information är en av de största och mest positiva funk-

tionerna. Under en kris krävs det att hemsidan är uppdaterad och att informationen snabbt kan 
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ändras, inte bara för media utan även för konsumenterna. Under en kris och återuppbyggandet 

av en destination ersätter hemsidan snabbt de traditionella kommunikationskanalerna. 

Möjliggöra för opinionsbildare att besöka resmålet 

Under en kris och under återuppbyggandet är den mest briljanta idén enligt Beirman (2003) 

att få opinionsledare att själva besöka destinationen. Detta för att de själva ska få en upple-

velse om hur det ser ut och hur återuppbyggnadsprocessen fortgår. Opinionsledare kan vara 

framstående reseskribenter, reseorienterad television eller radio eller andra framträdande per-

soner inom turismindustrin som kan rapportera positiva intryck av destinationen. Beirman 

belyser även att detta är extra viktigt under återbyggnadsfasen för destinationens åter-

hämtning. 

4.5.4 Övervaka återhämtningen och analysera de erfarenheter som 

kan dras utav krisen 

 

Destinationens myndighet måste noggrant och varsamt övervaka statistiska trender menar 

Beirman (2003). Detta måste göras både under krisen och i återhämtningsfasen. Det är viktigt 

att så många faktorer som möjligt tas med i beräkningen. Beirman förklarar att marknads-

undersökningar borde vara en kontinuerlig uppgift och att upprätthållandet av kontakt med 

marknaden och segmenten ger en förståelse hur de agerar. För destinationer som har turism-

industrin som en strategisk och ekonomiskt betydande industri är det extra viktigt med 

marknadsundersökningar och detaljerad statisk är vital. 

Beirman (2003) anser att genom en överskådlig blick av marknaden är det för destinationens 

myndigheter lättare att tilldela rätt resurser och i rätt mängd där det behövs. Även att det 

underlättar arbetet för att ta fram effektiva marknadsföringskampanjer. 

Kriser drar med sig mycket negativt men Beirman (2003) menar att ibland kan en kris faktiskt 

föra med sig något gott. Marknaden har möjlighet i och med uppbyggandet att justera eller 

lägga till strategier för att stärka destinationens position på turismmarknaden. 

Beirman (2003) belyser vikten för att upprätta en SWOT- analys för att analysera och upp-

märksamma styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot 

(threats) under krishanterings- och återuppbyggnadsprocessen. Detta för att utvärdera vad 

som gått bra och mindre bra och för att sedan kunna utveckla sig själva och krisplanen. 
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5 Empiri 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera vad våra respondenter har sagt under de fem intervjuerna som vi har 

utfört. Vi kommer att presentera deras svar utifrån den modell som vi har haft som utgångspunkt under upp-

satsen, åtgärder för att hantera marknadsföringen av en destination 

 

 

5.1 Identifiera problemet huruvida det är en kris eller fara 
 

Kriser är inget onaturligt menar intervjuperson E och förklarar att olika typer av katastrofer 

och kriser förekommer hela tiden. Han menar att det inte är frågan om en kris kommer att 

inträffa, utan när den kommer att inträffa. Intervjuperson E förklarar även att ingen kris är den 

andra lik vilket medför att det inte går att ta en kris och göra samma sak nästa gång en likadan 

kris inträffar då en likadan incident aldrig kommer att hända igen på exakt samma sätt. 

Intervjuperson D belyser hur tsunamin är den värsta katastrofen som har drabbat Thailand 

speciellt med tanke på att ingen i Thailand tidigare hade hört talas om vad en tsunami var för 

någonting och blev därför helt paralyserade till en början då de inte visste hur de skulle han-

tera situationen. Vidare berättar hon att hon befann sig i Bangkok när själva tsunamin in-

träffade och förstod därför snabbt hur förödande katastrofen faktiskt var. Detta var en kris 

som påverkade turister på plats direkt då vågen tog flera hundra tusen liv.  Hon poängterar att 

reseföretagen i Sverige agerade mycket vettigt då de drog in alla sina flygningar till Thailand 

eftersom att svenska UD, Utrikesdepartementet, gick ut och avrådde resenärer till att resa till 

Thailand precis efter tsunamin. Hon säger sig snabbt ha insett att det var en krissituation det 

handlade om och eftersom hon själv inte fanns på plats i Sverige när tsunamin inträffade för-

sökte hon hjälpa till så gott hon kunde på plats i Bangkok. Intervjuperson D sökte sig därför 

till svenska ambassaden för att där hjälpa till att svara i telefon för att kunna besvara så 

mycket samtal som möjligt från oroliga svenskar med anhöriga i Thailand. 

Intervjuperson B framhåller att han var rädd för att krisen var så allvarlig att Thailand som 

resmål aldrig skulle kunna komma tillbaka. Intervjuperson A som representerar samma före-

tag berättar också att tsunamin var den största krisen de i företaget någonsin blivit drabbade 

av. Hon talar om att det var oklart första dygnet hur allvarligt det var, trots att flygen ställdes 

in till de krisdrabbade destinationerna redan under första dygnet och flygplanen som var i 

luften ruttades om. Först den 27 december, dagen efter tsunamin ägde rum, förstod hon hur 

allvarliga konsekvenserna verkligen var. Detta då en kollega på ett annat resebolag ringde och 

berättade att de tänkte gå ut med ett pressmeddelande om att de saknade 800 personer. Hon 

berättar även att informationsflödet om hur läget var på plats flöt på bättre efter någon dag då 

ingen av företagets personal hade kommit till skada och kunde därför hela tiden informera 

dem på plats i Sverige om hur läget såg ut. ”Nackdelen” med att de hade få resenärer i de 

värst drabbade områdena var att det ibland blev svårt att veta vad som var sant eller inte. 

Exempelvis hörde de från andra resebolag att hotellen var jämnade med marken men från 

deras egen personal på plats kommunicerades det att hotellen stod upp. Detta var kaosartat till 

en början innan de förstod hur allvarlig katastrofen verkligen var. 
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Företag A fokuserade i första hand på att flyga hem deras resenärer genom att flyga ner ett 

tomt flyg som skulle kunna ta hem personer till säkerheten i Sverige vilket intervjuperson B 

bekräftar. Intervjuperson A berättar vidare att resebolagen slutade skilja på sina och andras 

resenärer utan tog istället hand om alla de stötte på och förde dem i säkerhet. 

 

5.2 Upprätta krishanteringsteam 
 

Intervjuperson A belyser hur företag A har specifikt utsedda krisledare och ett dutyoffice på 

huvudkontoret som är bemannad dygnet runt ifall en kris skulle inträffa. Hon berättar om hur 

företaget även har en krisledningscentral som alltid kontaktas i första hand i krissituationer. 

Denna central ser sedan till att delegera ut information till dem som exempelvis fungerar som 

talespersoner i media och uppdaterar webbsidan. Intervjuperson A berättar även att de på 

företaget har ett rum där de upprättar ett högkvarter för krishanteringen som är väl uppstyrt 

och försett med telefoner och datorer. Intervjuperson B som också arbetar på företag A hävdar 

att fokus låg på att ha personal som kunde ta hand om resenärerna på plats. 

Intervjuperson C talar om hur alla inom företaget hjälptes åt under krisen och att de utsåg en 

talesman som hanterade media. All information och vägledning kommunicerades från 

huvudkontoret i Danmark till dotterbolagen och till personalen som var på plats.  

Intervjuperson D beskriver hur hon hellre hade velat vara på plats i Sverige under katastrofen 

för att kunna hjälpa till att styra upp situationen där, men då hon befann sig i Bangkok såg hon 

till att hjälpa till med krishanteringen genom att sätta sig på svenska ambassaden för att be-

svara samtal från oroliga svenskar. 

Intervjuperson E poängterar vikten av att ha en strukturerad organisation då han anser att en 

tydlig organisationsstruktur hjälper oerhört mycket vid en kris. Han belyser även vikten av att 

ha en flexibel krisplan då han menar att ingen kris är den andra lik. En krisplan är egentligen 

en kommunikationsplan, förklarar han och att den bör innehålla en plan över hur organisa-

tionen ska kommunicera internt men även externt. Den externa kommunikationen menar han 

är uppdelat i media, UD, gäster som är drabbade och gäster som är på väg att åka ned till den 

krisdrabbade destinationen och så vidare. Intervjuperson E förklarar att det viktigaste en kris-

plan ska innehålla är telefonnummer, mailadresser och så vidare och att det tydligt ska framgå 

vilka som ska kontaktas. 

Media och public relations 

Intervjuperson A hävdar att företag A inte hade tydligt fokus på media under tsunamin utan 

koncentrerade sig snarare på att verkligen försöka finnas där för sina resenärer och försöka 

göra allt för att få hem dem till Sverige. De hade dock tre stycken personer som hela tiden 

turades om att ha pressjour för att vara tillgängliga för media som hela tiden ringde och ställde 

frågor, men själva tog de inga initiativ att visa sig i media. Hon uttrycker dock sin tacksamhet 

till att media gjorde så mycket för Thailand för att få människor att vilja åka tillbaka dit igen 

efter tsunamin då de hela tiden såg till att följa hur snabbt thailändarna såg till att bygga upp 

destinationerna på nytt. Även intervjuperson B belyser hur den otroliga mediala 

uppmärksamheten Thailand ådrog sig gjorde så att människor ville börja resa till Thailand 

igen efter katastrofen. Media uppmärksammade de hjälpsamma thailändare vilket han menar 

var mer värt än någon annan reklamkampanj. Intervjuperson B berättar att företag A även fick 

mycket positiv feedback från media kring det dem gjorde vilket också fungerade som gratis 
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marknadsföring för företaget. Han anser dock att företag A kunde ha varit bättre på att 

kommunicera med media då han menar att de borde ha insett vilken stor möjlighet media var 

för dem. Detta är även någonting intervjuperson A nämner då hon berättar att hon beundrar 

det arbete Lottie Knutsson utförde i media för reseföretaget Fritidsresor. 

Intervjuperson A lyfter fram att de på företag A var snabba med att släcka ned sin webbsida 

för att personer som besökte den inte skulle mötas av bilder på glada barn och fina stränder, 

istället satsade de på information. Idag ser det annorlunda ut då företaget har en informations-

chef som har media som sitt huvudansvarsområde. Idag finns även kommunikationskanaler 

som Twitter och Facebook som gör det hela lite enklare poängterar intervjuperson A. 

Intervjuperson C hävdar att de inte arbetade så mycket med pressreleaser utan att journa-

listerna täckte det området bra på egen hand så de ansåg inte detta som nödvändigt. Hon 

poängterar dock att VDn på företag B fungerade som talesman och fick ansvara för alla ut-

talanden. Hon hävdar att eftersom de inte hade samma ansvar för sina resenärer som exempel-

vis charterbolag var media inte lika intresserade av hur företag B hanterade situationen. Det 

media ville veta var mer hur många resenärer de saknade. Intervjuperson C berättar även om 

hur de strukturerade om deras webbsida så att den under katastrofen kunde fungera informe-

rande. 

Intervjuperson D påstår att deras viktigaste delar som de alltid fokuserar på i sin marknads-

föring är media och resebyråer då det är dessa två kanaler som säljer. Under tsunami-

katastrofen var dessa två kanaler minst lika viktiga som annars och företag C såg till att hålla 

sig goda med media och svara på alla frågor de fick. De såg till att kondolera i tidningar som 

Metro och City för att visa sitt medlidande till alla som mist nära och kära. Intervjuperson D 

belyser att de arbetade mest med att arrangera pressresor efter tsunamin. De såg till att bjuda 

in nyckelpersoner inom resesektorn att få besöka de drabbade områdena för att få möjlighet 

att uppleva och se med egna ögon hur läget var på plats. Detta för att visa hur snabba thailän-

darna var på att bygga upp sitt land igen för att så snart som möjligt kunna börja ta emot turis-

ter på nytt. 

God kommunikation med media är något som intervjuperson E belyser vikten av och förklarar 

att det är vitalt att redan i förberedelsestadiet skapa kontakter med media. Detta förklarar 

intervjuperson E med att belysa att det finns otaliga exempel på när media har gått för långt 

vilket har medfört att en kris har rapporteras på ett sätt som inte stämmer överens med 

verkligheten. Han menar att en god relation med media medför att korrekt information kan 

ges redan från början och risken för missförstånd minimeras. 

Relationer med reseföretag 

Som nämnts tidigare lade företag C stor vikt vid sin relation med reseföretag på marknaden 

för att skapa större trovärdighet hos konsumenterna att destinationen gick att resa till. På deras 

webbsida informerade de under katastrofen om hur det stod till i Thailand men framför allt 

såg de till att anordna pressresor för de som arbetar inom resebranschen. Intervjuperson D 

hävdar att detta inger större förtroende hos konsumenterna när de tenderar att lita mer på 

någon som faktiskt besökt platsen själv. 

Intern kommunikation och informationsspridning 

Intervjuperson A belyser, som vi nämnt tidigare, att företag A har en krisledningscentral som 

delegerar ut information internt inom företaget. Hon hävdar att engagemanget inom företaget 

var enormt. De skickade ner folk till Thailand från huvudkontoret för att stötta personalen på 

plats. Huvudkontoret i Sverige såg hela tiden till att ha kontakt med personalen på plats för att 
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få uppdateringar om situationen i Thailand och för att ge information till dem hur situationen 

skulle hanteras. Intervjuperson C hävdar även hon att de på företag B hade en produktansvarig 

som satt på huvudkontoret nere i Köpenhamn som hela tiden såg till att skicka ut information 

till all personal. Under tsunamin belyser hon att det var en fördel att företaget har ett kontor 

nere i Bangkok dit det skickades fyra personer från huvudkontoret för att hjälpa till och 

supporta dem som befann sig på plats i Thailand. Intervjuperson D berättar som nämnts tidi-

gare att hon befann sig på plats nere i Thailand när tsunamin inträffade och kunde därför för-

medla information både till Sveriges kontor direkt från Thailand men även se till att de i 

Thailand fick information från kontoret i Sverige. 

Som tidigare nämnts trycker intervjuperson E på vikten av att ha en organiserad organisa-

tionsstruktur för att underlätta hanteringen av en kris. Han förklarar även att det är viktigt att 

alla kanaler är fullständigt öppna när det kommer till intern kommunikation för att underlätta 

hanteringen. 

Destinationens gensvar av samordningen med den lokala turist och besöksnäringen  

Intervjuperson A belyser att de förstod vikten i att verkligen försöka få hem alla resenärer som 

överlevt katastrofen och befann sig på plats. Intervjuperson D berättar även att hon i ett tidigt 

stadie kontaktade alla charterbolag i Sverige för att tillsammans med dem försöka få hem 

svenskar till Sverige igen. Intervjuperson A förklarar att tillsammans med alla andra 

reseföretag samarbetade de och gick ihop för att skriva ett gemensamt brev som alla rese-

närerna fick när de anlände till Sverige igen om vilken hjälp det fanns att få gällande terapi 

och krissamtal. Företag A såg även till att ha krishjälp på plats när resenärerna landade i 

Sverige igen. 

Efter tsunamin när företag A började återuppta sina flygningar till Thailand såg de till att sälja 

de platser som fanns kvar på inte redan fullbokade flygplan till sista minuten pris för att fylla 

flygplanen för att få igång turismen så snabbt som möjligt igen. Intervjuperson B hävdar även 

att han tror att anledningen till att så många svenskar har valt att återvända till Thailand är 

mycket tack vare thailändarnas agerande under katastrofen. Många thailändare gav svenskar 

sina sista pengar för att de skulle kunna ta sig till Phuket eller till flygplatsen med en taxi, de 

bjöd in resenärer att bo i deras hem i väntan på transporter etc. Intervjuperson D styrker detta 

resonemang där hon förklarar att thailändare tenderar att ta hand om turister som gäster och 

behandlar dessa som de själva skulle vilja bli behandlade i en liknande situation. 

Förhållandet med lokala och regionala myndigheter och utländska regeringar 

Intervjuperson E förklarar att Sverige alltid har haft en god relation med Thailand och den 

började tidigt. Historiskt sätt så går historien flera år tillbaka då skandinaviska flygbolaget 

SAS drev det thailändska flygbolaget Thai Airways under många år och hjälpte till att bygga 

upp flygbolaget. Han menar även att relationen mellan kungahusen alltid funnits i grunden 

och han tror att detta har medfört till att få igång turismen samt att svenskarna har en god 

relation med Thailand som resmål.  

Intervjuperson A och B berättar att de inte hade någon djupare relation med de thailändska 

myndigheterna. Intervjuperson A förklarar att de hade en viss kontakt med sjukhus etc. samt 

med thailändska myndigheter gällande landningstillstånd. Hon menar att deras kontakt var 

bättre med Svenska kyrkan som fanns på plats samt med UD som hade kontakt med de thai-

ländska myndigheterna. Företag A hjälpte även Thailand med att bygga ett barnhem, berättar 

intervjuperson B, för alla de barn som mist sina föräldrar i katastrofen. Han menar att de ville 

vara med och ge tillbaka till Thailand och thailändarna efter att de ställt upp som de gjorde. 
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Intervjuperson C berättar att deras företag skänkte en stor summa pengar till välgörenhets-

organisationer som arbetade med katastrofen i Thailand. Hon anser dock i efterhand att de 

kunde skänkt mer pengar.  

Regeringens rådgivning och reseförsäkringar 

Som tidigare nämnts så förklarade intervjuperson D att UD avrådde svenskar från att åka ner 

till Thailand direkt efter att katastrofen inträffat. Detta ledde till att många avstod från att full-

följa sina resor ner till Thailand. Intervjuperson E belyser att om UD avråder från att åka till 

en destination eller ett land så är det inget flygbolag som vågar skicka iväg kunder dit. Företag 

A och B förklarar att de ställde in alla flyg ner till de drabbade destinationerna och ruttade om 

de flyg som redan var i luften på väg ner till Thailand. Företag A och B ställde som sagt in 

alla resor till Thailand och återupptog den inte förrän cirka en månad efter katastrofen. Detta 

ledde dock inte till att svenskar valde att avstå från att åka ner till Thailand när trafiken åter-

upptogs. Intervjuperson B förklarar att Thailand blev ännu populärare nästkommande vinter-

säsong.  

Externa branschintressenter 

Förhållandet mellan de thailändska myndigheterna och resebolagen var som tidigare nämnts 

inte det starkaste under krisen. Men Intervjuperson B förklarar att under återuppbyggandet så 

fanns det en relativt bra kontakt om hur återuppbyggandet fortskred. Dock menar han att 

mycket var tack vare medias rapportering. Intervjuperson D förklarar att Thailand inte har 

varit med om en sådan stor kris förut och var oförberedda på hur arbetet skulle ske. Hon 

menar även att Thailand har krisplaner och arbetar med riskmanagement men att de inte är så 

duktiga inom detta område. Intervjuperson E berättar, som tidigare nämnts, att Sverige har en 

bra relation med Thailand som sträcker sig flera år tillbaka och förklarar att den goda rela-

tionen mellan länderna var en av anledningarna till att folk reser tillbaka. 

 

5.3 Marknadsför destinationen under och efter krisen 
 

Tsunamikatastrofen 2004 i Thailand räknas till att vara en kris som har haft en kort var-

aktighet. Alla de intervjuade företagen valde att dra in sin marknadsföring direkt när kata-

strofen inträffade och ingen tog upp den tidigare än en månad efter att katastrofen inträffade. 

Intervjuperson A på företag A berättar att de gick ut med printad marknadsföring om de rest-

platser som fanns kvar då de tog upp flygtrafiken efter cirka en och en halv månad efter kata-

strofen. Dessa restplatser uppkom då det var resenärer som valde att inte resa med på de resor 

som de bokat till Thailand. Intervjuperson B förklarar att innan katastrofen så marknadsförde 

företag A Thailand mycket till barnfamiljer men även premiumresenärer som har råd att åka 

till Thailand då det är en långdistansresa vilket i sin natur har ett högre pris. Skillnaden på 

marknadsföringen var framförallt hos företag A, B och C, att de inte marknadsförde Thailand 

med bilder på glada barn som leker i vattnet som de tidigare gjort. Detta då det kändes fel, 

förklarar intervjuperson A. 

På företag B berättar intervjuperson C att marknadsföringen också togs bort under en månad 

efter katastrofen. Innan var deras strategi att marknadsföra Thailand till en yngre målgrupp 

och satsa på äventyr, backpacking och utbildningsresor. Intervjuperson C menar även att de 

inte behöver marknadsföra Thailand så mycket då det är en tio-i-topp destination. Efter kata-

strofen när de upptog marknadsföringen så tryckte det på att resa till Thailand av humana 
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skäl. Intervjuperson C berättar att de genom sin hemsida tryckte på att turister borde åka ner 

och visa sitt stöd för den thailändska befolkningen och förklarar att det värsta som skulle 

kunde hända var att turisterna valde att vända Thailand ryggen.  

Det var inte bara företag B som valde att inrikta sig åt det humana hållet gällande marknads-

föringen. Företag A valde att marknadsföra att de varit med och byggt ett barnhem efter kata-

strofen. De hade även mycket information på sin webbsida om hur återuppbyggandet fort-

skred.  

Företag C samarbetade med flera olika företag som arbetade med volontärprogram. Intervju-

person D berättar även hur de i olika svenska tidningar gick ut och visade sin sympati till 

drabbade och anhöriga.  

Vid marknadsföringen inför vintersäsongen 2005/2006 var det inget annat företag än företag 

A som agerade annorlunda jämfört med tidigare säsonger. Intervjuperson B berättar att de 

inför nästkommande säsong marknadsförde Thailand mer åt barnfamiljer än vad det tidigare 

gjort då de såg till att bygga upp ett nytt hotell som riktade sig till denna målgrupp. Han 

menar även att Sverige då befann sig i början av en högkonjunktur vilket var positivt för rese-

branschen. Alla intervjupersoner förklarar dock att de fick mycket gratismarknadsföring av 

media som rapporterade frekvent om hur återuppbyggnadsprocessen fortskred vilket bland 

annat är en faktor som gjorde att intresset för Thailand ökade och fler resenärer åkte dit än 

tidigare säsonger.  

Intervjuperson E menar att det ibland inte alltid behövs så mycket marknadsföring och drar ett 

exempel med Sri Lankas återkomst på marknaden och jämställer det med Thailand. Han för-

klarar att det har varit oroligheter i Sri Lanka i 25 år och nu när det har lugnat ner sig så 

kommer turisterna automatiskt tillbaka. Han menar att dessa turister är gamla turister som 

besökt Sri Lanka innan oroligheterna bröt ut och vill nu resa tillbaka samt att det är resenärer 

som fått rekommendationer av gamla Sri Lanka-besökare. Intervjuperson E anser att den goda 

relationen mellan Sverige och Thailand har bidragit att svenskarna vill tillbaka till Thailand. 

Intervjuperson E anser även att det naturligtvis är i relationen till kunden som allt börjar då 

det är viktigt att få kunderna att känna sig säkra, sedda och välbehandlade när en kris brutit ut. 

Han menar att Lottie Knutsson på Fritidsresor agerande har bidragit till att Fritidsresor efter 

tsunamikatastrofen 2004 har gått om Ving som innan var ledande inom exempelvis branding. 

Han förklarar att han tror att deras hantering av sina kunder var till stor del bidragande samt 

att de fick mycket feedback från media. Vidare förklarar han att det är svårt att skilja på media 

och relationen till kunden då dessa går in i varandra. Om ett företag inte kan ta hand om sina 

kunder på ett bra sätt menar intervjuperson E att allt annat också strular till sig. 

Isolerad marknadsföring 

Att skilja katastrofområdet från resterande destinationer var något som alla de intervjuade 

företagen gjorde. Intervjuperson D förklarar sin tacksamhet till resebolagen som valde att 

ställa in resorna till de krisdrabbade destinationerna och rutta om de flyg som redan befann sig 

i luften på väg till Thailand till icke krisdrabbade destinationer i landet. Intervjuperson C, 

berättar som tidigare nämnts att de valde att marknadsföra andra delar av Thailand som inte 

var drabbade. Hon menar att Thailand är beroende av turismen och företag B:s marknads-

föring riktade sig åt att lyfta fram andra destinationer som inte drabbats av katastrofen. 

Intervjuperson E berättar att det alltid är tråkigt att behöva göra sina kunder besvikna när det 

inte går att flyga till en speciell destination men menar att det inte är flygbolagens fel. Att 

flyga resenärerna till en annan destination förklarar han kan fungera i vissa fall då det beror på 
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vad det är för typ av kris. Han förklarar att då det idag bara är oroligheter
1
 i en liten del av 

Bangkok som är en gigantisk stad i ett gigantiskt land, är det egentligen inte är någon risk för 

turismen men att det räcker med att media uppmärksammar oroligheterna så blir folk rädda 

och vill inte resa till kringliggande destinationer. 

Intervjuperson D beskriver att alla deras flygstolar var fulla när flygtrafiken togs upp då rese-

närerna hade valt att åka, men till andra destinationer. Hon hade även hört med resebolagen 

och även nästan alla deras resenärer hade valt att inte avboka sina resor utan gick med på att 

besöka andra destinationer istället. Intervjuperson D förklarar att Hua Hin och Koh Samui 

ökade i besökarantal med 30 % efter katastrofen. 

Intervjuperson A berättar att företag A var mycket generösa med att ersätta de drabbade turis-

terna och framhäver att det var många som fick pengarna tillbaka som kanske inte hade 

kunnat förvänta sig det. Dock var tyvärr inte alla resenärer som var nöjda. De resenärer som 

var i luften på väg ner till Thailand och till de drabbade destinationerna var inte glada över be-

slutet att ruttas om förklarar hon. Hon menar att de var tvungna att ta hand om missnöjda tu-

rister som inte varit på plats på någon av de drabbade destinationerna som ansåg sina semest-

rar var förstörda samtidigt som de tog hand om de drabbade turisterna. 

Dela upp marknaden  

Intervjuperson A och C berättar att båda företagen har många trogna och återkommande 

kunder och intervjuperson A förklarar att de har kunder som väljer deras koncepthotell fram-

för destinationen. Efter katastrofen märkte båda företagen att intresset för att resa till Thailand 

ökade och många av deras tidigare kunder valde att resa tillbaka och har fortsatt att göra det. 

Intervjuperson B berättar att det var många av de kunder som varit nere under katastrofen som 

ville komma tillbaka till Thailand och besöka de destinationer som de varit på under kata-

strofen och för att visa sitt stöd till det thailändska folket. Han fortsätter med att förklara, som 

tidigare nämnts, att thailändarna har fått mycket komplimanger för deras beteende och som 

intervjuperson D förklarar så ser Thailändarna inte turisterna bara som turister utan snarare 

som deras gäster. Detta har medfört att de svenska turisterna har utvecklat ett starkt förhål-

lande till Thailand och thailändarna menar intervjuperson B. 

Intervjuperson D förklarar att svenskar tenderar att följa myndigheternas råd när det kommer 

till rekommendationer att besöka destinationer eller inte. Hon förklarar, som tidigare nämnts, 

att UD direkt efter krisen avrådde till att resa till de mest utsatta destinationerna och de flesta 

svenskar följde detta råd. Hon fortsätter med att förklara att de flesta resebolagen hade näst-

intill fullbokade flygplan när trafiken återupptogs, men att de var några som valde att ställa in 

sin resa. Intervjuperson B förklarar, som tidigare nämnts, att de på sin hemsida hade infor-

mation om hur läget såg ut på återuppbyggnadsfronten vilket han menar var viktigt för att 

kunderna skulle kunna känna sig säkra att resa tillbaka till Thailand. Han förklarar även att 

deras främsta fokus var att visa att de gav god service och hade personal på plats som kunde 

ta hand om resenärerna. 

Att byta segment under och efter en kris ser intervjuperson E ingen lönsamhet i och förklarar 

att det inte skulle bli någon lönsamhet för ett större företag att omsegmentera sig och satsa på 

att skicka ner volontärturister. Vad som möjligen kan vara ett alternativ, menar intervjuperson 

                                                 
1
 Enligt Svenska Ambassaden (2010) så meddelade den högsta domstolen, den 26 februari sin dom i ett kontroversiellt mål gällande den 

förre premiärministern Thaksin Shinawatras frysta ekonomiska tillgångar i Thailand. Grupper lojala med den förre premiärministern (de så 
kallade rödskjortorna) påbörjade demonstrationer mot regeringen den 14 mars med anledning av den fällande domen mot Thaksin. 
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E är att skicka ner pensionärer, 60 + i stället för barnfamiljer då de kan känna sig mer otrygga 

då han menar att målgruppen 60+ är ganska orädda och har både tid och pengar. 

Drivkraft till att återuppbygga marknaden 

När flygtrafiken återupptogs var det för företag A några som valde att inte åka med på sina 

planerade resor. Dessa biljetter såldes ut som sista minuten resor. Inga av de intervjuade före-

tagen gjorde några speciella erbjudanden eller rabatter på resor ner till Thailand, men intervju-

person B förklarar att det var en självklarhet att priserna sjönk samt att det var en del ”pris-

jägare” som insåg detta och passade på att resa ner till Thailand då de ansåg att de inte skulle 

kunna hitta lika billiga biljetter annars. Han poängterar dock att detta segment inte var något 

de inriktade sig på. Företagen menar att intresset hos resenärerna relativt snabbt väcktes till liv 

igen. 

Bibehålla en effektiv hemsida 

Under krisen så valde, som tidigare nämnts, företag A att släcka ner hela sin hemsida och an-

vända den som en informationskanal. Intervjuperson A berättar att de som ville boka resor 

kunde klicka sig vidare till bokningsverktygen men att förstasidan var primärt till för infor-

mation om katastrofen. Även intervjuperson C berättar att deras hemsida var framför allt till 

för information men att år 2004 var detta medium inte lika utvecklat som idag samt att vet-

skapen om att gå in på hemsidan för att få information inte var lika stor då som nu. Intervju-

person B menar att internet och hemsidor är en bra informationskälla då dessa är lätta att hålla 

uppdaterade. Idag använder de hemsidan som sin primära informationskälla.  Intervjuperson 

B och C förklarar att SMS var en viktig kommunikationskanal som användes flitigt under 

katastrofen, men även denna har idag utvecklats och blivit en mer betydande informations-

kanal. 

Att släcka ner sin hemsida är något som intervjuperson E anser vitalt. Han menar att det är 

viktigt att företag lägger en sida framför hemsidan som besökarna först bemöts av. Intervju-

person E förklarar att under en kris så besöks hemsidorna inte i första hand av personer som 

vill boka en resa utan för att få information om rådande kris. Han anser att detta är det första 

steget då det är viktigt att se till att informera samt att detta är början av återackvireringen av 

resenärer som börjar redan under krisen. Intervjuperson E förklarar att Lottie Knutsson på 

Fritidsresor var snabb att anamma detta och han tror att detta vara en anledning till att de tog 

många marknadsandelar på grund av sitt agerande under tsunamikatastrofen 2004. 

Möjliggöra för opinionsbildare att besöka resmålet 

Intervjuperson D på företag C berättar som tidigare nämnt att de anordnade flera pressresor 

där de bjöd ner journalister och andra nyckelpersoner inom reseindustrin för att de själva 

skulle få se hur arbetet med återuppbyggnaden pågick. Hon anser att detta var viktigt då 

kunder som kommer in på resebyråer och vill ha en destination rekommenderad ska känna ett 

förtroende till säljaren och dess rekommendationer. Dessa rekommendationer stärks om sälja-

ren själv har varit på plats och upplevt den. Intervjuperson D berättar att de gjorde 40 till 50 

pressresor. Intervjuperson E anser även han att det är viktigt med pressresor och använder 

samma argument nämligen att trovärdigheten höjs om ett företag lyckas få journalister att 

skriva om destinationen jämfört med annonser.  

Företag A och B berättar att de fick mycket hjälp av media med att få ut information samt att 

marknadsföra Thailand till Sveriges befolkning genom att det var många journalister som 

stannade kvar i Thailand och rapporterade hur läget såg ut. De menar att de fått mycket hjälp 

gratis på detta sätt och har inte som företag C anordnat resor för pressen för att på så sett bidra 

till ökad publicitet. 
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5.4 Övervaka återhämtningen och analysera de erfaren-

heter som kan dras utav krisen 
 

Att göra några speciella marknadsundersökningar över hur marknaden påverkades av kata-

strofen 2004 var det inga av företagen som gjorde. Dock menar företag A och B att de sedan 

tidigare gjort regelbundna undersökningar och utvärderingar om hur kunderna har haft det på 

sin resa. Företag A gick från att dela ut frågeformulär på bussen till flygplatsen när rese-

närerna var på väg hem från sin semester till att skicka ut dem digitalt när resenärerna kommit 

hem. Intervjuperson A förklarar att de var oroliga att svarsfrekvensen inte skulle bli lika hög 

på grund av att kunderna inte kunde vara anonyma längre men förklarar att det inte var något 

som de märkte av. Företag B skickar inte ut utvärderingar till alla sina kunder. I de fall då de 

följer upp sina kunder ligger detta ansvar på den person som sålde resan i fråga att följa upp 

sina resenärer men intervjuperson C poängterar att undersökningar görs. Direkt i samband 

katastrofen gjordes inga massiva undersökningar utan företagen hade sina normala utvärde-

ringar med vissa mindre förändringar i frågor. 

Alla företag nämner att efter tsunamin 2004 ändrade de delar av sin krishanteringsplan. 

Intervjuperson C förklarar att de inte drabbades lika hårt av tsunamikatastrofen utan deras 

största kris var i samband med attackerna mot World Trade Center i USA 2001. Efter det så 

utarbetades en ny och bättre krishanteringsplan som de har haft stor hjälp av under tsunami-

katastrofen. Efter tsunamin så blev dock deras krisplan mer uttalad och genomarbetad. 

Intervjuperson A förklarar att de efter tsunamin förbättrade deras system gällande hanteringen 

av passagerarlistor då de tidigare haft ett besvärligare system. Intervjuperson B menar även att 

företag A kunde vara bättre när det kom till kommunikationen med både kunder och media 

och framhäver att informationshanteringen är även något som de blivit bättre på efter 

tsunamin. Intervjuperson D berättar att de innan tsunamikatastrofen inte hade någon krisplan 

men det är något som har upprättats efteråt och omfattar olika typer av kriser. 
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6. Analys 
 

 

Vi kommer nedan att presentera den analys vi har utformat med hjälp av den insamlade empirin och den teori 

som vi tidigare presenterat. Vi kommer att presentera våra reflektioner och utgå från den modell som vi har 

använt som utgångspunkt. 

 

 

6.1 Identifiera problemet huruvida det är en kris eller fara 
 

Då Thailand enligt intervjuperson D inte har varit med om en kris som kan liknas vid 

tsunamikatastrofen vilket gjorde att den kom som en chock för hela landet. Holmberg (2002) 

menar att det är omöjligt att undvika hot såsom kriser och det är därför viktigt för företag 

inom turismbranschen att förbereda sig inför potentiella kriser för att kunna hantera situatio-

nen på bästa möjliga sätt. Utifrån Parsons (1996) indelning av tre olika typer av kriser så anser 

vi att tsunamikatastrofen kan definieras som en omedelbar kris vilket innebär att den uppstod 

utan någon förvarning. Denna kategorityp av kris är näst intill omöjlig att förbereda sig inför. 

Intervjuperson D hävdar att Thailand överlag inte arbetar på ett förebildligt sätt med kris-

hantering vilket inte gjorde saken bättre. Hon menar även att thailändarna aldrig hade hört 

talas om en tsunami innan den inträffade och detta menar vi var en av de största faktorerna till 

att en så stor förvirring uppstod kring hur situationen skulle hanteras och de kunde därför inte 

hantera krisen ultimat.  Även i Sverige så var kunskapen av vad en tsunami var för någonting 

begränsad vilket vi menar ledde till att det var svårt för alla parter att inse allvaret i situatio-

nen. Intervjuperson D var under katastrofen på plats i Thailand och förstod därför snabbare 

allvaret i situationen än vad vi i Sverige gjorde. Vi anser att okunskapen kring fenomenet ska-

pade brister i kommunikationen mellan Thailand och Sverige vilket vi skulle vilja hävda var 

anledningen till att intervjuperson A inte förstod omfattningen av katastrofen förrän ett dygn 

efter. 

Vi har kommit fram till att ovan nämnda faktorer påverkade krishanteringen och enligt 

Heath´s (1998) RRRR-modell så ser vi att alla parter hamnade direkt i det tredje steget i mo-

dellen, response, som innefattar bland annat hur en organisation ska utvärdera krisen och hur 

den skall hanteras av organisationen för att dra nya kunskaper. För att lyckas med recovery-

fasen i Heath´s (1998) RRRR-modell anser vi att alla faser är viktiga att gå igenom. Den 

första och andra fasen som innefattar hur potentiella risker identifieras och värderas samt 

poängterar vikten av att utbilda personal och ledning i agerandet vid en kris även om detta 

innebär att förbereda sig inför främmande kriser. Intervjuperson E menar att ingen annan kris 

är den andre lik och att det därför är omöjligt att förbereda hur hanteringen av krisen ska gå 

till men vi anser att det är viktigt att tänka på potentiella scenarion även om vi håller med om 

att det är svårt att förbereda sig inför kriser som anses främmande eller osannolika.   
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De två första stegen menar vi är speciellt viktiga då Mitroff och Anagnos (2001) presenterar 

modellen best practice model vilken delar in olika sorters kriser i sju olika kategorier och 

tsunamikatastrofen passar in i kategorin naturkatastrofer. Mitroff och Anagnos (2001) be-

skriver att det är viktigt att företag förbereder sig för minst en kris inom varje kategori då alla 

kategorier kan inträffa i vilken organisation som helst. Intervjuperson D förklarar att Thailand 

sågs som Sverige som land där risken är minimal att drabbas av en naturkatastrof. Därför 

menar vi att många organisationer inom resebranschen inte hade förberett sig för just denna 

kriskategori. Detta argument styrks av intervjuperson A som förklarar att företag A:s kris-

förberedning enbart berörde kriser som flygplanskrascher och hotellbränder. Hon hävdar även 

att tsunamikatastrofen var och är den största krisen som någonsin drabbat företag A. 

Enligt Heaths (1998) RRRR-modell ser vi att det sista steget, recovery, har medfört att det 

efter katastrofen har upprättats tsunamivarningssystem. Vi menar att om en tsunami skulle 

uppstå idag så skulle krisen inte bli lika omfattande då företag inte skulle tvingats in i tredje 

fasen direkt då det finns teknologi som hjälper till att förutspå en tsunami. Eftersom att stort 

fokus har lagts på intern utvärdering efter tsunamikatastrofen 2004 ser vi hur alla faser i 

RRRR-modellen idag skulle gås igenom om en liknande katastrof skulle inträffa.  

Intervjuperson B förklarar att han var rädd för att Thailand aldrig skulle lyckas med att 

komma tillbaka och bli lika starkt resmål som innan. Även om Thailand arbetade med kris-

hantering i form av bl.a. riskmanagement var de inte förberedda på att en katastrof som tsu-

namin skulle kunna inträffa och borde därför inte klarat sig så bra ur den då Thailand idag är 

återuppbyggt och populärare än någonsin. 

Diskussionen ovan visar på hur organisationer hade svårigheter med att fastställa huruvida 

tsunamin var en kris eller fara då den för alla kom som en chock och ingen hade varit med om 

ett liknande fenomen tidigare. 

 

6.2 Upprätta krishanteringsteam 
 

Vikten av att upprätta ett krishanteringsteam kan vi likna vid organistrationsstrukturslagret i 

Mitroff och Anagnos (2001) The onion model. Modellen beskriver hur en organisation bör 

vara uppbyggd för att hantera en krissituation på bästa möjliga sätt. 

Organisationsstrukturslagret i the onion model representerar olika subsystem som en orga-

nisation består av och speglar organisationens struktur vilken är extra vital vid hantering av en 

kris. Eftersom Beirman (2003) poängterar vikten av att en organisation utser ett team med 

definierade roller under krishanteringen av en specifik situation menar vi att organisations-

strukturlagret i The onion model kommer att spela en vital roll i detta steg. Även Intervju-

person E poängterar vikten av att ha en tydlig organisationsstruktur. Vi anser att om en orga-

nisation har en tydlig struktur underlättar detta krishanteringen och upprättandet av definie-

rade roller under krisen. 



47 

Intervjuperson C berättar att deras huvudkontor ligger i Danmark med sina underkontor runt 

om i Norden. Vi ser en tydlig koppling till att dessa underkontor fungerar som organisationens 

subsystem. Intervjuperson C berättar att all information om hur hanteringen skulle ske kom 

från företagets produktansvarig i Danmark. Att ha en person som bär huvudansvaret så som 

en krisledare eller en VD är någonting som Beirman (2003) lyfter fram och vi ser hur detta är 

mycket centralt för att upprätthålla en ordning i kaoset. 

Beirman (2003) poängterar även vikten av att ha en huvudtalesman i varje team inom organi-

sationen vilket intervjuperson C berättar att de utsåg på kontoret i Sverige. Denna person 

hanterade all information och kommunikation utåt med tydliga delegationer från huvud-

kontoret i Danmark. 

Företag A har sedan tidigare en krisledningscentral som alltid kontaktas i första hand i kris-

situationer. Att sedan tidigare ha ett sådant subsystem inom organisationen anser vi vara till 

stor fördel då företaget blir mer effektiv i sin krishantering. Hon förklarar även att tre personer 

utsågs att ansvara för jourtelefonen dygnet runt och därmed hantera kontakten med media 

vilket Beirman (2003) poängterar som grundläggande då han förklarar vikten av att definiera 

varje teams huvuduppgifter under krisen. Vi ser att dessa tre personer som ansvarade för 

jourtelefonen fungerade som ett team inom krisledningsteamet. Vi ser att en tydlig struktur i 

detta subsystem i form av krishanteringsteam då de hade väl definierade roller med specifika 

uppgifter vilket vi anser är viktigt för att inte skapa förvirring. Att använda sig av en tydlig 

struktur med klara instruktioner från ledningen medför att alla vet vad deras uppgift består av 

och kan därför koncentrera sig på en sak i taget. Intervjuperson A hävdar att företag A klarade 

sig smidigt ur krisen vilket vi kopplar till att de hade en bestämd struktur med tydliga rikt-

linjer att arbeta efter. 

Intervjuperson D berättar att företag C:s underkontor som ligger i Stockholm fungerar som 

representant för hela Norden och Baltikum vilket hon poängterar är många länder att ansvara 

för. Hon berättar även att huvudkontoret ligger i Bangkok och att thailändares syn på kris-

hantering ser annorlunda ut än nordbors och balters. Hon berättar att hennes chef på huvud-

kontoret i Thailand ansåg att flygen kunde fortgå till Thailand. Vi ser detta som en tydlig 

kulturkrock då företaget består av olika kulturer eftersom huvudkontoret är stationerat i 

Thailand och Norden och Baltikums kontor i Sverige. 

Mitroff och Anagnos (2001) berättar hur kulturlagret i The onion model karakteriserar en 

organisations kultur vilket tenderar att avgöra hur ett företag hanterar en kris och om det 

överhuvudtaget är krisbenäget. The onion model visar även att ledningens värderingar och 

moral genomsyrar hela organisationen och påverkar därför hur företaget väljer att agera i en 

krissituation. Då ledningen som nämnts tidigare verkar från Thailand är det deras värderingar 

och moral som i första hand kom att påverka hur krishanteringen gick till. Intervjuperson D 

som är thailändska men har varit bosatt i Sverige i 30 år satte ned foten och sa ifrån då hon 

insåg att ledningens planer för hur krisen skulle hanteras inte var hållbart i Norden och 

Baltikum. Denna typ av struktur som brer sig ut över olika världsdelar och olika kulturer ser 

vi försvårar hanteringen av en kris. Hade inte intervjuperson D varit insatt i dessa kultur-

skillnader anser vi inte att företag C skulle kommit ur krisen så pass bra som de gjorde. Den 
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kunskap intervjuperson D sitter inne på skulle vi vilja koppla till Mitroff och Anagnos (2001) 

humana faktorer-lagret i the onion model som består av den kunskap som personer i ett före-

tag sitter inne på som kan vara av nytta i olika situationer. 

Media och public relations samt Relationer med reseföretag 

Vi har i detta steg valt att slå ihop de två underrubrikerna media och public relations samt 

relationer med reseföretag. Detta därför att vi anser att de i vår empiri går hand i hand. Den 

information som funnits kring relationer med andra företag kretsar kring hur företag C har 

samarbetat med andra företag inom branschen i sin mediahantering. 

Kotler (1993) beskriver att media är en vital faktor för företag att ha i beräkningarna då 

konsumenter tenderar att påverkas av hur media framställer en destination. Vi anser därför att 

det är viktigt att tänka på hur destinationen presenteras i media då detta kan vara avgörande 

för en destinations image. Beirman (2003) belyser vikten av att använda sig utav media efter 

att en kris har drabbat en destination. Han menar att det är mycket centralt att hålla sig god 

med media för att se till att inte fel information kommer ut. Vi anser att det därför är vitalt för 

en organisation att utse en huvudtalesman som hanterar denna kommunikation. 

Intervjuperson A hävdar att företag A under tsunamikatastrofen utsåg tre stycken huvudtalare 

som hela tiden turades om att ha hand om jourtelefonen och var tillgängliga dygnet om. Hon 

berättar dock att fokus valdes att läggas på resenärerna istället för media. Detta för att de i 

företag A ville koncentrera sig på att finnas där för sina resenärer i första hand och se till att 

de mådde bra och hjälpa dem ta sig hem ordentligt. Intervjuperson B talar om att företag A 

under krisen ville visa att de var ett företag som hela tiden bibehöll sin goda service och satte 

sina kunder i första rummet. Detta tillvägagångssätt anser vi har en stark koppling till 

relationsmarknadsföring då relationsmarknadsföring enligt Cooper et. al (2004) bygger på 

förtroende och tillit mellan företag och kunder och viljan att ge bra service istället för att låta 

den vinstdrivande inställningen dominera. De menar att denna typ av marknadsföring syftar 

till att skapa långsiktiga relationer genom att behålla sina kunder. Vi anser att företag A 

handlade rätt då de satsade på att visa att de bryr sig om sina kunder, inte bara för att de är 

deras kunder som de tjänar pengar på utan för att de är människor. Detta förstärks då intervju-

person A talar om hur alla resebolagen gick ihop för att hjälpa varandra och slutade därför 

försöka skilja på sina egna resenärer och andras, de hjälpte istället alla människor de stötte på. 

Att gå ifrån ett vinstdrivande koncept till att koncentrera sig mer på människan och mänskliga 

rättigheter menar vi ligger helt rätt i tiden eftersom detta bygger upp ett förtroende hos kunden 

för resebolaget och medför därför långsiktiga relationer. Intervjuperson E framhåller även 

vikten av att ha en god relation med sina kunder och anser att detta är en självklarhet. Vi ser 

också detta som en självklarhet. Detta är viktigt att belysa då vi menar att relationen till 

kunden är en del av marknadsföringen. 

Intervjuperson C hävdar att företag B inte aktivt arbetade så mycket med media, hon menar 

att de inte släppte så mycket pressreleaser därför att journalisterna täckte detta område bra på 

egen hand. Deras VD på företaget fungerade som huvudtalesman under krisen vilket egentli-

gen går hand i hand med vad teorin då Beirman (2003) belyser vikten av att utse en talesman 

som hanterar media under krisen.  
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Vi har kommit fram till att det utåt sett kan anses lite fult att öppet gå ut i media under en kris. 

Vi har märkt att de flesta av våra intervjupersoner har svarat nekande när vi ställt frågan om 

de har hanterat media på något vis under krisen. Under intervjuernas gång har vi insett att 

nästan all hantering av krisen faktiskt har kretsat kring media. Vi anser att det har lagts stor 

vikt vid hanteringen av media och att de flesta intervjupersoner anser att media är viktigt att 

hantera, dock verkar det inte vara något de gärna talar öppet om. Exempelvis berättar intervju-

person B att företag A fick mycket positiv feedback från media kring det de gjorde vilket 

fungerade som gratis marknadsföring för företaget. Vi menar därför att exempelvis företag A 

möjligen har haft media i åtanke när de valde att hantera relationerna till sina kunder. Detta 

anar vi att många är väldigt försiktiga med att uttala. Företag A berättar även att de i efterhand 

ser att de skulle ha varit bättre på att kommunicera med media. Intervjuperson A berättar hur 

hon beundrade Lottie Knutsson, informationsdirektör på Fritidsresor, agerande i media. 

Intervjuperson B berättar också att företag A tidigare borde insett vilken stor möjlighet till 

marknadsföring media faktiskt hade varit för dem och att de borde utnyttjat denna möjlighet 

ytterligare. Vidare berättar intervjuperson A att de på företag A idag har en informationschef 

vars huvudansvarsområde är att hantera media. Att ha en person som är ansvarig för media-

hanteringen vill vi belysa är vitalt. Vi anser även att Lottie Knutssons agerande under krisen i 

media har kommit att påverka många företags syn på media och hanteringen med dessa under 

kris. 

Företag C är ett företag som faktiskt aktivt belyser sitt samarbete med media under krisen. 

Intervjuperson D trycker på hur företag C anordnade 40 till 50 stycken pressresor till Thailand 

samt att de gick ut i tidningar såsom Metro och City för att kondolera och visa sitt medlidande 

till alla anhöriga. Vi anser att intervjuperson C förstod vikten av att hålla sig god med media 

som en bra strategi för att kommunicera med marknaden. 

Som teorin belyser så är det enligt Beirman (2003) viktigt att hela tiden vara ärlig och öppen 

med media till den mån det går så att inte media skapar en egen bild av krisen som kan vara 

negativ och missgynnande för destinationen. Intervjuperson D berättar att syftet med press-

resorna var att bjuda in nyckelpersoner inom turismbranschen att besöka destinationen för att 

de sedan själva skulle kunna återberätta hur läget såg ut och ärligt kunna rekommendera rese-

närer att besöka Thailand. Att bjuda in nyckelpersoner med hög trovärdighet för att besöka 

destinationen anser vi för ett företag som företag C är rätt prioritering då företag C inte är ett 

företag som har egna resenärer på destinationen. Detta är även något som Beirman (2003) 

belyser vikten av. 

Alla de tillfrågade företagen berättar att de direkt efter vetskapen av katastrofen släckte ner 

sina webbsidor och tog bort bilder på glada barn och långa vita stränder. Företagen hävdar att 

detta inte var i marknadsföringssyfte utan i ren respekt för de drabbade och dess anhöriga.  

Payne (1993) förklarar att det inte bara är relationerna till konsumenterna som är av stor vikt 

utan även relationer till externa intressenter så som media. Vi anser att det är intressant att alla 

intervjuobjekt som arbetar som marknadsförare på respektive företag, inte anser att de 

marknadsförde Thailand över huvudtaget och inte använde sig av någon marknads-

kommunikationsstrategi under krisen. Att släcka ner webbsidorna anser vi dock är en tydlig 

marknadskommunikationsstrategi som har kopplingar till relationsmarknadsföring då före-
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tagen visar att de bryr sig. Varför intervjupersonerna svarade nekande till användning av 

marknadsföring efter krisen menar vi, som tidigare nämnts, är för att det anses som lite fult att 

öppet gå ut med att försöka sälja resor till en destination som blivit så hårt drabbat av en kris.  

Intern kommunikation och informationsspridning 

Som nämnts tidigare i uppsatsen berättar intervjuperson A hur företag A under krisen hade en 

krisledningscentral som kommunicerade ut information internt i företaget till alla personal-

delar. Att ha en god intern kommunikation är även något som intervjuperson E anser vitalt 

och menar att det är mycket viktigt att alla interna kanaler är fullständigt öppna för att under-

lätta hanteringen av krisen. Intervjuperson A belyser även att de under krisen skickade ner 

folk till Thailand från huvudkontoret för att stötta personalen på plats. Huvudkontoret såg hela 

tiden till att ha kontakt med personalen i Thailand för att kunna uppdatera och bli uppdaterade 

om situationen. Vi anser att detta är vitalt för att alla inom företaget skall kunna agera korrekt 

i hanteringen av en krissituation. Beirman (2003) belyser vikten av intern kommunikation 

under en kris. 

Då intervjuperson D, som nämnts ovan, befann sig på plats i Thailand kunde hon åta sig 

rollen som kommunikatör mellan kontoret i Sverige och det i Thailand. Beirman (2003) anser 

att detta är viktigt då han menar att personalen på plats under en kris hela tiden måste vara 

uppdaterade om situationen och vilka roller de bör inta under krishanteringen för att undvika 

att förvirring uppstår. Kelly och Nankervis (2001) pekar på att det är viktigt att en destination 

representeras av personal försedd med information för att kunna ge bästa möjliga service i 

mötet med kunden. De menar att marknadsföringen av en destination även sker genom per-

sonal på plats och är minst lika viktig som marknadsföring som visas på TV eller i tidningar. 

Denna kanal är viktig att beakta då word-of-mouth tenderar att sprida sig kring hur en desti-

nation har upplevts på plats vare sig det handlar om positiv eller negativ kritik. 

Vi ser att detta är centralt i marknadsföringen av en destination då vi menar att om personalen 

på plats har bristande information om situationen inte kan bemöta resenärernas frågor på bästa 

sätt och därför inte hjälpa dem att lösa situationen de befinner sig i. Vi anser att om detta möte 

med kunden misslyckas kommer resenärerna att känna sig missnöjda med företaget och 

imagen av detsamma kommer att förändras till det negativa och resenärerna kommer därför i 

framtiden att byta researrangör till någon av företagets konkurrenter. 

Destinationens gensvar av samordningen med den lokala turist och besöksnäringen 

Vi anser att det under en krissituation är viktigt att alla olika delar på en destination försöker 

gå ihop för att hjälpa varandra med att föra turisterna i säkerhet. Vi anser att om så många 

olika delar inom turismen på en destination hjälps åt så blir resultatet effektivare och bättre för 

alla parter. 

Intervjuperson A förklarar att företag A tillsammans med andra reseföretag gick samman i ett 

gemensamt brev som alla resenärerna tillhandahölls med när de landade i Sverige igen. Brevet 

innehöll information om vilket stöd som kunde erbjudas för att få hjälp med bearbetnings-

processen med upplevelsen av tsunamin. Anledningen till att de olika företagen gick ut med 

ett gemensamt brev var för att alla skulle erbjudas samma hjälp samt då reseföretagen såg till 
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att inte skilja på sina och andra bolags resenärer. Intervjuperson A berättar även att de flög ner 

tomma flyg till Thailand för att fylla dem med svenska turister och föra dem tillbaka till 

säkerheten i Sverige. Vad vi reagerar på är att två av tre intervjuade företag lägger stor vikt 

vid att berätta för oss hur de gjorde allt de kunde för att flyga hem svenskar till säkerheten i 

Sverige. Vad vi saknar i deras berättelser är hur de förde svenskarna till uppsamlingsplatserna 

i Thailand som exempelvis den som svenska ambassaden upprättade på stranden i Phuket. 

Vad exempelvis intervjuperson D berättar är hur hjälpsamma thailändarna var under kata-

strofen då de hjälpte turisterna med både transport, mat och boende. Vi anser att Svenska före-

tag i sin krishantering inte endast borde koncentrera sig på hur de skulle få hem svenskarna 

till Sverige från Thailand utan även hur de skulle transportera turisterna till säkerhet på den 

krisdrabbade destinationen. Vi menar att ett företag inger känslan av säkerhet och trygghet om 

de ser till att finnas där för sina turister genom hela processen. Detta är någonting vi finner att 

Beirman (2003) redogör vara viktigt och belyser även att det kan vara avgörande i en konsu-

ments val av destination. Mansfeld (2006) belyser även han att människor har en viss tendens 

att ändra sina planer, boka av eller boka om en resa om destinationen i fråga är hotad av något 

slag. Detta styrker bara vårt argument om att företag idag borde fokusera mer på att få sina 

kunder att känna sig säkra och trygga i händerna på det reseföretag de valt att resa med. Vi 

förstår att just tsunamin var en kaosartad situation som inget reseföretag hade beräknat eller 

förberett sig inför men vi vill ändå belysa våra tankar kring detta. 

Vad Beirman (2003) beskriver vara viktigt under återhämtningsfasen efter en kris är att före-

tag ser till att använda sig av lägre priser eller liknande kampanjer för att locka tillbaka sina 

turister till destinationen. Vi uppfattar inte att något av de företag vi har intervjuat har använt 

sig av några särskilda kampanjer såsom rabatterade priser efter tsunamikatastrofen för att sälja 

fler resor. Intervjuperson A och B berättar däremot att de sista flygplansplatserna de sålde ut 

på de första planen som flög ned till Thailand såldes till sista-minuten priser men vi uppfatta-

de inte att detta var någonting unikt för just denna situation. Vi har däremot förstått det som 

att dessa sista-minuten priser var lägre än normalt men detta ser vi logiskt då alla priser sjönk 

i samband med krisen. Vi anser att anledningen till att våra intervjuade företag inte använde 

sig av några rabatterade kampanjer var för att de snabbt insåg att intresset för att resa till 

Thailand inte hade sjunkit, snarare ökat. Vi menar därför att företag snabbt insåg att en lång-

siktig prissänkning inte var nödvändig då resenärerna tenderade att vara beredda att betala ett 

högt pris för sin resa. 

Förhållandet med lokala och regionala myndigheter och utländska regeringar 

Även om intervjuperson E menar att förhållandet mellan Sverige och Thailand var bra menar 

intervjuperson A att relationen mellan företag A och de thailändska myndigheterna var svagt 

och innefattade enbart kontakt med sjukhus och med thailändska myndigheter angående 

landningstillstånd. Vi menar att den svaga kommunikationen framför allt berodde på, som 

tidigare nämnts, Thailands bristande kunskaper i hur en krissituation bör hanteras. För-

hållandet med de svenska myndigheterna så som UD var dock bättre men vi har ingen infor-

mation om hur förhållandet mellan UD och de thailändska myndigheterna tedde sig. Att 

svenska reseföretag hade sin primära kontakt med svenska UD ter sig enligt oss självklart då 
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det är UD:s uppgift att upprätthålla kontakten med thailändska myndigheter för att sedan 

kommunicera informationen vidare. 

Efter tsunamikatastrofen hjälpte företag A Thailand med att upprätta barnhem för alla de 

thailändska barn som mist sina föräldrar i katastrofen. Intervjuperson B menar att de på före-

tag A ville vara med och ge tillbaka till Thailand och thailändarna efter deras insats under 

tsunamin. Intervjuperson C berättar även hon hur de såg till att skänka pengar till olika hjälp-

organisationer i samband med katastrofen. Företag A och B publicerade vilka organisationer 

de skänkte pengar till på sina hemsidor och uppmanade där folk i Sverige att göra detsamma. 

Vi anser att detta i första hand verkligen var ett ärligt försök till att hjälpa Thailand som land 

att komma tillbaka, men vi ser även detta som en tydlig marknadsföringsstrategi som ingen av 

våra intervjupersoner ville belysa att det var. Alla våra intervjupersoner var väldigt noggranna 

med att trycka på hur de inte använde sig av katastrofen för att ta hjälp av den i sin marknads-

föring, men vi tycker inte riktigt att det argumentet håller. Publicerar ett företag på sin hem-

sida att de skänker pengar till ett antal organisationer är det för att uppmuntra vanliga männi-

skor att göra samma sak men även för att visa att företaget bryr sig om att hjälpa till för att 

skapa ett större förtroende hos sina kunder. 

Regeringens rådgivning och reseförsäkringar 

Beirman (2003) förklarar hur regionala och utländska regeringar tenderar att ha en stor in-

verkan på hur snabbt en destination kan återhämta sig. Han menar att detta beror på vad de 

utländska regeringarna ger för rekommendationer om huruvida destinationen är säker att be-

söka eller inte. Dessa rekommendationer är ytterst svåra för destinationen och dess myndighet 

att kunna påverka men Beirman (2003) menar att det är viktigt att lokala myndigheter intar en 

konsultativ roll som kan tillhandahålla information och avge en korrekt rapportering för att 

behålla en god relation och hög trovärdighet. 

Intervjuperson D berättar att hon alltid försöker få de thailändska myndigheterna att förstå att 

i de fall då svenska UD avråder svenskar att besöka Thailand så kommer de ta detta råd då en 

reseförsäkring inte gäller om UD avrått att besöka en destination. Detta är någonting som 

thailändare har svårigheter att förstå sig på då de inte har samma syn på kriser och katastrofer 

som svenskar har. Hon tar exemplet då hon under tsunamin befann sig i Thailand och hade 

nära kontakt med sin chef som bara någon dag efter tsunamin tänkte gå ut med att det var 

säkert att resa till Phuket. Intervjuperson D talar om hur hon fick panik och gjorde allt för att 

tala med sin chef för att få honom att förstå att detta var omöjligt, främst då Phuket var orim-

ligt att besöka då allt var jämnat med marken men även då svenska UD avrått alla svenskar att 

besöka Thailand. Hade intervjuperson D inte hejdat sin chef menar vi att svenskarna skulle ha 

tappat förtroendet för företag C. Detta skulle vi vilja koppla till Mitroff och Anagnos (2001) 

the onion model som lyfter fram vikten av att ett företags humana faktorer som är ett lager i 

modellen. Lagret innefattar personal inom ett företag som sitter inne på väsentlig kunskap. 

Har ett företag eller en destination inte personal med de rätta kunskaperna menar vi att de 

riskerar att tappa trovärdighet om de exempelvis ger fel rekommendationer till sina kunder. 
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Externa branschintressenter 

Beirman (2003) förklarar att en av de viktigaste uppgifterna för en destinations-

marknadsförare är att upprätthålla och underhålla samarbeten med externa intressenter som 

säljer destinationen till kunder. Författaren menar att dessa intressenters huvudsakliga uppgift 

är att bistå med hjälp till att marknadsföra destinationen. Intervjuperson B berättar att under 

återuppbyggandet av destinationerna i Thailand fanns en relativt bra kontakt med de 

thailändska myndigheterna om hur återuppbyggandet fortskred. Vi är övertygade om att det 

även var till fördel för svenska reseföretag att media faktiskt hela tiden befann sig på plats i 

Thailand för att följa återuppbyggnadsprocessen och rapportera om denna. 

Intervjuperson D förklarar, som nämnts tidigare, att de på företag C anordnade pressresor till 

Thailand för att nyckelpersoner inom turismbranschen skulle få möjlighet att följa återupp-

byggandet av destinationerna. Vi kopplar detta till relationsmarknadsföring då Payne (1993) 

menar att en bredare syn håller på att växa fram på de marknader som företaget interagerar på 

och det är inte bara relationen till konsumenterna som är mest centralt utan även relationer 

med externa intressenter. Cooper et. al (2008) menar att det är myndigheterna som har 

ansvaret och instrumenten att hantera turismen på destinationen då det är de som bland annat 

upprätthåller säkerheten på destinationen. Som nämnts tidigare är det enligt Beirman (2003) 

viktigt för en konsument att känna trygghet och säkerhet inför sitt val av destination. Vi anser 

att företag C agerat förnuftigt då de sett till att anordna pressresor till Thailand så att svenska 

folket fick möjlighet att följa återuppbyggandet av landet och därmed kunna känna sig trygga 

med att resa dit igen. 

Intervjuperson E berättar som tidigare nämnts att förhållandet mellan Sverige och Thailand 

sträcker sig lång tillbaka och att detta förhållande och goda relation har påverkat svenskarnas 

uppfattning av Thailand och medfört att många vill resa tillbaka. Vi tror att detta har en stor 

betydelse och håller med intervjupersonernas åsikter.  

 

6.3 Marknadsför destinationen under och efter krisen 

 

Beirman (2003) trycker på att efter en kris bör all marknadsföring dras in under en kortare 

period för att sedan efter ett tag fokusera på en efter-krisen-kampanj då det kan vara så att 

marknadsföringen kommer att ändras efter krisen. 

Alla våra intervjupersoner hävdar att de direkt efter tsunamin drog in all marknadsföring av 

Thailand. Intervjuperson A beskriver hur företag A valde att dra in sin marknadsföring och 

släcka ned sin webbsida. Under första månaden efter tsunamin möttes kunderna inte av bilder 

på glada barn och fina stränder när de besökte hemsidan. Hemsidan bestod istället av länkar 

som det sedan gick att klicka sig vidare genom. Efter en månad när företag A började åter-

uppta flygtrafiken till Thailand igen och sälja ut de restplatser som fanns tillgängliga så 

marknadsförde de fortfarande inte Thailand med hjälp av glada barn som lekte på stränderna 

för de tyckte det kändes för tidigt och därför fel berättar intervjuperson A. Vad de istället såg 
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till att publicera på sin hemsida var det faktum att de hade byggt upp barnhem i Thailand för 

att hjälpa thailändska barn som mist sina föräldrar. 

Även intervjuperson C berättar hur marknadsföringen drogs in helt precis efter katastrofen. På 

deras hemsida gick det finna olika hjälporganisationer som företag B skänkte pengar till där 

de även uppmanade andra att göra detsamma. Hon fortsätter med att berätta att efter en månad 

började även de på företag B att marknadsföra Thailand igen, den enda skillnaden i företag Bs 

marknadsföring hävdar intervjuperson C var att de efter tsunamin fokuserade mycket på att 

försöka locka ned volontärturister och försökte överhuvudtaget få turister att åka till thailand 

igen för att hjälpa landet att komma tillbaka på fötter igen. 

Intervjuperson D berättar även hon att de på företag C undvek att visa bilder på glada barn 

och fina stränder efter tsunamin och använde sig efter tsunamin istället av thailändska 

ansikten i sin marknadsföring eftersom de märkt av hur tacksamma svenskarna var för att 

thailändarna varit så hjälpsamma gentemot turisterna under katastrofen. Intervjuperson E 

menar att släcka ner sin hemsida och visa vital information är det första steget i åter-

ackvireringen och därför mycket viktig. Även företag C arbetade med företag som hade 

kopplingar till hjälp- och volontärorganisationer. 

Vi anser att det under en kris är viktigt att tänka på hur företagets image kan påverkas 

negativt. Govers et. al (2007) menar att turister inte påverkas lika stark av marknadsföringen 

av en destination i samma mån som av imagen av en plats. Mossberg (2001) beskriver hur en 

destinations image är någonting som kan förändras. Kotler (1994) menar att image-

marknadsföring är den minst kostsamma av hans fyra presenterade marknadsföringsstrategier 

när han beskriver destinationsmarknadsföring. Han menar dock att om destinationen har en 

negativ image från början så kan det vara väldigt kostsamt och svårt att ändra människors 

attityd kring imagen. 

Vi anser att beslutet som alla våra intervjupersoner från våra valda företag tog om att släcka 

ned sina hemsidor och dra in all marknadsföring av destination Thailand under krisen var 

klokt då de på detta vis visade respekt för landet och alla anhöriga. Vi menar att detta kan 

kopplas till hur de faktiskt var måna om sin image. Hade företagen inte släckt ned hemsidorna 

och istället fortsatt med marknadsföringen precis som vanligt menar vi att människor hade 

tappat förtroende för företagen och därmed hade imagen påverkats negativt. Det hade då blivit 

kostsamt att försöka vinna tillbaka en god image. Vi anser därför att alla våra intervjuade 

företag handlade korrekt när de agerade på detta vis. 

Vi skulle även vilja lyfta fram företag C:s val av att använda sig av thailändska ansikten i 

marknadsföringen av Thailand efter tsunamin för att på så sätt väcka en känsla hos rese-

närerna för det thailändska folket. Vi har kommit fram till att denna metod var effektiv då, 

som nämnts tidigare, thailändarna var de som gjorde allt för att hjälpa turisterna med mat, 

boende och transport under krisen. Kotler et. al (1993) menar att personmarknadsföring är en 

viktig del av destinationsmarknadsföringens strategier. Han berättar hur denna strategi kan ha 

en avgörande roll i att påverka en destinations image då invånarna inte får förglömmas. Vi vill 

även belysa det Elbe (2007) lyfter fram om att det är av vikt att framhäva lokalbefolkningens 

anknytning till platsen och detta kan enligt författaren förstärkas om de lokala invånarna med-
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verkat i samarbetsprocessen för att konstruera en image åt platsen. Thailändarna erbjöd inte 

bara turisterna sina hem, pengar och mat utan de arbetade även flitigt med att så snabbt som 

möjligt reparera destinationen. Vi anser att lokalbefolkningen i Thailand spelade en stor roll i 

den image Thailand vann ur tsunamin genom sitt agerande. Här kom svenskarna att bygga 

upp en stark kärlek till det thailändska folket. Att använda sig av thailändarna i sin marknads-

föring för att höja Thailands image menar vi därför var skickligt av företag C. 

Isolerad marknadsföring 

Beirman (2003) berättar hur det är bra att separera det krisdrabbade området i ett land från de 

områden som är säkra att besöka. Han menar på att det kan vara en fördel att under krisen 

marknadsföra andra delar av landet som inte är drabbade. Som nämnts tidigare berättar samt-

liga intervjuade personer som representerat ett företag att de under katastrofen och perioden 

precis efter katastrofen såg till att marknadsföra andra delar av Thailand för att inte tappa 

turismen helt. Intervjuperson C menar även att det kan vara bra att marknadsföra andra delar 

och destinationer som inte är drabbade av krisen men att det beror på hur stor krisen är och 

vad det är för typ av kris. Vi menar att det kan vara svårare att få turister att åka till ett land 

som är drabbad av oroligheter samt att om UD avråder att besöka landet även om det är ofar-

ligt att besöka andra destinationer som inte drabbats av krisen. Vad det är för typ av kris och 

dess utbredd menar vi måste beaktas. Vi finner dock att det var väldigt viktigt för Thailands 

ekonomi att reseföretagen i Sverige såg till att locka turisterna till andra delar av Thailand, 

detta då Kelly och Nankervis (2001) beskriver hur en destination kan nå ekonomiska fördelar 

genom turism som näring.  Beirman (2003) styrker detta påstående då han förklarar att många 

länder idag är ekonomiskt beroende av deras turismnäring därför kan en kris innebära vitala 

problem för deras ekonomi. Därför anser vi att destinationsmarknadsföringen av en desti-

nation under kris är viktig att hantera på korrekt sätt så att krisen undviker förödande konse-

kvenser för destinationens samt reseföretagens ekonomi. 

Kelly och Nankervis (2001) lyfter fram vikten av platsen där någonting utspelar sig när de 

beskriver marknadsföring av en destination. De talar om att var någonting utspelas eller den 

plats en resenär bestämmer sig för att besöka är den huvudsakliga produkten tillsammans med 

upplevelsen. Intervjuperson A berättar hur många resenärer blev ilskna då de insåg att de 

ruttades om till andra destinationer i Thailand eller att deras biljetter antingen gick att avboka 

eller omboka till en annan destination i Thailand som inte drabbats av tsunamin. Detta menar 

vi påverkade deras förväntningar och helhetsupplevelse då de besökte en destination de inte 

hade tänkt besöka från början. Detta anser vi i ett annat fall skulle kunnat ha påverkat imagen 

negativt men just i detta fall med tsunamin menar vi att resenärer sedan insåg allvaret av 

situationen och att resebolagen faktiskt gjorde vad de var tvungna till. Vi menar snarare att 

reseföretagen vann på detta agerande i längden då de visade att de ville föra sina resenärer till 

säkrare platser så länge krisen var påtaglig. 

Intervjuperson A berättar också hur de på företag A betalade tillbaka pengar till sina rese-

närer, även till resenärer hon anser inte riktigt kunde kräva det. Vi skulle vilja säga att detta 

var klokt då de visade att de brydde sig om sina kunder och ville att de även skulle välja just 

företag A nästa gång de ville resa igen. Att skapa långsiktiga relationer är enligt Cooper et. al 

(2004)  en viktig del av relationsmarknadsföringen. Vi har kommit fram till att vårdar ett före-
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tag sina relationer så kommer de att klara sig ur många olika kritiska situationer då vi insett att 

relationsmarknadsföring är nyckeln till mycket inom marknadsföring. 

Dela upp marknaden  

Intervjuperson B berättar att han var rädd att katastrofen skulle resultera i att Thailand skulle 

bli svagare som resmål men att han har insett att han hade fel. Han menar tillsammans med 

intervjuperson C att Thailand som destination har vuxit sedan katastrofen och fortsätter att 

växa för varje år. Både företag A och B berättar att de har många trogna och återkommande 

kunder och intervjuperson C förklarar att många valde att resa tillbaka till Thailand för att visa 

sitt stöd till thailändarna. Som tidigare nämnts så menar intervjuperson E att Sveriges för-

hållande med Thailand har en stor del i detta då han även trycker på kungahusens goda rela-

tion med varandra och menar att detta har haft en stor inverkan.  

Beirman (2003) förklarar att det trogna segmentet tenderar att känna sympati för landet och 

befolkningen på den krisdrabbade destinationen. Vi ser en koppling till det som intervju-

person B berättade om att företag A satsade på att stödja sina turister på plats under kata-

strofen. Detta resulterade i att de efter katastrofen hade flera kunder som vill resa tillbaka till 

Thailand och att de väljer att fortsätta resa med företag A. Det fanns dock de turister som 

valde att boka av sina resor när flygtrafiken upptogs. Dessa personer innefattas enligt Beirman 

(2003) det obeslutsamma segmentet och det otrogna segmentet. Han menar att personer i det 

obeslutsamma segmentet väljer att vänta tills det värsta av krisen är över och det otrogna 

segmentet väljer inte att resa till en krisdrabbad destination förrän de är övertygade om att 

platsen är riskfri. Vi menar att det faktum att företag A valde att bygga ett nytt hotell på en av 

de drabbade destinationerna var starkt övertygande för många resenärer att destinationen i 

fråga var så gott som problemfri eller i alla fall på väg i rätt riktning. Vi anser även att det var 

viktigt att företagen kontinuerligt rapporterade om hur återuppbyggnaden fortskred för att 

övertyga folk om att det snart var säkert att besöka destinationerna igen. Att få följa denna 

process anser vi är viktig för att känslan av säkerhet ska infinna sig hos resenärerna och 

kännas tillförlitlig. 

Drivkraft till att återuppbygga marknaden 

Som tidigare nämnts så var medierapporteringen en viktig del i återuppbyggnadsfasen då de 

hela tiden bevakade återuppbyggnadsprocessen. Vi anser att det var mycket tack vare media 

som responderande företag fick så mycket information som de kunde använda sig av och 

publicera på sina hemsidor för att på så sätt förmedla detta till sina konsumenter. Intervju-

person D förklarar att Thailand var snabba med att bygga upp de drabbade destinationerna 

och medias bevakning av detta anser vi medförde att turisterna kom så snabbt tillbaka. Hon 

förklarar även trots att det var en stark mediebevakning så anordnade företag C, som tidigare 

nämnts, pressresor för att se till att rätt nyckelpersoner själva fick beskåda återuppbyggnads-

processen. 

Beirman (2003) förklarar att efter tre till sex månader efter krisens ”slut” så bör ett intensivt 

marknadsföringsincitament påbörjas med exempelvis rabatter eller andra erbjudanden för att 

locka tillbaka resenärerna. Våra intervjupersoner berättar inte att de använde sig av något lik-

nande förutom då de sålde ut de kvarvarande flygstolar som sista-minuten-biljetter. Vi anser 
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att då detta var i slutet av säsongen, som även intervjuperson A poängterar, så var inte res-

målet lika attraktivt för årstiden vilket medförde att marknadsföringskampanjer inte var ak-

tuellt just då. 

Bibehålla en effektiv hemsida 

Alla responderade företag insåg snabbt att webbplatsen var ett viktigt och användbart me-

dium. Som tidigare nämnts så släckte alla företag ner sina webbsidor för att använda dem som 

informationscentraler. Intervjupersonerna A-D poängterar att det såg det som ett primärt mål 

att hålla hemsidan uppdaterad så att information skulle finnas tillgänglig till alla som besökte 

hemsidan. Vi anser att det var ett bra drag av intervjupersonerna A-D att hela tiden se till att 

hemsidan hölls uppdaterad då vi menar att detta inger en bild av professionalitet samt att det 

medför att resenärer och anhöriga känner ett förtroende till företagen. Denna tes får vi stöd i 

då intervjuperson E menar att Fritidsresors snabba agerade och hantering av webbsidan var en 

faktor till att de tog marknadsandelar efter tsunamikatastrofen 2004. 

Beirman (2003) skriver att media ofta förlitar sig på företags hemsidor och den information 

som finns att tillhandahålla där. Vi anser dock att i detta fall var det tvärt om, att det var före-

tagen som hämtade information i störst utsträckning från journalisternas rapportering då det 

var journalisterna som befann sig på plats under och efter katastrofen och kunde därför ide-

ligen rapportera om hur läget var. Då media var en så stor och viktig informationskälla för 

företagen under krisen anser vi att det är märkligt att det bara var företag C som belyser vikten 

av att hålla god kontakt med media under en kris. 

Möjliggöra för opinionsbildare att besöka resmålet 

Att företag C använde sig av pressresor efter krisen anser vi tillsammans med Beirman (2003) 

var en bra och viktig strategi. Beirman (2003) förklarar vikten av detta handlande då det är en 

viktig del i återuppbyggnadsfasen. Även intervjuperson E belyser vikten av att låta journa-

lister själva uppleva och rapportera då detta skapar en större trovärdighet. Vi anser att 

intervjuperson D´s agerande var mycket klokt och bidrog till god publicitet för företag C. 

 

6.4  Övervaka återhämtningen och analysera de erfaren-

heter som kan dras utav krisen 
 

Att det inte gjordes några uttalade marknadsundersökningar av våra intervjupersoner kan vi 

dra kopplingen till att marknaden återhämtade sig mycket snabbt efter katastrofen. Dock 

menar vi inte att marknadsundersökningar är oviktiga utan tvärtom. Under intervjuerna har vi 

uppfattat att företagen inte har gjort några större uppföljningar hur resenärerna upplevt före-

tagens hantering av krisen. Vi har kommit fram till att det hade varit viktigt för företagen att 

göra en uppföljning för att underlätta upprättandet av en SWOT- analys efter krisen. Dock kan 

vi se att företagen har efter katastrofen reviderat sina krisplaner men vi menar att med en 

större undersökning av hur resenärerna uppfattade krisarbetet som grund skulle gett ett bättre 

underlag till en ny krishanteringsplan. 
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En anledning till Thailands snabba återhämtning anser vi ligger i det som intervjuperson E 

nämner, nämligen den goda relationen mellan Sverige och Thailand. En god relation som 

sträcker sig en tid tillbaka tror vi påverkar oss konsumenter mer än vad vi tror. 
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7 Slutsatser 

 

 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser. Vi kommer att med stöd från vår teoretiska 

referensram, vår insamlade empiri och vår analys att belysa de vitalaste delarna vi funnit i forskningen som vi 

genomfört. Vi kommer att inleda kapitlet med att åter igen presentera vår frågeställning samt syftet som vi har 

haft med denna uppsats. Till sist så kommer vi att presentera våra synpunkter på vidare forskning. 

 

 

7.1 Slutsatser 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på ”hur reseföretag hanterat en katastrofsituation på en 

destination” för att genom studien komma fram till de strategier som ter sig lämpliga för 

marknadsföringsarbetet med att locka tillbaka resenärer till den drabbade destinationen. Detta 

har fått oss att använda tsunamikatastrofen 2004 i Thailand som utgångspunkt. För att göra 

denna studie möjlig har vi genomfört fem kvalitativa intervjuer på tre olika reseföretag. Fyra 

av intervjupersonerna inom respektive företag har ledande positioner inom marknadsföring på 

företaget och en respondent arbetar som management- och turismkonsult och har en lång och 

bred erfarenhet inom turismbranschen. Genom intervjupersonernas svar samt den teoretiska 

referensram som vi använt oss av har vi kunnat göra tolkningar och reflektioner som vi 

kommer att presentera nedan i slutsatsen. 

Under arbetsprocessen har vi löpande besvarat den problemformulering som vi presenterat i 

början av uppsatsen och haft som utgångspunkt. Då vi har utgått från en modell om hur en 

destination ska hantera en krissituation under och efter en katastrof kommer vi i detta avsnitt 

presentera en komplettering till denna modell för att ge förslag till förbättringar som rese-

företag kan använda sig av i en krissituation. Vi har alltså utgått från en modell som är ut-

formad för destinationers krishanteringsarbete och marknadsföring och implementerat den på 

reseföretag. Detta för att vi anser att denna modell har en bra struktur och översikt över hur 

marknadsföringsarbete bäst implementeras under och efter en kris. Vi kommer nedan att 

presentera de aspekter vi funnit centrala för reseföretag att beakta när de under och efter en 

kris skall marknadsföra en destination. De slutsatser vi väljer att belysa är de vi funnit centrala 

för att besvara vår frågeställning; vilka marknadsföringsåtgärder är nödvändiga att 

implementera för att ett reseföretag skall kunna locka tillbaka resenärer till en krisdrabbad 

destination? 

Vi kommer nedan att ge förslag till hur förbättringar kan tillämpas och presentera de steg som 

vi tycker behöver utvecklas samt även lyfta fram de delar i modellen som vi anser är extra 

vitala att ha i beaktning. 

För att en organisation ska komma så oskadad som möjligt ut ur en kris har vi kommit fram 

till att det krävs att vara väl förberedd. Om ett företag ska kunna identifiera om problemet är 

en kris eller inte anser vi att det krävs av en organisation att vara förberedd på alla olika 

sorters kriser som kan tänkas drabba en destination. Genom att ta flera olika potentiella och 
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även ickepotentiella kriser i beaktande anser vi att det är lättare för en organisation att 

identifiera om det är en kris eller en fara. 

Vi anser detta vitalt då teorin belyser vikten av att vara förberedd för alla tänkbara kriser. 

Mitroff och Anagnos (2001) skildrar hur best practice model delar in olika sorters kriser i sju 

olika kategorier. De beskriver hur ett företag bör förbereda sig för minst en kris inom varje 

kategori. Heath (1998) belyser även vikten av att vara förberedd på främmande kriser för att 

personal och ledning skall veta hur de ska agera när en sådan kris inträffar. Vi har även utifrån 

empirin sett att inga av de responderade företag eller Thailand som land var förberedda på att 

en kris såsom tsunamin skulle kunna inträffa då de inte tidigare hade hört talas om någonting 

liknande. Vi menar att identifieringen av en kris underlättas om förberedelser sker inom alla 

Mitroff och Anagnos (2001) sju kriskategorier. 

Vikten av att upprätta krishanteringsteam under en kris är något som vi vill belysa. Vi har 

funnit att Mitroff och Anagnos (2001) modell The onion model är viktig för företag att ta till 

sig och lära av. Modellen presenterar, som tidigare nämnts, hur en organisation bör vara upp-

byggd för att på bästa sätt kunna hantera en kris. Vi vill belysa vikten av organisations-

strukturlagret i the onion model då vi anser att detta lager kan underlätta för företag när de ska 

upprätta ett krishanteringsteam. Vi har under våra intervjuer kommit fram till att kris-

hanteringen har upprättats smidigare i exempelvis företag A då de redan innan tsunamin hade 

en tydlig struktur i företaget. De hade även innan tsunamin upprättade subsystem i företaget 

såsom en krisledningscentral. Vi vill därför belysa att det är viktigt för företag att upprätthålla 

en tydlig struktur då detta underlättar etableringen av ett krishanteringsteam om en kris in-

träffar. 

Vi vill även lyfta fram att vi dragit slutsatsen att media är ytterst viktigt att hantera. Beirman 

(2003) presenterar enligt oss en väl utförd plan för hur media och public relations bör bemötas 

under och efter en kris och vi vill därför behålla grundtanken kring dessa delar och endast 

tillföra små kompletteringar. Efter våra intervjuer noterade vi att våra responderande företag 

var försiktiga med att öppet uttala sig om hur relationen med media hanterades efter tsunamin. 

Vi har därför kommit fram till att det kan tänkas anses oetiskt att uttala att mediahanteringen 

varit en prioritering. Vi vill därför försöka ändra detta synsätt genom att belysa vikten av 

Beirman´s (2003) förslag till hur detta beaktas. Vi styrker denna slutsats med det beröm Lottie 

Knutsson fått för sin hantering av media under tsunamikatastrofen vilket bidrog till positiv 

marknadsföring för Fritidsresor. Intervjuperson E beskriver hur Lottie Knutsson och Fritids-

resor kom vinnande ur tsunamin då de hanterade media och sina kundrelationer otroligt väl. 

Han menar även att media är av stor vikt att hantera rätt under en kris då media har stor makt 

att kunna påverka människors åsikter. Intervjuperson E trycker på att det är viktigt att se till 

att ha goda relationer med media innan en kris inträffar. Han understryker att ett företag som 

sett till att ha en kontaktperson inom mediebranschen såsom exempelvis en journalist då 

kommer att ha en fördel när en kris väl inträffar. Vi har därför kommit fram till att detta bör 

kompletteras till Beirman´s (2003) modell som vi utgått ifrån genom uppsatsen. Vi anser att 

det kan underlätta relationen med media förutsatt att den redan är befintlig innan krisen och 

anser det därför viktigt för företag att beakta denna tanke.  

Under uppsatsens gång har vi fått klart för oss att företag idag använder sig av sin hemsida 

som främsta kommunikationscentrum. Beirman (2003) lyfter fram att det är vitalt under en 

kris att bibehålla en effektiv hemsida som hela tiden hålls uppdaterad så att konsumenterna 

lätt kan skaffa sig information om läget. Alla våra respondenter informerade oss under inter-

vjuerna om hur de la stor vikt vid hemsidans utformning under krisen då denna representerar 
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företaget. Intervjuperson E berättar att det idag är viktigt för företag att hantera sin hemsida 

korrekt när en kris inträffar och han berättar att det många gör är att lägga en preliminär sida 

framför första sidan som visas när någon söker sig till hemsidan. Tanken är att hemsidan först 

och främst skall fungera informerande istället för säljande under en krissituation. Alla våra 

intervjuade företag såg till att släcka ned sina hemsidor och låta dessa fungera mer som 

informerande forum under katastrofen. Idag anser vi att det är vitalt att se efter sin hemsida 

för att upprätthålla en god kontakt med sina kunder då det tillkommer mer och mer 

kommunikationskanaler över webben. Vi menar att det idag även är viktigt att använda sig av 

kommunikationskanaler såsom Twitter och Facebook för att lyckas nå ut till alla tänkbara 

segment ett företag riktar sig till. Vi anser att detta blir viktigare och viktigare för att genom 

så många olika kommunikationskanaler som möjligt informera de olika segment ett företag 

riktar sig. Tanken är att alla kunder ska känna sig sedda vilket i sin tur kan stärka relationen 

mellan företag och kund. 

Beirman (2003) lyfter fram en marknadsföringsstrategi som han anser kan vara den bästa 

marknadsföringen av en destination, nämligen att bjuda in högt uppsatta personer inom rese-

branschen som har hög tillförlitlighet att besöka den krisdrabbade destinationen för att med 

egna ögon bedöma läget. Han menar att detta inger mer förtroende för destinationen då en 

oberoende persons åsikt väger tyngre än om en talesman från destinationens myndighet skulle 

yttra sig. Intervjuperson E berättar att detta är en mycket viktig del i återmarknadsföringen 

efter en kris då det tenderar att inge större trovärdighet än annonser. Han menar att som 

enskild faktor är denna den största då media tenderar att påverka oerhört. Detta anser vi styrks 

av det intervjuperson D berättar under vår intervju då hon belyser hur företag C anordnade 40 

till 50 stycken pressresor till Thailand. Hon berättar att detta anordnades för att förmedla att 

destinationen faktiskt var på väg tillbaka och återigen var säker att besöka. Hon la extra vikt 

vid att de under dessa pressresor bjudit in centrala nyckelpersoner inom turismbranschen då 

detta skulle inge högre trovärdighet. Hon menade att detta skulle få turisterna att känna sig 

trygga och säkra i att besöka destinationen. Vi vill belysa vikten av just detta då Beirman 

(2003) beskriver hur känslan av trygghet kan vara avgörande i en konsuments val av en desti-

nation. 

Att reseföretag följer samma rekommendationer som UD går ut med anser vi viktigt för att 

behålla sina konsumenters förtroende. Intervjuperson D berättar att svenskar tenderar att följa 

UD´s rekommendationer då de litar på dessa liksom att en reseförsäkring tenderar att gälla 

endast under förutsättning att besök avrådes. Vi anser därför att det är av vitalt intresse att 

reseföretag följer samma riktlinjer som UD för att behålla sina kunders förtroende. Vi har 

insett att detta kan vara förödande för ett företag då de kan förlora kunder om en av deras vik-

tigaste och största destinationer avrådes från åka till. Därför vill vi här belysa att vi funnit det 

vitalt att ha en bred destinationsportfölj så att det enkelt går att marknadsföra en annan lik-

nande destination som under perioden inte är krisdrabbad. Här igenom undviker rese-

arrangören att förlora sina kunder samtidigt som kontakten upprätthålls och förtroendet be-

varas. 

Vi har dragit slutsatsen att det är viktigt att efter en kris vara mån om sitt trogna segment. Vi 

anser att det kan vara av stor vikt att precis efter en kris fundera på vilket segment av de 

segment ett företag har som marknadsföring skall fokuseras på. Enligt Beirman (2003) finns 

det tre olika typer av kunder som han menar har stor betydelse under en kris och fokusen i 

marknadsföringen bör främst ligga gentemot det trogna segmentet. Intervjuperson C berättar 

att de på företag B valde att precis efter tsunamin fokusera på det segment de kände var lättare 

under den perioden att locka till Thailand. Intervjuperson C berättar att de efter krisen fokuse-

rade mycket på att försöka locka volontärer till Thailand men att de även i sin marknadsföring 
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tryckte på att resandet till Thailand var tvunget fortsätta för att inte Thailand som land skulle 

bli lidande ekonomiskt. Intervjuperson E berättar att han tror att företag i en kris såsom tsu-

namin bör fokusera på ett segment där kunderna kan anses orädda. Han menar exempelvis att 

40-talister tenderar att vara mindre oroliga av sig och de representerar även ett segment som 

har tid och pengar. Vi anser att det kan vara viktigt att välja vilka segment som känns troget 

och säkert att vända sin marknadsföring till efter en kris. Vi menar inte att en omsegmentering 

bör ske men dock ett val bör ske av vilket av tillgängliga segment som företag bör fokusera 

på. 

Efter en kris anser vi att det är minst lika viktigt att arbeta med intern marknadsföring som 

med extern eftersom företagets ledning normalt inte befinner sig på plats under krisen. De 

som befinner sig på plats måste hela tiden förses med väsentlig information så att de inte står 

helt lamslagna och inte vet hur de ska gå till väga. Vi menar att det är personalen på plats som 

är i direkt kontakt med kunden och därför företagets ansikte utåt. Om personalen på plats 

agerar fel så kommer detta att påverka företagets image negativt och relationen till kunden 

kommer även att bli sämre vilket i sin tur kommer innebära att företaget tappar kunder. Vi 

styrker denna slutsats med att Mitroff och Anagnos (2001) beskriver hur en företagslednings 

värderingar och moral bör genomsyra hela organisationen då dessa kommer att påverka hur 

ett företag väljer att agera i en krissituation. Vi insåg även vikten av detta då intervjuperson A 

berättar att de har en krisledningscentral som delegerar ut information internt inom företaget 

och hon hävdar att engagemanget under krisen blev enormt inom företaget. Även intervju-

person C berättar hur information delegerades ut till personalen inom företaget via huvud-

kontoret i Danmark. Vi kan se att situationen var mer rörig för företag C då informationen 

kom från olika håll och från personer med olika kulturella bakgrunder. Vi menar att detta 

skapade förvirring inom företag C då inga klara besked gavs om vad som skulle göras. Det 

alla responderande företag gjorde var att skicka ned personal till Thailand så att personalen på 

plats skulle förses med stöd och expertis. Beirman (2003) belyser att det är viktigt med intern 

kommunikation inom ett företag under en kris då personalen hela tiden måste bli uppdaterade 

om situationen och vilka roller som bör intas. Vi menar att det under en kris är centralt att hela 

tiden se till att hålla ihop och hjälpa varandra inom företaget så att kunden känner att det finns 

en stabil punkt att kunna lita på och luta sig tillbaka mot. 

Ovanstående diskussioner som uppkommit under uppsatsens gång leder oss inpå förståelsen 

av att relationer blivit allt viktigare. Detta är någonting vi tycker teorin kring hur marknads-

föring efter en kris fungerar borde fokusera mer på. Under insamlandet av vår empiri har vi 

förstått att det är just relationer som har satts på prov under tsunamikatastrofen. Vi anser att 

ett företag borde göra allt för att under en kris inte förlora den image de byggt upp och det är 

då vitalt att försöka bibehålla sina goda kundrelationer men även relationer till andra externa 

och interna intressenter. Horner och Swarbrooke (2008) belyser hur fokus idag inte längre 

ligger på att skaffa nya kunder utan att det har blivit allt viktigare att lägga större vikt på 

existerande kunder för att behålla dessa. Det är i de flesta fall dyrare att locka nya kunder 

istället för att bevara de kunder som företaget redan har. Vi ser att alla våra respondenter i 

första hand har sett till att vårda relationen med kunden då de alla har satt kunden i centrum 

under krisen. Fokus har legat på att vara där för kunderna och hjälpa dem på alla sätt som 

gick. Vi har under uppsatsskrivandets gång insett att våra responderande företag har klarat sig 

ur krisen på ett positivt sätt då de sett till att visa sina kunder att det är de som är viktigast, 

genom att på alla sätt försöka hjälpa dem hem till Sverige, ge tillbaka pengar till resenärer 

som skulle åka till Thailand när de avbokat sina resor, tagit sig tid att prata och informera 

oroliga anhöriga, visat sin sympati på webb och i tidningar, hjälpt till att förse de krisdrabbade 

resenärerna med terapi etc. Vi anser att denna omtanke många reseföretag såg till att visa 

medförde många nöjda kunder i slutändan trots den tragiska incidenten som tog livet av tusen-
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tals människor. Intervjuperson E styrker våra funderingar då han hävdar att det är i relationen 

till kunden som allting grundar sig. Han menar att ett företag måste se till att föra kunderna till 

säkerhet så att de känner sig sedda och behandlade väl. Han menar att lyckas ett företag med 

detta så blir kundens upplevelse i grunden positiv utav reseföretaget mitt i allt kaos. Vi menar 

att detta i framtiden kommer att innebära att kunden väljer samma reseföretag då de hanterat 

situationen i relationen.  

Vi har slutligen även kommit fram till att media spelar en av de största och mest vitala roller-

na för företag under en kris. Det media rapporterar tenderar att vara det som kunden lyssnar 

till och tror på. Det gäller därför att se till att inte bli sågad och nedsmutsad i media. Vi menar 

att Beirman (2003) belyser mycket tydligt hur vital roll media har under en krissituation men 

vi vill belysa hur ett företags relationer och media faktiskt går hand i hand. Vi anser att han-

terar inte ett reseföretag sina kundrelationer under en kris kommer detta att komma ut i media 

och företagets image förstörs då människor tenderar att ta till sig av vad media rapporterar. Så 

vi ser att en god balans bör infinna sig i kontakten med media samt med kunderna då dessa 

ömsesidigt påverkar varandra. Vi menar även att en god relation med media innan en kris är 

vital då det under en kris kan komma vara lättare att påverka media så att inte fel information 

rapporteras till allmänheten. Om informationen som förmedlas via media framhåller att ett 

företag har hanterat sina kundrelationer skickligt menar vi att detta även kan innebära att nya 

kunder söker sig till det företaget då människor idag gärna vill känna sig sedda och omhänder-

tagna.  

Det vi slutligen vill visa på är alltså att det är vitalt för ett företag att lägga störst fokus på sina 

kundrelationer samt sina relationer med media och här finna en balans som gynnar företaget 

så att krisen kan föra med sig någonting gott i slutändan i all misär. Vi vill belysa att fokus i 

marknadsföringen efter en kris bör ligga på båda dessa aspekter och inte mer eller mindre på 

en av dem. Hanteras detta på ett kunnigt och professionellt sätt tror vi att företag långsiktigt 

kommer behålla redan befintliga kunder och också anskaffa nya kunder.  

 

7.2  Vidare forskning 
 

Målsättningen och syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse för hur resebolag 

ska hantera sin marknadsföring efter att en destination har drabbats av en kris. Då vi utgått 

från en modell som från början är framtagen för en destination och dess marknadsföring vill 

vi framhäva att det krävs vidare studie för att ta fram en modell som enbart är anpassad för 

reseföretag. Vi anser att det krävs flera undersökningar med flera olika fenomen som underlag 

för att få en större trovärdighet i en sådan modell. Med denna forskning vill vi belysa att det i 

dagsläget inte finns ett stort utbud av forskning inom detta område vilket vi gärna ser ut-

vecklas i framtiden.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 1 
 

Till intervjuperson A-D ställde vi följande frågor: 

 Berätta allmänt om ert företag 

 Vilka destinationer fokuserar ni på? 

 Vilken image vill ni förmedla till era kunder? 

 Vilken målgrupp riktar ni er till? 

 Följer ni upp era kunder? 

 Har ni mycket återkommande kunder? 

 Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er utav? 

 Hur marknadsför ni Thailand? 

 Hur påverkades ert företag av flodvågskatastrofen 2004? 

 Hade ni en krishanteringsplan och hur såg krishanteringen ut? 

 Förändrades resenärernas val av destination efter flodvågen? 

 Vad har ert företag gjort för att locka tillbaka resenärerna till de drabbade områdena? 

 Hur förändrades er marknadsföring efter flodvågskatastrofen? 

 Finns det någonting ni anser ni borde ha gjort annorlunda nu i efterhand? 

Intervjumall 2 
 

Till intervjufrågor intervjuperson E ställde vi följande frågor: 

 Vilka faktorer anser du krävs för att ett företag skall lyckas locka tillbaka resenärer till 

en krisdrabbad destination? 

 Vad bör en krisplan innehålla? 

 Hur ser du på segmentering efter en kris? 

 Tror du att Svenskarnas redan befintliga kärlek till Thailand påverkade 

återhämtningen efter tsunamin? 

 Hur ser du på relationen till kunden under en kris? 

 Hur anser du att intern kommunikation under en kris bör gå till? 

 Tycker du att det är en god idé att marknadsföra andra destinationer under en kris? 



2 

 

 Hur anser du att en organisation bör vara strukturerad för att på bästa sätt kunna 

hantera en krissituation? 



1 

 

Bilaga 2 

Intervjuperson A, Företag A 
 

Allmänt om företaget, vilka destinationer fokuserar ni på? 

- Företaget har funnits i 54 år, vi är en researrangör som har funnits med väldigt länge 

och som är Sveriges största charterarrangör på marknaden. Vi fokuserar på resmål dit 

många vill åka, det är inte upp till oss utan vad kunderna efterfrågar, kundströmmarna 

bestämmer vad som blir vår fokus. Men generellt sett så är det under sommartid 

resmål kring medelhavet, som är inom en relativt nära flygsträcka. Under vintertid är 

det Canariaöarna, Nordafrika och Thailand som är väldigt stort. 

 

Vilken image vill ni förmedla till era kunder och hur tror ni att era kunder uppfattar 

er? 

- Vi tror att våra kunder uppfattar oss som en modern researrangör som vill leverera en 

bra produkt och jobbar med bra hotell och boende vi pratar inte bara om resmålet utan 

vi tror att man i större utsträckning väljer ett boende som passar just mig. Det kan vara 

barnfamiljer som vi har konceptualiserat som vi även har varit först med att 

konceptualiserat och vi är fortfarande marknadsledande att ta fram fler resmål och 

bredda den med boende för vuxna som reser utan barn som vi har tagit fram koncept 

för. Sen tittar vi lite mer på designhotell och lite udda alternativ på boenden så vi kan 

erbjuda ett annat spektrum. Det handlar inte bara om att ha de dyraste och lyxigaste 

hotellen som vem som helst kan erbjuda, utan vi satsar på hotell som kan ge lite mera 

mervärde. 

- Vi anser även att vi är trygga, tror jag, då vi funnits med länge och har alltid tagit hand 

om våra kunder, vilket vi försöker förmedla genom våra kommunikationskanaler ut till 

våra kunder. 

 

Har ni många återkommande kunder? 

- Ja, det har vi. Vi har många återkommande kunder som väljer de ofta hotellkoncept 

och produkter som vi har jobbat fram. De väljer kanske koncept X framför resemålet i 

sig, de söker upp var koncept X finns och väljer resmål därefter. Det spelar kanske inte 

så stor roll om de hamnar på Rhodos eller på Kreta. 

 

Har ni något utvärderingssystem för era kunder efter att de kommit hem? 

- Vi har alltid arbetat med frågeformulär som vi delat ut på resmålet som vi sedan har 

samlat in och skickat hem för utvärdering. Nu det senaste året har vi börjat med att 
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skicka ut digitala formulär och vi var lite rädda för just denna övergång på grund av 

bortfall då det inte längre var anonymt samt att utvärderingarna gjordes efter 

hemkomst. Dock har vi fått samma svarsfrekvens, faktiskt och vi ligger mellan 50-60 

%. Vilket är väldigt bra, med tanke på att vi har 600 000 resenärer varje år.  

 

Vika är era svagheter respektive styrkor utifrån kundernas perspektiv? 

- Vi har 97 % nöjda kunder som säger att de skulle rekommendera oss, så jag skulle 

säga att vi är väldigt nöjda, men sen så måste man vara självkritisk och se vad vi 

skulle kunna bli bättre på. Det skulle kunna vara att identifiera dem som reser med oss 

väldigt ofta och att uppmärksamma dem på något sätt. Det är något som vi skulle 

kunna utveckla. Marginalerna är väldigt små i den här branschen så vi jobbar inte med 

rabatter eller poäng då vi inte tror att det skulle motsvara de förväntningar som våra 

kunder har på sina resor då de redan från början kostar mycket pengar.  

- Sen ser vi andra faktorer som påverkar, till exempel om vädret är sämre så kan det dra 

ner mervärdet på resemålet då det drar ner värdet på intilliggande faktorer då man 

stannar inne på hotellet mer och upptäcker saker som man kanske inte annars skulle 

upptäcka, men generellt sätt så har vi nöjda kunder. 

 

Vilka marknadsföringskanaler använder ni er mest utav? 

- Vi använder oss väldigt mycket utav vår webb där vi känner att vi har så pass mycket 

besökare så att vi känner att det är vår huvudkommunikationskanal där vi arbetar 

väldigt mycket med att uppdatera med information. Speciellt nu, när vi befinner oss i 

en kris och webben är då den första kommunikationskanalen som vi hänvisar till för 

att få mer information. Sen så är det nyhetsbrev där vi har kommunikativa målgrupper 

som vi segmenterat efter olika intressen, som vi skickar via mejl. Sen så producerar vi 

själva ett eget inspirationsmagasin som går ut tre gånger per år till de mest trogna 

kunderna. Vi arbetar inte längre med kataloger. Vi arbetar även med sociala medier 

och när det är köpt media är det framförallt TV som huvudreklamkanal. Tillägg till det 

så arbetar vi med print beroende på kampanj. 

 

Hur marknadsför ni Thailand? 

- Det har vi gjort på olika sätt, kan man säga. Senaste Thailandskampanjen vi hade var 

när vi var på väg in i lågkonjunkturen under hösten. Vi hade då en kampanj med 

slogan ”XXXXXX” där vi visade våra enklaste hotell i Thailand, som även dem ligger 

nära stranden. Våra familjekoncept säljer redan så bra så det är kul att visa vår andra 

sida av oss som man kanske inte förknippar oss med.  
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Marknadsför ni Thailand på olika sätt till olika segment? 

- Det kan man säga. Vi jobbar med barnfamiljer på destinationen X där vi har ett 

koncept för barnfamiljer vilket vi har marknadsfört med print i tidningar som Mama 

och liknande tidningar för att nå ut till barnfamiljerna. Sen har vi haft en viral kampanj 

i höstas som gick ut på att man skulle lura andra att man var i Thailand. Viral 

marknadsföring går ut på att sprida sitt budskap på andra sätt utan att köpa media. Vi 

gjorde en speciell site för detta ändamål. XXXX. För denna kampanj blev företaget 

nominerade till ett pris.  

 

Hur har ni som företag påverkats av flodvågskatastrofen? 

- Det blev ett enorm fokus då det var den största krisen vi varit med om och blivit 

drabbade av, och fokuset blev på att lösa problemen för våra kunder. Det gick 

naturligtvis inte att lösa alla problem men vi försökte göra det bästa för våra kunder. 

Det blev ett enormt engagemang inom hela företaget. Vi upprättade krisgrupper, 

jourtelefoner och kristelefoner. Givetvis är det saker som vi övat för men aldrig tror 

eller hoppas på ska hända och just tsunamin hade vi inte övat för, utan mer för 

hotellbrand och flygolyckor men det fanns i alla fall rutiner som gjorde att vi kunde 

komma igång ganska snabbt och finnas tillgängliga. Sen tog vi även många snabba 

och viktiga beslut och jag tror faktiskt att vi var lite ledande med det i branschen. Vi 

bestämde att vi skulle ställa in flighterna och rutta om de som redan var i luften och vi 

hade tur att ingen av vår egen personal var drabbad så vi kunde få ganska bra 

information om hur läget var. Vi hade inte många resenärer som bodde i Kao Lak som 

var det området som blev mest drabbat. Vi hade kanske bara ett 50-tal som bodde där. 

Även om det var för oss den största krisen så var vi kanske inte lika illa drabbade som 

andra företag i branschen vilket gjorde att det var svårt att veta vad som var sant då vi 

från våra resemål hörde var att hotellen stod och det ser illa ut men sen fick man höra 

från annat hålla att hotellen inte alls stod upp. Det var svårt att skilja att det var så 

mycket värre i Kao Lak än vad det var i Phuket.  Det var stort fokus på att skicka folk 

ner bland annat från huvudkontoret, vi flög även ner ett tomt flyg för att ta hem gäster. 

Vi bestämde även då att inte skilja på våra resenärer och andra företags resenärer. 

Dem man träffade tog man hand om och det blev en gemensam prioritering  

 

Har ni en utarbetad krisplan i företaget? 

- Ja det har vi, men jag kan inte beskriva den i detalj, men vi har i alla fall möjlighet till 

analoga telefoner och vi vet vilka som är krisledare och vi har ett dutioffice som är 

bemannat dygnet runt, här på huvudkontoret. De är vår krisledningscentral som man 

först ringer till, vad som än händer. De delegerar sedan ut information till dem som till 

exempel pratar med media och uppdaterar webben. Sen har vi ett rum som vi upprättar 
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ett högkvarter för krishanteringen där det finns telefoner som alltid kan ringa in och 

det är väl upp styrt och i efterhand kan vi säga att det var ett oerhört stort fokus på att 

lösa problemen för våra kunder, och kanske lite mindre fokus på kommunikationen 

med media. Vi gjorde det vi skulle och hade pressjour dygnet runt. Vi var ganska 

reaktiva, inte proaktiva när det gällde kommunikationen till media. Vi skickade inte ut 

en massa pressmeddelanden som beskrev hur det såg ut som andra företag gjorde. De 

befann sig kanske i ett annat läge men i nuläget har vi kanske en större organisation 

kring kommunikationen. Det behöver inte betyda att man skickar ut fler 

pressmeddelanden för det, men vi har många kanaler som Facebook och Twitter där 

det måste svaras överallt vilket gör att det behövs mycket folk.  

 

Fungerade krisplanen i praktiken? 

- Jag tror att krisplanen fungerade väldigt bra och vi lyckades med väldigt mycket. Vi 

tog många korrekta beslut snabbt och var på plats snabbt bland de drabbade och jag 

tror att vi gjorde många bra saker för våra kunder. Det var viktigt att ta hand om det 

som gick att lösa, att få hem alla. Vi tog även initiativ, redan första timmarna att gå ut 

med brev, vi bestämde alla reseföretag mellan att gå ut med samma brev om 

krishantering och såg även till att finnas på plats på flygplatserna och 

rekommenderade att ta krishjälp från kommunerna. Jag tycker att vi hade mycket bra 

erfarenheter som vi kunde använda relativt snabbt i det här läget.  

 

Har ni ändrat er krisplan efter tsunamin? 

- Ja, det har vi. Det som visade sig att vi hade var bra koll på listor för alla som reste 

med våra flyg men saknade listor för alla som bodde på våra hotell, eller de listorna 

gick inte så snabbt att dra fram. Hoppas flygparametern över så blir det rörigare. Så vi 

har byggt om hela vårt underliggande system kan man säga så att man lättare kan få 

fram hur många resenärer det finns på resemålet totalt och på de olika hotellen och hur 

många som reser på egen hand eftersom vi även arbetar med reguljärflyg och inte 

enbart charter. Dessa listor går snabbare att få fram idag än vad det gjorde då. Personal 

på plats har vi även sett till att alltid utbilda för olika krissituationer och vi ser ju även 

till att det finns krispärmar på alla våra resmål. 

 

Hur såg er kontakt ut med de thailändska myndigheterna? 

- Vi hade inte så mycket kommunikation med myndigheterna, enbart när det handlade 

om sjukhus och landningstillstånd och sådana saker. Svenska UD upprättade ju ett 

kontor där på stranden i Phuket och de hade vi relativt bra kontakt med och även 

svenska kyrkan hade vi kontakt med. 
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Förändrades era kunders val av destination efter flodvågskatastrofen? 

- Deras val förändrades mindre än vi trodde faktiskt, vi stängde ju omedelbart där och 

hade stängt i fem veckor. Det som påverkade att Thailand kom igen så snabbt och blev 

ännu större än vad det var vintern 04/05 tror jag var för att man uppfattade att 

Thailändarna hade ställt upp så mycket för turisterna och att media åkte dit, det 

rapporterades hela tiden hur mycket som hela tiden byggdes upp på nytt och att 

Tsunamin inte var Thailands fel och då ville man inte straffa dem genom att inte åka 

dit. Detta var dock inte någonting vi tryckte på i vår marknadsföring utan media och 

vanlig rapportering gjorde hela det jobbet. Sverige och Thailand har alltid haft ett 

tycke för varandra eftersom många svenskar åker dit redan från början och efter 

tsunamin blev känslorna för Thailand ännu starkare. Men som sagt efter fyra till fem 

veckor började våra flyg att gå igen. Det var ju flyg som redan innan var bokade men 

de var inte fullbokade så några platser hade vi ju kvar att sälja och det var inga 

problem att få de biljetterna sålda faktiskt. 

 

Ändrade ni er marknadsföring efter de 5 veckorna för att lyckas sälja de resterande 

biljetterna? 

- Det första vi gjorde var att ta bort all marknadsföring, vi hade inga bilder på massa 

glada barn i vattnet, det kändes helt fel. Sen var det så att det inte var så lång tid kvar 

av chartersäsongen i Thailand när vi körde igång igen, den marknadsföringen hade vi 

redan gjort innan så vi gjorde inte så mycket mer än att öppna upp för bokningar och 

låta flygen börja gå igen. Och sen nästa år var det lite mer ”business than usual”. Vi 

använde oss inte av någon sorts marknadsföring som kunde förknippas med morbid 

och död, vi ändrade inte marknadsföring alls då, vi var istället tacksamma för att 

media var så flitiga med att hela tiden visa hur Thailand hela tiden byggdes upp på 

nytt. Vi försökte istället att ställa upp för våra kunder på plats så de kunde känna att de 

kan lita på oss. Den enda printade marknadsföringen var väl egentligen sista minuten 

annonser då den huvudsakliga marknadsföringen redan hade gått ut innan 

vinterhalvårets början. Flygen exempelvis till vintern 2010/2011 är redan nu till 40 % 

uppbokade. Men det vi gjorde var att släcka ner vår webbplats för att man precis efter 

tsunamin inte skulle mötas av massa glada bilder på barn och sådär, utan det var mer 

informationstext som man kunde klicka på om man nu ville in och boka resor. När det 

kom till media så ringde de ju hela tiden och då är vi några stycken som har som 

ansvar att ta emot dessa samtal, vi var tre stycken som hade pressjouren under 

perioden efter tsunamin. Vi svarade så gott vi kunde på alla frågor men vårt fokus i 

koncernen var mer på hur vi kunde lösa situationen för våra kunder främst. Idag har vi 

en informationschef som har huvudansvaret när det kommer till media men vi är 

många som hjälper till på den fronten. Idag handlar det ju även om att svara på frågor 

på Twitter och Facebook vilket är fler kanaler så det krävs fler folk till det. 
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När tsunamin inträffade arbetade jag kväll och dagen efter fick jag ett samtal från en 

kollega på ett annat resebolag som berättade för mig att de skulle gå ut med ett 

pressmeddelande om att de saknade 800 personer och det chockade mig för jag hade 

inte alls fått den bilden av att det var så pass allvarligt och det var väl först då jag insåg 

allvaret i det hela. Jag tror att de agerade rätt att gå ut med det meddelandet men jag 

tror inte vi var i samma skede som dem och så var vi inte lika rutinerade som deras 

informationschef. Men för att gå tillbaka till marknadsföringen och det faktum att vi 

hade fler bokningar till Thailand året efter så tror jag som sagt att det var mycket tack 

vare media eftersom det visades så mycket av Thailand i media och det är ju vackert 

och det är ett vänligt folk, det flödade ju faktiskt bara in fina bilder av Thailand av alla 

reportrar som befann sig där en längre period efter tsunamin. Det faktum att det inte 

fanns något agg gentemot själva Thailand och förståelsen för att det faktiskt var en 

naturkatastrof gjorde att många ville åka dit både för första gången men även att folk 

som varit där under katastrofen återvände senare. 

 

Vad gällde för ombokningar och avbokningar? 

- Alla fick ju naturligtvis sina pengar tillbaka och vi anser själva att vi var väldigt 

generösa här, vi upplevde att vi faktiskt betalade tillbaka pengar till folk som faktiskt 

kanske inte kunde förvänta sig det, då menar jag resenärer som inte var på plats under 

katastrofen utan satt på rutter på väg ner till Thailand och blev omruttade att landa 

exempelvis i Bangkok istället som därför ansåg att hela deras semester hade blivit 

förstörd, dessa resenärer var man ju tvungen att hantera samtidigt som man hanterade 

de som varit på plats. 
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Bilaga 3 

Intervjuperson B, Företag A 
 

Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er av generellt? 

- Man får börja se till vilken destination det är vi vill marknadsföra då vi har en bred 

portfölj av olika produkter och då gäller det först att bestämma vad det är man vill 

marknadsföra, är det familjeresor eller parresor. En annan aspekt i det hela är ju vilken 

typ av resmål det är, är det ett vinterresmål eller sommarresmål, är det ett kortdistans 

eller långdistansresmål eftersom det är olika prislappar på dessa olika resmål. Handlar 

det om en premiumprodukt eller mer standardprodukt, det skulle kunna vara Kroatien 

eller en liten ögrupp i Grekland, det är dessa distinktioner vi gör när det kommer till 

att marknadsföra olika resmål. 

 

Hur marknadsför ni Thailand, använder ni er av någon speciell strategi då? 

- Ja, Thailand är ju för oss ett brett och stort resmål där vi har en familjeprodukt men 

även för parresande. Sen så är ju Thailand ett långdistansresmål så det kostar ju 

egentligen en del eftersom man har en bas i ett s.k. paketpris där bl.a. flygkostnaderna 

finns med och flygkostnaderna kostar ju en slant eftersomdet tar ungefär 12 timmar 

och är därför definierat som en premiumprodukt så hela marknadsföringen riktar sig 

mot premiumsegmentet som har råd att åka till just Thailand då. 

 

Hur påverkade flodvågskatastrofen er som företag? 

- Tsunamin påverkade oss mycket när det gäller sättet att kommunicera med gäster i ett 

krisläge och vikten av att man har service och att man har personal som tar hand om 

våra gäster och visa att service är en viktig aspekt utav vårt utbud ut till 

konsumenterna då. När själva tsunamikatastrofen inträffade jobbade jag själv i samma 

position som jag har idag och när vi var mitt uppe i det så funderade vi ju på hur 

Thailand överhuvudtaget skulle kunna komma tillbaka som det var innan tsunamin 

eller skulle tragedin påverka Thailand som resmål. Men det gick rätt snabbt så när vi 

återupptog trafiken då redan i februari 2005 så såg vi snabbt att intresset för att resa till 

Thailand var stort och fyllde snabbt upp de begränsade platserna vi hade kvar. Vi 

kände snabbt att svenskarnas kärlek till Thailand och det thailändska folket var 

oförminskat, det var kanske till och med ännu starkare än vad det hade varit tidigare, 

det gjorde ju att vi fick mod att satsa på att driva ett eget XXX hotell som är vårat 

familjekoncept och det beslutet togs ju där 2005 någon gång. Så bara ett år efter 

tsunamin hade vi modet att tro på Thailand så vi vågade satsa på ett eget familjehotell 

trots att massa svenska barnfamiljer hade förolyckats. Vi kände att det trots allt fanns 
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en efterfrågan så vi valde att satsa och vår största satsning var det här hotellet som 

kom upp på plats då.  

- Den stora framväxten i Thailand, var då paradoxalt inom familjesegmentet. Vi har sett 

mer av det då vi har startat ytterligare ett koncepthotell och vi har även en del andra 

anläggningar som vi inte driver själva, men som vi har partnerskap med som vänder 

sig till familjer. Så man kan säga att familjeresandet var relativt stort redan innan 

tsunamin och som fullkomligt exploderat där efter. Så det är mycket det vi har 

fokuserat på, unika hotellprodukter och till kommande vinter så lanserar vi andra 

koncepthotell som vänder sig till par som kommer öppna XXX. Så vi försöker 

fokusera på att erbjuda bra boende i Thailand för familjer, men även för par och se till 

att visa att det finns boende som är unika som bara går att hitta i våra program. Vi har 

sedan även satsat på att ha lokala avreseorter och har ca 12-13 avreseorter i Sverige 

med direktflyg till Thailand. Människor som bor i mindre städer ska slippa att ta sig 

till de större flygplatserna för att kunna ta sig till Thailand. Tidigare hade vi aldrig trott 

att vi skulle ha direktavgångar från lilla XXX till Phuket. Det hade framstått som ett 

skämt om det skulle föreslagits tidigare, men det har gått att göra den gångna vintern. 

Det är även ett sätt för oss att skärskilja oss, att kunna resa direkt till Phuket från din 

lokal hemreseort utan att behöva ta något anslutningsflyg eller tåg eller buss för att ta 

sig till de större flygplatserna. 

- Sen så har vi på plats i Thailand haft fokus på hotellen, och så glömde jag att säga att 

på flygen till Thailand har vi börjat med något som heter XXX vilket innebär att det 

blir lite bekvämare att flyga de långa sträckorna med lite bättre benutrymme vilket har 

varit viktigt att veta att man har haft en bekväm och behaglig flygresa dit.  

 

Tror du att denna utveckling hade tagit längre tid om tsunamikatastrofen inte skett? 

- Ja, det tror jag då under tsunamin, det agerande och bemötande som svenskarna fick 

av thailändarna och hur väl man blivit omhändertagna av lokal thailändsk befolkning, 

med exempel på Thailändska familjer som gav svenskar, deras sista pengar för att de 

skulle kunna ta sig med taxi till Phuket eller till flygplatsen och blev inbjudna att bo i 

deras hem i väntan på att det skulle komma transporter, och så vidare. Detta gjorde att 

svenskarna fick en ganska bra bild av Thailand och thailändare vilket de även redan 

innan haft. Även den otroliga mediala uppmärksamheten Thailand fick gjorde så att 

många fler fick upp ögonen för Thailand och blev då kanske väldigt imponerade av 

Thailand och Thailändare och kanske själva nyfikna på att uppleva den här 

hjälpsamheten som de drabbade verkligen gav intryck av att de fått uppleva och det 

var mycket mer värt än någon reklamkampanj som vi eller myndigheterna kunnat föra. 

Detta då det fanns otaliga sådana här historier och berättelser hur väl bemötta 

svenskarna blivit i samband med tsunamin, vilket gjorde att, dels de som upplevt detta 

inte ville svika Thailand och sen nya resenärer kände att man ville prova på Thailand. 

Men sen så finns det även en annan aspekt i det hela att åren efter tsunamin så var det 

en väldigt stark svensk ekonomi, en utdragen högkonjunktur om bidragit, naturligtvis 

till att många svenska hushåll hade god ekonomi under de här åren och valde att sätta 
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av en del av de här reallöneökningarna som man fick till bl.a. Thailandsresor. Det ska 

man komma ihåg att det var en kombination här.  

 

Ändrade ni er marknadsföring inför vinterresorna 2005/2006? 

- I vår externa marknadsföring så kan jag inte säga att vi gjorde några direkta 

förändringar, men däremot så in på detaljgrad så på vår webb så informerade vi om 

tsunamin. Vi ville inte låtsas som om den aldrig inträffat utan vi annonserade 

tsunamikatastrofen och beskrev vad som hade hänt och vi beskrev framför allt hur 

statusen var på infrastrukturen i Thailand efter tsunamin. Vi var också med att bygga 

upp ett barnhem i Phuket för barn som förlorat sina föräldrar i tsunamin. Det va något 

som fanns med där på sidan och informationen om Thailand, inte i våran externa 

marknadsföring men på vår presentation om Thailand på XXX.se. Vi ville inte på 

något sätt verka okänsliga för att tsunamin hade inträffat utan för att ge tillbaka så var 

vi som sagt med och byggde upp det här barnhemmet och sedan för våra resenärer ge 

en helhetsbild om hur läget faktiskt var i Thailand med infrastruktur och tsunami-

varningssystem att det hade kommit på plats då det var en del som hade en oro att åka 

till Thailand. Men väldigt snabbt så insåg vi det att det fanns väldigt lite oro bland våra 

konsumenter att åka till just Thailand. Det var väldigt få som kände en olustkänsla och 

oro för det. Det är något som mer och mer har tonats ner och försvann successivt. 

 

Ändrade ni ert segment den första tiden efter tsunamikatastrofen? 

- Vi återupptog flygtrafiken igen, då efter cirka två månader och det kan jag inte säga att 

vi riktigt gjorde, ändrade segment. Det var mer en typ av information att nu återupptar 

vi trafiken och nu finns det direktförbindelser och så vidare. Jag ska inte säga att det 

var ett stort nedslag som vi gjorde. Det var i förhållandevis lite pengar som det 

handlade om. Det var mer ett allmänt budskap till. Det var ett begränsat 

utbudsprogram som vi hade. Vi redogjorde för det som vi hade möjlighet att sälja till 

Thailand.  

 

Använde ni er utav andra kommunikationskanaler för att förmedla detta budskap och 

nå ut till andra segment? 

- Nej, vi vill överhuvudtaget inte förknippas med att slå mynt av katastrofen och det 

hade varit väldigt osmakligt att locka ett sådant segment för att åka och titta på 

förödelse och alla människors vars hem har förstört och så, nej över huvud taget inte. 

Och så ska man komma ihåg att vi hade en ganska begränsad volym att sälja då och 

jag var själv med på ett av de första flygen ner till Phuket när vi återupptog trafiken 

och det var en blandning, det var lite familjer och par och en hel del prisjägare som 

hade insett att det var låga priser på resorna då de var rejält nedsatta då vi hade kort 

om tid på oss att sälja dem och då det var en hel del prisjägare som insåg att så billigt 
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kommer jag aldrig kunna åka till Thailand varken förr eller senare och kanske lite 

passade på och insåg att de kunde göra att riktigt fynd och få uppleva Thailand till ett 

riktigt lågt pris.  

 

Hur ser ni på extern media som hjälp till er marknadsföring? 

- Det var mycket skriverier under en ganska lång tid då och visst fick vi mycket 

draghjälp av media och alla de journalister som hade en otrolig intensiv 

mediarapportering och jag tycker att den generellt sätt var saklig och var inte 

transaktionsdriven och den skildrade det vi gjorde, våra åtgärder och sätt att hantera, 

varken mer eller mindre. Vi kom relativt bra ut ur mediamässig synvinkel. Vi fick 

mycket positiv feedback från media kring det vi gjorde, men sen så är vi inte helt 

osårbara heller. Men vi var snabbt igång och gjorde vårt bästa och det var ju då kanske 

lite skillnad från vad UD och svenska myndigheters agerande och mer kom ut som 

någon slags syndabock    

 

I efterhand, kunde ni förändrat arbetet under krisen och marknadsföringen efter 

krisen? 

- Ja, vi kunde blivit bättre på att kommunicera, både med kunderna och med media, vad 

vi gjorde och blivit bättre på själva informationshanteringen och fått ut vårt budskap 

om vad vi gjorde och vad som skulle ske härefter. Det var en svår situation och hade 

tusentals gäster på en mängd olika resmål. Vi var definitivt inte lika bra på att hantera 

sociala medier, och jag vet inte ens om begreppet fanns då, 2004-2005. Men vi hade 

svårt att nå ut med få massutskick på SMS och om man drar parallell med det som vi 

genomgår just nu med askmolnet så kommunicerar vi på Facebook, XXX.se så är det 

uppdatering flera gånger per dag och resenärer som är drabbade av inställda flyg får 

kontinuerliga SMS och allt är automatiserat för att vi ska kunna skicka ut samma 

meddelande till tusentals gäster. Vi hade inte riktigt den typen av verktyg då när 

tsunamin inträffade och det var då mycket mer manuell hantering och XXX.se var inte 

alls lika uttalat att det var där ifrån navet av all kommunikation kommunikationen utan 

de ringde till oss, media ringde till oss så vi är nu mycket skickligare på att hantera 

stora mängder med kommunikation och mycket mer effektivt än vad vi kunnat innan 

moderna kommunikationsverktyg fanns. Det är väl den största skillnaden för där är det 

klart att media har en viktig aspekt för vi kom ju som sagt bra ut, men vi hade kanske 

kunnat komma bättre ut i media och sett det här mer som en möjlighet och så.  

 



1 

 

Bilaga 4 

Intervjuperson C, Företag B 
 

Berätta allmänt om ert företag. 

- Vi är ett företag som har funnits med sedan 1951 och var preliminärt en resebyrå för 

ungdomar och studenter med specialpriser som var unika för just studenter och 

ungdomar. Idag ser det inte riktigt ut så längre. Tidigare har vi haft 9 butiker i Sverige 

och all försäljning har skett över butik eller telefon men de senaste åren har mycket av 

detta förflyttats till webben så idag har vi minskat ner oss till 4 butiker och större delen 

av vår försäljning och omsättning sker online vilket är en kanal man i dagsläget måste 

ha. Vi säljer ju framförallt flygbiljetter, hotell, bilhyra, äventyrsresor, språkresor ja 

egentligen allt man kan tänka sig vilja kunna hitta på när man är ute och reser. Vår 

målgrupp är fortfarande 18-33. Vårt företag består av olika delar, travels och sen har 

vi education som är en agent till universitet och colleges utomlands och vårt jobb blir 

då att få svenska studenter till utländska universitet. Där kan man välja på att läsa en 

termin utom lands eller en hel utbildning som en bachelor eller en master. Sedan har vi 

XXXgroups som anordnar gruppresor för grupper om minst 10 personer och personer 

som vill resa tillsammans och vill ha en mer uppstyrd resa såsom en klassresa eller 

studieresa och då ser vi till att arrangera dessa. Vi är verksamma inom Norge, Sverige, 

Danmark, Finland, Holland och Island idag.  

 

Vilka destinationer och resmål fokuserar ni mest på?¨ 

- Vi fokuserar ju egentligen inte mest på någon utan vi arbetar efter teman som 

exempelvis nu har vi tema Afrika och då fokuserar vi på hela världsdelar. Men vi kan 

ju inte sticka under stolen med att vi säljer väldigt mycket klassiska turer som till 

Thailand, Australien, Nya Zeeland och väldigt mycket Nordamerika. Dessa ställen är 

de destinationer vi skickar flest studenter till också. Men Sydamerika ser vi kommer 

mer och mer, vi säljer mer och mer även till Afrika, även mer och mer till 

Mellanöstern. 

 

Vilken image vill ni förmedla till era kunder? 

- Vi vill ses som ett ungt företag som fungerar som en leverantör till unga människor 

som vill resa, plugga utomlands eller helt enkelt fly Sverige så kan vi hjälpa till med 

det. Vi kan även hjälpa till med work and holiday visa som innebär att man åker 

utomlands och jobbar. Så när vi medverkar på mässor och sådant så marknadsför vi till 

dem som vill plugga, arbeta eller idrotta utomlands. Så det vi vill förmedla är att om 

man vill komma bort så ska man komma först till oss så kan vi skräddarsy lösningar. 
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Använder ni utav något utvärderingssystem där ni följer upp era kunder? 

- Vi följer inte upp alla våra kunder men vi har ett system att vi gör undersökningar 

efter att våra kunder har kommit hem igen. Ofta sker dessa uppföljningar av säljarna 

själva. Vi följer inte upp kunder som bara bokat flygbiljett via oss utan då hamnar den 

uppföljningen i de uppföljningar och undersökningar vi gör på nätet om vad man 

tycker om webben och handla där och så vidare och dessa undersökningar görs några 

gånger per år. 

 

Vad tenderar era kunder att vara mest respektive minst nöjda med? 

- Det de flesta brukar vara mest nöjda med är att vi har så mycket information på sajten, 

minst nöjda med brukar de vara med allt ifrån att de tycker det har varit för dyrt eller 

att det har hänt någonting under resans gång och då kan det vara saker vi inte kan 

kontrollera som att exempelvis ett flygbolag har ändrat i en flight eller liknande. Men 

vi har mest nöjda kunder, vi har väldigt mycket återkommande kunder. 

 

Vilka kommunikationskanaler använder ni er av i er marknadsföring av era 

destinationer? 

- Vi samarbetar väldigt tätt med turistbyråerna. Vår strategiska marknadsföringsplan 

upprättas av dem som sitter på vårt huvudkontor nere i Köpenhamn. De förutspår 

trenderna och bestämmer vad pengarna ska satsas på i marknadsföringen. Allmänt har 

vi använt oss traditionellt av mycket print, mycket studentpress för att nå ut till 

studenter men idag läser inte studenter lika mycket tidningar utan idag finns 

studenterna på webben så idag har vi väldigt mycket online-marknadsföring. Så man 

kan säga att 80 % är online-marknadsföring och 20 % är eventmarknadsföring. Och så 

gör vi lite print-annonsering men detta är ofta när vi har sytt ihop det i ett 

trepartssamarbete. De olika destinationerna marknadsför vi oftast som olika teman när 

vi har fått rabatter eller specialerbjudanden som gäller bara för oss. Vissa destinationer 

arbetas det mer med och mer extern media köps medan andra destinationer arbetas det 

inte lika mycket med. 

 

Hur marknadsför ni Thailand? 

- Thailand är ju en bred destination. När vi marknadsför Thailand så är det ju oftast med 

flygpriser och adventure. När det är adventure så är det ofta någonting nytt och häftigt 

vi marknadsför eller när vi har snappat på någonting som vi vet är väldigt populärt. Vi 

marknadsför ju mycket via webben, mycket banners, mycket samarbeten i samband 

med tävlingar, och ibland lite print i olika magasin och sådär. Just Thailand är ju en 

topp-tio-destination, det måste jag ju säga vilket gör att många gånger behöver vi 
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faktiskt inte marknadsföra det så mycket, många gånger så utökar vi vår sajt så om det 

är så att man vill resa till Thailand är det lätt att hitta olika erbjudanden där. Men vill 

man åka charter till Thailand ska man ju inte vända sig till oss. 

 

Hur påverkades ert företag av flodvågskatastrofen? 

- Vi påverkades ju inte på samma sätt som charterbolagen eftersom vi inte säljer den 

typen av paketresa och var därför inte ansvariga att själva ta hem våra resenärer som 

var på plats, vi hade heller inte någon koll på var våra resenärer var för vi  inte veta det 

eftersom de kanske flugit via oss ner till Bangkok och sedan gett sig ut på egen hand, 

vi kanske bara visste att de tre månader senare skulle anlända till Australien. Detta 

blev såklart en frustration för oss för att vi inte kunde svara på frågor om var de var 

någonstans eftersom vi inte visste det, sen var det ju ingen som förväntade sig att vi 

skulle veta det heller. Men det vi gjorde vara att skicka ut väldigt mycket sms till både 

föräldrar och till våra resenärer för att fråga var de var någonstans och om de hade 

klarat sig och hur de mådde, om de befann sig i något av katastrofområdena. Så vi 

jagade egentligen fast i de allra flesta. Många hörde även av sig självmant till oss för 

att tala om att de levde och var okej eller inte. Försäljningen gick ju såklart först ner 

totalt och vi marknadsförde ju inte Thailand heller under den perioden. Webben var 

uppe men mer för att fungera informerande än att försöka pusha någonting specifikt. 

Den informerade och marknadsförde även om vilka hjälporganisationer det gick att 

skänka pengar till vi skänkte även själva pengar till dessa organisationer då såklart. 

Röda korset var vår koncern framförallt sammanlänkade med. Sen handlade det mest 

om att svara på alla frågor från oroliga föräldrar och faktiskt försöka hjälpa dem som 

faktiskt var på plats att komma vidare och bara komma hem för det var det de flest 

ville, att bara komma hem och vi tog inga ombokningsavgifter eller så för att verkligen 

visa att vi brydde oss om dem. 

 

Har ni en utarbetad krisplan? 

- Det har vi men den sitter inte jag på här utan den finns på vårat huvudkontor i 

Köpenhamn. Men som sagt det händer ju saker hela tiden som exempelvis nu i 

torsdags så började det med att ett utav flygbolagen ringde upp oss och berättade att 

det här der inte bra ut (Islands vulkanutbrott) och då lade vi upp information på 

webben, Facebook och så vidare. Sen har vi ju rekommendationer, vår 

produktansvarige skickar hela tiden ut information till all personal. I våra säljares 

utbildning ingår det att lära sig veta vad som händer eftersom små kriser inträffar hela 

tiden vi är ganska duktiga på krishantering eftersom det hela tiden inträffar små kriser. 

Under tsunamin underlättade det ju att vi faktiskt har ett kontor nere i Bangkok och vi 

skickade även ner 4 personer från vårt huvudkontor som åkte ner för att hjälpa till och 

supporta dem där nere på plats. 
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Hur förhöll ni er till media under den här perioden? 

- Vi hade inte så mycket pressreleaser utan det täcktes ganska bra av journalister, så i 

sådana här lägen behövs det inte speciellt mycket pressreleaser. Vår VD däremot 

fungerade som vår talesman och fick göra alla uttalanden. Eftersom vi inte har samma 

ansvar för våra resenärer som andra företag exempelvis charterbolag var media inte 

lika intresserade av vad vi gjorde utan de ville mer veta hur många resenärer vi hade 

och hur många av dem som hade omkommit vilket tyvärr var en del. 

 

Såg ni en förändring i era kunders val av destination efter katastrofen? 

- Vi satte ju som sagt stopp för all marknadsföring till en början och promotade inte 

Thailand alls under ungefär en och en halv månad. Men efter det marknadsförde vi 

istället Thailand jätte jättemycket och talade om att åk ner dit , ni måste åka på turerna 

som faktiskt finns eftersom Thailand är så otroligt beroende av oss då de lever på 

turismnäringen eftersom många av våra turer anordnas lokalt. Och detta var någonting 

vi tryckte på och även att det faktiskt fanns delar av Thailand som var oförstörda som 

det gick att åka till, och vi ville trycka på att se till och gör det så att de kan få 

möjlighet att faktiskt bygga upp Thailand igen. Vi hade kanske en kort svacka på tre 

månader då vi inte sålde så mycket Thailand och sen så gick det bara upp igen och har 

inte gått ner sedan dess. Vi sålde över det normala sen istället. Vår målgrupp och våra 

kunder är ju väldigt medvetna om världen och vill hjälpa till och visa sitt engagemang. 

Många åkte ner volontär då vi samarbetade med ett volontärföretag då, idag 

samarbetar vi med flera sådana företag som anordnar sådana resor. Så vi skickade ner 

en hel del volontärer då. 

 

Vilka kommunikationskanaler använde ni er av precis efter katastrofen? 

- Då var det ju inte lika mycket webben som gällde, då var det lite mer traditionell 

marknadsföring. Men som sagt så marknadsförde vi ju inte Thailand specifikt utan 

mer att vi försökte uppmuntra folk att åka dit för att Thailand behöver oss annars 

överlever de inte. Sen när katastrofen lagt sig så ändades det destinationer eftersom 

exempelvis backpackers har en förmåga att resa runt ganska mycket så valde vi att 

promota de delar av Thailand som faktiskt gick att resa till. Så vi valde lite andra 

destinationer i Thailand att lyfta fram. Vi ansåg att sluta resa till Thailand är det 

sämsta man kan göra. 

 

I efterhand kan du se något ni kunde ha gjort annorlunda? 

- Jag tycker vi borde ha skänkt mer pengar, men det tycker man väl alltid. Vi hade ju 

inte direkt den tillgången att flyga ner massa personal till Thailand, men vi skickade 
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som sagt ner 4 stycken, men vi ansåg att det var ett enormt behov av hjälp även här 

hemma så vi var så otroligt fullbemannade med det. Men det är klart i efterhand kan 

jag se att vi kunde ha skickat ner fler exempelvis ideellt för att jobba med olika saker 

för att hjälpa. Men då ansågs det att de vi faktiskt skickade ner räckte för att hjälpa 

våra resenärer. 

 

Har er krisplan gått igenom några förändringar efter katastrofen? 

- Nej det som har hänt är väl att vi har fått en mer uttalad och mer välgenomarbetat 

krisplan efter det här. Men jag skulle säga att det som hände 11 september har 

påverkat krisplanen mer markant eftersom det var vår första stora kris så vi var ju 

egentligen redan rustade för det här. Den 11 september påverkade ju oss 

försäljningsmässigt något fruktansvärt. Den katastrofen påverkade oss extremt och 

kanske chartern mindre. Så krisplanen blev egentligen rikligt utarbetad efter den 11 

september. Så det man kan säga om tsunamin är väl att vi klarade oss bättre ur den 

med tanke på att vi varit med om en så pass stor katastrof. 
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Bilaga 5 

Intervjuperson D, Företag C 
 

Berätta lite allmänt om företaget? 

- Företaget etablerades 2002. Anledningen till det var att Thailand som turistmål i 

norden började bli allt mer populärt att ett kontor behövdes. Innan det fanns det bara 

en representant på plats här i Sverige för hela Norden och Baltikum men nu har vi 

etablerat här. På plats har vi två stycken som kommer från huvudkontoret, experter 

utskickade från Bangkok och det är direktören och hans assistent och sedan fyra 

stycken lokalanställda. Det är ganska många länder för sex personer att ta hand om på 

en och samma gång. Det som är så komplicerat med det här lilla kontoret är att det är 

två världar som möts här och tre språk används här. Det första är att allt material som 

kommer hit från Thailand är på thailändska och sedan här använder vi ju svenska och 

sedan används engelska med de andra länderna i Norden och Baltikum och därför tar 

det mycket tid med vår administration. Vi är ju en ickekommersiell organisation vilket 

betyder att vi bara får spendera men inte tjäna några pengar. Vi är ju en myndighet 

som hör till regeringen och det innebär att alla pengar vi får till våra projekt innebär att 

var projekt vi ska göra måste det skrivas en proposal till för att tala om vad som 

händer och vad som är tänkt i god tid för att sedan ge till dem. Sedan kan det dröja 

två-tre veckor innan de kommer tillbaka och auktoriserar det. Så varje moment för oss 

tar tid och är väldigt svårt. Men det som är kul med detta företag är att vi arbetar så 

brett.  

- Det är två viktiga saker att fokusera på för att promota ett land är att till hälften sikta 

mot media och halvan på resebyråer för det är dessa två som säljer. Så exempelvis om 

man ska börja lansera en ny destination så kan jag dra ett exempel för fem till sex år 

sedan när ingen kände till Koh Chang och jag såg till att dela ut broschyrer på mässor 

om Koh Chang. Samtidigt som jag gjorde detta skickade vi en mediagrupp till Koh 

Chang, detta kallas för ”Fam trip” det vill säga en pressresa. Ska någonting lanseras 

ska man börja med en pressresa så att det börjas skrivas artiklar om destinationen av 

journalister. Då skickar du agenterna eller nyckelpersoner inom resebranschen så att 

de får se destinationen med egna ögon och kan hålla med om att det är bra och så 

börjar de därefter sätta ihop paket som de sedan börjar sälja på marknaden. Så när 

dessa två sidor har balanserats så kommer destinationen snart att börja sälja. Men detta 

kan ta upp emot ett par år, det tar tid. Men nu frågar journalister mig varje år om vad 

som är Thailands nya destination men jag säger att nu finns det inte nya destinationer 

för att Thailand har blivit så pass populärt och jag vill försöka bevara Thailand som 

det är så att inte alla delar av Thailand blir exploaterade och detta började det ju 

skrivas om men jag känner som så att herregud det finns ju alltid nackdelar och 

fördelar, de måste förstå att Thailand är så stort och det finns hur mycket land som 

helst som finns kvar orört så det går inte att säga att Thailand är exploaterat. Det finns 
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mycket man kan göra i Thailand. Men vi marknadsför det vi vet att nordiska 

människor gillar och varje gång vi kommer till huvudkontoret i Bangkok så försöker 

vi få dem att förstå att de måste ta hand om destinationen. Man måste även bygga upp 

någonting som passar de trender som råder idag. 

 

Vilken målgrupp fokuserar ni på framförallt? 

- Jag skulle säga att vi inte har någon huvudmålgrupp utan alla målgrupper. Men vi 

började med underbara studenter för att de backpackar och de var de som började 

upptäcka Thailand och vill man följa trenden så följer man efter backpackers. Den 

destination de gillar kommer bli populär. Så det är så trenderna funkar. Så ja vi 

fokuserar på studenter som gillar äventyr men sedan fokuserar vi på barnfamiljer, 

par…. Ja alla pratar ju om DINK du vet double income no kids….. och alla försöker 

komma på nya termer för denna grupp men det jag vill komma fram till är att vi 

fokuserar inte på någon speciell målgrupp för alla grupper är bra. Vi är ju bara nio 

miljoner här i Sverige så vilken är den största gruppen då? Bröllop, DINKs och alla de 

där målgrupperna blir ju större och större . Golf har blivit jätte stort då Sverige har 

över 600 tusen golfare, så jag skulle vilja säga igen att vi alltså fokuserar på alla 

segment. Sen har ju SPA kommit att bli ett stort segment, SPA-turister vilka vi har 

börjat satsa jätte mycket på. Vi jobbar mycket med att sponsra tävlingar osv.  

 

Vad för image vill ni förmedla?  

- Jag tycker att alla destinationer i världen är vackra på sitt sätt. Spelar ingen roll var du 

åker utan alla länder och destinationer är unika. Men som inget annat land har förutom 

Thailand är ju thailändarna, det är väldigt unikt för Thailand. Vi är ett väldigt tåligt 

folk. Jag vet inte om det är pga. religionen men jag anser att vi är mer flexibla, vi ler 

alltid och är vänliga och välkomnande och sen är vi ödmjuka och det tror jag ses som 

attraktivt. Sen tror jag Thailand är väldigt omtyckt och populärt för sin mat som är 

unik vilket fungerar väldigt bra att använda sig av i marknadsföringen av landet.  

 

Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er av? 

- Vi har ju strategier som exempelvis att ”Strengthen Thailand brand”, ”expand quality-

segment”. Vi har en massa olika strategier, våra pressresor är bara en lite bråkdel, 

annonser utgör även det en liten bråkdel men vi försöker sprida annonser i olika 

sorters tidningar. Att gå ut ensamma och möta våra kunder face to face gör vi också 

men det funkar inte att bara göra det, det ger ingenting. Inom resebranschen finns det 

facktidningar och dessa ser vi till att stödja, vi behöver dem och de behöver oss för att 

kunna finnas kvar så dessa arbetar vi tillsammans med två till tre gånger per år. Till 

exempelvis dagstidningar vill vi vända oss, det är en dröm men vi har aldrig haft råd 

med det men varenda krona vi använder måste användas effektivt så vi arbetar mycket 

med Jointmarketing tillsammans med researrangörer och flygbolag och så delar vi på 
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kostnaden och på det sättet har vi råd med annonser och kunden uppmärksammar den 

och ser direkt vem det är de kan kontakta, allt finns i annonsen. Så detta är någonting 

vi arbetar en hel del med. På detta sätt vill vi även skapa en relation med resebyråer 

och flygbolag. Sen använder vi oss av kampanjer, vi har hur många kampanjer som 

helst i media. Sen arbetar vi en del med mässor och det är då vi har direkt kontakt med 

kunden. Sen använder vi ju oss såklart av vår stora webbsida där mycket information 

om Thailand går att finna. 

 

Hur påverkades ni av tsunamin? 

- Det var en fruktansvärd händelse som ingen hade varit med om i Thailand tidigare så 

vi visste ju inte vad som skulle göras. Det vi gjorde var att tro på våran självkänsla. Vi 

tog hand om folk på ett sådant sätt man själv hade velat bli omhändertagen i en sådan 

situation. Jag själv var i Bangkok när Tsunamin inträffade. Första dagen fattade man 

verkligen inte hur omfattande det var i Sverige, sedan började jag kommunicera med 

charterbolagen i Sverige för att föra vidare information. Min director sa till mig att han 

hade sagt att flygplatsen skulle öppna och att allting var bra och jag fick panik, det 

gick ju inte alls, inga kan ju komma till exempelvis Phuket nu, vi måste omplacera 

dem till en annan destination. Charterbolagen var väldigt kloka under katastrofen och 

såg till att ha ett uppehåll med resor till de drabbade områdena. Jag följde min 

magkänsla väldigt mycket när jag var i Bangkok under den här perioden och det första 

vi gjorde var att ta tillbaka alla annonser vi hade planerat att publicera, det gick inte 

för sig just då att promota Thailand mitt i detta kaos. Sedan såg vi till att kondolera i 

tidningar som Metro exempelvis som många människor läser för att nå ut till hela 

landet, så en halv sida kondoleans såg vi till att ha till alla. Det som vi sedan arbetade 

mycket med efter tsunamin är det här med Fam trips som då är en agentresa eller s.k. 

pressresa. Jag tror vi körde 40-50 stycken sådana resor. Vi samarbetade med alla 

flygbolag och alla hjälptes åt. Det som var positivt i allt detta negativa är allt PR vi 

fick efter tsunamin. Jag tror inte det finns något land som fått så bra PR efter en 

liknande katastrof och denna PR hjälpte oss automatiskt att återvinna våra turister. De 

på destinationerna arbetade jättehårt och såg till att röja undan och bygga upp på nytt 

och allt gick snabbt. Jag var i Phuket en vecka efter Tsunamin och nästan allt bråte var 

undanröjt redan då. Detta gjorde att turismen kom tillbaka så pass fort som den gjorde. 

Två månader efter tsunamin gjorde jag en resa till Thailand och speciellt till Khao Lak 

för att inspektera alla hotell där, jag besökte 20 hotell bara på en dag. Detta moment 

var jätteviktigt och att hotellen byggdes upp igen var jätteviktigt för lokalbefolkningen 

där för hade de inte gjort de hade de inte haft någonstans att arbeta. Alla såg till att 

hjälpa varandra för att ställa sig på benen igen efter katastrofen.  
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Precis efter katastrofen, förde ni era turister till andra destinationer i Thailand så 

länge? 

- Ja alla flyg var fortfarande fullbokade men till andra destinationer i Thailand som 

exempelvis Hua hin och Koh samui. Dessa två destinationer gick upp med 30% direkt. 

Så direkt efter katastrofen ringde vi direkt upp reseföretag för att kolla om det var 

några avbokningar men deras svar var att alla fortfarande ville åka men till andra 

ställen men inom Thailand. 

 

Hur hanterade ni media under den här perioden? 

- Vi behövde egentligen inte hantera media för sådana här nyheter säljer sig själva, 

journalister är ju väldigt duktiga, ibland är det till och med så att jag får kontakta 

journalisterna för att ta reda på hur läget ser ut. Men det är klart media hörde av sig till 

oss med frågor som vi försökte svara på. 

 

Hade ni en utarbetad krishanteringsplan innan tsunamikatastrofen? 

- Nej det hade vi inte men nu har vi det. Ingen tänkte på sådant i Thailand och ingen 

visste ju ens vad en tsunami var. De förstod ju inte alls var det var, det var totalt nytt. 

Thailand har tidigare aldrig egentligen lidit av några naturkatastrofer eller liknande. 

Thailand ansågs som ett lika tryggt land som Sverige, men klimatförändringarna 

förändrar allt nuförtiden. Men som sagt nu har vi en krishanteringsplan för olika 

sorters kriser men jag skulle inte säga att vi är några proffs. Det handlar ju om kultur 

också och jag har ju bott i Sverige i 30 år men jag är ju fortfarande thailändsk och i 

Thailand är vi inte proffsiga inom områden som krishantering. De har ju krisplaner 

och använder sig av riskmanagement men de behöver ändå någon som styr dem och 

det jag vill tillägga är att så fort UD avråder turister att besöka en specifik destination 

så reser ju inte turister dit. Så då måste jag prata med huvudkontoret i Bangkok med 

att de måste ändra destination eller skjuta upp på exempelvis ett arrangemang för 

ingen kommer åka om UD har rekommenderat att inte åka dit. Även om man får åka 

så tenderar folk att ta UD:s råd. Detta är ingenting thailändare förstår sig på, de tänker 

inte alls på samma sätt som svenskar. Om ett arrangemang är om två veckor och det är 

oroligheter i landet förstår de inte att de kanske måste skjuta på ett event, de anser att 

det inte är så farligt och att det kommer lugna ner sig. Men jag vet att man måste inge 

förtroende hos sina kunder och försöker förmedla detta synsätt till de på 

huvudkontoret i Bangkok. För att folk måste kunna känna sig trygga. Men sådana bitar 

måste jag säga till om.  

- När det gäller flodvågskatastrofen så skulle jag vilja addera att 2005 gjorde vi mycket 

pressresor med nyckelpersoner i resebranschen de som arbetar i frontlinjen och säljer 

resor, dessa personer är mycket viktiga. Om en kund kommer in till en resebyrå och 

pratar med en reseagent som säljer resor och ber om råd om var de kan åka så är det en 

jättestor fördel om denna agent själv har varit på plats och upplevt destinationen med 
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egna ögon. Och därför anser vi att det är viktigt att så många salesagenter som möjligt 

får möjlighet att själva besöka destinationer och se dem med egna ögon för att sedan 

på ett förtroendeingivande sätt kunna rekommendera en resa dit. En artikel om en 

destination inger en känsla men man måste se det med egna ögon för att verkligen 

kunna rekommendera destinationen. 

 

Vad tryckte ni på efter tsunamin för att få turister att vilja resa dit igen? 

- Vi använde oss mycket av leende thailändska ansikten, inte stränder utan thailändare. 

Alla motiv byttes ut till detta. Vi hade mycket kampanjer också efter katastrofen 

tillsammans med tidningar som Metro och City. Vi arrangerade även en del tävlingar. 

Vi samarbetade med företag som hade volontärprogram. Det är alltså viktigt att ha en 

god relation med alla researrangörer.  

 

Såhär i efterhand, anser du att det finns någonting ni kunde ha gjort annorlunda? 

- Jag hade kanske sett att jag befann mig i Sverige just när det inträffade för det var kaos 

här. Men jag var ju i Bangkok och kände mig hjälplös. Men jag såg till att vara på 

svenska ambassaden i Bangkok för att hjälpa till att svara på alla samtal från personer 

som ringde dit med frågor. Jag gjorde så gott jag kunde så jag ser inget vi kunde göra 

bättre. Thailändarna gjorde så gott de kunde, de betraktar inte turister bara som turister 

utan som sina gäster. Varje situation måste man ta som den kommer och sedan se till 

att hela tiden följa upp den vad som händer hela tiden för att kunna kommunicera det 

utåt. Detta är svårt för oss för vi är så små, men vi gör så gott vi kan. 
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Bilaga 6 

Intervjuperson E 
 

Vilka faktorer anser du krävs för att ett företag skall lyckas locka tillbaka resenärer till 

en krisdrabbad destination? 

- Jag har ju varit med om en del kriser efter 45 år i branschen. Vi hade kris i Grekland 

på sin tid med den grekiska juntan som tog livet av folk, vi hade kris i Spanien när 

Franco satte igång och avlivade folk han inte gillade,. Sen hade v i Kuwait förstås och 

kriget där, sedan har jag varit med om en del oljekriser genom tiderna. Sedan hade vi 

Cypernkrisen då turkarna invaderade Cypern och vi fick gå in och evakuera alla 

turisterna från Cypern till Egypten. Ja och sen är det ju dessa kriser ni har varit med 

om som 9/11 de där. Jag försöker bara att visa på att kriser förekommer hela tiden och 

är ingenting onaturligt utan det är en del i turismverksamheten överhuvudtaget. Det 

händer kriser hela tiden, det är väldigt ovanligt att man får ett par år som är krislösa. 

Det är en viktig insikt att kriser är ingenting unikt, det händer hela tiden. Men det är 

klart viktigt hur en kris hanteras.  

 

- Jag har varit och lyssnat på Lottie Knutsson lite som nästan blev president i Sverige 

efter hela tsunami incidenten. Hon hävdar ju också att det inte är en fråga om krisen 

kommer utan det gör den alltid, det är en fråga om när, och kriser är aldrig desamma. 

Så att man inte kan förbereda sig på en kris i sådan måtta som exempelvis att nu har 

någon idiot flugit in flygplan i skyskrapor i New York och nästa gång vet vi exakt hur 

vi ska göra, det går inte göra så för att det kommer hända någonting annat nästa gång. 

När Lottie pratade så tog hon fram en bunt med papper och sa att det var Fritidsresors 

krisplan. Innan bunten med papper fanns det en pärm med inplastade fickor på 

kontoret men vi har nu insett att steg ett i det här med kriser är att kunna vara flexibel. 

Och har man krisplanen i en pärm i någon hylla och när det sedan inträffar en kris så 

är man inte i närheten av sin bokhylla. Så det viktigaste idag är att ha all relevant 

information med sig jämt och den skall alltid vara uppdaterad. Detta blir ju lättare och 

lättare idag när man använder sig allt mer av handdatorer och så där. Men i alla fall 

Lottie hade denna bunt med papper med väsentliga telefonnummer och loginkoder. 

Loginkoder som exempelvis nu med askmolnet är det viktigt att företag med hemsidor 

att man kan gå in framför hemsidan. Många har gjort så nu under askmolnskrisen att 

om man ska gå in på sas.se så kommer man till deras sida men de har satt en ny sida 

framför första sidan som har med askmolnet att göra. Detta är det många som lärt sig, 

att under kriser så besöks hemsidor inte i första hand under en kris för att boka resor 

utan för att exempelvis kunna få reda på hur det går för släkten i tsunamivågen. Så 

denna access är viktig att ha under en kris. Så det första steget i detta att lyckas att 

återfå sina kunder är ju det att hantera krisen redan när den pågår. Och det första steget 

är då framförallt att se till att informera allting om allting som man vet. Och då är ju 

webben som instrument oslagbart. Så där börjar ju återackvireringen av kunder, alltså 

detta sker redan under krisen. Om vi tar Fritidsresor som exempel så tror jag de klippte 

ett antal marknadsandelar på sitt agerande under tsunamin. De var oerhört snabba och 

synliga. I förberedelsearbetet är det viktigt att på ett tidigt stadie skapa kontakter med 

media och inte när det har hänt. Detta ska ske långt innan så att en relation redan finns 

innan en kris uppstår. Jag menar att man kanske äter lunch med någon journalist någon 
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gång sådär emellanåt och utbyter lite information och så vidare så var gång det händer 

en kris så är det mig de ringer, eller så jag har någon form av en relation med 

exempelvis en journalist så jag har någon att ringa när en kris inträffar så att korrekt 

information om krisen kan ges redan från början. Så här börjar väldigt mycket av 

återmarknadsföringen av ett resmål i kris. Det finns oändligt mycket exempel på när 

media har gått för långt också när krisen egentligen inte varit så allvarlig, så det är 

viktigt att försöka återge korrekt information för att en kris annars kan byggas upp 

väldigt mycket bara genom media.  Så medias roll är oerhört viktig. 

 

Vad bör en krisplan innehålla? 

- En krisplan är egentligen ingenting annat än en kommunikationsplan, en plan över hur 

vi kommunicerar inom vår organisation och hur kommunicerar vi med yttervärlden? 

Yttervärlden uppdelat i media, UD, gäster som är drabbade, gäster som är på väg att 

åka och så vidare, det är detta som är krisplanen och det här kan du ju inte planera 

egentligen eftersom man inte vet vilken kris som kommer att inträffa så det som går att 

planera är hur man ska kunna få tag på folk. Så det viktigaste som måste finnas med är 

telefonnummer, mailadresser och så vidare. Så alla kommunikationskanaler måste 

framgå tydligt och vilka som ska kontaktas så att de inte bara finns ett antal enstaka 

personer utan det måste hela tiden finnas backupper överallt. 

Hur ser du på segmentering efter en kris? 

-  Ja ni jag vet inte riktigt. Jag kan inte tänka mig att det skulle löna sig att 

omsegmentera, skulle inte kunna bli några större volymer med exempelvis att skicka 

ned volontärturister. Vad som möjligen kan vara ett alternativ är exempelvis om 

barnfamiljer är ett huvudsegment och de känner sig otrygga med att besöka en 

destination kan det vara en bra idé att kanske rikta sig mot exempelvis 60+are som är 

en ganska orädd åldersgrupp som har både tid och pengar. Det kan jag tänka mig vore 

lönsamt. Ett exempel på land som har kommit igen efter en kris skulle jag vilja säga är 

Sri lanka där de har skjutit ihjäl varandra i 25 år men det blev fred förra året och nu 

kommer turister tillbaka dit. Turismen stängdes ju av där helt vissa perioder. Detta har 

varit väldigt tuffa år för turismen i Sri lanka. Jag tror att det beror på olika faktorer 

exempelvis hur skotträdd en nationalitet är, det kan bero på media eller liknande. 

Skandinaverna slutade resa rätt snabbt till Sri lanka men tyskarna fortsatte, detta 

kanske är för att de inte är lika skotträdda, så turismen fortsatte ändå trots krisen men i 

mindre omfattning. Men nu är det som sagt fred sedan ett år tillbaka och nu är 

turismen tillbaka, de som reste till Sri lanka förr väljer att åka tillbaka för att det i 

grunden hela tiden har funnits ett intresse att resa dit. Så det har inte behövts speciellt 

mycket marknadsföring, researrangörerna är nästan lite långsamma för att det bör 

skickas ett antal journalister till sådana här destinationer i form av pressresor. Detta är 

en väldigt viktig del i återmarknadsföringen efter en kris. Denna metod inger mycket 

större trovärdighet än annonser, alltså att få journalister att skriva artiklar om 

destinationen. Som enskild faktor är denna nästan den största.  

 

Tror du att Svenskarnas redan befintliga kärlek påverkade Thailands återhämtning 

efter tsunamin? 

-  Jo men det är lite vad jag berättat innan att har du en god relation till ett resmål så är 

det ju grunden för att man vill tillbaka. Har man varit där innan så hjälper det. När det 
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gäller Thailand så finns det en oerhört historiskt långt tillbaka bra relation, både 

historiskt och kommersiellt. SAS ägde ju och drev Thai airways under många många 

år, jag menar det var ju SAS piloter och besättning som bodde i Bangkok och hjälpte 

till att bygga upp hela Thai airways. Relationen mellan kungahusen har ju även alltid 

funnits i grunden som säkert har hjälpt till när man började få igång turismen.  

Hur ser du på relationen till kunden under en kris? 

- Det är naturligtvis i relationen till kunden som allt börjar. Du måste ju se till att föra 

kunderna till säkerhet och att de känner sig sedda och välbehandlade. Så att de i 

grunden har en positiv upplevelse utav resmålet. Alla researrangörer har ju relativt lika 

koncept så ett sätt att sticka ut är ju att ha varit väldigt duktig i hanteringen utav krisen 

och vårda sina kunder. Fritidsresor exempelvis har ju gått om Ving efter tsunamin då 

vad jag minns var Ving ledande inom exempelvis branding och så men jag tror att 

Fritidsresor har gått om och jag tror att det är väldigt mycket tack vare Lottie och den 

hantering hon använde vid tsunamin. Fritidsresor var så himla bra på att ta hand om 

sina kunder och fick mycket feedback i media. Så det är svårt att skilja på exempelvis 

media och relationer till kunden för de går in i varandra. Självklart är det ju så att om 

ett företag inte kan ta hand om sina kunder på ett bra sätt så är det ju så att allt annat 

också skiter sig. Sen har vi ju alla sociala medier idag såsom Twitter och Facebook 

som blir allt viktigare idag och dessa kan vara svåra att styra. Har ett företag 

exempelvis inte hanterat sina relationer eller en situation på rätt sätt så sprider sig detta 

på nätet på nolltid. Så det gäller att passa sig för annars blir man nersågad och det tror 

jag man är väldigt medveten om inom alla branscher. Detta är väldigt svårt att påverka 

när folk är så kritiska.  

Hur anser du att intern kommunikation under en kris bör gå till? 

- På alla sätt måste det finnas fullständigt öppna kanaler. Kommunikationen här är 

superviktig.  

Tycker du att det är en god idé att marknadsföra andra destinationer under en kris? 

- Det är alltid tråkigt att behöva göra sina kunder besvikna när det inte går att flyga till 

en speciell destination, vi kan ju exempelvis inte påverka om det pågår ett krig på en 

destination. Men det är vad som händer under en kris att man är tvungen att få 

turisterna till en annan destination. Detta beror ju på vilken typ av kris det är. Exempel 

är ju de oroligheter som är i Thailand nu men egentligen rör dessa oroligheter bara en 

liten del av Bangkok som är en gigantisk stad i ett gigantiskt land. Så egentligen är det 

ingen risk för turismen men det räcker att media uppmärksammar oroligheterna så blir 

folk rädda och vill inte resa dit. Och om UD avråder finns det ingen researrangör som 

överhuvudtaget vågar skicka ned turister, det går ju inte.  

Hur anser du att en organisation bör vara strukturerad för att på bästa sätt kunna 

hantera en krissituation? 

- Det är väldigt viktigt med en struktur i en organisation.  Det förenklar ju hela 

hanteringen. Om strukturen är tydlig så hjälper det oerhört mycket vid en kris. 
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