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Studiens syfte är att beskriva hur flyg- och reseindustrin i Sverige hanterar krissituationer och 

katastrofer som uppstår inom industrin, samt skapa förståelse för krishantering och krisers 

påverkan på företag som arbetar med resetjänster. 

Metod:  

Studien har formats genom en metod av kvalitativ art där krishantering som teori har 

applicerats på det empiriska resultatet med hjälp av en deduktiv ansats. Det empiriska 

materialet har insamlats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, telefonintervjuer och 

kompletterande mailkontakt med sex respondenter med koppling till flyg- och resebranschen. 

Slutsats:  

Krishantering inom flyg- och resebranschen genomsyras av säkerhet vilket har blivit speciellt 

påtagligt efter 2000-talets krishändelser och katastrofer. Fokus inom krishantering ligger på 

att förbebygga och förbereda organisationen inför en potensiell kris. Det proaktiva stadiet 

inom krishantering innefattar planering, övning och kommunikation, där kommunikation är 

en närvarande och essentiell del under hela krishanteringen. 

Nyckelord: Kris, katastrof, krishantering, turism, flygindustrin,  
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Förord 
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Pankwas, medarbetare Ticket Kalmar och Claes Svensson, resebyråschef, Resebolaget i 

Kalmar AB. Ni har underlättat arbetet med studien och givit mycket bra och användbar 

information. Samt ett stort tack till Hans Wessblad för god handledning och rådgivning 

genom uppsatsperioden. 
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1 Inledning 
 

”2010 lamslogs halva flygbranschen av det enorma askmoln som steg upp ur 

Eyjafjallajökulls mun. Vid vulkanens fot stod husen redo för katastrofen, men samtliga 

boende evakuerades i god tid och ingen kom till skada. 

    - Ur Vagabond, Elmström 2013, s. 20 

Redan innan studien påbörjades låg det ett speciellt intresse hos mig, som författare kring 

kriser och katastrofer. Främst undrade jag hur företag inom stora branscher hanterade kriser 

och dess effekter, bland annat med fokus på media. Min uppfattning av media idag, år 2013 är 

att TV, radio och tidningar har stor makt över allmänheten och därmed även indirekt makt 

över allmänhetens uppfattning av företag och hela branscher. Inte minst stöter jag själv ofta på 

löpsedlar med överdådiga rubriker om företag som har hamnat i blåsvädret för ett rykte, en 

kritisk situation eller rent av en förödande katastrof. 

Jag upplever därmed att fenomenet kris är återkommande och ofta drabbar allmänheten i olika 

utsträckningar varpå det är speciellt intressant att gå bakom kulisserna och få en infallsvinkel 

på hur företagen själva i drabbade branscher upplever kriser, dess effekter och hantering. Inte 

minst påpekar en rad teoretiker inom skolan för turism vikten av att förebygga och hantera 

kriser inom en sådan industri som är så pass utsatt för externa krafter. Jag frågar mig själv om 

utsatta företag inom turismindustrin själva upplever kriser på samma sätt som media speglar 

dessa händelser mot allmänheten. Om företagen hanterar kriser som en konstant närvarande 

bagatell eller om företagen rent av inte ens är medvetna om krisers inverkan på deras 

organisation. Vad betyder hotet av en kris och hur handskas man som organisation med 

fenomenet? 

1.1 Bakgrund 

 

Människors säkerhet, investeringar och finansiella tillgångar har alltid stått i centrum inom 

bolagssektorn, inte minst efter terroristattackerna 11 september (2001), attackerna på Bali 

(2002), fågelinfluensans utbrott (2003) samt Irakkriget (2003) och bombningarna i Madrid 

(2004) och London (2005). Relevansen i de händelser som omnämnts har bidragit till att 

fokus ligger på säkerhet hos regeringar och organisationsstrateger. Inte minst är dessa 

händelser och paradigmskiften med fokus på säkerhet högt relevant för turismindustrin 

(Butler, 2009).  
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Under de senaste åren har turismbranschen upplevt en ökning av global terrorism vilket 

tillsammans med det ständiga hotet om naturkatastrofer har lett till en betoning av behovet för 

organisationer att arbeta med krishantering (Pforr & Hosie, 2009). Tyngdpunkten på 

turismindustrin gentemot andra industrier är att internationell turism karaktäriseras av en 

miljö som ständigt förändras, växer i komplexitet och ovisshet. I sin tur måste företag inom 

turismindustrin hantera oplanerade händelser som inte kan förutspås (Butler, 2009).  

Därmed står turismindustrin inför två utmaningar: den ena, att helt och hållet unvika risker 

vilket är omöjligt och den andra, att priset för att teoretiskt undvika risker är rimligt. Under 

dessa omständigheter riktas fokus mer och mer att som organisation inom turismindustrin 

arbeta med kriser på flera olika plan där krishantering ska ligga till grund för organisationens 

strategiska inriktning (Glaesser, 2003). 

Ovannämnda punkter visar specifikt hur viktigt det är för turismindustrin att åta sig ett 

helhetsgrepp kring att förstå hanteringen av kriser och katastrofer samt arbeta tillsammans 

med andra aktörer inom branschen. Möjligheten att lära sig genom erfarenheten av 

krishantering är ett användbart verktyg för turismindustrin, vilket även kan ge krishantering 

en närmare inblick i att reducera kriser genom att förstå dem, dess effekter och svar på sådana 

händelser (Ritchie, 2009). 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Studiens syfte grundar sig i att ta isär begreppet krishantering och utforska de olika delarna 

med dess applicerbarhet på svenska företag inom rese- och flygindustrin med hjälp av Pforrs 

(2009) PPRR modell som vägledning, modellen återfinns i bilagor (Figur 1). Studien utgår 

från att närmare studera företagens perspektiv i ämnet krishantering och spegla deras 

uppfattningar och upplevelser med kriser och katastrofer. Syftet är att lyfta fram de essentiella 

delarna som svarar på krishantering och kriser ur företagens generella syn samt vägleda 

läsaren till en förståelse till varför en sådan tonvikt ligger på krishantering inom ovanämnda 

industrier idag. För att ta reda vikten av kriser och krishantering inom rese- och flygindustrin i 

Sverige kommer studien att besvara två forskningsfrågor.  

 -Hur arbetar organisationer inom flyg- och resebranschen i Sverige med 

 krissituationer?  

 -Vilken betydelse har kriser och katastrofer för företag inom flyg- och 

 resebranschen i Sverige? 
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1.3 Avgränsning 

 

Under studiens gång har jag som författare haft i åtanke att det valda ämnet för studien har en 

bred omfattning och har valt att göra en del avgränsningar. Tidigare studier visar på ett större 

perspektiv av krishantering inom turismindustrin men i och med studiens bestämda 

tidsbegränsning och djup har jag valt att göra en begränsning på ett nationellt plan. På grund 

av ovannämnda faktorer och inte tillräckligt med resurser har studiens omfång slutligen blivit 

på sex nationella företag. Däför kan jag endast uttala mig om samtliga företag som har 

innefattats i denna studie. Studiens syfte har varit att visa hur varje enskilt företag inom rese- 

och flygindustrin i Sverige uppfattar krishantering och kriser och syftar därför inte till ett 

normativt ställningstagande till hur krishantering fungerar inom industrin.  
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2 Metod 

 

Kapitlet kommer att vägleda läsaren genom hur studien är uppbyggd och vilka vägval som 

har präglat studiens utfall. Inledningsvis presenteras varför jag har valt krishantering som 

ämne, hermeneutik som tolkningssätt, deduktiv ansats och en kvalitativ undersöknigsmetod. 

Vidare presenteras hur studiens resultat har utformats med hjälp av insamlat material, 

samtliga respondenter och intervjumetoder. Slutligen lyfts materialets relavans till studien 

fram och avslutas med hur jag har tänkt kring uppsatsens disposition. 

 

Val av studieämne  

Personligen har jag stött på olika dimensioner av kriser inom turismindustrin, främst genom 

media. Inte sällan har jag vittnat om löpsedlar med flygplanshaverier, naturkatastrofer, 

politiska attacker med mera. Vid utformningen av studien låg fokus till en början på media 

och dess påverkan på kriser och resenärer. I och med studiens omfattning och dess mål, blev 

det senare uppenbart att studien skulle vara svår att genomföra ur ett turistiskt perspektiv när 

media och dess påverkan på resenärer snarare skulle grundas på ett behavioristiskt perspektiv. 

Efter research inom området ”kriser och turismindustrin” pekade relevant litteratur som bland 

annat Glaessers (2003) Management in the Tourism Industry, Pforr & Hosie (2009) Crisis 

Management in the Tourism Industry samt Crisis and Disaster Management for Tourism av 

Ritchie (2009) på intressanta aspeker av krishantering. Slutligen fann jag att det skulle vara 

intressant att främst titta på företag inom flygbranschen då jag fick uppfattningen att 

branschen är speciellt utsatt för kriser men även andra aktörer så som resebyråer, för att dels 

se skillnaden men även relevansen i deras existens. 

Tolkningssätt  

Studiens syfte är ta reda på och utforska i ämnet krishantering. Resultatet därefter är en effekt 

av organisationers och människors handlande. På så sätt sätter studien tolkandet i fokus och 

svarar på frågan ”hur arbetar företag med krishantering?” och ”vad gör företagen när de 

arbetar med krishantering?” vilket har sin utgångspunkt i ett hermeneutistiskt synsätt. Själva 

ordet hermeneutik härstammar från grekiskans hermenia ‟tolkning‟ (Lindholm, 2007) och 

ordet defineras som ”En term som hämtas från teologin och som inom samhällsvetenskapen 

står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på 

behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel” (Bryman och Bell 

2010:589). Till skillnad från positivistiskt synsätt, där fokus ligger på naturvetenskapliga 
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metoder med hjälp av en så kallad enhetsvetenskap (Bryman & Bell, 2010, Andersson, 2004) 

vägleder det hermeneutistiska synsättet studien och visar likheter/olikheter och samband 

mellan organisationers agerande och uppfattningar om kriser och krishantering inom 

turismindustrin. 

2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Metodval 

 

Studien grundar sig på en undersökningsmetod där fokus ligger på de ord och text 

undersökningen har fått fram från bland annat intervjuer, vilket Johanessen (2002) menar 

kopplas till en undrsökning av kvalitativ art. Jag som författare har medvetet valt en kvalitativ 

undersökningsmetod då jag vill lyfta fram varje respondents enskilda uppfattning kring 

studiens ämne och därmed inte skapa en generell bild av respondenternas sammanlagda 

tolkning. En kvantitativ metod med fokus på statistiskt resultat (Trost, 2010) anser jag skulle 

göra studien till en undersöknings av generaliserande art vilket skulle leda studien åt en annan 

inriktning än den studien är ämnad för. Jag har därför valt följande metoder för att genomföra 

studien: 

 Deduktiv forskningsansats 

 Insamling av empiriskt material 

 Semi-strukturerade intervjuer 

 Urval 

2.1.2 Deduktiv forskningsansats 

 

Jag som författare har stått inför två vägval inför studiens forskningsansats, induktiv och 

deduktiv forskningsansats för att svara på studiens huvudfrågor. En induktiv ansats är det 

vanligaste metodsättet att använda sig av vid uppsatsskrivning (Smith, 2010) där uppsatsens 

grund baseras på insamlande av empirisk data som sedan appliceras på teorin. Jag anser att 

föregående metod inte skulle passa studien av den anledningen att studien i grunden bygger 

på ett teoretiskt begrepp, krishantering eller Crisis Management.  Bryman (2011) beskriver att 

en deduktiv studie har sin utgångspunkt i teorin och därifrån växer sedan observationerna och 

resultatet fram, vilket studien visar då det empiriska resultatet är baserat på intervjufrågor med 

grund i ett teoretiskt perspektiv. Deduktion blir därför ett korrekt tillvägagångssätt för att väga 

Crisis Management och dess innehåll i teorin mot respondenternas empiriska svar.  
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2.2 Insamling av material 

 

Under studiens litteratursökning har begreppet krishantering och dess innebörd varit i fokus 

för att få fram en så relevant teoretisk grund som möjligt. När litteratursökningen har 

tillämpats har därför ett antal nyckelord använts: Kris, katastrof, krishantering, turism, 

flygindustrin. På så sätt har nyckelorden gjort det lättare att både hitta och sålla bort material 

till studien.  

 

Vid insamlingen av teoretisk och empirisk data har jag som författare använt mig av tre 

centrala punkter som Andersen (1998) menar är viktiga (1) Att prata med människor som rör 

problemområdet, ställa frågor och ta åt sig kunskap, (2) att läsa artiklar kring ämnet samt (3) 

att hitta litteratur genom bibliografiska sökredskap så som databaser. Med anknytning till 

Andersens (1998) teori har jag tidigare förklarat hur jag har tillämpat litteratursökningen med 

hjälp av nyckelord för att skapa en så relevant grund som möjligt. Jag kommer även att 

förklara hur den valda intervjumetoden är sammankopplad till punkt Andersens (1998) punkt 

(1) vidare i metodkapitlet. 

2.2.1 Intervjumetod 

 

  “Det finns mer än ett sätt att utföra en intervju.” 

     -Gillham 2008, s. 19 

 

Med citatet ovan menas att det går att styra en intervju för att anpassa svaren till studien 

(Gillham, 2008). Jag har gjort ett medvetet val av att använda en semi-strukturerad 

intervjumetod för att samla in relevant empiriskt material, som kontrast till helt strukturerade 

intervjuer. Intervjufrågorna, med utgångspunkt i relevant teori skiljer sig mot en helt 

strukturerad intervjumetod, där Gillham (2008) menar att en del av frågorna har följdfrågor 

där respondenten helt öppet får chansen att svara på frågorna.  

 

Anledningen till mitt metodval är som citatet ovan visar, att skapa en viss vinkling i frågorna 

så att svaren blir mer inriktade mot det teoretiska begreppet krishantering. Jag anser att svaren 

inte skulle blivit så pass nyanserade om alla respondenter fick samma frågor att svara på. 

Därför har det även varit speciellt viktigt för mig att, som Bryman & Bell (2012) lyfter fram, 

analysera det empiriska materialet och transkriberingen av intervjuerna i efterhand och se till 
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att respondenterna har uppfattat frågorna på samma sätt som jag som intervjuperson har 

utformat dem. 

För att samla in relevant material skulle jag skapa en intervjuguide.  Jag valde att skapa två 

intervjuguider eftersom studien behandlar två områden inom turismindustrin, resebranschen 

och flygbranschen. Jag såg tidigt att frågorna till intervjuerna behövde anpassas då 

organisationerna skiljer sig åt i och med sina olika funktioner inom flygbranschen.  

2.2.1.1 Personliga intervjuer 

 

Det är en konst i sig att föra personliga intervjuer, men fördelaktigt då man som 

intervjuperson lättare kan tolka kroppsspråk och andra uttryck som kan bidra till insamlandet 

av data (Smith, 2010). Jag har kunnat relatera till Smiths (2010) teori om fördelarna med 

personliga intervjuer eftersom jag har känt av en viss begränsning vid telefonintervjuer. Dock 

har alla intervjupersoner blivit kontaktade via telefon innan själva intervjun har tagit rum för 

att komma överens om tidpunkt och plats för intervju. Innan intervjuerna har jag haft i åtanke 

att respondenterna ska vara väl förberedda inför frågorna och därför valt att i förväg skicka ut 

frågorna via mail.  

Intervjuerna utfördes med en eller två intervjupersoner närvarandes på respektive respondents 

arbetsplats som i detta fall har varit kontorslokaler. De intervjufrågor som har rört 

flygindustrin har haft en större omfattning och därför har fler intervjupersoner varit 

närvarande för att få med all relevant information. För att underlätta transkriberingsarbetet 

med intervjuerna valde jag att spela in intervjuerna efter ett godkännande av responderna. 

Framförallt anser jag att en inspelning bidrar till att det empiriska resultatet blir mer trovärdigt 

än exempelvis endast anteckningar, då det är lätt att man som intervjuperson inte får med allt. 

2.2.1.2 Telefonintervjuer 

 

Som det tidigare nämns i avgränsningen var det viktigt för studien att ta del av det empiriska 

materialet på ett nationellt plan. Jag valde därför att genomföra telefonintervjuer med 

respondenterna Lena Berg från SAS och Peter Borgfors från Borgsund Airport då jag inte har 

haft möjlighet eller resurser för att besöka dessa respondenter personligen. Nackdelarna med 

telefonintervjun gentemot de personliga intervjuerna har varit att jag som intervjuperson och 

respondenterna inte har haft chansen att tolka frågorna på annat plan än verbalt då vi inte har 

kunnat uppfatta varandras kroppspråk eller ansiktsuttryck (Smith, 2010). Däför har jag använt 



    

  Sida | 13 

mig av mailkontakt i kompletterande syfte om jag har varit osäker på frågornas svar samt för 

att på så sätt få en klarare bild av svaren på mina frågor 

2.2.2 Urval 

 

Att genomföra ett urval av empiriskt material har varit speciellt viktigt för studien eftersom 

kompetensen kring krishantering är en betydande del i resultatets relevans. Studiens urval av 

respondeneterna kan kopplas till Andersens (1998) punkt (1) där tyndpunkten ligger på att 

söka information hos relevanta respondenter. De respondenter som har koppling till 

flygbranschen har alla någon sorts anknytning till krishantering inom deras organisation, 

vilket jag anser har format en rättvis bild av studien. I urvalet av respondenter var jag varit 

speciellt uppmärksam till respondenternas ansvarsområde eller befattning inom företaget. 

Målet med urvalet har främst varit att ta kontakt med personer som hade störst överblick över 

företaget eller som specifikt arbetar med frågor gällande krishantering. Samtliga respondenter 

har innefattats i studien: 

Peter Borgfors, risk- och crisis-manager på Borgsund Airport 

Ola Herloff, driftansvarig på Kalmar Airport AB 

Peo Carlsson, säkerhetsansvarig på Kalmar kommun 

Lena Berg, stationschef för Scandinavian Airlines i Ängelholm 

Annika Pankwas, medarbetare på Ticket, Kalmar 

Claes Svensson, resebyrå chef för Resebolaget i Kalmar AB 

Jag har upplevt att alla de respondenter jag har haft kontakt med har varit villiga till att 

medverka, med entusiasm. Det har lett till relevant material eftersom respondenterna har visat 

intresse i ämnet krishantering. En del respondenter har valt anonymitet i studien och därför 

kommer dessa samt deras organisationer nämnas vid annat namn i uppsatsen. 

2.3 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Trost (2010) påpekar att en nackdel med en kvalitativ studie är dess reliabilitet eller 

tillförlitlighet. Eftersom studien inte bygger på statistisk data måste forskaren visa att studien 

är trovärdig på annat sätt, samt att materialet som har använts är insamlat på ett seriöst sätt 

(ibid). Med koppling till Trost (2010) kring tillförlitligheten i en studie har jag tidigare i 
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metodkapitlet förklarat hur jag har samlat in relevant empirisk data. Jag har bland annat 

försökt skapa en sådan standardiserad miljö som möjligt för respondenterna för att de inte ska 

bli påverkade av externa faktorer under intervjuerna. Alla intervjuer har haft samma tekniska 

förutsättningar och blivit inspelade med telefoner eller inspelningsapparater, likväl 

telefonintervjuerna.  

För att förtydliga vill jag även försvara min ”vinkling” av intervjufrågorna genom att förklara 

den teoretiska relevansen i frågorna. Jag har medvetet skapat en teoretisk grund i 

intervjufrågorna eftersom studien i grunden är teoretiskt baserat. För att materialet ska bli så 

trovärdigt som möjligt ville jag att respondenterna skulle få samma uppfattning kring ämnet 

som intervjupersonen. Jag skulle alltså inte behöva skapa nya tolkningar av det empiriska 

resultatet med chans att misstolka svaren. Trost (2010) menar att med hjälp av ovannämnda 

faktorer skapar forskaren en chans för läsaren att lita på studien.  

En annan aspekt jag tagit till förfogan under studien är giltigheten av mitt material. Giltighet 

omnämns ofta som validitet som inom kvalitativ forskning betyder, att mäta hur sannenlig 

forskningen är i jämförelse med verkligheten (Trost, 2010). Under insamlingen av empirisk 

och teoretisk data har jag varit källkritisk och sett till etiska aspekter av uttalanden. För att 

höja relevansen ytterligare har jag försökt att samla på mig så mycket teoretiskt material som 

möjligt som har skapats efter 2001. Anledningen till tidsaspekten på materialet är på grund av 

begreppet krishantering och dess uppsving inom turistisk forskning efter år 2001. Bland annat 

har litteratur som är skriven efter 11 september attentaten, 2001 gått in mer på studier kring 

flygbranscher och många av dessa studier fordjupar sig i dimensioner som är irrelevanta för 

min studie. På grund av mycket litteratur inom ämnet har jag fått jämföra nyare litteratur med 

äldre för att sedan plocka ut det material som jag anser har varit relevant för studien. 

2.4 Disposition 

 

Studiens avhandlingsdel är uppbyggd efter Hosie & Smiths PPRR modell (Figur 1) där 

begreppet Crisis Management har tagits isär och delats upp i prevention, preparation, 

response, recovery och learning. Modellen beskrivs mer ingående i kapitlet Definitioner och 

begrepp av kriser inom turismbranschen. Anledningen till varför jag har valt att inte översätta 

modellens delar är för att jag anser att de engelska begreppen visar en mer exakt beskrivning 

vilket underlättar för läsaren. 
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Studien inleds med ett inledningskapitlet som presenterar ämnet krishantering för läsaren, 

samt varför krishantering är av mitt eget intresse. Inledningen lyfter fram problemet med 

temat och mynnar ut i ett syfte och en frågeställning. Kapitlet avslutas med en avgränsning 

där jag förklarar diverse begränsningar med studien. Därefter följer ett metodkapitel som 

förklarar och beskriver hur studien har formats och varför den ser ut som den gör. Jag har 

vidare gjort ett medvetet val i att sedan presentera ett teorikapitel där läsaren får en djupare 

förståelse för ämnet kris och krishantering. Studien presenterar därefter en 

företagsbeskrivning av studiens sex respondenter samt det empiriska resultatet för att sedan gå 

vidare till avhandlingen. Kapitlet avhandlar relevant teori tillsammans med empiriskt resultat. 

Avslutningsvis presenteras ett sammandrag i kapitlet Slutsats, tillsammans med en diskussion 

där författaren, jag,  lyfter fram mina egna åsikter och ståndpunkter kring ämnet tillsammans 

med förslag kring framtida studier. 
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3 Teoretiska perspektiv 

 

Kapitlet kommer inledningsvis att lyfta fram kris och turismindustrin som definitioner och 

därefter förklaras Crisis Management som begrepp ur fyra teoretiska perspketiv. Vidare 

följer en beskrivning av olika kriser för att skapa en förståelse kring ämnet och avslutningsvis 

presenteras relevanta tidigare studier kring ämnet.  

3.1 Definitioner  

3.1.1 Kris 

 

Definitionen av vad en kris faktiskt är har varit omtalad länge, men tills idag finns fortfarande 

ingen fullständig definition av begreppet. Det finns olika aspekter och åsikter om vad en kris 

är och flertalet teoretiker har försökt att förstå ämnet på djupet genom att försöka skapa en 

definition (Ritchie, 2009).  

―Crisis is characterised by three dimensions: high threat, short decision time, and an 

element of surprise.‖     

   -Herman 1972; Ritchie 2009 s. 5 

Herman (1972) menar att en kris är någonting vilket utmärker sig genom en hög riskfaktor, 

kort tid för beslut och ett överraskningsmoment. 

‖Any event which creates negative publicity and the period of time after a disaster 

occurrence which lasts until full recovery is achieved and pre-disaster conditions 

resume.‖     

   -Sonmez et al. 1994; Ritchie 2009, s. 5 

Ovan beskriver Sonmez et al. (1994) att en kris uppstår som en händelse genom dålig 

publicitet samt den tid efter en katastrof har inträffat pågår ändå fram till att återhämtningen 

har slutförts tills de förhållanden som gällde innan katastrofen återupptas. 

Beeton (2001) lyfter fram kriser inom turism genom följande citat: 

‖Crises occur at all levels of tourism operations which varying degrees of severity, 

from much publicised environmental, economic and political disasters through to 

internally generated crisis such as accidents and sudden illness."  

    

   -Beeton 2001; Ritchie 2009, s. 6 

Där menar Beeton (2001) att kriser kan uppstå inom all typ av turismverksamhet som kan 

variera i att vara mer eller mindre allvarliga. Allt från stora och omskrivna naturkatastrofer, 

ekonomiska katastrofer eller politiska katastrofer till internt genererade kriser så som olyckor 

eller sjukdomar (Ritchie, 2009). Likväl kan en rad av faror uppstå naturligt eller är påverkade 
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av mänskliga processer och i båda fallen utgör dessa händelser ett hot. I värsta fall kan hotet 

utvecklas till att ödelägga ett helt system, oavsett om det är en organisation, en politisk 

instans, ett ekosystem eller andra etablerade system vilket även inkluderar turism (Ritchie, 

2009). 

På senare år har definitionen kris, med hjälp av tidiga studier och vetenskap inom politik 

använts som term för tidiga varningssystem. Inom ramen för politisk vetenskap, och synsätt 

på beslutsfattande beskrivs begreppet kris som en farlig och extraordinär situation där beslut 

måste tas under tidspress (Glaesser, 2003). 

3.1.2 Turismindustrin 

 

Turismbranschen är en diversifierad och komplex bransch vilken även den är svårdefinierad. 

World Trade Organization beskriver turism som: 

―Tourism and travel-related services includes ... travel agencies and tour operator 

services, tourist guide services and other related services.‖ 

     

    -Ritchie 2009, s. 8 

Citatet beskriver turism som tjänster relaterade till turism och resor, resebyråer och 

researrangörer, tjänster som inkluderar turistguider och andra relaterade tjänster. Inte sällan 

omnämns turismbranschen som en utmärkande industri. Ett exempel på turismindustrins 

olikheter gentemot andra är dess avsaknad av homogenitet och standardisering. Dels för att 

turism består av organisationer som verkar inom ett stort utbud av micro-industrier. Allt från 

transport, detaljhandel, hotell och restaurang vilket genererar ett enormt utbud av olika 

upplevelser eller produkter (Ritchie, 2009). Ritchie (2009) punktar upp tre unika egenskaper 

ur turismbranschen; (1) immaterialitet (2) att tjänsten går förlorad när den har förbrukats (3) 

flyktighet och menar att turism är ett system där olika processer samspelar för att skapa en 

upplevelse. Termen ‟industri‟ har blivit tillskrivet ordet turism med anledning för att förenkla 

ordet men även för att kunna göra turism mer identifierbart (ibid). 
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3.2 Teoretiskt begrepp 

 

Teoretiker använder Crisis Management som ett samlingsbegrepp där begreppet mynnar ut i 

olika teorier, här förklaras begreppet ur fyra olika perspeketiv. Perspektiven har utgångspunkt 

i krishantering inom turismindustrin men tolkar begreppet på olika sätt. Nedanför presenteras 

valda teorier av Crisis Management. 

3.2.1 Glaesser (2003) 

 

Till en början har begreppet först använts i politiska sammanhang, således är det sagt att 

USA:s före detta president J. F Kennedy använde Crisis Management till att beskriva den 

Kubanska krisen år 1962 som en allvarlig och extraordinär händelse (Glaesser, 2003). 

Crisis Management inkluderar strategier för att förebygga och hantera potentiella kriser 

genom att tidigt se varningssignaler och veta hur kunskapen skall användas. Trots att teorin 

föreslår olika definitioner av Crisis Management så bygger begreppet på någon form av 

förebyggande process där målet är att förbättra reaktionen om en kris skulle uppstå. Begreppet 

innehåller ett förarbete för att på bästa sätt skapa beredskap inför en potentiell kris, en 

implementering av aktiviteter som stärker förarbetet samt om krisen har inträffat, en process 

som ämnar att göra krisen så lindrig som möjligt (Glaesser, 2003). 

 

Tabell 1 Phases of Crisis Management 

Som Tabell 1 ovan visar är Crisis Management uppdelat i två centrala faser, att förebygga 

krisen och att hantera krisen. Faserna är ytterligare uppdelade i två delar, försiktighetsåtgärder 

och att förmå att undvika kriser. Förebyggsfasen är uppbyggd av planering, implementering, 

tidig varning och anpassning samt avser tiden innan en kris har uppstått. När en kris väl har 

uppstått går Crisis Management in i hanteringsfasen och då appliceras även de redskap som 

det utsatta systemet har i beredskap (Glaesser, 2003). 

3.2.2 Coombs (2012) 

 

Enligt Coombs (2012) Crisis Management modell delas begreppet upp i tre delar: Pre-crisis, 

Crisis -response och Post-crisis. Tabell 2 visar att de tre delarna i Crisis Management 
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fokuserar på olika funktioner under ett krisstadie. Stadiet före krisen fokuserar på att 

förebygga och förbereda inför krisen. Nästa fas uppstår då organisationen svarar på krisen 

med hjälp av föregående fas. Slutligen ska organisationen nå post-kris fasen och då även 

utvärdera själva hanteringen av krisen, dess starka sidor, dess svaga sidor men även vad som 

kunde gjorts bättre. Post-krisen ger organisationen möjligheten att stärka sin krishantering 

inför nästa kris. 

 

Tabell 2 Crisis Management model Coombs (2012) 

3.2.3 Rosenthal, Hart & Charles (1989) 

 

Crisis Management som direktöversatt betyder krishantering är ett begrepp som används av 

företag, internt och externt, som ett verktyg för att förhindra och bearbeta kriser (Rosenthal et 

al., 1989). Rosenthal, Hart och Charles (1989) har ytterligare en definition på begreppet då de 

tar isär begreppet och lyfter fram fyra centrala delar fram ur Crisis Management: 

förberedelser, begränsningar, insatser vid katastrof och återhämtning. Till skillnad från 

föregående teorier föreslår definitionen två extra delar som visas nedan i Tabell 2 och berör 

således även fasen efter att krisen har hanterats samt begränsningar med själva hanteringen av 

krisen. 

 

Tabell 3 Crisis Management Phases 

3.2.4 Pforr (2009) 

 

Pforr (2009) pekar på vikten av humankapitalet och dess kapacitet när det handlar om att 

svara på kriser. Teorin pekar på att krishantering inom turism främst måste fokusera på 

människor då det är människor som utgör hanteringen av kriser. För att krishanteringen ska 

vara så effektiv som möjligt måste både den proaktiva fasen och den reaktiva fasen av 
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krishanteringen utföras av alla i organisationen. För att det ska vara möjligt att hela 

organisationen är delaktig i krishanteringen måste organisationskulturen tillgodose alla 

inblandade. Pforr (2009) föreslår att ledningen ska lägga mer resurser på Human Resource 

Management (HRM) kopplad till Crisis Management vilket kommer att visa positiva resultat 

för både den etiska aspekten av företaget samt företagets eget affärsresultat. Human Resource 

Development (HRD)som strategi är ett kombinerat verktyg av olika strategier som verkar för 

att maximera den individuella och organisatoriska effektiviteten inom ett företag. HRD 

definieras av Pforr & Hosie (2009) som: 

 ”Integrated use of training and development, organizational development, and 

 career development to improve individual, group, and organizational effectiveness” 

      

     -Pforr & Hosie 2009, s. 81 

Definitionen menar att HRD integrerar träning och utveckling tillsammans med anställdas 

möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen karriärsmässigt för att uppnå effektivitet inom 

organisationen, grupper samt den anställda individen (Pforr, 2009). 

Figur 1 visar en en fyrstegsmodell kring krishantering som många organisationer i väst har 

tagit efter. Modellen som är utvecklad av Hosie & Smith (2004) illustrerar den lärande 

processen i centrum och menar att Prevention, Preparation, Response och Recovery står i 

relation med varandra då vissa faser kan uteslutas beroende på typen av kris och därför 

omsluts den lärande aspekten av alla fyra delar (Pforr, 2009). Studien kommer att vägledas 

genom Hosie & Smiths (2004) teori och modell. 

 

 

Figur 1 PPRR Crisis Management Model 
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3.3 Att förstå sig på krishantering 

 

För att förstå hur krishantering tillämpas och på vilket sätt är det viktigt att förstå innebörden 

av kris och hantering (Ritchie, 2009). Det är svårt att säga exakt vad en kris är för någonting 

då kriser är mångfasetterade och komplexa (ibid.). Dock har ett antal teorier kategoriserat 

kriser inom turismindustrin på olika sätt.  

3.3.1 Crisis Classification matrisen 

 

Kriser kategoriseras från småskaliga organisatoriska problem som inkluderar sjukdom hos 

anställda, svårigheter bland anställda eller illvilja till externa faktorer så som naturkatastrofer, 

jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar eller bränder. Därutöver kan kriser delas upp i 

interna och externa faktorer samt beroende på krisens natur (Ritchie, 2009).   

Figuren nedan illustrerar hur kriser kan se ut beroende på dess ursprung och natur. Cell 1 visar 

på ekonomiska eller tekniska brister eller misslyckanden internt så som kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl medan Cell 2 visar externa brister vilket kan vara politisk instabilitet eller 

naturkatastrofer. Cell 3 visar problem som kan uppstå genom mänskliga handlingar inom en 

organisation och Cell 4 illustrerar externa mänskliga handlingar som kan skapa en kris, så 

som exempelvis terrorism, kidnappning eller produktmanipulering (Ritchie, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Crisis Classification matrix 
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3.3.2 Phyton och Cobra 

 

Ett annat sätt att kategorisera kriser är två kategorier, antingen som pyhton-eller som cobra-

kriser. Cobra-kriser karaktäriseras genom plötsliga katastrofer, så som till exempel en 

terrorist-attack eller ett haveri, medan pyhton-kriser kommer smygande. Exempel på phyton-

kriser kan vara katastrofer som ger ekonomiska effekter. Ekonomiska effekter är något som 

kan komma att pågå under en längre tid, tills effekterna till slut påverkar organisationen på ett 

negativt sätt (Hosie, 2009). 

3.3.3 Naturkatastrofer och tekniska kriser 

 

Globala miljöfrågor så som klimatförändringar, skogsbränder och föroreningar står i relation 

till varandra när det handlar om riskfaktorer som kan påverka efterfrågan på turism samt 

trigga naturkatastrofer eller större kriser. Exempel på klimatförändringar kan yttra sig som 

översvämningar eller extrem torka vilka i många fall har påverkat turismen negativt på de 

platser som har blivit utsatta. Undersökningar har bland annat även visat att turismindustrin 

har förlorat enorma summor på riskfaktorer som har utvecklats till globala kriser med hjälp av 

felhantering eller missbedömning av människor. Sådana kriser har bland annat varit epidemier 

som SARS eller globala systemfel som har påverkat företag i sådan utsträckning att detta har 

lett till kaos (Ritchie, 2009). 

3.3.4 Politiska kriser 

 

Ritchie (2009) pekar på vikten av politiska relationer i turistiska sammanhang när det handlar 

om bilden av en turistdestination. Händelser som politiska upplopp, protester, våld, 

inbördeskriser och internationella kriser eller terrorism påverkar bilden av en destination till 

stor grad men riskerar även turisternas säkerhet, risk för stagnerande efterfrågan men även en 

potentiell kris (ibid.). 

3.3.5 Ekonomiska kriser 

 

Turismindustrin är extremt mottaglig för olika förändringar i ekonomiska mönster som bland 

annat kan vara valutaförändringar eller nivåer av inkomst. Då det råder lågkonjunktur kan 

organisationer och destinationer inom turismindustrin påverkas negativt genom ett minskat 

antal besökare och en stagnation i kassaflöde. I takt med ett minskat antal turister kan 

branscher påverkas till förödelse och kris. Exempel på utsatta branscher inom turismindustrin 
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är speciellt flygbranschen då minskad omsättning i flera fall har lett till nedskärningar av 

resurser, personal och i värsta fall konkurs (Ritchie, 2009).  

3.4 Tidigare forskning 

 

Här presenteras tidigare forskning som har gjorts inom området krishantering vilken är 

förankrad till studien. Samtliga artiklar har valts att innefattas i studien baserat på dess 

relevans till studiens ämne: krishantering inom rese- och flygbranschen där de på ett nyanserat 

sätt lyfter fram olika essentiella aspekter ur ämnet. 

3.4.1 The lesson of disaster 

 

―The horror of the worst natural disaster of our time has been mitigated in part by the world’s 

heartfelt response to the helpless victims of the tidal wave. Nearly every country on the globe has 

jumped in to assist.‖     

    Kondraschow 2006, s. 206 

Artikeln lyfter fram katastrofer och kriser inom turismindustrin och dess påverkan. 

Kondraschow (2006) beskriver med exempel hur olika katastrofer har gjort avtryck på dagens 

reseindustri; 11 september attentatet i USA år 2001, tsunamikatastrofen i sydöstra Asien i 

december år 2004, orkanen i New Orleans och Mexikanska gulfkusten år 2005. Katastroferna 

har fått organisationer och företag att öppna ögonen för kriser och katastrofer, att gå samman 

och stödja destinationer, offer och andra drabbade under krissituationer samt lägga mycket 

större fokus idag på krishantering än någonsin förut (ibid.). Bland annat beskriver 

Kondraschow (2006) även hur destinationer och organisationer vänder en krissituation från 

någonting negativt till en möjlighet i organisationen, ett sätt för organisationen att växa. 

3.4.2 New Distribution Channels and Business Strategies for Location-based Travel Agencies 

 

―…the key strength of travel agencies lies in the personal information and advice they provide. But, 

service providers may save commission costs via direct distribution and tour operators and airlines to 

get direct access to customer data.‖     

    -Zehrer & Möschl 2008, s. 359 

Zehrer & Möschl (2008) diskuterar vikten av leverantörer inom turismindustrin, framförallt 

resebyråer och organisationer som säljer resor. Artikeln lyfter fram sambandet mellan 

resebyråerna och slutkonsumenter, i detta fall resenärerna och hur informationsflödet 

däremellan fungerar och ska fungera. Resebyråernas viktigaste tre uppgifter är att: förmedla 

information från konsument till leverantör och vice versa, utföra transaktioner i samband med 
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resor, erbjuda konsultation och råd kring resor. I och med att resebyråer har en sådan stor roll 

i reseindustrin idag, är även deras verktyg och arbetssätt omdiskuterat. Trots att det idag 

fortfarande finns många resebyråer som arbetar från en viss plats, använder sig många av 

internet för att själva söka efter information och boka resor (Ibid.). Zehrer & Möschl (2008) 

påpekar att resebyråer måste tänka om och skapa nya strategier inför framtider för att 

överleva.  

3.4.3 Managing crisis: UK civil aviation, BAA airports and the August 2006 terrorist threat 

 

―Reports of a planned terrorist strike against air travelers led to the imposition of unprecedented 

security measures which brought London’s Heathrow Airport, one of the busiest of the world, to a 

standstill.‖       

     -Henderson 2008, s. 125 

Rapporten ger en inblick i orsakerna, kännetecknen och konsekvenserna av en kris inom rese- 

och turismindustrin. Fokus ligger på den offentliga flygsektorn samt de händelser som 

uppstod i Storbritannien under sommaren år 2006 då en terroristattack stannade upp 

flygtjänsten i landet (Henderson, 2008). Henderson (2008) utvärderar regeringens svar på 

händelsen. Det ledande flygbolaget i landet samt andra flygbolag diskuteras med ett 

krishanteringsperspektiv och även deras svar på terrorattacken blir utvärderade. Henderson 

(2008) påpekar även att krishantering blir allt mer viktigt och tidigare erfarenheter skapar 

värdefulla lektioner inför framtida förberedelser. 

3.4.4 Crisis Communications: Lessons from 9/11 

 

‖Many companies have faced disasters in the past. What was unique about the events of September 11 

was the breadth of their impact on business. Some companies lost scores of employees. Many others 

saw key components of their infrastructure destroyed, at least temporarily. A still larger group had to 

struggle with secondary effects—customers requiring heroic levels of service, suppliers unable to fill 

orders, breakdowns in transportation and communication, collapses in demand. Suddenly, crisis 

management was every executive’s job.‖     

     -Argenti 2002, s. 1 

Artikeln fokuserar på hur företag blev direkt och indirekt påverkade av 11 september 

attackerna (Argenti, 2002). Argenti (2002) lyfter fram kommunikationsaspekten under 

händelseförloppet av en kris och förklarar hur kommunikation har hjälpt företag och 

organisation att öppna sin verksamhet och verka tillsammans för att överkomma 

krissituationen. Centralt i artikeln är ledningens betydelse för krishantering och 

kriskommunikation och hur ledningen nu mer arbetar med organisationskultur, 

kommunikation inom verksamheten och strategi för att minska effekterna av kriser (ibid.). 
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3.5 Sammanfattning 

 

Kapitlet börjar med att definiera begreppet kris och trots flera definitioner har en generell 

uppfattning av termen på senare tid framkommit där kris uppfattas som en farlig och 

extraordinär händelse där beslut måste tas under tidspress. Olika teorier lyfter fram Crisis 

Management som begrepp. I stora drag beskrivs begreppet innehålla en proaktiv och en 

reaktiv fas där den förebyggande aspekten är central. PPRR modellen illustrerar Crisis 

Management som omsluts av kunskapsaspekten och visar övergripande steg i krishantering 

där modellen även kommer att guida läsaren i studien.Vidare beskrivs turismindustrin och 

vikten av att förstå skillnaden mellan turismindustrin och andra industrier, bland annat genom 

turismindustrins säregna egenskaper så som immaterialitet, att produkten försvinner när den 

förbrukas samt dess flyktighet. Teori visar olika typer av kriser och deras utmärkande drag. 

Till sist presenteras en rad studier som tidigare har gjort kring ämnet krishantering inom rese- 

och flygindustrin där vetenskapliga böcker och artiklar tar upp konkreta exempel på 

krishantering i dagens samhälle. 
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4 Resultat av krishantering inom flyg- och reseindustrin i Sverige 

 

Nedan presenteras studiens resultat i fem delar efter PPRR crisis management model av 

Hosie & Smith (2004): prevention, preparation, response, recovery samt learning. Kapitlet 

inleds med att presentera studiens respondenter och avslutas med en sammanfattning. 

Resultatet bygger endast på det transkriberade intervjumaterialet. 

4.1 Företagsbeskrivning 

 

Borgsund Airport 

Flygplatsen har cirka 16 000 anställda som arbetar året runt. I dagsläget flyger 86 flygbolag 

både inrikes och utrikes till totalt 163 destinationer i världen från Borgsund Airport. 

Flygplatsen byggdes på 50-talet men först 1990 byggdes Borgsund ut till fler terminaler, idag 

har flygplatsen fem verksamma terminaler (Borgfors, 2011). 

Kalmar Airport 

Kalmar Airport är ett kommunalägt bolag där 33 personer är anställda på själva bolaget. På 

flygplatsen arbetar omkring 60 anställda totalt, inkluderat Kalmarflyg, SAS och 

Luftfartsverket. Flygplatsen är relativ ny som bolag och startade 2008 trots att Luftfartsverket 

har bedrivit flygtrafik i Kalmar sedan 1960-talet (Herloff, 2011). 

Kalmar Kommun 

Kommunen har 63 000 invånare, varav 48 000 bor i Kalmar (Kalmar/OmKalmar, 2013). 

Kalmar kommun har bland annat en säkerhetsstyrka som samarbetar med Kalmar Airport 

(Carlsson, 2011).  

Scandinavian Airlines (SAS), Ängelholm 

Koncernen SAS, där flera bolag ingår hade år 2010 nästan 12 800 anställda och transporterade 

över 25 miljoner passagerare. Flygbolaget i stort startade år 1956 genom en sammanslagning 

av ett danskt, norskt och svenskt flygsällskap vilket skapade ett gemensamt bolag som 

namngavs Scandinavian Airlines. I Ängelholm arbetar idag nio anställda och på plats har SAS 

funnits i drygt 50 år (Berg, 2011). 
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Ticket Privatresor, Kalmar 

Resebyrån Ticket Privatresor ägs av det privatägda bolaget Bragana AZ och är idag den 

största försäljaren av privatresor i Sverige. Företaget omsätter cirka fyra miljarder kronor, är 

verksamt i både Sverige och Norge samt bedrivs via 73 butiker, telefon och via internet. 

Antalet anställda på företaget är 320 personer som arbetar året runt (Ticket/OmTicket, 2013). 

På Tickets kontor i Kalmar arbetar fyra anställda (Ticket/Kalmar, 2013). 

Resebolaget i Kalmar AB 

Resebolaget är ett tämligen litet företag som finns på plats på Kalmar Airport. Företaget har få 

anställda på plats och säljer resor med bland annat de flygbolag som arbetar med Kalmar 

Airport.  

4.2 Prevention 

Borgsund Airport 

Flygplatsen arbetar aktivt med ett proaktivt krisarbete eftersom det blir lättare för 

organisationer att handskas med kriser. Om en medvetenhet kring olika typer av kriser 

implementeras i organisationen så blir det även lättare att skapa proaktiva strategier som kan 

förebygga kriser. I flygplatsens krishantering ligger fokus på att se den stora hotbilden, dock 

väljs många krissituationer bort om det inte finns tillräckligt stor sannolikhet i att en sådan 

krissituation skulle uppstå. 

Borgsund Airport arbetar mycket med olika typer av förebyggande strategier. Beroende på 

vilket område det förebyggande arbetet riktas mot skapas olika planer till varje enskild 

område. En stor del utav just den förebyggande aspekten på Borgsund Airport handlar om 

Security och Safety-området. Security är inriktat på: flygplanets skick, inträdesskydd och 

bevakning vid exempelvis anti-terrorism medan Safety är mer inriktat på flygplanets säkerhet, 

att exempelvis passagerare har på sig bältet under flygning eller liknande. Båda delarna ingår i 

begreppet säkerhet vilket kan ställa till med problem då Security och Safety begreppen är 

väldigt specifika på varje enskild flygplats och inom flygbranschen. 

Kalmar Airport 

Flygplatsen i Kalmar jobbar kontinuerligt med att förebygga olyckor. Själva har Kalmar 

Airport inte varit med om någon större kris men flygplatsen arbetar, trots det kontinuerligt 

med proaktiv krishantering för en medvetenhet kring kriser. Arbetet är ett pågående 
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strategiskt projekt som ligger till grund för ett proaktivt arbetssätt inom hela kommunen. 

Flygsäkerheten är en av de tyngsta uppgifterna som genomsyrar alla sammanhang gällande 

krishantering. Det finns ett regelverk som styr verksamheten för flygtrafik och flygplatser. 

Regelverket är en del av transportstyrelsen och kallas för TSFS. Regelverket reglerar allt från 

hur en linje ska vara målad på startfältet, hur en skylt ska se ut till hur underhållningen av 

flygplatsen ska gå till och hur anställda ska utbildas. 

Flygplatsen har en egen flygsäkerhetsgrupp på plats och två gånger om året hålls ett möte med 

alla flygplatsens operatörer där gruppen går igenom eventuella problem och risker. 

Flygplatsen arbetar bland annat aktivt med att förebygga fågelkollision då det är en av de 

större riskerna på platsen. Arbetet har krävt en stor utredning kring riskerna och åtgärder har 

satts in för att skrämma och skjuta av fåglar i området. 

Scandinavian Airlines (SAS), Ängelholm 

Respondenten anser att ett proaktivt krishanteringsarbete inom flygbranschen är oerhört 

viktigt. Trots att det hela tiden skapas olika planeringar för olika ändamål är det svårt att 

förutse hur varje individ reagerar på en svår situation och med en strategisk plan i ryggen blir 

det lättare att hantera för företagen. SAS arbetar med en strategi som är mer fokuserad på 

tydliga direktiv och koordination. På grund av flygbolagets omfattning är det speciellt viktigt 

att det finns tydliga riktlinjer att arbeta efter gällande krishantering. 

4.3 Preparation 

Borgsund Airport 

Flygplatsen arbetar proaktivt med ett utbildnings-, övnings- och träningskoncept som kallas 

för Emergency Training Group (ETG). Konceptet bygger på tre olika steg och syftet är att 

skapa en gemensam bild av vad som faktiskt ska ske om en krissituation uppstår på 

flygplatsen, exempelvis hur larmet ska gå ut till de anställda och vilka uppgifter respektive 

organisation har att göra. Borgfors (2011) tror att övningarna skapar en förståelse inför en 

riktig krishantering. En allvarig kris för en flygplats är ett haveri och om det inträffar måste 

flygplatsen kunna hantera situationen. ETG-konceptet präglas av mycket samverkan och 

samordning, ledningsteamet arbetar på olika sätt med många olika organisationer. Det finns 

även en styrelsegrupp för Crisis Management Form (CMF) där den högre ledningen har ett 

möte två gånger om året där det diskuteras riktlinjer och styrning av ETG-verksamheten. 

Utöver ETG har Borgsund Airport även omfattande övningar på plats, flera gånger om året. 
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Kalmar Airport och Kalmar kommun 

Krishantering i ett förberedande stadie sker gemensamt med flygplatsen och Kalmar kommun. 

Bland anställda på flygplatsen och flygbolagen sker inte praktiska övningar utan flygplatsen 

har istället kvalitetssäkrande möten med bolagen en gång i månaden där ledningen går igenom 

respektive bolags verksamhet och det förs en ständig dialog kring förbättringsåtgärder, 

miljöuppföljningar samt kvalitetsuppföljningar. Inom räddningstjänsten på flygplatsen sker 

övningar regelbundet minst en gång i veckan där övningarna simulerar räddningsinsatser. 

Innan räddningstjänsten går i tjänst för första gången måste de först genomgå en utbildning på 

sex veckor på Arlanda och sedan kontinuerliga fysiologiska tester. 

Kalmar kommun förklarar att kommunens säkerhetsansvariga övar ledning av kriser i stor 

omfattning, Carlsson (2011) citeras: 

 ”Faktum är att vi tar alla chanser vi får att öva, även i skarpa händelser” 

      

Enligt lag så ska krisledningsnämnden i kommunen öva en gång per år. Nämnden är den 

politiska ledningen och till nämnden hör en stab som övar minst lika ofta. Dessutom övar 

förvaltningarna och bolagen internt. Räddningstjänsten är den funktion inom kommunen som 

övar mest, ofta tillsammans med krisledning och information. Kommunen har inte haft någon 

övning som omfattar flyghaveri men däremot har både Kalmar Airport och kommunala bolag 

på regional och nationell nivå haft övningar som har omfattat en kärnteknisk olycka.  

Scandinavian Airlines (SAS), Ängelholm 

Respondenten förklarar att kontinuerlig träning är oerhört viktigt då det alltid är lättare att 

hantera en ohållbar situation med ett tillfälle som har simulerat en äkta krissituation. 

Personalen blir utbildade och tränas regelbundet i krishantering. Flygplatsen har obligatorisk 

krisövning en gång per år med all personal på plats inklusive personal på flygbolagen samt 

lokala övningar då och då. Respondenten anser att det är viktigt att få en bred grund i 

krishanteringen och allt som flygbolaget gör är för att hålla kvar personalen i en medvetenhet 

kring kriser och krishantering. SAS har ingen minutoperativ personal utan arbetar och håller 

helt administrativt i sin krishantering. Flygbolaget lägger extra stor vikt vid att konstant träna 

och utbilda sin administrativa personal för att deras anställda ska känna sig trygga i 

krissituationer 
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4.4 Response 

 

Borgsund Airport 

Flygplatsen är en av de största i Sverige och tyngden i krishanteringen ligger på stora och 

omfattande strategier samt kriskommunikation för att snabbt kunna agera om en kris skulle 

inträffa. Borgsund Airport har en egen räddningsstyrka på själva flygplatsen för att kunna 

hantera kriser som uppstår på flygplatsen så snabbt som möjligt. När en kris inträffar på 

flygplatsen går en larmsignal via flygledartornet och flygplatsens egen räddningstjänst har två 

minuter på sig att förflytta sig till platsen där olyckan har inträffat. Flygledartornet sänder ut 

två olika larm beroende på om vad som har inträffat, haveri- eller varningslarm samtidigt som 

möjligheten finns att sända ut ett sjukvårdslarm.  

 

 ‖Den första tiden här ute när något har hänt är ju en väldigt kritisk period‖ 

   - Peter Borgfors, Borgsund Airport 2011-11-24 

 

Under den första timmen av krishanteringen ligger all fokus på att få kontakt och börja 

kommunicera med alla berörda aktörer och involverade krisgrupper. Under den första timmen 

är det även extra viktigt att det initiala arbetet, första delen blir gjort för att inte få problem att 

komma ikapp med krishanteringen längre fram. Stegvis svarar Borgsund Airport på en lokal 

kris genom att signalera till den minutoperativa nivån. Signalen mottages av den ansvariga 

styrkan på minutoperativ nivå och kommuniceras vidare till ledningen av en mer 

övergripande minutoperativ nivå som i sin tur börjar agera. En händelse kan uppstå som 

ledningen inte anser vara hanterbar, om en sådan situation inträffar kontaktas en övre stab 

som tillsätter en ändamålsenlig organisation för att lösa situationen. Trots att flygplatsen är en 

så stor organisation och arbetar med många involverade aktörer kan det uppstå händelser då 

de sedvanliga organisationsstrukturerna bryts. 

Flygplatsen arbetar med information på ett restriktivt sätt där en jourhavande 

informationsansvarig har det yttersta ansvaret för att hantera frågor kring händelser som rör 

flygplatsen. Själva koncernen har även en press-jour som hanterar press och media. 

Respondenten menar att media reagerar snabbt på en händelse och ringer inte sällan in kort 

efter en händelse på flygplatsen. 
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Kalmar Airport 

Krishantering på flygplatsen sker på lokal nivå tillsammans med Kalmar Kommun. Kalmar 

Airport har ingen egen krishantering utan går efter riktlinjer och strategier som Kalmar 

Kommun ansvarar för. Vid händelse av en kris eller katastrof går ett larm ut via flygtornet på 

platsen, samtidigt signaleras SOS i Växjö och flygplatsen kallar in kommunens 

krishanteringsteam. Flygplatsen har ett eget räddningsteam på plats som agerar om någonting 

skulle hända på flygplatsen. Vid exempelvis brand på plats påbörjas räddningsarbetet direkt 

och räddningsteamet har 180 sekunder på sig att påbörja släckning, bärgning och så vidare. 

Kalmar Airport har på så sätt egna resurser i form av utbildad personal så som brandmän. Det 

initiala arbetet, den första delen av krisen gör anställda på plats och nästa skede går vidare 

över till den kommunala räddningstjänsten som bestämmer och hanterar krisen från och med 

nu. 

Om en större olycka skulle inträffa skulle flygplatsen vara tvungen att anlita psykiskt och 

socialt omhändertagande (POSOM) grupper samt anställda på kommunen som skulle åta sig 

avrapportering och krishantering. Sådana grupper finns inte på plats på flygplatsen då Kalmar 

Kommun lägger extra vikt på specialutbildade grupper inom krisområdet. Det finns därför 

inte någon anledning till att underhålla ytterligare grupper endast för flygplatsen. 

På Kalmar Airport finns även en så kallad flygplatschef som har det främsta ansvaret kring 

information. Herloff (2011) menar att en viktig del i att svara på en kris är att hantera media 

och sända ut rätt information eftersom media sänder vidare budskapet till omgivningen. 

Scandinavian Airlines (SAS) 

Krishantering är oerhört viktigt och en ständigt central del i organisationen. Om en 

krissituation inträffar måste alla inom organisationen finnas på plats och vara informerade om 

omständigheterna.Under en kris skulle SAS direkt agera genom att kontakta sitt 

krishanteringsteam som befinner sig på huvudkontoret i Stockholm. Teamet är fullt utrustat 

och på mycket kort tid byggs, ett redan förberett kontor med full utrustning om till en 

ledningscentral som i sin tur koordinerar personal till olycksplatsen. Skulle en krissituation 

uppstå på en plats utanför Sverige skulle involverade flygbolag påbörja krisarbetet 

tillsammans, Berg (2011) citeras: 
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 ‖... om det skulle hända någonting med ett Lufthansaplan i Sverige så är det vi som 

 ansvarar för den första hanteringen...‖  

 

För SAS är att vara organiserad en viktig del under krishanteringen. Vid kris sänds ett Sms-

meddelande ut till alla som ska infinna sig och inom en knapp timme finns organisationen på 

plats. SAS är ett stort företag och Berg (2011) pekar på vikten med att agera snabbt när 

organisationen involverar så många människor. De första timmarna av krishanteringen är 

kritiska och kan ha en stor effekt på företagets överlevnad. 

 

Vid ett haveri påbörjar SAS krishanteringsarbetet med att samla alla överlevande och lätt 

skadade på ett uppsamlingsställe. Under tiden blir anhöriga underrättade om situationen och 

slussas dit, samtidigt som besättningen och deras anhöriga samlas på ett skilt 

uppsamlingsställe. Uppdelningen av anställda och resenärer vid ett sådant tillfälle är oerhört 

viktig för att skydda besättningen mot hot och anklagelser men även för att resenärerna och 

besättningen ska bli stöttade och få hjälp på ett professionellt sätt. 

 

Flygbolaget använder sig av sociala medier som stöd i sin kommunikation utåt. När 

situationer som kräver informationsspridning uppstår sätts främst ett krisnummer in dit 

resenärer och andra inblandade kan ringa och ställa frågor eller prata med personal. 

 

Flygbolaget förklarar att när en kris väl har inträffat är det viktiga att hantera vad som händer 

här näst och en av de centrala delarna ligger på att hantera media då media har enorm makt i 

dagens samhälle. Media är nästan på plats innan polisen och för att kunna hantera media 

direkt efter krisens skede har SAS en press-jour på plats i Stockholm som ansvarar för 

mediahanteringen. Press-jouren tar hand om all informationsspridning då de anställda på SAS 

har speciella riktlinjer att gå efter gällande vad de får informera om när exempelvis ett haveri 

har inträffat.  

 

Ticket  

Kriser inom flygindustrin påverkar resebyråer indirekt då de är en del av reseindustrin. 

Kunder som blir bokade av Ticket med olika sorters flygresor så som charter eller regulärflyg 

blir direkt påverkade av kriser och när det inträffar blir det även resebyråernas ansvar att 

hjälpa till.  
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Till största del styrs informationen kring en krissituation med Tickets huvudkontor men även 

till stor del av flygbolagen själva. Kommunikationen mellan flygbolagen och Ticket är väldigt 

olika beroende på vad det är för flygbolag men eftersom resebyrån är en stor koncern skickas 

all information till huvudkontoret som sedan skickar informationen vidare till varje enskild 

resebyrå. 

Vid vulkanutbrottet på Island som ledde till askmolnsbildning år 2010 tog flygbolagen 

kontakt med sina kunder direkt eller via resebyråerna och hjälpte till, bokade om resor och 

bokade ersättningsresor med mera. 

Resebyrån säger sig vara väldigt beroende av flygindustrin eftersom de fungerar som en sorts 

mellanhand mellan kunden och flygbolaget i många fall och det påverkar även 

informationsflödet under exempelvis kriser eller katastrofer. Många gånger kan det ta tid för 

informationen att komma in till resebyråerna på grund av att flygbolagen drabbas i första hand 

och den informationen måste bearbetas och sedan skickas vidare till andra berörda delar av 

reseindustrin. En annan del av krishanteringen hos Ticket sker via bokningssystemet 

Amadeus där systemet blir uppdaterat med förseningar och andra uppgifter kring resor. Dock 

kan systemet ibland verka diffust huruvida informationen visas och även beroende på om 

systemet är uppdaterat eller inte. 

Resebolaget i Kalmar AB 

Resebyrån säljer flygresor och därför är de även beroende av att flygbolagen levererar bra 

produkter samt att allt fungerar hos flygbolagen. Resebolaget i Kalmar AB lyfter fram att 

under tidigare katastrofer så som Tsunamin i sydost-Asien år 2004 fungerade resebyrån som 

en länk mellan flygbolag och resenärer då många drabbades indirekt av katastrofen samt att 

krisarbetet påbörjades under mycket kort tid och med få riktlinjer.  

 ‖De som drabbas först när en kris inträffar är först flygbolagen och sedan är det 

 resebolagen‖     

   -Claes Svensson, Kalmar flygplats, 2011-11-22   

När en krissituation uppstår är det först och främst flygbolagen som påbörjar krishanteringen, 

går ut med information och kontaktar resebyråerna. Idag går all information främst ut via 

internet och uppdateras dagligen. Fslygbolagen överlåter den offentliga informationen till 

resebyråerna och nyheter. Kommunikationen varierar mycket beroende på flygbolag. Finnair 

håller exempelvis Resebolaget i Kalmar AB uppdaterade flera gånger i veckan om vad som 
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händer i flygindustrin, kampanjer och så vidare medan andra bolag inte skickar ut information 

om resebolaget inte kontaktar dem själva. Dock finns det regelverk som reglerar vilken 

information som ska gå ut under exempelvis ett haveri. Information som är sekretessbelagt, så 

som uppgifter på resenärer hanteras endast av myndigheter och får inte lämnas ut till 

offentligheten eller ens personer som har direkt kontakt med skadade eller offer. 

Resebolaget använder sig av en rad olika nätverk som delar information sinsemellan. Ett av 

nätverken är en intresseorganisation som kallas Travelnet där resebolag kommunicerar med 

varandra. Främst gäller informationen krissituationer, teknisk information eller kampanjer. 

Svensson (2012) påpekar att nätverket är ett smidigt sätt att bevaka nyhetsflödet inom 

reseindustrin. En annan stödfunktion vid hantering av kriser är en kundsupport för resebolag 

som kallas Agentsupport vilket är en typ av telefonkö där resebyråerna kan nå flygbolagen 

direkt. Idag har många flygbolag sina call-centers i andra länder på grund av 

budgetåtstramningar och det kan vid krissituationer bli svårt att ringa upp och söka efter 

information kring exempelvis regelverk eller andra riktlinjer då telefonsupporten oftast inte är 

insatt i varje lands enskilda verksamhet. 

4.5 Recovery 

 

Borgsund Airport 

Flygplatsen är mest känslig för kriser som skapar en långsiktig påverkan. Kriser som skapar 

negativa effekter samt skadar flygplatsens rykte och varumärke är de kriser som är mest 

svårhanterliga. Borgsund Airport lyfter fram att det är svårt att hantera en kris som skadar 

varumärket på ett sådant sätt att resenärer inte uppfattar flygplatsen som säker att resa från/till. 

Kriser med sådan påverkan kan blåsas upp av media men till stor del även vara självvållande. 

Ett exempel på en sådan kris är oljeläckan i mexikanska golfen år 2010 som vållades av 

företaget BP. Sådana kriser påverkar inte bara ledningen utan alla som är anställda på 

företaget då deras varumärke ses som negativt. Borgfors (2011) menar främst att vägen 

tillbaka kan vara svår för ett varumärke som har fått en negativ stämpel, speciellt inom 

flygindustrin där säkerhet är allt. 

Kalmar Airport 

Den svåraste krisen att hantera för flygplatsen är olyckor på plats, så som flygplatshaveri. 

Samtidigt är hanteringen av media dock en betydande del inom krishanteringen och det visar 
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sig vid alla olyckor eller kriser. Olyckor kan ofta även spegla sig i ekonomiska kriser för det 

enskilda företaget. Respondenten från Kalmar Airport påpekar dock att flygplatsen är en 

tillgång till regionen så om det uppstår finansiella problem så finansieras medel och resurser 

bland annat med hjälp av statlig verksamhet så ekonomiska kriser utgör inte ett egentligt hot 

mot flygplatsen. 

Respondenten lyfter fram att nyheter och artiklar ibland kan vara vinklade på olika sätt och 

det krävs endast att någon uttrycker sig fel någonstans så framstår situationen som en allvarlig 

händelse vilket kommer med i media för allmänheten. Kalmar Airport ser media som en 

riskfaktor samtidigt som media kan skapa möjligheter. Medias aktiva sida kan vara till nytta 

för flygplatsen men nyhetsflödet kan påverka flygplatsens rykte på ett negativt sätt. 

Respondenten uttalar sig i intervjun kring media: 

 ”Media är en som en trigger och sätter igång många tankar och agerande hos 

 människor”.  

    Herloff, Kalmar flygplats, 2011-11-22 

Med citatet menar Herloff (2011) att media kan leva på vissa nyheter år efter år och att vissa 

av löpsedlarna är mer slagkraftiga än andra, som exempelvis 11 september och dess påverkan 

på världen. Flygplatsen känner av oron av den tidigare krisen samt hur delar inom 

flygindustrin har ändrats, varje år kommer det in frågor till Kalmar Airport angående 11 

september och medförande risker. Det är en enorm skillnad idag med flygsäkerheten där både 

kraven och kostnaderna har ökat vilket återspeglas på priset på biljetterna, idag betalar en 

resenär cirka 42 kronor per biljett för bara säkerhetsavgifter. 

Kortsiktiga kriser kan vara väldigt allvarliga om det händer en större olycka inom 

reseindustrin, givetvis även beroende på vad som sker och vad som är orsaken. Många 

resenärer väljer exempelvis under kort tid att inte resa till vissa utsatta destinationer medan på 

lång sikt spelar andra faktorer inte in och människor är inte lika benägna att välja bort resmål 

på grund av katastrofer flera år tidigare.  

Scandinavian Airlines (SAS), Ängelholm 

Som flygbolag medger SAS att den kris flygbolaget är mest känslig för är flyghaveri vilket 

SAS respondent anser vara den värsta krisen som kan drabba ett flygbolag generellt. Dock har 

flygbolaget på senare år fått erfara både epidemier som fågelinfluensan (SARS) och 

naturkatastrofer så som vulkanutbrottet på Island som i sin tur ledde till ett askmoln. 
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Askmolnen som rörde sig från vulkanen Eyjafjallajökull skapade förödande konsekvenser för 

flygbolagen. Berg (2011) berättar genom citat att flygplanen stod stilla och förlorade enorma 

summor pengar på askmolnet som varade under en längre tid:   

 

 ‖Det är väldigt svårhanterligt, mest för att man inte visste från dag till dag, eller timme 

 till timme, kan vi flyga eller inte. Vi hade flygplan och besättningar ute i världen och 

 Europa och vi visste inte när vi kunde åka hem.‖    

 

Information kring kriser kan påverka människors tänkande när de reser. När det nyligen hade 

varit översvämningar i Phuket, Thailand upplevde många resenärer att översvämningarna 

gällde hela staden Phuket och undvek att resa dit, medan det i själva verket endast handlade 

om delar av staden. Intervjun visar att människor påverkas av nyheter då media är så 

lättillgängligt och människor väljer ut att se det som de vill se. SAS har en mediebevakning 

som ständigt bevakar vad som sägs i media om SAS. För flygbolaget är trovärdighet viktigt 

och stort fokus ligger även i att anställda på SAS inte spekulerar i sina egna uttalanden, allt 

för att kunden ska känna förtroende för flygbolaget. 

 

SAS upplever att stora katastrofer eller kriser kan ha förödande effekter för alla inom 

reseindustrin. Terrorattentatet i New York, USA 11 september 2001 påverkade reseindustrin 

på fler sätt än bara förhöjd säkerhet inom flygindustrin. De resurser som har lagts på att höja 

säkerheten inom olika aspekter i reseindustrin har lett till att resenärerna har fått betala priset. 

Då passagerarna får betala mer för sina resor, i och med att säkerhet kostar väljer de att resa 

mer sällan. I sin tur är det en enorm påverkan på alla, är priset för högt så väljer människor 

bort att resa, då får hotellen inga gäster, restaurangerna och butikerna förlorarar. 11 september 

orsakade ett förödande skick för många inom flygindustrin. SAS tvingades säga upp flera 

anställda och skära ner på resor och turer på grund av ekonomiska åtstramningar som en 

direkt effekt av katastrofen. 

 

SAS lägger mycket fokus på sina anställda efter en kris. Personal som har blivit utsatt av en 

kris på något sätt är med och avrapporterar händelsen, så kallad debriefing och vid behov 

finns även möjligheten att konsultera psykologisk hjälp. En händelse som skakade SAS var 

Linateolyckan i Milano år 2001 där ett flyghaveri inträffade genom kollision på startbanan 

och många omkom. Varje år efter olyckan har SAS erbjudit anhöriga till offren att besöka 
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minnesplatsen, flygbolaget har stått för kostnaden och haft personal på plats vid 

minnesceremonierna och det är olika hur organisationer väljer att hantera sådana situationer.  

Ticket 

Som respondenten tidigare nämner, är resebyrån en del av reseindustrin och på så sätt är 

organisationen även sammanlänkade med flygindustrin. I efterskedet av en kris kan 

resebyråerna känna av förändringar i resenärernas resvanor, ofta genom att resenärerna är 

nervösa inför resan och ställer mycket frågor om det krisdrabbade området. Resebyråerna blir 

indirekt drabbade om flygbolag exempelvis hanterar haveri eller andra kriser på ett negativt 

sätt. Om Flygbolagen som samarbetar med resebyrån får dåligt rykte avspeglas det även på 

resebyrån. 

Resebolaget i Kalmar AB 

När det gäller kriser som flygbolag själva inte kan påverka kan resebolagen bli lidande. 

Respondenten tar upp ett exempel om vulkanutbrottet på Island år 2010.  Flygplatser stängde 

ner, flygbolag kunde inte flyga och försäljningen för flygresor tog stopp. Inte bara 

flygindustrin fick känna av ekonomiska påfrestningar utan även alla som var inblandade med 

att sälja flygresor. 

Även under Tsunamikatastrofen i Thailand år 2004 påverkades resebolaget. När katastrofen 

inträffade strömmade det in samtal till Resebolaget i Kalmar AB och personalen fick vara en 

sorts mellanlänk mellan de drabbade på plats i Sverige och de drabbade i Thailand då det var 

många svenska resenärer inblandade. Återhämtningsarbetet var omfattande och resebyrån 

spelade en stor roll i att informera och hjälpa till med katastrofen från Sverige, många 

människor kände sig drabbade då de antingen direkt eller indirekt kände något offer.  

Resebyrån påverkades dock positivt av händelsen eftersom det visade sig att så många 

människor i Sverige blev drabbade och en effekt av det var att många bokade biljetter till 

Thailand för att åka dit och hjälpa till, både humanitärt och ekonomiskt.  

En situation som flygbolaget själva kunde påverka, avspeglades på resebyrån direkt när 

flygbolaget Sterling begärdes i konkurs. Resebolaget hade det yttersta ansvaret för kunden 

som bokade resan med Sterling och fick hantera situationen, svara på frågor gällande 

återbetalning, ombokning eller bokning av resor med mera. 
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Respondenten berättar ytterligare om terrorattentatet 11 september i New York i intervjun. 

Resebolaget bevittnade en omedelbar rädsla för nästa gång att resa. Resenärerna kände en 

rädsla inför att åka någonstans överhuvudtaget och effekten blev att många ringde och 

avbeställde resor till olika ställen, så som exempelvis Köpenhamn för att det fanns en rädsla 

om att nästa attentat kunde hända varsomhelst. Katastrofen stoppade många från att resa alls 

under en period och den effekten kände resebyrån omedelbart av. Respondenten pekar på att 

det är företagets rykte innan en kris uppstår som bestämmer hur effekterna av kriser blir 

efteråt. 

4.6 Learning 

 

Borgsund Airport 

Respondenten på Borgsund Airport har som roll att jobba professionellt med krishantering på 

flygplatsen men trots att han dagligen går igenom alla krishanteringens steg kan han inte 

under någon omständighet förutse vad som kommer att hända. Borgfors (2011) tror att i rollen 

som crisis manager blir saker mindre förvånande än för andra människor över tid eftersom 

det blir en vana samt en erfarenhet att alltid vara förberedd på en hotbild eller en kris. En 

viktig del i flygplatsverksamheten är dock att lägga resurser på att kompetensutveckla sin 

personal och hålla all personal uppdaterad. 

Flygplatsens strategi som grundar sig i att ha olika planer i beredskap för olika typer av kriser 

bedöms utifrån Crisis Management teamet på plats och innehåller både plus och minus. Att 

bygga upp olika scenarier och se till att klara av exempelvis fem analyser är bra men det finns 

alltid en risk. En risk kan vara att endast fokusera på fem situationer som organisationen 

måste klara av att hantera och nummer 42, 12 och 103 glöms bort eller tas inte med men de 

situationerna kommer att inträffa förr eller senare. 

Flygplatsen och en rad organisationer tar lärdom av olika strategier och sätt att agera under 

kriser, hela tiden. Respondenten menar att för många människor blir krissituationer en sorts 

ögonöppnare framförallt för de personer som arbetar med kriser professionellt. När en kris har 

inträffat kan det ibland vara lättare att fokusera på det som har hänt och utvärdera. Om 

krishanteringen inte har varit så lyckad, kanske har det inte funnits någon plan eller saknat 

resurser så blir det oftast enklare att genomföra utbildningar och träningar när bristerna är 

tydliga. 
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Kalmar Airport 

På lokal nivå lägger flygplatsen stort fokus på att utbilda räddningstjänsten på plats. Anställda 

på räddningstjänsten blir utbildade internt på plats av räddningstjänstledare och externt på 

flera veckors praktiskt och teoretisk kurs. 

Kalmar kommun genomgår ett projekt med krishantering där kommunen går igenom 

riskbedömningen och krishanteringen hos alla kommunala bolag och förvaltningar. Därefter 

skapar kommunen ett gemensamt dokument utifrån bolagens information om 

riskbedömningen och källor hos sin verksamhet. Projektet ska utvärderas och ledningen 

kommer att se till vad som behöver åtgärdas samt vilka risker som är störst idag. 

Scandinavian Airlines (SAS), Ängelholm 

En central del för SAS är att fokusera på de anställda och deras kompetens. Många av de 

anställda hos flygbolaget är utbildade för olika situationer för att kunna hantera överraskande 

händelser. Berg (2011) lyfter fram att personalen som arbetar mot passagerarna blir utbildade 

i att bland annat hantera alroudy passangers vilket innebär passagerare som är drogpåverkade.  

Krishanteringsarbetet efter en kris är minst lika viktigt som det proaktiva arbetet för SAS. När 

en kris har inträffat går ledningen mycket noggrant igenom händelseförloppet av krisen och 

gör en utvärdering på vad som skulle kunnat göras bättre eller annorlunda. Flygbolaget lär sig 

hela tiden genom nya erfarenheter, positiva så väl som negativa. Olyckan i Milano år 2001 

med SAS har skapat en större proaktiv medvetenhet och kunskap hos SAS men även flera 

andra organsationer inom flygindustrin. 

4.7 Sammanfattning 

 

Inledningsvis presenteras en företagsbeskrivning av alla sex respondenter som ligger till 

grund för studiens empiriska resultat. Flygplatserna beskriver därefter att stort fokus ligger på 

den förebyggande aspekten av krishantering, där säkerhet är en central del. Den andra delen 

av det proaktiva arbetet är den förberedande aspekten vilket företagen inom flygbranschen 

främst gör genom träning inför potensiella kriser. Vidare beskrivs hur organisationer svarar på 

den första tiden när en kris har inträffat som även omnämns som den mest kritiska delen.  

En gemensam åsikt hos företagen är att informationshantering och kommunikation präglar 

utfallet av krishanteringen, både under och efter krisen. Avslutningsvis visar företagen att de 
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lägger stor vikt på personalresurser i form av vidareutbildning och kompetensutveckling av 

sin personal. 
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5 Analys av krishantering inom flyg- och reseindustrin i Sverige 

 

Analysens syfte är att tolka det material som har blivit insamlat under undersökningens gång. 

Kapitlet kopplar teori och tidigare forskning med studiens resultat från de sex respondenter 

som har deltagit i studien för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

5.1 Prevention 

 

Tidigare forskning tyder på att ett kontinuerligt arbete i proaktivt syfte skapar en mer effektiv 

grund inför krishantering (Glaesser, 2003). Butler (2009) menar att organisationer inom 

turismindustrin utsätts för överraskande situationer och händelser som inte går att förutse och 

därför måste organisationer ägna sig åt att upptäcka det ovetbara med hjälp av sina strategier. 

Som Glaesser (2003) och Butler (2009) påpekar visar undersökningens resultat att 

flygplatserna och flygbolaget pekar på vikten av att arbeta med kriser ur ett proaktivt 

perspektiv och menar att ett kontinuerligt krisförebyggande arbete är en av de viktigaste 

aspekterna inom flygbranschen.  

Teorin som diskuteras i kapitlet begrepp, Crisis Management visat att Glaesser (2009), 

Rosenthal et. al (2001) och Pforr (2009) förespråkar att den initiala förebyggningsfasen ska 

grundas på planering (Tabell 1, Tabell 3, Figur 1) som en del av ledningens proaktiva 

krishantering.  Praktiska exempel av flygindustrin visar att flygplatsernas proaktiva arbetssätt 

karaktäriseras som en målinriktad process där fokus ligger på att göra upp planer och 

strategier för hur kriser ska hanteras. Respondenterna lägger störst fokus vid pre-kris arbetet, 

som även illustreras som den största delen i krishantering enligt relevant teori för begreppet 

Crisis Management tidigare i studien. 

Respondenterna påpekar att organisationer inom flygindustrin ser den krisförebyggande 

processen som en upplysning som skapar en medvetenhet kring kriser. På så sätt blir 

medvetenheten ett hjälpmedel i hanteringen av en kris. Coombs (2012) påpekar även att själva 

medvetenheten om olika typer av kriser är nödvändig för att kunna utveckla 

krishanteringsplaner och strategier som passar specifika händelser för att krishanteringen ska 

bli så effektiv som möjligt. Samtidigt lyfter Hosie (2009) även fram att Organisationer måste 

föreställa sig olika scenarion som kan leda till potentiella kriser, även om kriser mest troligt 

sker helt oväntat. Det är möjligt att förbereda sig gentemot krisen genom att utveckla en väl 

genomtänkt beredskapsplan. Borgsund Airport lyfter fram att det finns så många olika typer 
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av krisscenarion, att fokus snarare ligger på den stora hotbilden än specifika händelser. Crisis 

Management-gruppen som ingår i ledningen på flygplatsen skapar dock olika planer som 

riktar sig mot varje enskild område så som Security och Safety. Flygbolaget SAS arbetar på ett 

liknande sätt där ledningen planerar krishanteingen inför olika krishändelser. 

Coombs (2012) lyfter fram att organisationer och företag alltid måste vara förberedda på att 

en kris ska inträffa och genom att upptäcka signaler i tid ges möjligheten att identifiera krisen 

så att en tänkbar krishanteringsgrupp kan försöka att reducera eller helt avstyra en kommande 

kris. Flygplatserna påpekar att säkerhet som begrepp är den del av det förebyggande arbetet 

som genomsyrar det mesta av krishanteringen, där den tyngsta delen ligger på att ständigt 

försöka förebygga olyckor. Resultatet kan kopplas med Coombs (2012) med avseende på en 

ständig krismedvetenhet, men även det utrymme som ges till säkerhet och förebyggandet av 

olyckor på flygplatsen. Flygplatserna arbetar med särskilda grupper som är inriktade på 

säkerhet. I Kalmar Airports fall håller grupperna möten och går igenom potentiella faror, 

åtgärder och riskförebyggande. Borgsund Airports arbete grundar sig på att försöka avstyra 

händelser som hotar den allmänna tryggheten på flygplatsen så som exempelvis terrorism.  

5.2 Preparation 

 

Hosie (2009) argumenterar för att en proaktiv strategi som verkar för att förbereda sin 

organisation inför en kris är mer effektivt än ett passivt arbete. Således kan attacker på 

människor, information eller organisationens egendom skyddas med hjälp av kontinuerliga 

tester eller övningar av Crisis Managemen-planer inom organisationen (ibid.). Hosie (2009) 

lyfter även fram att framgångsrikt implementerat Human Resource Development (HRD) i 

organisationer påpekas vara essentiellt för att organisationen ska kunna svara på krisen och 

påbörja en krishantering. HRD-aspekten kan kopplas till resultatet av undersökningen som 

visar att flygplatserna lägger mycket fokus vid övning och träning av personal. Träningen sker 

internt eller externt inom flygplatserna. I början av stycket påpekar Hosie (2009) att en 

proaktiv stategi är mer effektiv än ett passivt arbete och trots att flygbolaget själva inte arbetar 

med krisförberedelse på mer än ett passivt plan så fungerar flygplatserna som de arbetar med 

som en stödfunktion i det praktiska arbetetet. Ett exempel är den träning och övningar som 

flygbolaget obligatoriskt medverkar i på flygplatser de samarbetar med, därför ser flygbolaget 

träning som ett kontinuerligt och regelbundet moment i organisationens krisberedskap.  
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Coombs (2012) lyfter fram krishantering där en av de förebyggande delarna pekar på att 

organisationen bör ha ett krishanteringsteam som har blivit valt med omsorg samt ha relevant 

utbildning inom området. Flera av respondenterna anger att särskilda grupper är tränade för 

just krishantering inom organisationerna. Kalmar Airport påpekar specifikt segmentet kring 

att träna rätt personal. Flygplatsen har i samråd med kommunen valt att inte ha ett eget 

krishanteringsteam för enbart flygplatsen på grund av att kommunen redan har investerat 

mycket resurser i att utbilda sin egen personal i krishantering och besitter en högre kunskap i 

ämnet än flygplatsen själva. 

Som ett tidigare ämne lyfter Hosie (2009) upp att ett kraftigt sätt att testa organisationen inför 

möjliga kriser och dess svar genom att simulera verkliga krishändelser och på så sätt träna 

personalen inför möjliga krishändelser. Som en del i pre-kris stadiet visar resultatet i 

undersökningen att träning och vidareutbildning av personal väger tungt i det proaktiva 

arbetet inför en potentiell kris, som Hosie (2009) påpekar. Alla respondenter lyfter fram att 

stort fokus läggs på att simulera händelser för att de anställda ska få en förståelse för vilka 

krissituationer som kan uppstå samt att en krismedvetenhet ska vara konstant hos de anställda 

i organisationerna. SAS anser att träning och utbildning av personal inom organisationen 

bidrar till att hantering av kriser blir lättare då de anställda känner sig trygga om en sådan 

situation faktiskt skulle uppstå. En annan faktor som kan kopplas till Hosie (2009) teori kring 

HRD är en konstant medvetenhet kring kriser som genomsyrar hela organisationen. Hosie 

(2009) anser att resurser som investeras i HRD inleder en förändring i organisationens 

organisationskultur där en krismedvetenhet skapar ett effektivt underlag för att hantera 

krissituationer, vilket resultatet från undersökningen stödjer. 

5.3 Response 

 

Kriser är svåra att förutse eller påverka inom turismbranschen och volymen av en kris är en 

speciellt särskiljande faktor (Ritchie 2009). Teorierna lyfter fram hanteringen av en kris när 

den just har inträffat som ”att svara på krisen” (Tabell 2, Figur 1),”att klara av” eller ”att 

orka” (Tabell 1, Tabell 3) och pekar på att när en kris väl har inträffat är det dags för 

organisationen att applicera ledningens strategier samt allt förarbete innan krisen får utlopp 

för sin fulla effekt. Dock visar även PPRR modellen (Figur 1) att de fem stegen är 

sammanlänkade och beroende på hur krisen har uppstått så kan krishanteringsprocessen 

exempelvis börja med Response över Preparation eller Prevention (Pforr, 2009). Ett exempel 

på en ansats där Response överlappar de föregående stegen är Resebolaget i Kalmar AB och 
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dess krisarbete under tsunamikatastrofen där inga speciella riktlinjer eller strategier fanns 

innan krisens utlopp. Resebolaget påpekar speciellt vikten av att snabbt reagera på krisen och  

börja agera, trots att det kanske inte finns något underlag att följa. 

Vidare pekar Ritchie (2009) på vikten av att handla snabbt under en kris och även att 

organisationer ska prioritera sin tid på olika områden under krishanteringen. En fördröjning i 

krishanteringen förebrås ofta på dålig kommunikation eller informationshantering inom 

organisationen (Ritchie, 2009).  Det framkommer ur undersökningen att den första tiden i 

krishanteringen är en viktig faktor för att organisationen ska lyckas med hela 

krishanteringsprocessen. Respondenterna påpekar att när en kris inträffar påbörjar arbetet med 

att ta kontakt med alla inblandade personer och organisationer för att få igång krishanteringen. 

Även Glaesser (2003) lyfter fram kriskommunikation som en del i hanteringen av kriser. 

Samtidigt anser Ritchie (2009) att en intern kommunikation i organisationer inom 

turismbranschen är viktig, anledningen är att en starkt intern kommunikation skapar en kedja 

för hur en kris ska hanteras, som tidigare nämns. Zehrer & Möshl (2008) påpekar även att en 

snabb intern kommunikation inte minst resulterar i att krishanteringen påbörjas snabbare. 

Flygplatserna ser till kommunikation som en övergripande del av all krishantering  där 

kommunikationen är det initiala arbetet av krishanteringen. När och om krisen når nästa skede 

och utvecklar sig till en svårhanterlig situation, utvidgas även flygplatsernas kommunikation 

mot ledningen. Om situationen blir ohållbar kontaktas externa källor (POSOM-grupper och 

krisgrupper som är specialiserade på krisområdet). Flygbolagetets kommunikationsstöd via 

sociala medier och nödlinje kan kopplas till Ritchies (2009) teori kring kommunikation som 

brister även återspeglas på krishanteringen, här visar flygbolaget snarare på ett stärkt 

kommunikationssystem. 

Dagens samhälle är globalisterat med olika kanaler och flöden av information (Argenti, 

2002). Argenti (2002) menar att informationsflödet är det som sammanlänkar olika aktörer 

inom turismindustrin. Informationen når ut till aktörer genom bland annat Internet, som är en 

viktig komponent för en fungerande kommunikation som når en stor mängd människor och 

leverantörer (ibid.). Som Argenti (2002) påpekar är resebolagens främsta uppgift att 

kommunicera mellan flygbolagen och resenärerna när en kris inträffar. Båda resebolagen får 

information om krissituationen genom antingen det drabbade flygbolaget eller andra 

flygbolag, vilket främst sker via internet. Samtidigt använder resebolagen 

kommunikationsstöd så som deras egna bokningssystem, kundsupport för resebolag eller 

diverse nätverk för att kommunicera med varandra och andra aktörer inom turismindustrin. 
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Resebolagen håller på så sätt kontakten med resenärer och flygindustrin, där Argenti (2002) 

även nämner att resebyråerna fungerar som en sorts länk mellan leverantörer och 

slutkonsumenter och kan förmedla information till båda delarna. Zehrer & Möschl (2008) 

påpekar hur stor roll olika aktörer kan ha inom turismbranschen när en krissituation uppstår 

samt att en viktig del är att externa organisationer så som resebyråer får ta del av 

informationen, vilket resultatet visar att resebyråerna gör. 

Respondenterna kopplar även samman media med informationshantering där mediahantering 

är en viktig del av att svara på krisen. Idag har media stor makt och respondenterna menar att 

media kan vinkla olika händelser så att resenärerna får ut felaktig information vilket kan 

skada företagen inom rese- och flygbranschen. Trots den negativa uppfattningen kring media 

menar Ritchie (2009) att i och med medias makt i samhället kan media omvänt lyfta fram de 

problem som krisen skapar och sätta mer press på regering och myndigheter att ta tag i 

problemen. Samtidigt som respondenterna pekar på medias snabba respons kring händelser 

påpekar Ritchie (2009) att media går i ett naturligt stagnerande mönster från och med att 

händelsen blir en nyhet till att media tappar intressent kring händelsen under en längre tid. 

5.4 Recovery 

 

Kriser kan uppstå i flera olika skepnader och följderna av dem kan ge blandade konsekvenser 

(Ritchie, 2009). Ritchie (2009) anser att kriser påverkar organisationen antingen internt eller 

externt vilket grundar sig på vilket typ av kris det handlar om (Figur 2).  

Båda flygplatserna lyfter fram sårbarheten i kriser som skapar långsiktig påverkan. Exempel 

på långsiktiga och svårhanterliga kriser är de kriser som på något sätt kan skapa negativa 

rykten eller skada varumärket. I dessa fall förlorar flygplatsen resenärer och i värsta fall blir 

det näst intill omöjligt att återhämta sig från en sådan krissituation. Hanteringen av den 

långsiktiga effekten kan kopplas till Ritchie (2009) som menar att själva återhämtningen av en 

kris innehåller momentet kriskommunikation vilket är just hanteringen av negativa 

uppfattningar och bistå med konumentens förtroende för företaget. Samtidigt nämner 

flygplatserna samt flygbolaget SAS att de kriser som de är mest känsliga för är 

flygplanshaveri vilket Ritchie (2009) omnämner som ett internt ursprung till en kris (Figur 2). 

Hosie (2009) klassificerar flygplanshaveri som en cobra-kris, vilken tidigare i studien 

omnämns som en plötslig katastrof. Därmed ska organisationer svara defensivt på en cobra-

kris genom att följa en förberedd krisplan (Hosie, 2009). Ytterligare tillägger SAS att 
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flygbolaget känner sig sårbart inför naturkatastrofer så som under vulkanutbrottet på Island år 

2010 men även fågelinfluensan (SARS) som pågick under år 2003. Omnämnda kriser 

påverkade flygbolaget negativt och avspeglades på organisationen genom stora ekonomiska 

konsekvenser och en omedelbar maktlöshet mot katastrofen. Richie (2009) klassificerar ett 

vulkanutbrott som en naturkatastrof vilken har sitt ursprung som extern krisfaktor (Figur 2) 

och menar att den typen av globala kriser främst framkallar finansiella påfrestningar för 

organisationen, vilket även gäller epidimier så som fågelinfluensan. 

Resebolagen anser att de indirekt påverkas av kriser som främst drabbar flygbranschen. När 

en kris har börjat stagnera återstår fortfarande mycket arbete för resebolagen då dessa är 

flygindustrins främsta länk mot sina resenärer. Resebolaget i Kalmar AB påpekar att de 

människor som bokar sina resor med resebolagen har en tillit till dessa företag och det ger 

resebyråerna ett ansvar över resenären. Efter en krissituation är resebolagen fortfarande 

ansvariga över resenären som har drabbats. Återhämtningen av krisen yttrar sig genom 

mycket kommunikation mellan resenär och resebyrå i efterhand vilket ofta är frågor kring 

krissituationen och stöd. Kondraschow (2006) menar att information är en viktig komponent i 

att hantera post-effekter av kriser. Grunden ligger i information om resenärers reaktion på 

krissituationen, själva insamlingen och hanteringen av reaktionen. Resebolagen lyfter fram 

problematiken i resenärernas reaktioner på ofullständig information om krissituationen vilket i 

sin tur kan leda till att resenärer väljer att inte resa.  

Resebolagen påpekar även att stora katastrofer eller kriser påverkar alla i reseindustrin, 

resenärer kan bli uppskrämda och inte vilja ta sig någonstans, så som exempelvis direkt efter 

11 september attentatet. Flygbolaget och flygplatserna lyfter fram hur terror-attentaten även 

påverkade flygindustrin gällande både säkerhetskrav och ekonomiska problem. Henderson 

(2008) lyfter ytterligare fram sambandet mellan attentaten och de förhöljda säkerhetskraven 

hos flygbolag och flygplatser världen över. Kraven har lett till att säkerheten inte enbart har 

positv påverkan utan även negativ då så många företag inom flygbranschen har fått betala sitt 

pris för en säkrare industri. Förhöjda avgifter, ett mönster hos passagerare som visar en allt 

mindre konsumtion av vätskor på destinationerna och tax-free butikerna, regler kring 

passagerares privata ägodelar på flygplanen och så vidare har bidragit till en negativ inverkan 

på flygresor i stort (Ibid.).  

Respondenterna menar att i sin tur blir även destinationer och leverantörer utsatta och förlorar 

stora summor när resenärer väljer bort flygresor eller krisdrabbade destinationer. Som 
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resebyråerna påpekar menar Kondrawchow (2006) att perioden efter katastroferna har visat att 

turister i många fall har valt andra resmål att åka till istället för de post-drabbade 

destinationerna vilket har resulterat i att destinationen har tappat turister, trots den återställda 

infrastukturen och uppbyggnaden av destinationen (ibid.).  

5.5 Learning 

 

Knowledge management (KM) är ett begrepp som syftar till en organisations olika strategier 

och metoder för att skapa, identifiera, distributera, representera och sedan anta insikter samt 

erfarenheter i kunskap. Flygbolaget SAS lyfter fram hur olyckan i Milano år 2001 har skapat 

en större proaktiv medvetenhet och kunskap inom olika flygbolag och inte minst inom SAS. 

Blackman & Ritchie (2009) anser att det finns olika sätt att använda kunskap på, antingen 

används människor för att föra kunskap vidare till andra komponenter eller så ligger 

kunskapen inbäddad i organisationen som processer eller metoder. SAS menar att det finns 

både en proaktiv strategisk grund i organisationen som är en del av det föreberedande arbetet 

men erfarenhet av krissituationer har gett personal möjligheten att även använda sin 

kompetens i krishanteringsarbetet. 

Både Blackman & Ritchie (2009) och Henderson (2003) påpekar hur viktigt det är att förnya 

och förhindra kommande kriser genom att lära sig av föregående kriser och använda sig av 

strategiska system och Knowledge Management (KM). Knowledge Management är förankrat 

med kommunikation som styr hur effektivt en kris kommer att hanteras. Om en olycka 

inträffar vet organisationen vad som har hänt men det viktiga enligt Knowledge Management 

teorin är att förmedla händelsen på rätt sätt (ibid.). Flygplatserna lägger stor vikt vid 

utbildning och vidareutveckling av personal men arbetar på olika sätt, externt och internt. 

Kalmar Airport arbetar externt med Kalmar Kommun som tillgodoser flygplatsen med 

krisgrupper och kompetens som kommunen själva investerar utbildning och kunskap i. 

Borgsund Airport använder dig av ett kristräningsteam (ETG) som övar och utbildas internt i 

krishanteringsområdet. Borgsund Airport hävdar, som även Kondraschow lyfter fram (2006) 

att kriser på så sätt kan bli en sorts ögonöppnare för en del organisationer som kan bidra till 

att en sådan organisation ser allvaret i att ha en organiserad krishanteringsstrategi.  

Hosie (2009) tar upp begreppet HRD som ett förslag till ett proaktivt arbete inom en 

organisation. Verktyget ska fungera som en strategi inom den organisatoriska delen av ett 

företag och inte bara verka som en respons efter att en olycka har inträffat. HRD argumenterar 
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för mänsklig produktionsfaktor som ett effektivt sätt för en organisation att skapa märkbar 

expertis genom samlad kunskap och färdigheter som mänskliga resurser samlar på sig under 

en längre tid, därför kan en samlad mänsklig produktionsfaktor bidra med fördel för individen 

och företaget (Pforr & Hosie, 2007). Som respondenterna tidigare nämner, lägger alla stor 

vikt på kompetens och vidareutveckling av personal då träning och utbildning blir en central 

del i krishanteringsplanen och organisationens utveckling. Resebolagen nämner att deras 

största kunskap kring krishantering ligger i deras erfarenhet med kriser, vilket kan kopplas till 

HRD. Flygplatserna utvärderar nogrant sin krishantering med regelbundna ledningsmöten 

eller sammanträden. SAS ser tydligt över händelseförloppen under krisen, utvärderar 

hanteringen och går igenom vad som var bra med krishanteringen samt vad som kan 

förbättras. På så sätt menar Pforr & Hosie (2009) att enhetlig träning och utbildning skapar en 

större effektivitet gentemot krishantering inom en organisation.  

Tsunamikatastrofen, 2004 skakade resebranschen och drabbade många aktörer inom 

branschen, inte minst spelade resebolagen en stor roll under händelsen. Trots katastrofen 

visade många resäner på en omvänt tankesätt till skillnad mot 11 september attentaten och 

bokade istället resor till det drabbade området i Thailand. Även Kondraschow (2006) lyfter 

fram fenomenet och menar att anledningen till den positiva responsen var att resenärerna ville 

visa sitt stöd för de lokala verksamheterna på den drabbade platsen genom att åka dit, 

generera inkomst till lokalföretagen och bidra till en uppbyggnad av destinationen. 

Resebolaget i Kalmar AB pekar även på att många resenärer i Sverige indirekt blev drabbade 

av katastrofen och kände ett större samband med platsen vilket motiverade dem ytterligare för 

att hjälpa Thailand ekonomiskt. Kondraschow (2006) menar att kriser har kan skapa en 

möjlighet för verksamheten att vända krisen till någonting positivt där organisationer har gått 

samman för att stödja destinationer och har lärt sig att lägga mycket mer fokus på 

krishantering idag. 

5.6 Sammanfattning 

 

Analysen visar att både teori och empiri styrker den förebyggande fasen i krishantering som 

en viktig del där fokus ligger på planering och implementering av strategier och krisgrupper. 

Förberedelser som segment inom krishantering visar på träning och övningar med personal 

som en central del, inte minst inom Human Resource Development som alla företag i olika 

utsträckning tar del av. Den tredje fasen där ett företag svarar på en kris visar att företagen 

arbetar på liknande sätt och tillsammans med teorin ligger stort fokus på en snabb reaktion 
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och god kommunikation med alla berörda delar inom krishanteringen. Återhämtningsfasen 

lyfter fram krisers påverkan som i enighet med teorin visar på olika typer av påverkan 

beroende på typen av kris. Här presenteras även resebyråernas roll som pekar på 

informationshantering och kommunikation med flygplatser och flygbolag. Slutligen visar 

analysen hur segmentet Learning pekar på Knowledge Management som en stor omslutande 

del i verksamheternas krishantering samt hur HRD effektivt appliceras på företagen 

genomgående under hela händelseförloppet av krisen.  
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6 Slutsats 

 

 Syftet med studien är att undersöka hur krishantering inom rese- och flygindustrin i Sverige 

fungerar. Studien har delat upp krishantering i fem delar där slutsatsen ämnar att knyta ihop 

delarna genom att föra en diskussion och dra slutsatser kring krishantering. Vidare svarar 

kapitlet på studiens frågeställningar samt avslutas med att föreslå vidare forskning.  

6.1 Teorins och metodens betydelse 

 

Studien grundar sig i ett en kvalitativ undersökningsmetod vilket har givit studien sin 

utgångspunkt, samt påverkan på resultatet och dess framställning. Jag som författare anser att 

metoden på så sätt har guidat mig under studiens gång. Ett deduktivt arbetssätt som studien 

bygger på har varit till stor hjälp då jag alltid har haft chansen att titta på undersökningen med 

deduktion i bakhuvudet. Studien var redan från början anpassad till en deduktiv ansats 

eftersom undersökningen bygger på ett teoretiskt begrepp och metoden har hjälp till att 

förstärka detta. 

Med tidigare forskning som utgångspunkt anser jag som författare att det finns mycket 

relevant forskning inom området sedan tidigare och det har snarare varit svårt att sålla bort 

teori som jag har funnit irrelevant. Det finns många teoretiska exempel och fallstudier som går 

närmare in på ämnet och lyfter fram relevant information och således stämmer teorin bra 

överens med studiens resultat. Det teoretiska materialet till studien har arbetats fram parallellt 

med insamlingen av empiriskt material och på så sätt anser jag att det har gynnat utfallet av 

alstret.  

Trots metodens och teorins framgång har jag stött på en del problem under vägen, bland annat 

intervjupersonernas tolkning av intervjufrågorna och intervjuguiden. Jag har uppfattat det som 

att intervjupersonerna inte har uppfattat frågorna på samma sätt som teorin lyfter fram och det 

har i sin tur lett till mycket upprepningar och inte helt fullständiga svar. Problemet löstes 

genom en återkoppling till intervjupersonerna och komplettering av de frågor som inte var 

fullt besvarade. Dock kunde en eventuell lösning på problemet varit att bifoga en 

begreppslista eller dylikt för att intervjupersonerna skulle vara på samma nivå som teorin. Ett 

annat problem har varit tillförlitligheten till källor, dock har jag som författare försökt att 

beakta den aspekten och tagit hjälp av studiens metod som verktyg. Med hjälp av urval, 
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utformningen av intervjuer och insamling av material anser jag att de källor som har används i 

studien är tillförlitliga samt att jag har förhållt mig till informationen källkritiskt. 

6.2 Diskussion och slutsats 

 

De teorier som har använts lyfter fram begreppet krishantering som en process, uppdelad i 

flera olika delar. Vad som är intressant är att det inte framgår lika tydligt hos företagen, det 

vill säga att de myckel väl arbetar med de fem aspekterna i Pforrs (2009) modell men inte 

nödvändigtvis följer en hel process sammankopplad av fem steg. Resultatet visar att beroende 

på situation, blir krishanteringen anpassad efter situationen än tvärtom. Snarare ser 

respondenterna krishantering som pre-kris och post-kris där det proaktiva stadiet är 

sammanbundet med teorins ”response to crisis”. Teorin lägger stor betydelse på pre-crisis 

delen av krishantering, vilket undersökningen även lyfter fram hos respondenterna. Därmed 

visar undersökningen och teorin att det proaktiva stadiet är den viktigaste delen inom 

krishantering . 

Resultatet anger hur den förebyggande fasen av det proaktiva krishanteringsarbetet fokuserar 

på olika moment där teorin visar en något normativ ståndpunkt. Undersökningen lyfter fram 

att kriser kommer i så många olika storlekar och skepnader att organisationer snarare skapar 

en större hotbild anpassad efter sin verksamhet än flera olika krisscenarion.Teorin å andra 

sidan antar att det rent av är en nödvändighet för organisationer att föreställda sig olika 

krisscenarion för att skapa en sådan effektiv beredskapsplan som möjligt. Synen på den 

förebyggande aspekten skiljer sig något mellan teori och empiri. Undersökningen lyfter fram 

att företag främst ser till de krisscenarion som hotar deras specifika verksamhet och ses som 

ett allmänt problem eller en sårbarhet samt baserar sin krisberedskap på dessa antaganden. 

Resultatet visar bland annat, med SAS som exempel, att organisationer bör ha och har ett 

väletablerat system för att skanna av hot och vidare skapa tydliga riktlinjer för sin 

krishantering. 

Trots att studien till stor del visar det proaktiva arbetet som planering och förebyggande inför 

kriser trycker respondenterna även extra på förberedelser inför kriser med hjälp av träning och 

övningar. Resultatet visar att träning och övningar inom företagen antingen fungerar internt 

eller externt. En intressant synvinkel på Human Resource inom förebyggelseaspekten är att 

aktiv övning och träning av personal hjälper organisationen att skapa en mer effektiv 

krishantering, enligt teorin. Dock nämner inte teorin i vilket grad av passivt/aktivt 
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förebyggande arbete effektiviteten uppnås medan resultatet visar att verkligheten skiljer sig. 

SAS visar exempel på en passiv organisation som arbetar med ett förebyggande stadie av 

krishantering med hjälp av externa källor, i detta fall flygplatserna och trots att arbetet är 

passivt ser organisationen sin krishantering som en fullgjord process. Resultet argumenterar 

för att organisationer till hög grad kan använda sig av externa källor för att komplettera sin 

krishantering och därmed se den som fullgjord. Vilket även gäller organisationer som inte har 

tillräckligt med resurser eller kapacitet för att exempelvis använda intern kompetens i sin 

krishantering, där ett annat exempel är Kalmar Airport som använder Kalmar Kommun som 

extern kompetens i sin krishantering. 

Vidare har ett genomgående begrepp i studien varit kommunikation där respondenterna har 

lyft fram kommunikation både under krisen och efter krisen som en central funktion inom 

krishantering. Framförallt visar undersökningen att kommunikation främst tillhör det initiala 

skedet i krishanteringen som även är det mest kritiska momentet. Teori styrker tesen om att en 

snabb reaktion på kriser avgör utfallet, vilket även respondenterna anser. Dock lyfter 

resultatet testen ytterligare och visar att en snabb intern kommunikation inom organisationen 

stärker dess krishantering och skapar en stärkt  krishantering, vilket undersökningen visar 

exempel av genom SAS och resebolagens externa kommunikation. Det framkommer 

ytterligare att olika aktörer inom rese- och flygindustrin till störst del använder internet för att 

kommunicera med varandra. Inte bara är interaktionen en stor del utan även externa aktörers 

roll i branschen, så som resebolag eller andra organisationer som arbetetar tillsammans med 

industrin, vilket undersökningen visar konkreta exempel på, så som resebolagens roll i 

Tsunamikatastrofen 2004 eller 11 september attentaten. 

Inte minst yttrar sig kommunikation inom krishantering även i krisens slutskede, det vill säga 

i återhämtningen av en kris. Organisationerna visar på ett mycket styrt informationsflöde både 

internt och externt. Undersökningen understryker problematiken i ofullständig information 

och dess inverkan på resenärer där en intressant aspekt är media och dess inverkan på 

allmänheten under krissituationer. Resultatet visar att alla sex företag har upplevt en viss 

påverkan av media och anser att media har stor makt i dagens samhälle. Undersökningen har 

kommit fram till att med hjälp av ökad information om resenärerna kan aktörer inom 

turismindustrin skapa en bättre uppfattning kring vad som stoppar resenärer från av välja eller 

välja bort drabbade resmål.   
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Som tidigare stycke framhåller blir krishantering mer än en process på arbetsplatsen. Resultet 

visar att krishantering är en ständigt närvarande aspekt på platsen, i organisationen och 

organisationskulturen. Företagen värdesätter erfarenhet och lärdom av krissituationer högt och 

trots att företaget lägger stort fokus på förebygga och planera inför en potensiell kris, kommer 

företagen långt med erfarenhet. Få teorier lägger så stor tynd på utvärdering och den lärande 

aspekten av krissituationen som Pforr (2009), men även med ett sådant fokus på 

personalresurser. Respondenterna visar att företagen sannerligen har ett stort intresse av HRD 

inom organisationen, trots att själva begreppet inte nämns av respondenterna under 

intervjuerna. Därmed stödjer undersökningen teorierna och visar att HRD präglar rese- och 

flygindustrin och lyfter fram vikten i personalresurser i ett servicelanskap så som 

organisationer som arbetar med turism.  

-Hur arbetar organisationer inom flyg- och resebranschen i Sverige med krissituationer?  

Organisationerna har strategiska planer som inkluderar krisgrupper och kriskommunikation, 

som tidigare blivit tränade i det proaktiva stadiet, oavsett om de har varit med om en kris eller 

inte. Flygplatserna arbetar till större del med den minutoperativa och direkta hanteringen vid 

en katastrof, till skillnad från flygbolag och resebyråer som fokuserar mer på den 

administrativa hanteringen av en katastrof. Den strategiska planeringen ligger här till grund 

för hur utfallet blir. Studien har tagit upp praktisk hantering av kriser från olika perspketiv 

inom flygbranschen. Vad som har varit intressant ur min synvinkel, som sammanställare av 

undersökningen är att företagen både har snarlika sätt att hantera krissituationer men även 

olika. Framförkallt har jag konstaterat att kommunikation är en betydande del i krishantering 

ovasett omfattning eller typ av organisation inom rese- och flygbranschen. 

Kommunikationsstrategier har i vissa fall varit avgörande för hur ett företag agerar vid 

inträffad kris och kan även vara avgörande för företagets överlevnad i extrema situationer. 

-Vilken betydelse har kriser och katastrofer för företag inom flyg- och resebranschen i 

Sverige? 

Kriser påverkar alla aktörer inom rese- och flygindustrin där en stor del genomsyras av 

begreppet säkerhet. Säkerhet har blivit mer påtagligt efter diverse kriser som rese- och 

flygindustrin har stött på under åren. Undersökningen visar att både organisationer och vi som 

resenärer upplever effketer av exempelvis 11 september attentaten, där följden har blivit att 

säkerheten har höjts markant gällande flygindustrin i Sverige. En ytterligare intressant aspekt 

av krisers betydelse och påverkan på Sveriges turismindustri är hur kriser och katastrofer kan 
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styra flygresemarknaden. Beroende på vad det är för kris, yttrar sig effekterna annorlunda. 

Stora globala katastrofer som har tagits upp som exempel har visat på att flygbolag, 

flygplatser och resebolag har påverkats negativt i störst mån men även positivt som en direkt 

effekt av tsunamikatastrofen 2004 och återvändande resenärer till den krisdrabbade 

destinationen. Slutligen tar resultatet fram att kriser och katastrofer alltid bidrar till ökad 

erfarenhet inom hela branschen där alla aktörer har möjlighet att dra nytta av och använda sig 

av i syfte för framtida krishantering. 

6.3 Tankar kring vidare forskning 

 

Efter genomförd studie är min ståndpunkt att vidare forskning kring ämnet krishantering inom 

rese- och flygbranschen till stor del skulle vara gynnsamt för fler företag inom branschen. Jag 

anser att en studie med större omfattning, det vill säga, fler organisationer och ett större fält 

skulle visat en mer rättvisande bild kring krishantering inom branschen och industrin. Det 

skulle vara intressant att se jämförelser mellan krishantering och dess bruk i tiden samt hur 

fenomet tidigare har framställts och använts av företag. Inte minst vill jag argumentera för att 

krishantering som ämne är viktigt för samtliga branscher och jag anser att organisationer som 

arbetar med människor och deras ansvar i sådan utsträckning är skyldiga att vara uppdaterade 

inom ämnet samt ständigt utvecklas för att nå bästa resultat. 
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Frågeformulär 
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Bilaga 1 

Frågeformulär Flygplats/Flygbolag 

1. Företaget 

- Hur stort är företaget?  

- När startade företaget? 

-Hur länge har företaget varit verksamt? 

 

2. Crisis Management (Krishantering som teoretiskt begrepp) 

- Känner Ert företag till begreppet ”Crisis Management”? 

- Vad betyder begreppet för Er och Ert Företag?  

- Hur använder ni begreppet i Ert arbete?  

 

3. Kris/katastrof 

- Hur arbetar Er verksamhet med kriser?  

När krisen uppstår,  

Reaktivt,  

CMP , 

CMT  

- Vilken typ av kris/-er är ni mest känsliga för?  

- Påverkan på företaget? Bifogad tabell. 

 

4. Komunikation 

- Vad betyder kommunikation för Ert företag? 

- Hur arbetar ni med kommuntikation inom krishantering?  

-Hur hanterar ni media och medieexponering?  

 

5. Planering  

- Är kommunikationen inräknad i planeringen?  

- Hur arbetar ni med att inkludera krishantering i Er planering? 

- Utbildar ni anställda inom krishantering? 

-Hur arbetar ni med HRM?  

 

 

                                                           
 Crisis Management Plan 
 Crisis Management Team 
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6. Krisers påverkan på turism 

- Ur ett turistiskt perspetiv, hur kan kriser påverka företaget?  

- SWOT-modellen på kriser - Hur väl stämmer den med företag inom 

flygbranschen? Bifogad modell. 

- Hur tror du att en kris/katastrof skulle kunna påverka turismindustrin?  

 

 

SWOT 

S - Styrka, fördelar över andra företag 

W/L - Svagheter/Begränsningar mellan andra företag 

O - Externa möjligheter för förbättring 

T - Externa hot som kan skapa problem
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Bilaga 1 

Frågeformulär resebolag/resebyrå 

 

1. Kan resebyrån bli lidande om ett flygbolag utsätts för en kris, kan krisen påverka resebyrån? 

 

 

 

 

2. Ser resebyrån sig själv som en del av flygindustrin? 

 

 

 

3. Hur fungerar kommunikationen mellan flygplatser/-bolag och resebyråer när det handlar om 

kriser?  

 

 

 

 

4. Finns det något regelverk som reglerar informationsflödet mellan flyg och resebyråer?  

 

 

 

 

 

5. Finns det någon strategisk plan som följs av resebyråer gällande när en kris uppstår 

(flygbolaget eller flygplatsen)? 
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Bilaga 2 
Figurförteckning 
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Bilaga 2 

Figurförteckning 

 

 

Tabell 1: Phases of crisis management. Glaesser (2003:13) 

 

 

Tabell 2: Sammansatt tabell efter Coombs (2011) syn på krishantering  

 

 

Tabell 3: Sammansatt tabell efter Rosenthal, Heart & Charles (1989) syn på krishantering 
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Figur 1: PPRR crisis management model. Hosie & Smith (2004) 

 

 

Figur 2: Crisis classification matrix. Shrivastava & Mitroff (1987:7) 
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