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Sammanfattning 
 

Syfte        -             Denna uppsats syftar till att ta del av de tankar kring den personli-

ga säkerheten personer som arbetar i utlandet å arbetsgivarens 

vägnar har. Detta för att dels redogöra för vad de anser att arbets-

givare och anställda kan göra för att öka säkerheten vid utlandsvis-

telse, dels för att presentera mina egna förslag på åtgärder som 

verkar för en ökad säkerhet.  

Metod     -           Fem intervjuer med affärsresenärer har genomförts. Dessa 

ligger tillsammans med information från tidigare studier till 

grund för de förslag på säkerhetsrutiner som presenteras i 

texten. 

Slutsats    - I takt med att människor följer med i samhällsutvecklingen och blir 

medvetna om sin egen sårbarhet och ser möjligheterna att öka sin 

egen säkerhet med hjälp av information via främst elektroniska 

media, kommer säkerhetsfrågor att bli ett naturligt inslag i varda-

gen. Kunskapsbasen ökar, vilket kan vara företagen till gagn, då 

viss säkerhetskompetens kommer att finnas inom företagen. Å 

andra sidan kommer de anställda att ha ökade förväntningar på att 

arbetsgivaren ska kunna erbjuda säkra arbetsförhållanden när de 

ombeds åka utomlands.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett land som i internationell jämförelse är att betrakta som litet, sett till antalet 

invånare. Den ”ringa” storleken till trots har Sverige ett flertal företag som befinner sig i 

den absoluta framkanten i sina respektive branscher. Exempel på sådana företag är Erics-

son, Scania, SKF och Sandvik. Dessa företag refererar vi i Sverige till som stora företag. Att 

företag av sådan storlek och dignitet har behov av att etablera fysisk närvaro på den inter-

nationella marknaden förefaller vara ganska naturligt. Personal från dessa företag behöver 

vara närvarande i olika länder för att förmedla kunskap, vara med vid installationer av ny 

teknik och knyta nya affärskontakter etc.  

Många svenska företag som är mindre än de ovan angivna, i avseendet antalet anställda och 

omsättning, besitter också unik kompetens, både inom traditionell industri och inom mer 

nischade branscher. Även här finns behovet av att sända anställda utomlands, vare sig det 

är i egenskap av inköpare eller leverantörsrepresentant. Behovet att vara närvarande på in-

ternationella marknader medför att många anställda vid företag i Sverige har internationella 

tjänsteresor som ett naturligt inslag i arbetet. Tjänsteresor till utlandet innebär ofta att man 

måste vara borta från familjen och göra sociala uppoffringar, vilket många finner ansträng-

ande. Det finns en annan, minst lika viktig, aspekt av att resa utomlands, nämligen frågor 

rörande den personliga säkerheten.   

1.2 Problemdiskussion 
Efter terrorattackerna i New York, Madrid och London har ordet terrorism förknippats 

med spektakulära aktioner med stor förödelse som resultat. Terrorism definieras som en 

medveten våldshandling där man söker skada person och egendom i syfte att skrämma och 

betvinga en regering eller befolkning (FBI, 2001). En terroraktion behöver inte vara lika 

omfattande som de tre ovan nämnda för att vara skrämmande för dem som är inblandade 

eller drabbas. Hur man låter sig skrämmas, ändrar levnadsvanor och sättet på vilket man 

uppfattar omvärlden är i allra högsta grad personligt och subjektivt.  

Andra former av våldsamheter och oroligheter som påverkar personer i det aktuella landet 

är statskupper, allmänt missnöje som gått över till regelrätt våld och politisk instabilitet.  
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Det finns förutom sannolikheter för våldshandlingar också naturkatastrofer och större 

olyckor att ta hänsyn till och vara medveten om när man befinner sig utomlands. Det är 

mycket möjligt att sådana särskilda händelser och samhälleliga tillstånd på ett eller annat 

sätt har en negativ inverkan på ens väl och ve och hur man lever sitt liv.   

Vissa länder är mer utsatta än andra när det gäller händelser liknande de som har angetts 

ovan. Personal, som ett företag sänder utomlands, måste kunna känna trygghet när de löser 

sina ordinarie arbetsuppgifter. Det spelar ingen roll hur stora företag är, som arbetsgivare 

kan de inte helt skydda anställda utomlands från olyckor, terrorism och oförutsedda hän-

delser. Hur den enskilde anställde uppfattar detta faktum och ser risker med att åka utom-

lands beror helt på individen. Till exempel finns det folk som inte törs gå på fotboll i 

Stockholm p.g.a. uppfattad risk för våld, samtidigt som andra personer åker på semester till 

länder inblandade i lågintensiva konflikter. 

1.3 Problemformulering 
Vad ser anställda som hot i samband med utlandsvistelse? Hur kan arbetsgivare och an-

ställda hantera och vidta åtgärder mot det som uppfattas som hot mot den personliga sä-

kerheten? 

1.4 Avgränsning 
Möjligheten till planering och omfattningen av åtgärder beror i mångt och mycket på ett fö-

retags storlek och resurser. Jag avgränsar mig därför till åtgärder och planering som det är 

möjligt för svenska företag och organisationer upp till ett medelstort företags storlek att 

genomföra. Med medelstort företag avses företag med upp till 250 anställda och upp till 

€50 miljoner i omsättning (EU, 2005). Detta medger att det som framkommer i denna upp-

sats kan anpassas för större företag och organisationer. Åtgärder mot brottslighet och var-

dagsolyckor kommer inte att vara föremål för studier i detta arbete då jag inte anser att det 

är realistiskt att tro att ett företag helt kan skydda sina anställda mot sådant vid utlandsvis-

telse.  
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1.5 Syfte 
Denna uppsats syftar till att ta del av de tankar kring den personliga säkerheten personer 

som arbetar i utlandet å arbetsgivarens vägnar har. Detta för att dels redogöra för vad de 

anser att arbetsgivare och anställda kan göra för att öka säkerheten vid utlandsvistelse, dels 

för att presentera mina egna förslag på åtgärder som verkar för en ökad säkerhet.  

2  Metod  
Sättet på vilket jag har valt att arbeta har sin grund i att ämnet, upplevda hot mot den per-

sonliga säkerheten, är ett subjektivt ämne och att subjektiviteten i sig har ett egenvärde. Att 

hur situationer och risker uppfattas är subjektivt beror på att personer tolkar information 

utifrån egna erfarenheter och hur de är som individer (Cherniawska, red, 1998, s 26). En 

övergripande bild i kronologisk ordning av mitt arbetssätt ser ut som följer; 

      - intervjuer med utvalda personer 

- relatera de intervjuades tankar kring den personliga säkerheten vid utlandsvistelser, och de 

åtgärder de har valt att vidta, till ett antal förberedelser och handlingsalternativ som jag har 

funnit vara intressanta  

Jag har valt att fokusera på innehållet i intervjuerna och inte på några mängdkriterier. Vad 

en person tycker blir inte mindre betydelsefullt bara för att det endast är en person som har 

gett uttryck för dem. För den enskilde är eventuell oro nog så jobbig och det finns enligt 

mig ingen anledning för företag att inte hantera säkerhetsfrågor om möjlighet finns och det 

inte tar för mycket tid och resurser i anspråk. Det är med ett sådant synsätt som bakgrund 

som jag har valt att låta denna uppsats vara av kvalitativ art. Med kvalitativ art menas att jag 

både har förbehållit mig och haft rätten att i viss mån ha påverkan på det som framkommit 

under intervjuerna och tolkningen av denna information. Jag har till följd av detta varit öp-

pen för att anpassa min arbetsgång efter den information och de förväntningar som har 

framkommit i samband med dessa intervjuer. När information har visat sig vara särskilt in-

tressant för informanterna har jag ägnat mer tid till att ta del av tidigare publicerade källor 

inom det aktuella ämnesområdet.  

Detta för att kunna presentera åtgärder för ökad säkerhet som har bedömts som särskilt in-

tressanta av personer med betydligt större erfarenhet av internationella tjänsteresor än jag 

själv. 
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 Hade jag valt att bearbeta ämnet för denna uppsats på ett sätt som är förknippat med 

kvantitativ tolkning av data hade jag varit bunden till i förväg ställda förväntningar på me-

tod och utfall, i en större utsträckning än vad jag nu har varit.  

Med grundtanken att denna uppsats ska vara till nytta för affärsresenärer, och inte bara ett 

sätt för mig att praktisera forskningsmetodik, har jag valt att arbeta på ett sätt som förknip-

pas med en kvalitativ forskningsansats. Jag tror att jag genom detta har gjort mig, ämnet 

och uppsatsen rättvisa. 

2.1 Intervjuer 
Intervjuerna som utgör den största informationskällan i detta arbete är fem till antalet.   

Personerna som har intervjuats har olika bakgrund, ålder och yrken. Det de har gemensamt 

är att de i varierande grad arbetar utomlands, främst genom tjänsteresor men i enstaka fall 

också under längre perioder. Personerna har valts med omsorg för att få en variation i erfa-

renheter men också i åsikter och tankar om den personliga säkerheten och hot mot denna.  

Informanterna kommer att förbli anonyma av praktiska skäl, då säkerhetsfrågor kan vara 

känsliga av olika anledningar men också för att få en mer frispråkig karaktär på intervjuer-

na, där åsikten måste få hamna i första rummet och inte dess upphovsman.  

Av detta följer också att intervjuerna sker enskilt och inte i grupp och att intervjun som så-

dan är semistrukturerad, d.v.s. ordningen på frågorna och utrymmet de ges beror på hur in-

tervjun utvecklar sig. Sammandrag av intervjuerna finns som bilagor till uppsatsen och i an-

slutning till respektive intervju finns en presentation av personens ålder, titel och utlandser-

farenheter.  

Åsikter som anses vara av allmänt intresse presenteras i den löpande texten, inte bara för 

att visa på sakförhållanden, utan också för att ge läsaren en bild av vilka funderingar som 

finns och vad man kan se som grund för att vidta åtgärder.  

Anledningen till att intervjuer har valts som metod är att jag anser de vara mer uttömmande 

än frågeformulär. De medger att vi under intervjun går tillbaka och utvecklar tidigare tan-

kegångar på ett sätt som inte frågeformulär gör, då graden av interaktivitet inte är lika hög i 

den metoden. Skillnaden i informationsmängd och kvalitén på informationen är också av 

betydelse.  
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Både intervjuer och frågeformulär ger en ögonblicksbild av vad personer tycker. Då osä-

kerheten kring vad som sker och kommer att ske i vår omvärld är en av hörnstenarna i det-

ta arbete har jag kommit fram till att frågeformulär inte har varit att föredra, jag skulle helt 

enkelt inte veta under vilka premisser personen i fråga har svarat på frågorna: Jämför 

världsbilden och hotbilder 10/9 2001 med de en vecka senare. Med en intervju vet jag både 

tid och dag för när frågorna besvarades och vi, jag och informanterna, har haft möjlighet 

att komma med följdfrågor och fråga om vi har tyckt att något har varit oklart, vilket har 

gett just mer information och minskat risken för missförstånd.  

Under intervjun har personerna jag har intervjuat fått ta del av mina tips och en amerikansk 

guide för hur man kan öka den personliga säkerheten i utlandet. Personerna har sedan getts 

möjlighet att komma med synpunkter och peka på vad de anser vara bra och mindre bra 

med dessa tips och tankegångar och hur de kan anpassas till svenska förutsättningar.  

Jag har vid ett flertal tillfällen under intervjuerna utnyttjat den ovan presenterade möjlighe-

ten att förtydliga och klargöra vad jag har menat med vissa frågor. Samtidigt har informan-

terna kunnat förvissa sig om att de har svarat på rätt frågor och på så sätt kunna bidra med 

relevant information. Det har bland annat varit aktuellt när sådant som ”actions on” och 

kunskapen om hur man fysiskt tar sig till olika adresser och platser, har avhandlats. Anled-

ningen till det är att det i samband med dessa frågor har förts in information i intervjun 

som kanske har varit ny för majoriteten av informanterna. Mycket av den information som 

de har delat med sig av efter det att missförstånd har kunnat redas ut under intervjuerna, så 

kallad dialogisk validering, har sedan visat sig vara värdefull i mitt fortsatta arbete. Att ge 

råd för att öka affärsresenärens säkerhet, när dessa åtgärder är baserade på missuppfatt-

ningar, skulle ha haft betydande negativa effekter på denna uppsats trovärdighet.  

På detta sätt har jag kunnat diskutera tänkbara hot mot den personliga säkerheten, hur per-

soner resonerar kring dem och slutligen presentera möjligheter att hantera sagda hot.  

2.2 Sammanställning 
Efter det att samtliga intervjuer har genomförts har jag fått sådan information att jag har 

kunnat bilda mig en uppfattning om vad personer som ska åka utomlands kan se som hot 

och källor till oro och hur dessa hanteras och förväntas hanteras.  Med detta som utgångs-

punkt har jag presenterat konkreta förslag på hur anställda vid små och medelstora företag 

kan förbereda sig inför utlandsresa och därmed öka den personliga säkerheten  
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Det är i samband med denna sammanställning som sekundärdata, i form av tryckta infor-

mationskällor och övrig tillgänglig information, såsom hemsidor på Internet, har varit av 

betydelse och gett den bakgrundsinformation som behövts. Detta innefattar de teorier som 

har använts för att visa på betydelsen av en säkerhetspolicy. Denna information har erbju-

dit tolkningsmöjligheter och placerat problem, åsikter och lösningar i ett större samman-

hang.  

2.3 Validitet 
De frågor som har ställts i samband med intervjuerna har varit standardiserade så till vida 

att de har varit nedskrivna och ställts med exakt samma ordalydelse till samtliga informan-

ter. Detta utan att för den sakens skull förstöra den interaktivitet och känsla av samtal som 

intervjun har fått. Informanterna har valts i syfte att få en så god spridning på yrke, ålder 

och bakgrund som möjligt. De har vid själva intervjutillfället haft möjlighet till dialogisk va-

lidering (klargörande av missförstånd) samt i efterhand ombetts att godkänna utskrift av 

genomförd intervju. Åsikterna och tankarna från de fem informanterna får därför ses som 

korrekta och deras egna.  

Under den tidsperiod som jag har genomfört intervjuer för detta arbete har en incident in-

träffat som har fått större internationell uppmärksamhet. Denna incident rör tillslaget, ge-

nomfört den 8 november, mot misstänkta terrorister i Australien. Dessa hade påstått långt-

gående planer för ett terrordåd. Denna händelse infaller kronologiskt mellan intervjuerna 

med informant tre (3) och fyra (4) respektive fem (5).  

Informant fem är australiensisk medborgare och den intervjun bör ses med detta som bak-

grund, även om vi diskuterade just detta och jag fick uppfattningen att tillslaget inte hade 

påverkat honom och hans tankar kring den personliga säkerheten. Intervjun med informant 

fyra berörde dennes tidigare erfarenheter av tjänsteresor och situationen för dagens affärs-

resenärer i generella termer, vilket inte bör ha påverkats nämnvärt av den gångna nattens 

händelser i Australien. 

2.4 Tillförlitlighet 
Mina egna erfarenheter har påverkat resultatet av detta arbete. Det är just mina resonemang 

kring informanter som ligger till grund för vilka data som har inhämtats och hur de har tol-

kats. Dessa data har sedan lett till de förslag på åtgärder som presenteras.  
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Jag väljer därför här att lägga in en brasklapp om att personer, med annan bakgrund än jag, 

som väljer att undersöka samma ämne, kan komma fram till andra åtgärder för att möta 

dessa behov. Det som har presenterats i texten ska därför ses mot bakgrunden av att data 

har hämtats från personer som jag har funnit för gott att intervjua och visat på säkerhets-

brister som jag har ansett vara viktiga att fokusera på. 

Klargörande     
En publikation som jag har använt som referens i samband med studier av tidigare forsk-

ning har under arbetets gång visat sig vara belagd med restriktioner för spridning. Om den-

na publikation är allmän eller bara är tillgänglig för viss myndighetspersonal råder det 

oklarheter kring, beroende på vilken myndighets ord man väljer att ta för sanna. Då jag inte 

ser någon anledning att förknippa detta arbete med information av möjligt känslig karaktär 

har jag vid revidering av denna uppsats valt att ta bort denna publikation och alla referenser 

till den. Sagda publikation har dock varit väldigt informativ och tydligt visat att denna upp-

sats ligger rätt i tiden vad gäller innehåll.   
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3 Teori 
I detta kapitels första del redogörs för de teorier som ger en organisationsteoretisk bak-

grund till behovet av en säkerhetspolicy eller stående säkerhetsrutiner för tjänsteresor. De 

två organisationsteoretiska utgångspunkter som har använts i detta arbete är Maslows be-

hovshierarki och Herzbergs hygienfaktorer. Maslows behovshierarki gör gällande att per-

sonlig säkerhet är ett av de mest grundläggande mänskliga behoven, vilket jag tycker under-

stryker vikten av att ha en policy och att ha rutiner i syfte att öka säkerheten för personal 

under deras utlandsvistelse.  

Herzbergs tvåfaktorsteori antyder att avsaknaden av vissa företeelser på en arbetsplats 

minskar motivationen hos de anställda, samtidigt som närvaron av sagda företeelser skulle 

innebära en försumbar ökning av motivationen över tiden. Jag har valt att se säkerhetsruti-

ner och policys vid utlandsvistelser som en sådan hygienfaktor; saknas säkerhetsrutiner kan 

det göra att personer känner sig mindre motiverade att åka utomlands. Samtidigt tror jag 

inte att en säkerhetspolicy skulle verka motiverande över tiden, då risk för liv och lem inte 

kan ses som en vanligt förekommande del av arbetsbeskrivningen för den genomsnittlige 

affärsresenären. Nedan beskrivs de två teorierna mer utförligt.  

Teorikapitlets andra del beskriver den tidigare forskning som har bedrivits kring de ämnen 

som detta arbete berör. Här presenteras också de relevanta delarna av de fakta som jag har 

tagit del av. Detta i syfte att ge läsaren information om varför jag har gett vissa förslag på 

förberedelser större utrymme än andra. 
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3.1 Organisationsteori 

3.1.2  Maslows behovshierarki 
På 1940-talet presenterade Abraham Maslow sina idéer kring hur mänskliga behov fungerar 

som en drivkraft för oss människor. Dessa behov har en hierarkisk indelning efter hur vik-

tiga vi, som enskilda individer, anser de vara. Maslows behovshierarki har fem nivåer, med 

de mest basala behoven nederst (Ellis & Dick, 2003, s 58).  

 

Bild 1. Maslows behovshierarki, här med betoning på trygghet. 

Börjar man längst ner finner man de fysiska behoven, som mat, luft och sömn, helt enkelt det 

mest grundläggande för att överleva.  När dessa behov är tillfredsställda strävar vi efter att 

nå nästa nivå av behov, trygghet. Här söker man lag och ordning, skydd mot naturens kraf-

ter, säkerhet och en stabil omgivning. När man känner trygghet önskar man möta sitt socia-

la behov, känslan av tillhörighet, som relationer med arbetskamrater, familj och andra bekan-

ta. Det handlar om behovet av att tillhöra någonting och att interagera med andra individer.  

I interaktionen med andra individer blir man medveten om vilken status man har i omgiv-

ningens ögon och om man får den uppskattning och det erkännande som man själv anser 

att man är värd. Drivkraften på denna nivå är det som i folkmun kallas uppskattning, Enligt 

Maslows behovshierarki är det i princip först när individen är mätt, känner sig trygg, har ett 

socialt nätverk och får uppskattning för det den gör som det är aktuellt att arbeta mot själv-

förverkligande. 
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 Självförverkligande är den högsta och sista nivån i behovshierarkin och betyder att personen 

söker nå sin fulla potential genom personlig utveckling, både på arbetet och privat (Hall-

Jones, 2004).  

De behov som har presenterats ovan finns hierarkiskt inordnade och det är först när de 

lägre nivåerna av behov helt, eller något så när, har tillfredställts som drivkraften att möta 

nästa nivå av behov uppstår (Perrow, 1993, s 98). Tar man denna tanke för sann betyder 

det att sådant som uppfattas som hot mot säkerheten redan på en grundläggande nivå stör 

människor och deras strävanden efter att utvecklas och känna förnöjsamhet i tillvaron.  

Kritik har framförts mot Maslows behovshierarki då man inte har ansett det vara troligt att 

mänskliga behov kan sättas in i något hierarkiskt schema och att de måste följa detta sche-

ma för att uppstå. Forskare har sedan behovshierarkins inträde även ställt sig frågande till 

om behov endast uppstår hos den enskilda individen och inte genom individens interaktion 

med omgivningen (Ellis & Dick, 2003, s 58). 

För just detta arbete anser jag, kritiken till trots, att Maslows behovshierarki erbjuder viss 

hjälp när man diskuterar säkerhet vid utlandsvistelse och åtgärder för att upprätthålla den-

na. Det är möjligt att behoven inte rättar in sig på det sätt som Maslows föreslår, men fort-

farande är det rimligt att anta att liv och hälsa är mer betydelsefullt för individen än vad 

strävan efter självförverkligande och behov av beröm och erkännande är.  

Jag tycker, precis som kritikerna, att det är sannolikt, för att inte säga självskrivet, att vi låter 

oss påverkas av vår omgivning när det gäller vad vi vill, vad vi vill skydda oss mot och vad 

vi anser vara norm för acceptabla förhållanden. Det är bara att gå till sig själv. Genom olika 

medier får man ta del av andra människors åsikter om, och prognoser för, vad som kan 

tänkas ske i framtiden, oavsett om det handlar om väder, mode, ekonomi eller samhällsfrå-

gor. Dagligen nås vi av nyheter om t.ex. politiskt våld, terrorism och naturkatastrofer. Med 

den nya information man får ta del av har jag svårt att se att man inte låter sig påverkas i 

hur man tolkar omvärlden och hur man vill föra sin egen tillvaro. Om en individ förväntas 

åka utomlands i arbetet uppfattar denne hot beroende på hur han eller hon har valt, medve-

tet eller omedvetet, att resonera kring läget i omvärlden.  
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Hur man klassar hot, om man ens ser några, beror som tidigare nämnts på ens personlighet 

och egna erfarenheter. Det är här på sin plats att poängtera att gränsen mellan att känna sig 

trygg och att vara dumdristig är hårfin. Reella hot försvinner inte bara för att man väljer att 

inte ta hänsyn till dem. 

 Detta visar ytterligare på värdet av stående säkerhetsrutiner för utlandsresor; Om alla gör 

det rutinerna föreskriver har alla samma skydd när någonting händer, oavsett vem den en-

skilda individen är och om denne inte har känt ett behov av att enskilt vidta åtgärder för att 

öka sin säkerhet.  

Maslows behovshierarki har i detta arbete gett en fingervisning om behovet hos oss männi-

skor att känna oss, och faktiskt vara, trygga. Vad bidrar då Herzbergs tvåfaktorsteori med 

till detta arbete? För detta redogörs i det kommande avsnittet. 

3.1.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 
1959 lät Frederick Herzberg intervjua 203 revisorer och ingenjörer. Han bad dem att, indi-

viduellt, redogöra för en händelse som de hade reagerat särskilt starkt på. Svaren han fick 

påminde om varandra och ledde till de antaganden som nu är kända under namnet Herz-

bergs tvåfaktorsteori (Ellis & Dick, 2003, s 59). Utgångspunkten för denna teori är anta-

gandet att vi människor har två grundläggande typer av behov; att växa psykologiskt och att 

undvika smärta (Perrow, 1993, s 91). För att hantera dessa typer av behov har vi människor 

drivkrafter som Herzberg har döpt till motivationsfaktorer och hygienfaktorer.  

3.1.3.1 Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer är benämningen på sådant på arbetsplatsen som i sig verkar motive-

rande, såsom det arbete man utför, det ansvar man har tilldelats, det erkännande man får 

för utfört arbete och möjligheter till befordran (Dahlqvist & Lundkvist, 2004, s 3).                       

Motivationsfaktorerna visar alltså på aspekter av arbetet som håller den anställde motiverad 

och genom vilka motivationen kan höjas. Att beskrivningen av vad som utgör motivations-

faktorer inte blir mer omfattande än den ovan beror på min föreställning om att det är 

bland hygienfaktorerna som vi finner säkerhetspolicyns plats på den organisationsteoretiska 

kartan. 
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3.1.3.2 Hygienfaktorer 
Den andra typen av faktorer som tillsammans med motivationsfaktorer utgör Herzbergs 

teori är hygienfaktorer. Namnet hygienfaktorer ger vid första anblicken inga ledtrådar kring 

vad det är, än mindre vad det omfattar.  

Vad som faktiskt avses är företeelser på en arbetsplats som i sig inte verkar motiverande, 

men om de anställda inte är nöjd med sagda företeelser leder detta till minskad motivation 

hos dem.  

Till hygienfaktorer räknas sådant som administration av arbetsplatsen, arbetsförhållanden, 

företagspolicy och lön m.m. (Dahlqvist & Lundkvist, 2004, s 3). Ett exempel på en hygien-

faktors frånvaro skulle kunna vara temperaturen på arbetsplatsen. Är temperaturen för låg 

är detta en källa till missnöje, en motivationssänkande aspekt av arbetet (arrod.co.uk, 2005). 

När väl arbetsgivaren blir medveten om problemet och höjer temperaturen kommer detta 

att ha en begränsat motiverande effekt över tiden och endast minska missnöjet. Man kan 

tänka sig att en säkerhetspolicy och säkerhetsrutiner för utlandsresor fungerar på samma 

sätt; saknas policy och rutiner kan frågetecken kring säkerheten under tiden i utlandet in-

finna sig, vilket kan verka motivationssänkande inför resan. Samtidigt skulle en fullgod po-

licy inte verka motiverande då, som tidigare påpekats, risk för liv och hälsa inte bör vara ett 

vanligt förekommande inslag i arbetsbeskrivningen för den genomsnittlige affärsresenären. 

På samma sätt kan en alltför låg inomhustemperatur inte uppfattas som en del av en accep-

tabel arbetsmiljö. 

Herzbergs tvåfaktorteori har fått utstå kritik för att det är troligt att vad som motiverar den 

anställde beror på dennes position inom företaget och vilken typ av arbetsuppgifter den ut-

för, samt att relevansen för studien i våra dagar har ifrågasatts (Ellis & Dick, 2003, s 60).  

Jag besitter inte den sakkunskapen att jag kan avgöra hur korrekt kritiken mot Herzbergs 

teori är. Vad jag däremot vet är att både Abraham Maslow och Frederick Herzberg i sina 

teorier har framfört tankarna att behovet av säkerhet och skydd mot smärta är grund-

läggande behov hos oss människor. Det är möjligt att behovshierarkin och tvåfaktorsteorin, 

enligt kritiker, inte ska ses som hundraprocentigt korrekta i sina slutsatser och i tillförlitlig-

het. Vad de dock gör är att de sätter in behovet av en säkerhetspolicy och stående säker-

hetsrutiner i ett organisationsteoretiskt sammanhang och anger grunderna för deras bety-

delse, oavsett hur man väljer att relativt vikta de övriga behoven vi har som människor.  
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3.2 Empirisk bakgrund och tidigare forskning 
I föregående avsnitt har jag redogjort för den organisationsteoretiska aspekten av säker-

hetsrutiner för utlandsresenären. Det är här på sin plats att presentera fakta och tidigare 

bedriven forskning som visar på det praktiska behovet av att upprätthålla en tillfredsstäl-

lande nivå av personlig säkerhet i samband med tjänsteresor. I ett initialt skede av mitt ar-

bete hittade jag en artikel från 2002, publicerad i tidningen Affärsresenären. I denna artikel 

ventilerar David Reece, med gedigen erfarenhet av säkerhetsfrågor, sina tankar om att sä-

kerheten för affärsresenären måste bli en fråga som ges utrymme på ledningsnivå i svenska 

företag (Affärsresenären, 2002). Jag gjorde senare i min arbetsgång, oktober 2005, en sök-

ning i Uppsök; Kungliga Bibliotekets söktjänst på Internet för uppsatser och examensarbe-

ten publicerade vid 15 svenska lärosäten. En sökning på ämnesorden säkerhet, säkerhetspolicy, 

våld och utlandsresa gav mig ingen träff bland de 13239 uppsatser och examensarbeten (per 

05-12-06) som databasen omfattar. Tre år efter att önskemål om att säkerhetsfrågor ska tas 

på större allvar av svenska företag, saknas fortfarande uppsatser och examensarbeten som 

berör det ämnet. Detta har föranlett mig att tro att det inte är hos ordinarie högskolor och 

universitet som säkerhetsfrågor är ett prioriterat ämnesområde. Med denna nyvunna insikt 

har jag valt att ta del av de uppsatser och arbeten som har skrivits vid Försvarshögskolan 

och som finns tillgängliga via Anna Lindh-bibliotekets hemsida1. Militär verksamhet är av 

sådan typ att terrorism och i viss mån politiskt våld har varit ett inslag i verksamheten och 

för vilket man också har planerat.    

3.2.1 Terrorism 
Sverige är ett land med begränsad erfarenhet av terrorism och de effekter som terroristat-

tacker har på ett samhälle. (Mäkelä, 2003, s 12). Det är här som den information som finns 

tillgänglig genom utländska myndigheter och organisationer är av värde för affärsresenären. 

Genom att ta del av råd och tips från t.ex. amerikanska statliga organisationer kan den 

svenske resenären tillgodogöra sig sådant som bygger på erfarenheter som svenska med-

borgare, eller svenska organisationer för den delen, saknar.  

 

 

                                                 
1 http://www.annalindhbiblioteket.se 
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I sin uppsats redogör örlogskapten Juha Mäkelä för terrorism under de senaste 50 åren och 

hur den har drabbat de nordiska länderna. Mellan 1950 och 1995 genomfördes 8000 terror-

attacker i Västeuropa, attacker som skördade mer än 2500 människoliv. Endast ett fåtal av 

dessa terrordåd drabbade nordiska medborgare. Vad som framkommer och är av direkt in-

tresse för mitt arbete är att de ansett legitima målen för terrorism fram till och med 1980-

talet främst var beslutsfattare i olika länder. Förutom de enskilda individerna var även ban-

ker, ambassader och nationella flygbolag vanliga mål för personer som sökte påverka per-

soner och länder genom terrorhandlingar (Mäkelä, 2003, s 22-23).  

Sedan 1980-talet har terroristorganisationer mer fått karaktären av löst sammansatta nät-

verk med isolerade celler, för vilka drivkraften ofta har varit religion. Sättet på vilket de 

verkar har också förändrats, den nya typen av terrorism refererar Mäkelä till som blind terro-

rism. Med denna term menas att terrorhandlingar nu för tiden i större grad slår mot oskyl-

diga och att de som utför dessa handlingar saknar formell träning och i stället utbyter in-

formation och håller kontakten via Internet och andra elektroniska media (Mäkelä, 2003, s 

23). 

Den prognos för den framtida utvecklingen av terrorism och terrordåd, som amerikanska 

National Intelligence Council har låtit ta fram med hjälp av experter inom olika områden, 

förutspår en fortsatt utveckling i den riktning som Mäkelä redogjort för. Man tar det för 

troligt att terrorattacker kommer att bli mer avancerade, omfattande och påverka fler per-

soner än tidigare. Personerna som utför dessa dåd kommer att ingå i löst sammansatta nät-

verk som håller kontakten med varandra genom elektronisk kommunikation (National In-

telligence Council, 2000). Denna prognos publicerades i december 2000 och fick en oöns-

kad och tragisk bekräftelse på de tendenser den redogjorde för, blott tio månader senare.  

I den amerikanska regeringens publikation The War on Terrorism nämns Sverige bland de 55 

länder som drabbades av terrorattentaten 11/9 2001 (The White House, 2001). Vid attenta-

ten på Kuta Beach, Bali 12/10 2002 omkom sex svenska medborgare (Ericsson, 2004, s 1). 

Inga svenska medborgare finns med bland offren för bombattentaten i London i juli 2005. 

Vad som är viktigt att poängtera är att skador och effekter av terrorattentat inte nödvän-

digtvis behöver vara synliga i form av döda och skadade.  

Som sagts i inledningen av denna uppsats är terrorattentats huvudsakliga syfte att skrämma 

personer för att terroristerna lättare ska kunna uppnå sina mål.  
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Svenskar som var i London, New York, Madrid etc. i samband med terrorattentaten har på 

ett eller annat sätt, i olika utsträckning, blivit påverkade för resten av sina liv, oavsett om 

det rör sig om psykologisk påverkan eller om fysiska men.  

Efter 11/9 2001 har Säkerhetspolisen i Sverige arbetat efter vad de uppfattar som en för-

höjd hotbild mot medborgare och byggnader med anknytning till USA, Storbritannien och 

Israel (Ericsson, 2004,s 1). Om man som svensk känner sig trygg här i Sverige är det trots 

allt möjligt att man som utlandsresenär, både privat och i tjänsten, kommer i kontakt med 

personer och uppehåller sig vid byggnader med anknytning till länder med liknande hotbild 

som de tre ovan. Det är därför bra att ha rutiner och redan vidtagna åtgärder om några 

oförutsedda händelser skulle uppstå, även om man finner en trygghet i det svenska med-

borgarskapet och avsaknaden av ett traditionellt terrorhot mot Sverige. 

Enligt amerikanska National Counterterrorism Centers kronologiska redogörelse för inter-

nationella terrorhandlingar 2004 genomfördes 651 attacker under 2004. Dessa 651 attentat 

skördade 1907 människoliv. I 46 % av fallen angreps byggnader och personer av männi-

skor beväpnade med någon typ vapen medan det vid 29 % av de 651 tillfällena användes 

bomber för att orsaka skador, både på människor och på byggnader (National Counterter-

rorism Center, 2005, s 83). Av dessa fakta framgår alltså att 75 % av terrorhandlingarna 

genomfördes med metoder vars effekter och vilka personer som faktiskt skadas av dem, är 

svårkontrollerade. Detta anser jag ytterligare visar på behovet av att veta i vilka miljöer och 

områden man rör sig när man befinner sig utomlands. Splitter, tryckvågor och projektiler 

tar inte gärna hänsyn till vad personer gör på platsen, de följer endast fysikens lagar. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara de geografiska platserna som är den utlösande faktorn för 

terrorhandlingar, det kan även vara datum och tidsperioder, vilket är ytterligare något att ta 

hänsyn till, om det är möjligt, inför en utlandsresa.  
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En historisk genomgång av betydande terrorattentat mellan 1968 och 2005 visar att tre van-

ligt förekommande typer av mål är: 

-  Mål av ekonomisk betydelse, som företag och dess personal – vid 286 tillfällen 

-  Utländsk representation och beskickningar – vid 255 tillfällen 

-  Myndighetsbyggnader och personal – vid 220 tillfällen 

Källa: National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT)2. 

3.2.1.1 Att hantera terrorhot 

Om terrorhot och andra hot mot den personliga säkerheten är en del av samhällsbilden i 

dag och man måste fortsätta att utföra arbetsuppgifter, finns det bara en sak att göra, man 

måste förbereda sig så gott man kan. Genom OSACs, Overseas Security Advisory Council, 

ett säkerhetssamarbete mellan amerikanska myndigheter och amerikanskt näringsliv, för-

sorg finns mycket information att tillgå. En publikation som ger bra information till affärs-

resenären inför internationell tjänsteresa är Your Passport to a Safe Trip Abroad (Office of the 

National Counterintelligence Executive). Office of the National Counterintelligence Execu-

tive är ett statsorgan som verkar sammanhållande för kontraspionage och skydd mot olaglig 

informationsinhämtning i USA. Your Passport…. ger tips på hur man hanterar personlig 

dokumentation utomlands, hur man upprätthåller kontaktpunkter med nära och kära, hur 

man håller låg profil, hur man väljer hotellrum, fordonssäkerhet etc. Den omfattar också 

säkerhet på flygplan där aspekter på säkerheten, såsom piercing, felaktigt val av skor och 

medpassagerares bristande kunskaper i engelska avhandlas. Det är denna publikation som 

åsyftades i metodkapitlet och det är denna publikation som har varit föremål för diskussion 

vid intervjuerna.  

3.2.2 Politiskt våld och större olyckor 

Politiskt våld i sin ostrukturerade och sporadiska form klassas i civiliserade länder som 

brottsliga handlingar och faller därför utanför detta arbetes avgränsning. Är det däremot 

organiserad verksamhet som återkommer regelbundet, är likheterna stora med terrorismen 

fram till 1980-talet.  

                                                 
2 http://www.tkb.org/GroupTargetModule.jsp 
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Tankarna bakom politiskt motiverade dåd är därmed snarlika den dåtida terroristens. Det 

innebär att de råd och säkerhetsåtgärder som presenteras och som i huvudsak är inriktade 

på terrorism anser jag vara lika gångbara mot politiskt motiverat våld. 

Större olyckor är unika på så sätt att hur de uppkommer och effekterna av dem är beroende 

av en stor mängd faktorer; vad det är som har hänt, vilka substanser som är inblandade, vil-

ka resurser räddningstjänsten har, i vilket land det har inträffat, väderförhållanden etc. Att 

detta arbete ska ta hänsyn till det oändliga antalet variationer på en olyckas uppkomst och 

hur man skyddar sig mot dem, faller på sin egen orimlighet. Vad som dock är säkert är att 

det i samband med större olyckor finns behov av att komma i kontakt med anhöriga, eta-

blera samband med och eventuellt ta sig till sjukhus eller liknande inrättningar, samt att 

kunna ta vara på sig själv.  

Precis som med det politiska våldet finns det likheter mellan vad man bör veta i samband 

med en större olycka och vid en terrorattack. Av detta kommer att om man förbereder sig 

så gott det går för en eventualitet är det fullt möjligt att använda den informationen i sam-

band med andra händelser där man upplever att man har snarlika behov.  

3.2.3 Tidigare studiers betydelse för mitt arbete 
Att avsnittet om tidigare forskning och fakta uteslutande har avhandlat terrorism har sin 

grund i att det är en av människor planerad och uppkommen situation. Av detta följer att 

det är möjligt att visa på handlingsmönster och trender som kan vara bra för affärsresenä-

ren och läsaren av denna uppsats att känna till. Har man en aning om vilka områ-

den/byggnader/platser som man bör undvika eller vars betydelse man bör känna till, har 

man en god grund att stå på i sin vidare planering av den förestående tjänsteresan. Vad 

gäller kunskap om hälso- och sjukvård, räddningstjänst och polis är det sådant som ger en 

bra beredskap inför den stund man är i behov av sådana tjänster. Detta oavsett hur behovet 

har uppkommit; genom terrorattentat, politiskt våld och olyckor, omfattande likväl som 

små vardagsolyckor och sjukdomstillstånd. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs inledningsvis kort för viktiga och intressanta synpunkter på den 

personliga säkerheten för affärsresenären, hämtade från de intervjuer som återfinns som 

bilagor till denna uppsats. Denna redogörelse följs sedan av en analys av dessa.  

 4.1 Informanterna 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informanterna kommer fortsättningsvis att benämnas I1-5 i texten när information och åsikter tillskrivs någon av 
dem.  

 

 

 

                Informant  1               Informant  2               Informant  3               Informant  4               Informant 5

Ålder         31                                 66                                57                                76                                  30 

Titel     Event manager             F.d. vVD              Exportrådgivare      F.d. projektledare        Sales director 

                                        koncernmoderbolag                                  inom massaindustrin 

Utlandsdygn/år 

                        100                               50                                 3                                 70                                   3 

Destinationer  

                      Syrien                        England               Nordiska länderna               Frankrike                Storbritannien 

                    Tyskland                     Tyskland                       Holland                       Tyskland                     Tjeckien 

                    Danmark                     Schweiz                       England                   Sovjetunionen                Australien 

                                                           USA                      Nya Zeeland                   Rumänien 

                                                           Japan                       Australien                  Bulgarien m.fl. 
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4.2 Informanternas tankar kring den personliga säkerheten 
Känner du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så 
fall, vad är det som du ser som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej 
när du har tillfrågats av arbetsgivaren?  

- Ja, i början kändes det lite olustigt att åka, man föreställde sig oroligheter. Gällde främst resor till Syrien, 
men jag har aldrig avstått från att resa (I1). 

- Det fanns viss anledning till oro när Baader-Meinhof-ligan och IRA var aktiva. I samband med Baader-
Meinhofs verksamma år flög vi inte med Lufthansa. Efter 11/9 2001 har det känts lite olustigt att åka 
till USA. När jag väl har gjort det har jag valt att flyga med ett icke-amerikanskt flygbolag, främst SAS, 
då det finns säkerhetsmässiga fördelar med att göra så. Jag har dock aldrig tackat nej till att resa utom-
lands. Jag reste 11/9 2002 och det var lite folk på planet (I2). 

- Nej, jag har inte känt någon större oro. Jag har inte heller tackat nej till att resa utomlands (I3). 

- Jag var inte direkt orolig, det handlade mer om att vara vaksam och ha sunt förnuft. Det var ”lite oro-
ligt” i öststatsländerna åren kring 1968. Jag var i Italien 1968 och i Holland 1963 när det bröt ut kra-
valler med politiska förtecken där. Jag uppmanades att inte lämna hotellet under vistelsen. I samband med 
studentkravallerna i Frankrike 1968 tog studenterna över massafabriken som jag skulle besöka. Jag kom 
dit veckan efter de värsta bråken. I samband med terrorattentatet i Stockholm 1975 var det inte aktuellt 
att flyga med Lufthansa (I4).  

- Ingen direkt oro att tala om (I5). 

Har din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kan arbeta efter?  

- Nej, vi saknar säkerhetspolicy (I1). 

- Rekommendationen i moderbolaget är att inte alla ska sitta i samma flygplan (I2). 

- Nej, men den håller på att utarbetas (I3). 

- Ja men den rörde inte mig och min befattning. Den riktade sig till teniska direktören, VD och vVD. 
Topptjänstemän fick inte flyga i samma plan (I4).  

- Nej, inte som jag känner till (I5). 

Har du några egna säkerhetsarrangemang när du åker utomlands? Är dessa från 
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

- Jag har tillsammans med kolleger byggt upp ett nätverk för bostad och snabb transport till flygplats. Vi 
har valt att hyra bostad i närheten av ett internetcafé för att på så sätt få tillgång till utländska nyheter. Vi 
har även byggt upp goda relationer med andra genom den tidigare svenska konsuln i Syrien. Det mest 
grundläggande är att hålla en låg profil. Jag har alltid papper och packning i ordning för att snabbt kunna 
lämna landet om situationen skulle förändras (I1).  

- Jag har inga säkerhetsarrangemang i någon större utsträckning (I2). 

- Inga egna säkerhetsarrangemang att tala om. De eventuella förberedelser som genomförs är efter eget hu-
vud (I3). 

- Nej, jag kände aldrig att det var aktuellt. De åtgärder jag eventuellt vidtog var efter eget huvud (I4). 
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- Jag brukar ha mitt bagage under ständig uppsikt och se till att sådant som kan vara av intresse för flyg-
platskontrollanter ligger överst i väskan. Annars har jag inga direkta säkerhetsarrangemang (I5). 

Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren för att öka säkerheten och 
känsla av trygghet? 

- Att ett ”säkerhetsnät” redan finns på plats och fungerar. Det är inte den enskilde anställdes ansvar att 
bygga upp (I1).  

- Det är svårt att göra större arrangemang i samband med längre resor. Vid kortare resor kan man medge 
alternativa resvägar och transportmedel. Eventuellt erbjuda personer med betänkligheter andra arbetsuppgif-
ter (I2). 

- De ska veta var medarbetaren befinner sig. De ska ha en kontaktperson på orten, eller åtminstone i lan-
det. Ha färdiga riktlinjer för vad man som resenär ska tänka på. Ha en kontaktperson hemmavid som 
man kan nå dygnet runt (I3). 

- De ska tillhandahålla en detaljerad resplan inför resan. Möten ska vara inbokade i förväg. Arbetsgiva-
ren ska meddela ambassaden och eventuellt lokalkontor om resan (I5). 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några ris-
ker/nackdelar med det? 

- Jag tror att det skulle ha positiva effekter på personalen och hur de agerar. Jag kan dock inte förutsäga 
vilka effekterna skulle bli, mer specifikt (I1). 

 - I mitt fall skulle det nog oroa mer än hjälpa. Nödvändig kunskap fördes vidare från ”veteraner” till mer 
oerfarna resenärer. 

- På ett mer generellt plan är det nog bra för exportföretag som arbetar mot länder i Afrika och Mellanös-
tern. I samband med utlandsresor för sådana företag bör man välja personer med erforderlig kompetens och 
kunskap om utlandsarbete. Dessa personer kan med fördel erbjudas utbildning och ytterligare stöd i form 
av ”resehandbok” (I2). 

 - Bra att utbilda medarbetare. Det kan fungera som ögonöppnare. Risk finns dock att det skrämmer folk 
om det blir för detaljerat (I3). 

 - Lite utbildning kan inte skada, så länge det inte blir för avancerat. Att det skulle finnas nackdelar tror 
jag inte, ökad kunskap kan inte gärna ha en skrämmande effekt (I4). 

- Att erbjuda medarbetare som faktiskt ska åka utomlands en sådan utbildning är nog positivt. Att per-
sonal som inte ska åka ska genomgå sådan utbildning kan ha negativa effekter om det blir för detaljerat 
och i stället skrämmer (I5). 

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism   I1, I2, I3, I4 (I dag) 

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld   I4(Då), I5 

 Större olyckor 
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4.3 Resultatanalys 

4.3.1 De organisationsteoretiska begreppen 
Herzbergs tvåfaktorsteori och Maslows behovshierarki föreslog båda att behovet av trygg-

het och skydd mot smärta är basala mänskliga behov. Med det som utgångspunkt skulle 

man kunna tro att säkerhetsfrågor låg högt på den personliga agendan hos affärsresenären. 

Utan att dra några statistiska, generellt gångbara, slutsatser av de fem intervjuer som har 

genomförts förefaller det finnas viss teoretisk korrekthet hos Herzberg och Maslow. Ingen 

av informanterna har uttryckt någon direkt oro inför en utlandsresa i tjänsten, samtidigt 

som de har presenterat en gedigen lista på vad de anser att man kan kräva att arbetsgivaren 

ska göra för att öka säkerheten. Om det nu är som Maslow beskriver, att personlig säkerhet 

och känsla av trygghet är ett grundläggande behov, borde fler personliga säkerhetsarrange-

mang och rutiner ha varit observerbara hos informanterna. Att uppleva en grundläggande 

brist i tillvaron samtidigt som man inte känner motivation att åtgärda den skulle i bästa fall 

vara irrationellt och i värsta fall självbedrägeri. Maslow menar att behovshierarkin är indivi-

duell och att individen själv känner när en behovsnivå är tillfredsställd i tillräckligt stor ut-

sträckning. När arbetsgivaren ber en anställd att åka utomlands som representant för före-

taget, innebär det att denne har ansvaret att tillse att ingenting händer resenären. Att den 

enskilde resenären söker säkerställa den personliga säkerheten med hjälp av den organisa-

tion denne är en del av, ställer krav på kommunikationen mellan resenär och arbetsgivare. 

Den anställde måste förmedla vad han/hon anser att arbetsgivaren ska göra för att erbjuda 

så säkra arbetsförhållanden i utlandet som möjligt. Samtidigt måste arbetsgivaren presentera 

de åtgärder man faktiskt har vidtagit och hur de förväntas användas för att ha önskad ef-

fekt. 

 Intervjuerna har visat att informanterna inte känner någon större oro eller upplever några 

större hot mot den personliga säkerheten. Trots det förväntar de sig att arbetsgivaren ska 

ha vissa säkerhetsrutiner. Det är möjligt att en anställd inte kan redogöra för exakt vad det 

är som verkar oroande i samband med internationell tjänsteresa, om det ens finns någon 

sådan oroande faktor, samtidigt som denne ger uttryck för någon form av upplevd brist i 

arbetsförhållandena. Det skulle innebära att det finns anledning för arbetsgivaren att föra 

en dialog med de anställda för att helt få grepp om det som mer och mer liknar det Herz-

berg kallar en hygienfaktor.  
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Om vi drar oss till minnes exemplet med alltför låg temperatur på arbetsplatsen; tänk om 

temperaturskillnaden är så liten att den inte uppfattas direkt, men ändå så pass betydande 

att personalen har en känsla av att arbetsförhållandena inte är optimala? Tänk om avsakna-

den av säkerhetsrutiner och standardförfaranden vid utlandsresor är sådan att personer inte 

ständigt känner sig besvärade av den? Trots att den är så pass allvarlig att förslag på förbätt-

ringar kommer spontant på en rak fråga om vad arbetsgivaren förväntas göra för att upp-

rätthålla den enskildes säkerhet. Jag anser att det finns klara likheter med hygienfaktorer; på 

något sätt verkar en upplevd brist i säkerhetsarbetet motivationssänkande, om än så lite, 

samtidigt som en åtgärdad brist får antas ha en begränsad motivationshöjande effekt över 

tiden för den genomsnittlige affärsresenären. Jag har funnit det för gott att betrakta Herz-

bergs tvåfaktorsteori som en god approximation av verkliga förhållanden vad gäller säker-

hetsrutiner för utlandsresor och brister däruti.  

Den praktiska gångbarheten för Maslows behovshierarki är en aning svårare då jag upple-

ver frågetecken kring möjligheten att undertrycka och bortse från ett grundläggande behov 

när man så önskar. Det är möjligt att kritiken som framförts om det orimliga i att hierar-

kiskt inordna behov är korrekt; att andra behov har ansetts viktigare att tillgodose trots att 

säkerhetsbehovet funnits kvar. Jag måste ändå poängtera att jag tror att säkerhetsbehovet är 

det mest basala och högst prioriterade när det väl händer något, oavsett om vi pratar om en 

faktisk enskild händelse eller en nära förestående resa till en destination förknippad med 

vissa risker och hot. Om man ombeds att åka till en utländsk ort som enligt experter är att 

betrakta som osäker, är jag övertygad om att ens estetiska behov och liknande hamnar 

ganska långt ner i prioriteringsordningen (eller högt upp i behovshierarkin). Istället söker 

man att göra allt som står i ens makt för att tillse att man inte har förbisett någonting inför 

den stundande resan. 

4.3.2 Informanternas åsikter om mina förslag 
Samtliga informanter såg av människor framkallade incidenter som den största källan till 

oro när de åker utomlands. Samtidigt är det endast informant 1 som har vidtagit åtgärder 

som även omfattar oförutsedda händelser, övriga har antingen inte vidtagit några i någon 

större utsträckning eller fokuserat på sådant som är gångbart för stunden.  
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Informant 1 har i sina förberedelser tagit hänsyn till vad som kan komma att hända och 

försökt att underlätta faktiskt agerande om det sedan skulle ske. Det var det här som åsyf-

tades i teorikapitlet; att planerade och aktivt skapade situationer är möjliga för en själv att 

föreställa sig och söka möjligheter att hantera. De förslag som jag har presenterat under in-

tervjuerna, förslag baserade på tider, platser och datum, har visat sig vara i linje med infor-

mant 1s sätt att tänka. Mina förslag har enbart varit inriktade på att möta tänkbara terrorhot 

och varit av sådan karaktär att de också bidragit till att höja säkerheten i händelse av större 

olyckor, politiskt våld och katastrofer av naturligt ursprung. Förslagen har sin grund i den 

tidigare forskning och de fakta kring terrorism som jag har tagit del av i samband med detta 

arbete. Under intervjuerna har tyngdpunkten legat på sådant som den aktuelle informanten 

har gett uttryck för. Det jag har föreslagit har fallit i god jord hos samtliga informanter och 

har visat att den information och kunskap som finns tillgänglig genom ett antal nationers 

myndigheter och vid lärosäten av olika slag möter de krav och förväntningar som affärsre-

senärer kan tänkas ha på förbättrade säkerhetsrutiner i samband med utlandsresor. Jag vill 

därför poängtera vikten av att utbyta information och erfarenheter mellan olika delar av 

samhället och olika typer av verksamheter, särskilt då den befintliga kompetensen har visat 

sig fylla kunskapsluckor hos individer och organisationer utanför det verksamhetsområde 

den har hämtats från. Att den kunskap som jag har förvärvat, och sedan förmedlat, har 

funnits användbar av individer verksamma inom olika branscher, med erfarenheter från 

olika tidsperioder, av olika ålder, visar just på detta. 
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5 Förslag på förberedelser och åtgärder 
I detta kapitel presenteras mina egna förslag på rutiner och sådant som man bör känna till 

vid utlandsresor, baserat både på sådant som informanterna har gett uttryck för samt det 

jag personligen tycker är bra och nödvändig kunskap.  

Vem det kommer an på att se till att åtgärder vidtas och att rutiner finns och följs, t.ex. i sä-

kerhetspolicy, beror på hur frekventa resorna är till aktuella destinationer. Är det samma 

nation och destinationsort som man reser till bör arbetsgivaren tillse att information finns 

tillgänglig om vad man ska tänka på under vistelsen på respektive ort. Om det rör sig om 

enstaka resor kan det vara enklast att låta resenären söka information, givetvis med stöd 

från arbetsgivaren vad gäller tidsåtgång och resurser. Det viktigaste är inte vem som bidrar 

med informationen, det viktiga är att den finns tillgänglig. 

5.1 Förberedelser inför resan 

Den här uppsatsen har fokuserat på den personliga säkerheten och betonat hur viktig den 

är. Det som ändå är viktigast i samband med en internationell tjänsteresa är att lösa sina ar-

betsuppgifter och att resans syfte fylls. Det är inte tidseffektivt att söka information eller 

planera för tänkbara händelser när man väl är på plats. Det är inte heller eftersträvansvärt 

att fatta välgrundade och betydelsefulla beslut på stående fot. Av den anledningen är det 

viktigt att man har sökt information och bearbetat denna redan på förhand.  

5.1.1 Kontaktpersoner 

När en person åker utomlands i tjänsten ska det finnas en kontaktperson för denna resa 

inom den egna organisationen. Vem denna kontaktperson är ska tydligt framgå; Namn och 

kontaktuppgifter ska finnas, både hos resenären, hos resenärens anhöriga och på resenärens 

kontor/arbetsyta. Kontaktpersonen ska vara nåbar dygnet runt och i sin tur ha kontakt-

uppgifter för resenären i utlandet samt dennes anhöriga. På så vis har man lyckats etablera 

ett kommunikationsnät som kan samordna information och ge råd om någonting skulle 

hända, både till personen i utlandet samt hålla anhöriga informerade om vad som har hänt 

och vad som planeras att göras.  
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När väl någonting har gått fel eller någon känner oro för någonting, är information A och 

O. Ett väl fungerande informationsnätverk verkar lugnande i sig. För ett exempel på ett 

fyrdelat dokument för kontaktuppgifter vid utlandsresa, se exemplet som följer som bilaga.  

Man bör sträva efter att inkludera en person i det aktuella landet, att också ingå som kon-

taktperson. Det kan vara en bekant, en kollega eller rentav personen man har åkt för att 

träffa. Även denna person ska vara nåbar dygnet runt.    

5.1.2 Viktiga telefonnummer 

När man befinner sig utomlands händer det ibland att man måste komma i kontakt med 

myndigheter och institutioner, som t.ex. sörjer för hälso- och sjukvård. Det underlättar av-

sevärt om man redan tidigare tagit reda på vilka de aktuella telefonnumren är. Det finns 

stora skillnader mellan vilka telefonnummer t.ex. räddningstjänsten har i de europeiska län-

derna. Är det rent administrativa spörsmål som man önskar att avhandla, är det smidigt att 

ha numret nedskrivet och lättillgängligt. Är man i behov av akut vård eller polis och liknan-

de, kan det vara så att man befinner sig i chock och är stressad. Med en på förhand upprät-

tad lista över viktiga telefonnummer är det bara att slå det nummer som står nedskrivet för 

den typ av hjälp man behöver. De telefonnummer som man har bedömt viktiga ska finnas 

utskrivna, ej handskrivna, i ett dokument som man alltid bär med sig. 

5.1.2.1 Svenska ambassaden 

Har man frågor kring personliga dokument som pass och visum är det ambassaden eller 

liknande konsulär representation som man ska ta kontakt med. I händelse av terrorattentat, 

större olyckor och andra påfrestningar på samhället i regionen man befinner sig i, kan man 

vända sig till ambassaden för råd och hjälp. En fördel med ambassaden är att de har lokal-

kännedom och det är ofta möjligt att tala med någon på ens eget språk, vilket är en bra om 

det finns risk för att språkliga missförstånd uppstår. 

Saknas svensk representation i landet är det bra att ha telefonnummer till ett annat EU-

lands ambassad eller liknande. Detta telefonnummer kompletteras med numret till den 

närmaste svenska ambassaden, även om den finns i ett annat land än det man befinner sig i. 

På så sätt kan man etablera kontakt med svenska representanter samtidigt som man gör sig 

tillgänglig för råd och hjälp från annan nation, om sådan erbjuds.   
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5.1.2.2 Telefonnummer till kontaktpersoner 

Kontaktpersoners telefonnummer ska finnas på listan över viktiga nummer. Händer det en 

något kan man ringa sin/sina kontaktperson(er). Det kan handla om allvarlig sjukdom, ska-

da, eller hastigt uppkomna förändringar i omgivningen. Syftet med samtalet kan antingen 

vara att informera om vad som har hänt och vad man avser göra härnäst, eller att man vill 

ha råd och hjälp av personer som kan ha tillgång till mer information än en själv. 

Det kan ju också vara så att något allvarligt har hänt hemmavid som man bör känna till, 

t.ex. sjukdomsfall i familjen. Har man en lokal kontaktperson är det en fördel om man kan 

samverka med honom/henne.  

5.1.2.3 Räddningstjänst och polis 

På samma sätt som man kan ha behov av att nå dessa typer av organisationer när man är 

hemma i Sverige, kan behovet att nå de lokala motsvarigheterna uppstå. Telefonnumret 

man använder för att komma i kontakt med dem är därför viktiga att ha nära till hands. 

Ofta är sådana situationer stressfyllda och det är inte läge att försöka hitta kontaktuppgifter 

när behovet väl har uppstått. Tänk själv hur det fungerar i Sverige; händer det något vet de 

flesta att man ringer 112. Att hitta en telefonkatalog och slå upp telefonnumret till SOS 

Alarm, är betydligt mer tidskrävande och ansträngande för en eventuellt chockad eller 

stressad person.  

5.1.2.4 Svenskt företag, stadigvarande etablerat på orten 

När man söker information inför en resa kan det vara en bra idé att söka efter svenska fö-

retag som är stadigvarande etablerade på orten. Dels kan ett sådant företag bistå med in-

formation inför en resa; t.ex. områden som man bör undvika och eventuella lokala traditio-

ner. Har man väl etablerat kontakt med ett svenskt företag i området, finns möjligheten att 

också samverka med det om någon större, oförutsedd, händelse skulle inträffa i området 

under tiden man har företagsrepresentanter där. Ett redan etablerat företag har god lokal-

kännedom, har troligtvis användbara lokala kontakter och har eventuellt erfarenhet av att 

liknande händelser har inträffat tidigare. Har man inlett ett samarbete liknande det ovan, 

ska telefonnumret till företaget finnas uppskrivet på listan. 
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5.1.3 Att veta hur man faktiskt tar sig till vissa adresser och institutioner 
Det räcker ofta med att veta vilket telefonnummer en organisation eller myndighet har för 

att få kontakt med dem och få den hjälp man behöver. I vissa, ovanliga, fall är inte ett tele-

fonnummer tillräckligt; man måste kunna bege sig dit fysiskt. Det kan röra sig om situatio-

ner där man är i behov av vård, situationer där man måste styrka sin identitet, eller andra si-

tuationer där man föredrar den personliga kontakten. Nedan följer de tre myndigheter som 

jag anser att man måste veta hur man beger sig till. Att ha adresserna nedskrivna och att 

man har en karta med sig hela tiden, anser jag vara ett absolut minimum. 

5.1.3.1 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn 
Är man i behov av sjukvård är det normala förfarandet att man beger sig till en inrättning 

som erbjuder sådana tjänster. Är det riktigt akut kan man bli hämtad i ambulans, är det 

mindre akut åker man in på egen hand. Vad gör man då om en större incident har inträffat 

i samhället och sjukvårdsresurser fördelas efter prioritering? Man kanske är skadad själv, 

men inte så allvarligt skadad jämfört med andra, som får förtur på ambulans och transport 

till sjukhus. Skadan är nog så allvarlig för en själv och man finner det för gott att själv ta sig 

till sjukhuset. Man kanske får vänta flera timmar innan man får hjälp, men man är ändå på 

sjukhus eller liknande inrättning om ens tillstånd skulle förvärras. Som sagt, ansvaret för att 

ta sig till sjukhuset är då ens eget. Har man tur får man tag på en taxi, men vilken adress 

uppger man? Vilket sjukhus har öppet dygnet runt? Hur långt är det dit från den plats jag 

nu befinner mig på? Tänk om man inte lyckas hitta en taxi, är det så pass nära till sjukhuset 

att jag kan gå? Vilken väg går jag då?  

Jag har själv befunnit mig i den situationen att jag har varit i sällskap med en person som 

har behövt sjukvård för ett allvarligt hälsotillstånd och vår taxichaufför har kört till en 

barnklinik som endast är öppen dagtid. Tiden det tog för oss att komma till ett nattöppet    

akutsjukhus var nog så lång. Om förutsättningarna hade varit annorlunda hade denna inci-

dent blivit mycket allvarlig. Hade vi på förhand vetat var det närmaste dygnet-runt-öppna 

sjukhuset låg, hade vi inte förlorat värdefull tid. 
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5.1.3.2 Polisstation, öppet 24 tim/dygn 
Om situationen är annorlunda än den ovan och jag istället känner mig otrygg, vad gör jag 

då? En möjlighet är att man beger sig till en polisstation och förklarar sitt ärende. Det kan 

röra sig om allt från vardagsbrottslighet, att anmäla ett brott som har begåtts mot en, eller 

liknande. Är stationen öppen dygnet runt behöver jag inte ta hänsyn till vilken tid på dygnet 

det är, jag vet vilken adress som jag vill ta mig till. Antingen åker jag taxi, allmänna kom-

munikationsmedel, eller om möjligt, så går jag.  

5.1.3.3 Ambassad 
I första hand avses den svenska ambassaden eller annan konsulär representation. I andra 

hand avses en ambassad eller liknande tillhörande ett annat EU-land. Ambassaden kan vara 

behjälplig med frågor om pass, visum och frågor av betydelse för svenska medborgare i ut-

landet. Skulle området man befinner sig i som resenär drabbas av en påfrestande händelse, 

som terrorattack, naturkatastrof, politiskt våld eller en större olycka, är det viktigt att kon-

takta ambassaden. Ambassaden kanske har uttryckt en önskan om att svenska medborgare i 

landet/regionen ska ta kontakt med dem, en önskan som man har hörsammat via lokala 

medier eller via kontaktpersoner hemmavid. Ambassaden kan samordna hjälp och ansvara 

för avtransport från området. Det är därför av vikt att man vet hur man tar sig dit. Den ak-

tuella incidenten kan ha inneburit svåra skador på infrastrukturen och att man initialt måste 

ta hand om sig själv. Det är då ens eget ansvar att man söker sig till ambassaden. Om man 

av säkerhetsskäl finner det för gott att undvika folksamlingar i samband med ett terrordåd 

eller hot därom, kan man använda kartan och adressen för att börja bege sig till ambassa-

den för information och vidare råd.  

Är det så att ett företag med tanke på dess verksamhet redan på förhand vet att det finns 

ytterligare adresser som man bör veta hur man fysiskt tar sig till, följer dessa efter de tre 

ovan nämnda. 

5.1.4 Platser man bör vara medveten om och om möjligt undvika 
Det finns platser i ett samhälle som man redan i förväg vet kan vara känsliga och utgöra ett 

visst hot mot den egna säkerheten. Det innefattar platser och områden som kan vara in-

tressanta för terrorister och personer som utövar våld med politiska förtecken. Det behö-

ver nödvändigtvis inte vara medvetna handlingar mot platserna som gör dem osäkra, det 

kan även vara viss verksamhet som ger upphov till vissa, allvarliga olyckor. 
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Om man som resenär tar in sådana platser i beräkningen och är medveten om deras exi-

stens, kan man försöka att undvika dem och därigenom öka sin säkerhet, alternativt vara 

beredd på sådant som kan tänkas inträffa.  

5.1.4.1 Kemianläggningar och liknande industri 

Vid dessa typer av anläggningar och industriområden bedrivs verksamhet som i händelse av 

olycka kan ha betydande hälsofarliga effekter. Är man någorlunda medveten om var dessa 

industriområden finns, är man inte helt oförberedd när olyckan är framme. Det är kanske 

så att orten är känd för sådan typ av industri och förekomsten av sådana anläggningar är 

påtaglig. Vet man om att verksamheten bedrivs i närområdet kan man söka att undvika 

dessa områden om det är möjligt. Är det nödvändigt att vistas i området har man i alla fall 

en aning om vad det kan tänkas röra sig om när/om motsvarande VMA-signalen (Viktigt 

Meddelande Allmänheten), i folkmun kallad ”hesa Fredrik”, ljuder. En grundtanke är att 

följa samma råd man får i Sverige; gå inomhus, stäng av ventilation och stäng fönster, lyss-

na på radio eller TV.  

5.1.4.2 Militära installationer, myndighetsbyggnader och liknande 

Denna typ av byggnader och områden utgör tänkbara mål, inte bara för terrorister, men 

också för nationella grupper som genom våld försöker få folk att hörsamma deras agenda. 

Dessa typer av platser har en massmedial genomslagskraft om något skulle hända vid dem, 

vilket gör dem intressanta för organisationer och personer som önskar få publicitet genom 

att förstöra byggnader och skada människor. Många av platserna under denna kategori åter-

finns utanför städer och tätbebyggda områden. Vissa platser är dock naturliga delar av 

stadsmiljön och verksamheten som bedrivs där måste vara centralt placerad i ett samhälle. 

Att boka hotell i dessa byggnaders omedelbara närhet bör undvikas så gott det går. Är inte 

en betydande del av tjänsteresans utfall beroende av att resenären bor på hotell i anslutning 

till dessa platser, ser jag ingen anledning att bortse från det ökade hotet mot den personliga 

säkerheten som de innebär. Detsamma gäller val av restauranger. 
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Exempel: I Stockholm finns det ett antal platser som olika myndigheter och experter be-

dömer att det finns en allvarlig hotbild mot och som i samband med stora hän-

delser ute i världen får förstärkt bevakning. I anslutning till dessa byggnader och 

adresser finns både hotell och restauranger. Vissa stockholmare som har sett 

sambandet mellan förstärkt bevakning och händelser i omvärlden väljer att inte 

äta lunch på dessa restauranger när något har hänt ute i världen. Andra stock-

holmare är inte medvetna om detta mönster eller bryr sig helt enkelt inte. Andra 

personer väljer bort vissa hotell av samma anledning; de ligger för nära någon 

viss adress. 

Det skulle vara intressant att veta var ”smärtgränsen” går för dem som inte bryr sig. De 

kanske inte anser att Stockholm är en riskfylld stad i det hänseendet? Tänk om de via kolle-

ger eller genom egen erfarenhet från tidigare resor till en utländsk stad, har sett ett liknande 

samband mellan förstärkt bevakning och omvärldshändelser. Hur resonerar de då? Var 

börjar man ta hänsyn till detta samband? Vid resor till Danmark, som deltar i Irak och Af-

ghanistan? Till London, som redan har drabbats av terrorism? Vid resor till USA? Varför 

välja att bo eller äta på dessa platser om personer med större kunskap inom säkerhetsom-

rådet ser en hotbild mot dem?  

5.1.5 Datum att ta hänsyn till 

Förutom att ta hänsyn till platser liknande de som har presenterats ovan, bör man ta hän-

syn till vissa datum och tidsperioder. De kan antingen vara av politisk betydelse eller för-

knippade med olika naturfenomen. 

5.1.5.1 Monsunperioder, eller regelbundet återkommande oväder 

På många orter världen över drabbas man av kraftiga oväder med regelbundna intervaller. 

Vissa längre tidsperioder varje år är på dessa platser förknippade med regn, orkaner och 

liknande. Dels kan dessa regelbundet återkommande oväder utgöra ett praktiskt hinder för 

en meningsfull tjänsteresa, dels kan det innebära vissa risker. Det finns risk att man kom-

mer till skada när naturens krafter går på som bäst. 
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 Om det är möjligt att planera tjänsteresan runt de ovädersperioder som man med säkerhet 

kan förvänta sig, är det en bra idé att göra det. Infrastrukturen kan belastas svårt och rentav 

skadas av ovädren vilket skulle kunna ha negativa effekter på vad man får ut av en resa i fö-

retagets namn. Dessutom krävs det lokala insatser för att erbjuda sjukvård, eventuellt eva-

kuera folk och slutligen städa upp. Varför ska man utsätta sig för den risk och obehag det 

medför att befinna sig i ett kraftigt oväder? Viktigast av allt, varför ska man belasta begrän-

sade resurser i ett annat land om man inte måste?  

5.1.5.2 Nationaldag 
Ett lands nationaldag kan för organisationer som verkar genom våldshandlingar vara en 

principiellt viktig dag att utföra en aktion. Det kan finnas en risk i att befinna sig i vissa län-

der dessa dagar. Sedan finns det en mer praktisk aspekt av det hela; nationaldagar är ofta 

helgdagar. Detta innebär att folk är lediga och företag och serviceinrättningar håller stängt. 

Kan man undvika nationaldagen som sådan och några dagar före och efter den, bör man 

överväga att göra det. 

5.1.5.3 Datum av politisk betydelse 
Förutom nationaldagen kan det i ett land eller region finnas datum som har stor politisk be-

tydelse. Det kan vara det datum som en organisation tog upp sin väpnade kamp mot reger-

ingen, det datum ett fredsfördrag skrevs under, det datum en valseger underkändes etc. 

Valdagar har i vissa länder blivit viktiga dagar att utföra våldsdåd på, för att hålla människor 

borta från vallokalerna. Ett antal datum är förknippade med demonstrationer och kravaller 

i olika länder, precis som i Sverige. Det bör inte vara några problem att ta hänsyn till dem 

om man har möjlighet att välja datum att åka på tjänsteresa.  

5.1.6 Destinationsortens geografi 
Ett flertal regioner världen över är genom sin geografiska placering förknippade med för-

höjd risk för jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott, etc. Det är värt att ta reda på om om-

rådet man ska åka till är ett av dem. Människor som är fast bosatta där har sedan barnsben 

blivit instruerade hur de ska agera och vad de ska göra om något händer. Ju mer man lär sig 

innan man reser till ett sådant område, desto bättre. Dels har det en psykologisk effekt av 

att man känner sig förberedd, samtidigt som man är kapabel att vidta rätt åtgärder om man 

behöver. 
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När man söker information om främst platser och datum, är kolleger och bekanta en vär-

defull källa till information. Det är möjligt att de har besökt destinationsorten tidigare och 

kan komma med goda råd och dela med sig av egna erfarenheter. Man kan ta kontakt med 

turistbyråer för att få tillgång till utförliga, men ändå små och behändiga kartor. Som tidiga-

re nämnts kan svenska företag på orten vara behjälpliga med information. Det är då viktigt 

att man har en seriös och ödmjuk ton för att inte få viss samverkan att framstå som arbets-

krävande och jobbig ur det andra företagets synvinkel. Den svenska ambassaden i landet 

har ofta bra information att bidra med och kan de inte svara på en fråga, kan de ofta hänvi-

sa till personer som kan. När man ställer frågor om platser att undvika och känsliga datum 

är det viktigt att man ställer frågor på ett generellt plan; ”Jag ska åka till …….. i april och 

jag har aldrig varit där förut och tänkte höra med er om det finns områden som man bör 

undvika.” Kanske inte just den ordalydelsen, men man kommer att dra till sig en hel del 

onödig uppmärksamhet om man ringer till den svenska ambassaden och börjar ställa frågor 

om militära anläggningar, kemifabriker, myndighetsbyggnader, etc. På ett tidigt stadium fo-

kuserar man på hela områden att undvika. Man får efter en tid i en stad eller område en re-

lativt god bild av vilka områden man inte ska uppehålla sig i och vilken typ av verksamhet 

som bedrivs på olika adresser och platser i omgivningen. Med andra ord, exemplen på plat-

ser som nämnts ovan är inte gärna något man ställer raka frågor om, det är mer för egen re-

ferens vilken typ av byggnader man ska vara uppmärksam på. 

5.1.7 ”Actions on” 

Inom vissa kretsar av säkerhetsbranschen och i viss militär verksamhet förekommer ut-

trycket ”actions on”. Fritt översatt i sitt sammanhang betyder det ”Vad gör jag om…..?”. 

Metodiken är den att man redan på förhand har presenterat sig själv, antingen skriftligt eller 

mentalt, med ett antal problematiska situationer. Man löser sedan dessa situationer på det 

sätt man finner bäst. Man går sedan igenom, antingen teoretiskt eller praktiskt, dessa situa-

tioner om och om och om igen, till dess att man själv och andra inblandade vet exakt vad 

man förväntas göra i en specifik situation. Vilken uppgift varje enskild person har är också 

definierad och övad ett antal gånger. För affärsresenären skulle detta sätt att arbeta innebä-

ra att oförutsedda händelser gås igenom och att resenären söker lösa de problem de med-

för, antingen skriftligt, mentalt för sig själv, eller i samråd med andra.  
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”Actions on” visar relativt snabbt brister i den information man har tillgänglig. För att jag 

ska kunna hantera situation X på ett tillfredsställande sätt, måste jag veta Y. Då måste jag 

följaktligen skaffa den information som jag uppfattar att jag saknar. Rent praktiskt innebär 

det att man har en relativt klar bild av hur man ska agera om en situation skulle uppstå, 

som är identisk, eller snarlik, med den man har planerat för 

Exempel: 1. Jag befinner mig på ett hotell i samband med en konferens. En explosion ska-

kar hotellet; vad gör jag? Stannar jag kvar eller lämnar jag området? Vart tar jag 

vägen sen? Hur tar jag mig dit? Vem kontaktar jag? Vet jag var närmaste sjukhus 

ligger? Hur löser jag boendet för natten? 

Ett ganska rättframt scenario som ändå ställer krav på att jag som resenär hämtar 

in och bearbetar information. 

2. Jag har precis anlänt till flygplatsen i en stor europeisk stad. Ett flertal av taxi-

chaufförerna ger ett oseriöst intryck och jag vill vara säker på att den taxichauf-

för jag åker med är säker och seriös. Vem pratar jag med? Kan jag få hjälp att 

välja ett taxiföretag av någon myndighetsperson? Vilken är den korrekta resvä-

gen till mitt hotell? Vilken brukar mina kolleger, med större erfarenhet av den 

aktuella staden, föredra? 

Vilken typ av händelser som man väljer att ha ”actions on” för och hur pass detaljerade de 

ska vara, är upp till personen och arbetsgivaren att avgöra. De kan ha sin grund i den typ av 

verksamhet företaget bedriver, vilka man ska träffa under tjänsteresan, vilket land man be-

finner sig i, o.s.v. Det är ingenting som hindrar att den enskilde resenären har många fler 

”actions on” än vad som förväntas av denne. De kan vara av typen vad man kan göra, och ha 

sin grund i vad resenären personligen tror kan hända. Typen vad man bör göra, bygger på nå-

gon form av formell utbildning där personen har fått ta del av tips och råd och sedan har 

baserat sina ”actions on” på. Den tredje typen är vad man skall göra, med företagets säker-

hetspolicy som utgångspunkt. 
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5.2 Kontinuerlig verksamhet som främjar säkerheten 

Det finns andra rutiner och åtgärder som kontinuerligt verkar för en ökad säkerhet för re-

senären. Dessa presenteras i detta avsnitt av kapitlet.  

5.2.1 Säkerhetsutbildning 

Säkerhetsutbildning är ett bra sätt att förbereda någon som ska åka på internationell tjänste-

resa. Det är mycket som ryms inom termen säkerhetsutbildning; teoretiska lektioner, när-

strid och allt däremellan. Det som är av störst nytta för den genomsnittlige affärsresenären 

är den teoretiska, informativa utbildningen. Genom sådan utbildning får personen ifråga 

veta vad man ska tänka på, varför just det är viktigt och hur man ska agera i vardagssitua-

tioner, som t.ex. hur man hanterar en hotellnyckel när man befinner sig utomlands. 

Det förekommer att branschorganisationer hyr in säkerhetsexperter för att tala i samband 

med organisationens sammankomster. Experten har ibland någon anknytning till den aktu-

ella branschen och presentationen brukar vara väldigt uppskattad av åhörarna. Denna typ 

av presentationer och informell säkerhetsutbildning kan vara en bra ögonöppnare för 

många då den visar på fel som människor begår och säkerhetsbrister i människors vardags-

rutiner.  

Det är denna typ av utbildning som man i första hand ska fokusera på, sådan som är grund-

läggande och som deltagaren lätt kan ta till sig och använda i sin professionella vardag, lik-

väl som privat. Om branschgenomgångarna har en branschprägel kan man ge utbildningen 

en företagsprägel om det rör sig om en skräddarsydd uppdragsutbildning med inhyrd lära-

re/föreläsare.  

Blir utbildningen en ekonomisk fråga prioriteras givetvis de som åker utomlands regelbun-

det, sedan de som reser sporadiskt o.s.v. ner till personalen som sällan eller aldrig åker på 

tjänsteresa. 

Det är viktigt att poängtera att företag som erbjuder utbildning har väldigt olika bakgrund. 

Det finns de som har för lite erfarenhet men som framstår som väldigt kompetenta genom 

sin professionella attityd. På andra änden av spektrat finns de företag som är internationellt 

erkända vad gäller kompetens och erfarenhet men som genom bristande affärsmässig tro-

värdighet har arbetat sig till ett välförtjänt dåligt rykte.  
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Innan man väljer företag som ska genomföra utbildning med de anställda, oavsett om det 

är ett engångsseminarium eller ett löpande utbildningspaket, bör man höra sig för bland 

andra medlemmar av ens branschorganisation eller liknande för att höra om de har något 

som de kan rekommendera.  

5.2.2 Riskanalyser 

Det är möjligt för företag att låta externa experter genomföra riskanalyser och bedömning-

ar av säkerheten. Analyserna tar hänsyn till den typ av verksamhet som företaget bedriver, 

vilken kundbas företaget har, nära förestående händelser inom företaget, säkerhetspolitiska 

läget i omvärlden, etc. Det som framkommer i analysen kan sedan användas av företaget 

för att om nödvändigt vidta åtgärder. Det är möjligt att prenumerera på kontinuerligt upp-

daterade rapporter om länder, städer och händelser som påverkar säkerheten för personal 

som befinner sig där. Omfattningen av rapporterna och analyserna varierar från sådana 

som är av intresse för hela företaget till sådan information som är av intresse för den en-

skilde resenären när denne planerar just sin resa. Genom att ansluta sig till liknande tjänster 

och hyra in extern kunskap höjer man avsevärt säkerheten och känslan av trygghet hos de 

anställda. Tre företag som är internationellt erkända för tjänster av denna typ är Control 

Risks, Pinkerton och Group 4 Securicor.  

5.2.3 International SOS  

Genom detta företags försorg har arbetsgivare möjlighet att ta hand om sin personal även i 

utlandet. Skulle anställda vara i behov av sjukvård, tillses att de får det. Är personer i behov 

av sjuktransport från ett land till ett annat, är detta möjligt att genomföra. Skulle säkerhets-

läget förändras negativt är det möjligt att vidta åtgärder för att hantera den nya situationen, 

till och med evakuera personal om situationen så kräver. Genom att vara ansluten till ett fö-

retag som erbjuder alla dessa tjänster är det möjligt för arbetsgivaren att ha en god bered-

skap för de många oförutsedda händelser som kan uppstå i samband med internationell 

verksamhet, både för arbetsgivare och anställd. Att vara medlem i en större organisation 

innebär att man som enskilt företag utnyttjar resurser på bästa sätt, endast när man behöver 

dem, men ändå kan man erbjuda anställda god omvårdnad och trygghet om något oförut-

sett skulle hända. I detta hänseende kan ett SME-företag ha tillgång till samma logistiska 

möjligheter och skyddsåtgärder som betydligt större företag.  
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5.2.4 Litteratur och resehandböcker 

Det finns mängder med resehandböcker och säkerhetsguider tillgängliga via Internet och i 

tryckt form. Många är utgivna av statsorgan och säkerhetsorganisationer för näringslivet. 

De råd och tips som läsaren får ta del av är lätta att förstå och praktiskt användbara. En idé 

kan vara att samla ihop ett referensbibliotek på kontoret som är tillgänglig för alla anställda 

och som antingen består av papperskopior eller är i elektronisk form. Med tillgång till saklig 

information med tillförlitlig upphovsman kan resenären ta del av information som verkar 

för ökad säkerhet. Så småningom kan det bli aktuellt att låta publicera en egen resehandbok 

för de anställda, som kan gå mer på djupet i frågor som är av särskilt intresse för den egna 

organisationen. Office of the National Counterintelligence Executive, ett statsorgan som 

verkar sammanhållande för kontraspionage och skydd mot olaglig informationsinhämtning 

i USA, har publicerat en säkerhetsguide för den amerikanske utlandsresenären. Guiden he-

ter Your Passport to a Safe Trip Abroad. De ämnen som den tar upp är bl.a. dessa: 

- ID-handlingar   - Kontaktpersoner      - Säkerhet på flygplatsen                          

- Säkerhet på hotellet   - Flygplanssäkerhet      - Personlig säkerhet              

- Informationssäkerhet    - Hälso- och sjukvård 

Uppfattar man guiden som ”för amerikansk” kan den med fördel anpassas till svenska för-

hållanden. Adressen till Your Passport….. finns angiven i källförteckningen. 
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6 Slutsatser     

1. Syftet med mitt arbete har varit att ta del av tankar kring den personliga säkerheten 

som personer kan tänkas ha i samband med en internationell tjänsteresa. Dessa 

tankar skulle sedan ligga till grund för förslag på förberedelser inför en resa, för att 

öka säkerheten för resenären. Syftet får anses uppfyllt och de förberedelser som har 

föreslagits får ses som realistiska om man ser dem i sitt sammanhang. Grunden för 

dem utgörs av tidigare erfarenheter och beprövade metoder. 

2. Den känsla jag har fått i samband med intervjuerna är att ämnet säkerhet för affärs-

resenärer är något nytt och spännande. Det skulle innebära att det finns en kun-

skapstörst och en vilja att finna ny information kring ämnet säkerhet i ett affärs-

sammanhang. Känslan har jag inte bara fått i kontakten med informanter, men ock-

så från personer i informanternas omgivning. 

3. Internet och elektroniska medier krymper avstånden mellan människor av olika na-

tionaliteter. Möjligheten till informationsutbyte är stor, vilket är till fördel för före-

tagen då de har möjlighet att ta del av information och tjänster som det tidigare var 

tidskrävande och dyrt att finna. När officiella rapporter och databaser är tillgängliga 

via Internet finns det anledning att tro att informationen leder till ett ökat intresse 

för säkerhetsåtgärder hos gemene man. Kunskap som tidigare endast fanns hos 

personer som bemödade sig med att gå på olika typer av seminarier, hade vissa yr-

ken eller hade ett redan i förväg utvecklat intresse för säkerhetsfrågor, har i dag po-

tential att bli var mans kunskap. I takt med att människor följer med i samhällsut-

vecklingen och blir medvetna om sin egen sårbarhet och ser möjligheterna att öka 

sin egen säkerhet med hjälp av information via främst elektroniska media, kommer 

säkerhetsfrågor att bli ett naturligt inslag i vardagen. Av detta följer att kunskapsba-

sen ökar, vilket kan vara företagen till gagn, då viss säkerhetskompetens finns inom 

företagen som ”tyst kunskap”. Å andra sidan kommer de anställda att ha ökade för-

väntningar på att arbetsgivaren ska kunna erbjuda säkra arbetsförhållanden när de 

ombeds åka utomlands.  
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7 Förslag på vidare studier   

Under mitt arbete med uppsatsen har jag kommit i kontakt med personer och publikationer 

som faller utanför min egen studies begränsningar men som ändå har tagit upp intressanta 

frågor och som skulle kunna utgöra en utgångspunkt för vidare studier kring säkerhet och 

personal. Min uppsats syftar till att redovisa tankar kring personlig säkerhet och att visa hur 

vissa typer av förberedelser verkar för ökad säkerhet för affärsresenären. Den visar på ef-

fekterna av säkerhetsåtgärder av olika typer. Vad som skulle vara intressant att studera mer 

ingående är kostnadssidan av sagda säkerhetsåtgärder och se hur pass ekonomiskt försvar-

bart och därför möjligt det är för ett genomsnittligt företag upp till SME-storlek att vidta 

SAMTLIGA åtgärder. Frågeställningen skulle kunna beröra möjligt avtagande kostnads-

kurvor för säkerhetsarbete i takt med att det blir vanligare att företag avsätter resurser för 

det. 

Statliga utredningar har påpekat att privata svenska företag fyller en viktig funktion i sam-

hället om en större kris skulle uppstå. Ett intressant område att studera skulle vara viljan 

och möjligheten att inrätta ett stats- och näringslivsgemensamt säkerhetsråd, liknande ame-

rikanska OSAC. Ett sådant råd skulle kunna erbjuda svenska företag tjänster som i dagslä-

get utförs av utländska entreprenörer. Vilka typer av tjänster skulle vara möjliga? Finns det 

ett intresse från stat och näringsliv för ett sådant säkerhetsråd? Vilka positiva effekter skull 

en sådan organisation kunna ha och hur skulle den finansieras? Finns det möjlighet för ett 

säkerhetsråd att ingå organisatoriskt i redan etablerade organisationer som ägs av stat och 

näringsliv gemensamt? 

Ett tredje förslag är det om en studie liknande min egen, men med fokus på företagsled-

ningen. Vilket ansvar uppfattar de att de har? Hur resonerar de för att på bästa sätt förvalta 

detta ansvar och förtroende? Vad måste de ta hänsyn till, förutom behovet av säkerhet hos 

de anställda? Är säkerhetsarbete endast en kostnadspost? Är säkerhet och företagets lön-

samhet sammankopplade så till vida att fokus på det ena har negativa effekter på det andra? 

De ovan föreslagna typerna av studier skulle om de genomförs bidra med nya perspektiv 

till säkerhetsfrågor och diskussioner därom.  
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8 Avslutande diskussion 

8.1 Metodkritisk genomgång 
Jag har upplevt en stor fördel i att genomföra min studie ensam. Det har inneburit en kon-

tinuitet i tankegångar och i kommunikation med informanter som jag har svårt att se att ett 

grupparbete hade medgett. Jag tror att det hade varit svårt att uppnå den gemytliga stäm-

ning som har präglat samtliga intervjuer. Att två personer möts under avslappnade former 

och diskuterar ett ämne är betydligt mindre stelt än om två personer diskuterar med en 

tredje, då diskussionen snarare liknar en utfrågning. En avslappnad atmosfär har också varit 

eftersträvansvärd. 

De förväntade fördelarna som låg bakom valet av metod har också infunnit sig; missför-

stånd har uppstått och har kunnat redas ut och händelser i omvärlden har kunnat placeras 

kronologiskt bland intervjuerna och har gett en möjlig bakgrund till svaren, etc.   

Att arbeta ensam har också inneburit att jag har kunnat arbeta med studien när jag har fun-

nit det för gott att göra så. Jag har inte behövt ta hänsyn till någon annan gruppmedlem, 

utan har haft möjligheten att skriva när andan har fallit på. Självständigheten har också 

medfört att jag har kunnat agera på ny information och möjligheter som har presenterat sig, 

helt utan att diskutera med någon annan först. Graden av flexibilitet har på detta vis varit 

hög. 

Tidsramen för mitt arbete har haft både bra och dåliga effekter. Att uppsatsen i ett utbild-

ningssammanhang har setts som en bisyssla har inneburit att det faktiska antalet veckor 

som jag har haft till förfogande är 20 veckor, dubbelt så många som 10 poäng normalt in-

nebär. På så sätt har det varit positivt, att det har varit gott om tid och möjlighet har funnits 

att arbeta strukturerat och metodiskt. Att kurser har löpt parallellt har inneburit att möjlig-

heten att resa och stanna på annan ort inte har varit så stor som jag kanske hade önskat. Jag 

har kommit i kontakt med personer som skulle ha haft mycket intressant att bidra med till 

mitt arbete. Tyvärr har tidsbrist inte medgett att dessa personer har medverkat i min studie. 

De har varit bortresta eller upptagna på annat håll och att resa till dem hade inte varit möj-

ligt med tanke på den utbildning som har pågått under hösten.  
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8.2 Källkritik 

De tankar som har framförts i samband med intervjuerna är informanternas egna, vilket de 

också har styrkt genom att godkänna utskriften av respektive intervju. Att åsikterna skulle 

vara subjektiva och ha en personlig prägel har tydligt angivits i inledningen av uppsatsen. 

De publikationer och studier som mitt arbete grundar sig på, har sitt ursprung hos organi-

sationer som statliga myndigheter och erkända lärosäten. Jag ser ingen anledning att ifråga-

sätta den fakta som presenteras och motiven bakom en publicering. Detta då informatio-

nen är av sådan karaktär att den kan kontrolleras och bekräftas, alternativt förkastas.  

De gånger då andra upphovsmän än erkända organisationer har valts, beror det på att det i 

dessa källor används tydliga formuleringar eller bra översättningar av specifika termer. Här 

är anledningen för användande rent språklig. · · ·     
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Bilagor 
 

Bilagor till huvudtexten: 

Sammandrag av intervju med  

– Informant 1 

– Informant 2 

– Informant 3 

– Informant 4 

– Informant 5 

– Informant 6 

 

 samt 

 

Ett exempel på hur man kan tillse att kommunikation mellan resenär, kontaktpersoner och öv-
riga underlättas. Detta dokument innehåller även sådan information som resenären bör ha 
nära till hands om någonting oförutsett skulle inträffa. 
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Informant 1 (I1) 
 

Ålder: 31     Nationalitet: Svensk medborgare   

Titel: Events manager 

Hur många dagar tillbringar du utomlands per år? I yrket:  100 

                Privat: 0   

Vilka är de vanligaste destinationerna för dessa resor?  

Syrien, Tyskland och Danmark 

Känner du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så fall, 
vad är det som du ser som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej när du 
har tillfrågats av arbetsgivaren?  

Ja, i början kändes det lite olustigt att åka, man föreställde sig oroligheter. Gällde främst resor till Syrien, men 
jag har aldrig avstått från att resa. 

Har din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kan arbeta efter?  

Nej, vi saknar säkerhetspolicy. 

Har du några egna säkerhetsarrangemang när du åker utomlands? Är dessa från       
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

Jag har tillsammans med kolleger byggt upp ett nätverk för bostad och snabb transport till flygplats. Vi har 
valt att hyra bostad i närheten av ett internetcafé för att på så sätt få tillgång till utländska nyheter. Vi har 
även byggt upp goda relationer med andra genom den tidigare svenska konsuln i Syrien. Det mest grund-
läggande är att hålla en låg profil. Jag har alltid papper och packning i ordning för att snabbt kunna lämna 
landet om situationen skulle förändras.  

När du berättar att du ska åka på internationell tjänsteresa, vilka är reaktionerna från 
nära och kära? 

Lite oroligt. ”Var försiktig” är en vanlig kommentar. Vi såg då till att utveckla telefonrutiner för tiden      
utomlands.  

Tror du att man arbetar sämre om man känner sig otrygg på platsen man befinner sig? 

Det är möjligt. Språket är i många fall en osäkerhetsfaktor, då man kan ha svårt att förstå varandra och i de 
fall då lokalbefolkningen talar sinsemellan och man inte förstår vad som avhandlas. 
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Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren för att öka säkerheten och 
känsla av trygghet? 

Att ett ”säkerhetsnät” redan finns på plats och fungerar. Det är inte den enskilde anställdes ansvar att bygga 
upp.  

Är din arbetsgivare medlem i SOS International? Är du medlem privat? 

Svaret blir nej på båda frågorna. 

Av reserekommendationerna från svenska Utrikesdepartementet, brittiska                
Foreign Office och amerikanska Department of State framgår att länderna man bör 
undvika att resa till varierar, beroende på vilken nationalitet man har.  Vad tror du om 
att anpassa gruppen av företagsrepresentanter som man sänder utomlands efter deras 
nationalitet och destination? 

Det kan vara en bra idé och i de fall det inte är möjligt bör man vara väldigt försiktig med vilken information 
man lämnar ut. Särskilt till personer som visar ett onaturligt stort intresse för vilket land man kommer från.  

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism   

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld 

 Större olyckor 

 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några risker/nackdelar 
med det? 

Jag tror att det skulle ha positiva effekter på personalen och hur de agerar. Jag kan dock inte förutsäga vilka 
effekterna skulle bli, mer specifikt. 

Vad tycker du om denna publikation, ”Your passport to a safe trip abroad”? x          
Den må vara utgiven av den amerikanska underrättelsetjänsten men vad tycker du om 
innehållets användbarhet för den svenska affärsresenären?  

Bra innehåll, med tips av praktisk natur. Som svensk kan man bortse från de delar där det blir för tekniskt. 

  

 

 

 

 

                                                 
x Webbadress finns i källförteckningen 
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Informantens respons på mina förslag 

”Actions on”·:  Låter som ett bra förslag. Det inger säkerhet och ger god grund för att agera. Det ökar sä-
kerheten samtidigt som det kräver av resenären att söka nödvändig information om destinationen. Om man gör 
enstaka resor kan ansvaret för ”actions on” vila på den enskilde. Med mer frekventa resor till samma    desti-
nation bör ansvaret för detta ligga hos arbetsgivaren. 

Riskanalyser, att låta externa säkerhetsexperter göra en analys av eventuell hotbild 
mot företaget men också destinationer och affärsverksamheten:  

Bra, då det ökar medvetenheten om vad som kan vara problem samtidigt som det hjälper en att fokusera på 
rätt saker. 

Att veta hur man faktiskt tar sig till följande institutioner. Att veta adressen är inte    
tillräckligt, att veta var de återfinns på kartan är ett minimum: 

    

      Gör detta redan i dag   

 

 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn  Nej (men I1 anser att han borde) 

 Ambassad3,       Ja 

 Polisstation, öppet 24 tim/dygn  Nej (men I1 anser att han borde) 

 

 

Ha kontaktpersoner, som kan nås dygnet runt: 

       Har det redan i dag    

 

I landet       Ja 

Hemmavid      Ja 

 

 

 

 

                                                 
3 Den svenska men även en tillhörande ett annat EU-land, som ”back up” 
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Viktiga telefonnummer att ha nära till hands: 

      Gör det redan i dag   

Svenska ambassaden    Ja 

Telefonnummer till kontaktpersoner  Ja 

Räddningstjänst     Nej (men I1 anser att han borde) 

Polis       Nej (men I1 anser att han borde) 

Svenskt företag, stadigvarande    Nej (men I1 anser att han borde) 

etablerat på orten  

 

Svenska kyrkan har kyrkor utomlands. Tillsammans med övriga nordiska länders    
kyrkor har de god täckning vad gäller världsdelar, länder och populära resmål. Vet du 
om de nordiska kyrkorna finns representerade på dina mest frekventerade                
destinationer? Vad tycker du om idén att vända sig till dem om något oförutsett skulle 
hända under en tjänsteresa?  

Låter som en bra idé men det är ingenting jag gör i dagsläget. Kanske något man ska titta närmare på. 

När du åker utomlands, söker du information om, eller på annat sätt tar hänsyn till  
följande: 

 

Platser        Gör det i dag      Bra förslag 

– Kemianläggningar eller annan industri med    Nej  Ja 

potentiellt hälsofarliga effekter i händelse  

av en olycka 

– Militära installationer, eller liknande     Nej  Ja 

myndighetsbyggnader, 

som kan dra till sig oönskade element och  

öka risken för våldshandlingar och attentat 

– Andra adresser och platser som kan tänkas vara        I viss mån  Ja 

 ”legitima” mål för individer och organisationer  

som vill skada västerländska intressen 
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Datum Gör det i dag      Bra förslag 

– Monsunperioder, eller liknande regelbundet                     I viss mån             Ja 

återkommande oväder  

– Nationaldag  Väl på orten  Ja 

– Andra datum av politisk betydelse  Väl på orten  Ja 

– Datum för större, betydelsefulla, rättegångar        Nej  Ja 

– Valdagar  Väl på orten             Ja  

 

Geografi Gör det i dag      Bra förslag 

– Om platsen du ska besöka är låglänt, med       I viss mån   Ja 

medförande risk för översvämning 

 

– Om destinationsorten är känd för att vara särskilt         I viss mån  Ja 

 drabbad av jordbävningar och jordskred  

  

 

Underskrift Ort och datum 
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Informant 2 (I2) 
 

Ålder: 66               Nationalitet: Svensk medborgare 

Titel: F.d. VD affärsområde i börsbolag. Vice VD koncernmoderbolaget 

Hur många dagar tillbringar du utomlands per år? I yrket: 50 

                Privat: 20    

Vilka är de vanligaste destinationerna för dessa resor? 

Europa; främst Tyskland, Schweiz, England samt USA och Japan. 

Känner du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så fall, 
vad är det som du ser som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej när du 
har tillfrågats av arbetsgivaren?  

Det fanns viss anledning till oro när Baader-Meinhof-ligan och IRA var aktiva. I samband med              
Baader-Meinhofs verksamma år flög vi inte med Lufthansa. Efter 11/9 2001 har det känts lite olustigt att 
åka till USA. När jag väl har gjort det har jag valt att flyga med ett icke-amerikanskt flygbolag, främst 
SAS, då det finns säkerhetsmässiga fördelar med att göra så. Jag har dock aldrig tackat nej till att resa      
utomlands. Jag   reste 11/9 2002 och det var lite folk på planet. 

Har din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kan arbeta efter? 

Rekommendationen i moderbolaget är att inte alla ska sitta i samma flygplan. 

Har du några egna säkerhetsarrangemang när du åker utomlands? Är dessa från       
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

Jag har inga säkerhetsarrangemang i någon större utsträckning. 

När du berättar att du ska åka på internationell tjänsteresa, vilka är reaktionerna från 
nära och kära? 

Det är mer på jobbet, med reaktioner från kolleger. 

Tror du att man arbetar sämre om man känner sig otrygg på platsen man befinner sig? 

Ja, rädsla för hemresan tar bor lite av fokus från arbetet. Det fanns folk som inte ville flyga 11/9 2002. 

Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren för att öka säkerheten och 
känsla av trygghet? 

Det är svårt att göra större arrangemang i samband med längre resor. Vid kortare resor kan man medge al-
ternativa resvägar och transportmedel. Eventuellt erbjuda personer med betänkligheter andra arbetsuppgifter. 

Är din arbetsgivare medlem i SOS International? Är du medlem privat? 

I yrket: ja. Privat: nej. 
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Av reserekommendationerna från svenska Utrikesdepartementet, brittiska                
Foreign Office och amerikanska Department of State framgår att länderna man bör 
undvika att resa till varierar, beroende på vilken nationalitet man har.  Vad tror du om 
att anpassa gruppen av företagsrepresentanter som man sänder utomlands efter deras 
nationalitet och destination? 

Det är bra, ur säkerhetssynpunkt men det kan också innebära kulturella fördelar vid utländska kontakter.  

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism   

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld 

 Större olyckor 

 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några risker/nackdelar 
med det? 

I mitt fall skulle det nog oroa mer än hjälpa. Nödvändig kunskap fördes vidare från ”veteraner” till mer    
oerfarna resenärer. 

På ett mer generellt plan är det nog bra för exportföretag som arbetar mot länder i Afrika och Mellanöstern. I 
samband med utlandsresor för sådana företag bör man välja personer med erforderlig kompetens och kunskap 
om utlandsarbete. Dessa personer kan med fördel erbjudas utbildning och ytterligare stöd i form av             
”resehandbok”. 

Vad tycker du om denna publikation, ”Your passport to a safe trip abroad”? x          
Den må vara utgiven av den amerikanska underrättelsetjänsten men vad tycker du om 
innehållets användbarhet för den svenska affärsresenären?  

För amerikanskfokuserad och ”paranoid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
x Webbadress finns i källförteckningen 
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Informantens respons på mina förslag 

”Actions on”·: Inte aktuellt i mitt fall. På ett mer generellt plan kan det vara bra när det finns en viss 
osäkerhet hos resenären och arbetsgivaren. Det är ett gemensamt ansvar att göra detta, oavsett om resorna är 
regelbundna eller ej. Man kan ur företagsekonomisk synpunkt inte tillåta för stora kostnader för sådan    
verksamhet dock. 

Riskanalyser, att låta externa säkerhetsexperter göra en analys av eventuell hotbild 
mot företaget men också destinationer och affärsverksamheten:  

Bra informationskälla. God grund att arbeta ifrån vid ”actions on”-utveckling. 

Att veta hur man faktiskt tar sig till följande institutioner. Att veta adressen är inte   
tillräckligt, att veta var de återfinns på kartan är ett minimum: 

    

      Gör detta redan i dag   

 

 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn  Nej 

 Ambassad1,      Nej 

 Polisstation, öppet 24 tim/dygn  Nej 

 

Ha kontaktpersoner, som kan nås dygnet runt: 

       Har det redan i dag    

I landet        Nej 

Hemmavid            På företaget, Ja. För familjen, Nej. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Den svenska men även en tillhörande ett annat EU-land, som ”back up” 
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Viktiga telefonnummer att ha nära till hands: 

      Gör det redan i dag   

Svenska ambassaden4    Nej 

Telefonnummer till kontaktpersoner  Ja 

Räddningstjänst     Nej 

Polis       Nej 

Svenskt företag, stadigvarande              Nej 

etablerat på orten   

 

När du åker utomlands, söker du information om, eller på annat sätt tar hänsyn till 
följande: 

Platser        Gör det i dag      Bra förslag 

– Kemianläggningar eller annan industri med           Specifik info saknas  

potentiellt hälsofarliga effekter i händelse   

av en olycka. 

– Militära installationer, eller liknande            Specifik info saknas         

myndighetsbyggnader,       

som kan dra till sig oönskade element och  

öka risken för våldshandlingar och attentat. 

– Andra adresser och platser som kan tänkas vara         Specifik info saknas         

”legitima” mål för individer och organisationer  

som vill skada västerländska intressen. 

I2 försöker ha ”ett hum”                                
om platser att undvika 
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Datum Gör det i dag          Bra förslag 

– Monsunperioder, eller liknande regelbundet         Ja        Ja 

återkommande oväder  

– Nationaldag        Nej      Ja  

– Andra datum av politisk betydelse        Nej      Ja  

– Datum för större, betydelsefulla, rättegångar        Nej      Ja  

– Valdagar        Nej      Ja  

 

Geografi                                                                                 Gör det i dag          Bra förslag 

– Om platsen du ska besöka är låglänt, med    I viss mån      Ja 

medförande risk för översvämning 

– Om destinationsorten är känd för att vara särskilt     I viss mån      Ja  

 drabbad av jordbävningar och jordskred 

  

 

Underskrift                                                                       Ort och datum 
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Informant 3 (I3) 
 

Ålder: 57               Nationalitet: Svensk medborgare  

Titel: Exportrådgivare 

Hur många dagar tillbringar du utomlands per år? I yrket: 3 

                 Privat: 1  

Vilka är de vanligaste destinationerna för dessa resor? 

Nordiska länderna, Australien, Nya Zeeland, Holland och England. 

Känner du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så fall, 
vad är det som du ser som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej när du 
har tillfrågats av arbetsgivaren? 

Nej, jag har inte känt någon större oro. Jag har inte heller tackat nej till att resa utomlands. 

Har din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kan arbeta efter? 

Nej, men den håller på att utarbetas. 

Har du några egna säkerhetsarrangemang när du åker utomlands? Är dessa från       
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

Inga egna säkerhetsarrangemang att tala om. De eventuella förberedelser som genomförs är efter eget huvud. 

När du berättar att du ska åka på internationell tjänsteresa, vilka är reaktionerna från 
nära och kära? 

Inga större reaktioner, förutom de vanliga ”var försiktig”. 

Tror du att man arbetar sämre om man känner sig otrygg på platsen man befinner sig? 

Ja, man har svårt att koncentrera sig och har fokus på fel saker. 

Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren för att öka säkerheten och 
känsla av trygghet? 

De ska veta var medarbetaren befinner sig. De ska ha en kontaktperson på orten, eller åtminstone i landet. 
Ha färdiga riktlinjer för vad man som resenär ska tänka på. Ha en kontaktperson hemmavid som man kan 
nå dygnet runt. 

Är din arbetsgivare medlem i SOS International? Är du medlem privat? 

På jobbet: inte vad jag vet. Privat: Nej. 
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Av reserekommendationerna från svenska Utrikesdepartementet, brittiska                
Foreign Office och amerikanska Department of State framgår att länderna man bör 
undvika att resa till varierar, beroende på vilken nationalitet man har.  Vad tror du om 
att anpassa gruppen av företagsrepresentanter som man sänder utomlands efter deras 
nationalitet och destination? 

Bra idé som verkar logisk. Kan vara användbart för främst företag med lokalanställda amerikaner, men även 
andra. 

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism    Då detta är planerade händelser 

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld 

 Större olyckor 

 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några risker/nackdelar 
med det? 

Bra att utbilda medarbetare. Det kan fungera som ögonöppnare. Risk finns dock att det skrämmer folk om 
det blir för detaljerat. 

Vad tycker du om denna publikation, ”Your passport to a safe trip abroad”? x          
Den må vara utgiven av den amerikanska underrättelsetjänsten men vad tycker du om 
innehållets användbarhet för den svenska affärsresenären?  

Jag tycker att den är bra. Den är logiskt uppbyggd och kortfattad. Bra tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
x Webbadress finns i källförteckningen 
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Informantens respons på mina förslag 

”Actions on”·: Inte så dumt. Ökar förmågan att handla när något väl händer. 

Riskanalyser, att låta externa säkerhetsexperter göra en analys av eventuell hotbild 
mot företaget men också destinationer och affärsverksamheten: 

Kan vara ett alternativ, så länge det håller sig inom acceptabla ekonomiska ramar.  

Att veta hur man faktiskt tar sig till följande institutioner. Att veta adressen är inte   
tillräckligt, att veta var de återfinns på kartan är ett minimum:    

      Gör detta redan i dag   

 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn  Nej 

 Ambassad1,      Nej 

 Polisstation, öppet 24 tim/dygn  Nej  

 

Ha kontaktpersoner, som kan nås dygnet runt: 

       Har det redan i dag    

I landet         Ja, på kontorstid 

Hemmavid        Ja 

Viktiga telefonnummer att ha nära till hands: 

      Gör det redan i dag   

Svenska ambassaden    Nej 

Telefonnummer till kontaktpersoner  Nej  

Räddningstjänst     Nej 

Polis       Nej 

Svenskt företag, stadigvarande                               Nej  

etablerat på orten  

 

 

                                                 

1 Den svenska men även en tillhörande ett annat EU-land, som ”back up” 
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Svenska kyrkan har kyrkor utomlands. Tillsammans med övriga nordiska länders    
kyrkor har de god täckning vad gäller världsdelar, länder och populära resmål. Vet du 
om de nordiska kyrkorna finns representerade på dina mest frekventerade               
destinationer? Vad tycker du om idén att vända sig till dem om något oförutsett skulle 
hända under en tjänsteresa? 

Jag tycker att det låter som en bra idé, då de dels kan orten, språket och är utbildade i krishantering. 

När du åker utomlands, söker du information om, eller på annat sätt tar hänsyn till  
följande: 

Platser        Gör det i dag        Bra förslag 

– Kemianläggningar eller annan industri med                          Nej   Ja 

potentiellt hälsofarliga effekter i händelse  

av en olycka. 

– Militära installationer, eller liknande            Nej              Ja 

myndighetsbyggnader, 

som kan dra till sig oönskade element och  

öka risken för våldshandlingar och attentat. 

– Andra adresser och platser som kan tänkas vara         Nej                        Ja 

 ”legitima” mål för individer och organisationer  

som vill skada västerländska intressen. 

 

 

Datum Gör det i dag         Bra förslag 

– Monsunperioder, eller liknande regelbundet          Nej      Ja 

återkommande oväder  

– Nationaldag    I viss mån      Ja  

– Andra datum av politisk betydelse         Nej                 Ja  

– Datum för större, betydelsefulla, rättegångar         Nej      Ja  

– Valdagar         Nej      Ja  
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Geografi Gör det i dag       Bra förslag 

– Om platsen du ska besöka är låglänt, med         I viss mån     Ja  

medförande risk för översvämning 

– Om destinationsorten är känd för att vara särskilt          I viss mån     Ja  

 drabbad av jordbävningar och jordskred 

  

 

Underskrift                                                              Ort och datum 
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Informant 4 (I4) 
 

Ålder: 76     Nationalitet: Svensk medborgare   

Titel: F.d. projektledare inom massaindustrin 

Hur många dagar tillbringar/de du utomlands per år? I yrket: 60-70  

                       Privat: 10  

Vilka var de vanligaste destinationerna för dessa resor? 

England, Holland, Frankrike, Italien, Tyskland, Rumänien, Sovjetunionen, Finland, Norge, Indonesien, 
Nya Zeeland, Danmark och Bulgarien. 

Kände du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så fall, 
vad var det som du såg som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej när du 
har tillfrågats av arbetsgivaren? 

Jag var inte direkt orolig, det handlade mer om att vara vaksam och ha sunt förnuft. Det var ”lite oroligt” i 
öststatsländerna åren kring 1968. Jag var i Italien 1968 och i Holland 1963 när det bröt ut kravaller med 
politiska förtecken där. Jag uppmanades att inte lämna hotellet under vistelsen. I samband med                 
studentkravallerna i Frankrike 1968 tog studenterna över massafabriken som jag skulle besöka. Jag kom dit 
veckan efter de värsta bråken. I samband med terrorattentatet i Stockholm 1975 var det inte aktuellt att flyga 
med Lufthansa.  

Hade din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kunde arbeta efter? 

Ja men den rörde inte mig och min befattning. Den riktade sig till teniska direktören, VD och vVD.      
Topptjänstemän fick inte flyga i samma plan.  

Hade du några egna säkerhetsarrangemang när du åkte utomlands? Var dessa från 
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

Nej, jag kände aldrig att det var aktuellt. De åtgärder jag eventuellt vidtog var efter eget huvud. 

När du berättade att du skulle åka på internationell tjänsteresa, vilka var reaktionerna 
från nära och kära? 

Jag mötte inga direkta reaktioner. Jag höll medvetet inne med information om incidenter när jag kom hem igen, 
för att inte oroa familjen. 

Tror du att man arbetar sämre om man känner sig otrygg på platsen man befinner sig? 

Ja, i olika utsträckning. 

Var din arbetsgivare medlem i SOS International? Är du medlem privat? 

Arbetsgivaren var det inte, vad jag vet. Privat är jag det inte. 

 

 



 Bilagor 

 62

 

Av reserekommendationerna från svenska Utrikesdepartementet, brittiska                
Foreign Office och amerikanska Department of State framgår att länderna man bör 
undvika att resa till varierar, beroende på vilken nationalitet man har.  Vad tror du om 
att anpassa gruppen av företagsrepresentanter som man sänder utomlands efter deras 
nationalitet och destination? 

Vi hade till exempel tekniker från öststaterna som inte kunde återvända till de länder som de hoppat av ifrån.  

I dag kan det vara en bra idé att välja västeuropéer hellre än amerikaner. Det finns även skillnader mellan 
européer och hur de mottas runt om i världen. Jag tror att det kan vara en bra idé att ta hänsyn till            
nationalitet och destination.  

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism    Nu 

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld   Då 

 Större olyckor 

 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några risker/nackdelar 
med det? 

Lite utbildning kan inte skada, så länge det inte blir för avancerat. Att det skulle finnas nackdelar tror jag 
inte, ökad kunskap kan inte gärna ha en skrämmande effekt. 
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Informantens respons på mina förslag 

”Actions on”·: Jag gjorde det aldrig, men jag tror nog att det skulle ha positiva effekter för resenären. 

Riskanalyser, att låta externa säkerhetsexperter göra en analys av eventuell hotbild 
mot företaget men också destinationer och affärsverksamheten: 

Vi gjorde det aldrig. Det var nog tidskrävande att administrera resorna som sådana. Om man känner att   
behovet finns, varför inte? 

Att veta hur man faktiskt tar sig till följande institutioner. Att veta adressen är inte   
tillräckligt, att veta var de återfinns på kartan är ett minimum: 

      Gjorde detta   

 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn        Nej 

 Ambassad1,            Nej 

 Polisstation, öppet 24 tim/dygn        Nej  

 

Ha kontaktpersoner, som kan nås dygnet runt: 

       Gjorde detta    

I landet       Ja, oftast egna agenter, eller ministeriepersonal i öststaterna 

Hemmavid                         Ja 

 

Viktiga telefonnummer att ha nära till hands: 

      Gjorde detta    

Svenska ambassaden          Nej 

Telefonnummer till kontaktpersoner         Ja  

Räddningstjänst           Nej  

Polis             Nej  

Svenskt företag, stadigvarande           Ja2  

etablerat på orten  

 

 

                                                 
1 Den svenska men även en tillhörande ett annat EU-land, som ”back up” 
2 På Nya Zeeland hade vi god kontakt med Asea, KMV och nuvarande Sandvik 

Tillägg från I4: Förr i tiden 
delade flygbolagen ut små 
broschyrer av behändig stor-
lek. I dessa broschyrer 
fanns information om desti-
nationen, med viktiga tele-
fonnummer, valuta etc. 
Varför de försvann är 
oklart.  
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Svenska kyrkan har kyrkor utomlands. Tillsammans med övriga nordiska länders    
kyrkor har de god täckning vad gäller världsdelar, länder och populära resmål. Vet du 
om de nordiska kyrkorna finns representerade på dina mest frekventerade                
destinationer? Vad tycker du om idén att vända sig till dem om något oförutsett skulle 
hända under en tjänsteresa? 

Låter som en god idé. Själv råddes jag av en kollega att alltid besöka kyrkor på orten som jag besökte. Detta 
var dock mest av kulturella skäl.  

När du åkte utomlands, sökte du information om, eller på annat sätt tog hänsyn till 
följande: 

Platser        Gjorde det       Bra förslag 

– Kemianläggningar eller annan industri med         Nej               Ja 

potentiellt hälsofarliga effekter i händelse  

av en olycka. 

– Militära installationer, eller liknande          Nej               Ja 

myndighetsbyggnader, 

som kan dra till sig oönskade element och  

öka risken för våldshandlingar och attentat. 

– Andra adresser och platser som kan tänkas vara       Nej               Ja 

 ”legitima” mål för individer och organisationer  

som vill skada västerländska intressen. 
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Datum Gjorde det     Bra förslag 

– Monsunperioder, eller liknande regelbundet  I viss mån           Ja 

återkommande oväder  

– Nationaldag       Nej           Ja  

– Andra datum av politisk betydelse       Nej           Ja  

– Datum för större, betydelsefulla, rättegångar       Nej           Ja   

– Valdagar       Nej           Ja  

 

Geografi Gjorde det      Bra förslag 

– Om platsen du ska besöka är låglänt, med  I viss mån                   Ja 

medförande risk för översvämning  

– Om destinationsorten är känd för att vara särskilt            Ja                      Ja                      

 drabbad av jordbävningar och jordskred 

  

 

Underskrift Ort och datum 
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Informant 5 (I5) 
 

Ålder: 30     Nationalitet: Australiensisk medborgare  

Titel: Sales director 

Hur många dagar tillbringar du utomlands per år? I yrket: 3 

                Privat: 30  

Vilka är de vanligaste destinationerna för dessa resor? 

Storbritannien, Tjeckien och Australien. 

Känner du oro inför att åka utomlands, avseende den personliga säkerheten? I så fall, 
vad är det som du ser som orosmoment? Har du någon gång valt att tacka nej när du 
har tillfrågats av arbetsgivaren? 

Ingen direkt oro att tala om. 

Har din arbetsgivare en säkerhetspolicy som du kan arbeta efter? 

Nej, inte som jag känner till. 

Har du några egna säkerhetsarrangemang när du åker utomlands? Är dessa från        
säkerhetspolicy eller efter eget huvud? 

Jag brukar ha mitt bagage under ständig uppsikt och se till att sådant som kan vara av intresse för           
flygplatskontrollanter ligger överst i väskan. Annars har jag inga direkta säkerhetsarrangemang. 

När du berättar att du ska åka på internationell tjänsteresa, vilka är reaktionerna från 
nära och kära? 

Jag har inte upplevt några reaktioner annat än vad som är brukligt när man ska åka någonstans. 

Tror du att man arbetar sämre om man känner sig otrygg på platsen man befinner sig? 

Jag personligen gör inte det. Generellt tror jag att det är möjligt. En person med högre befattning i ett stort    
internationellt företag var i New York 11/9 2001 och vägrar efter sommarens bombattentat i London att 
åka till den engelska huvudstaden. Sådant påverkar arbetet negativt. 

Vilka krav tycker du att man kan ställa på arbetsgivaren för att öka säkerheten och 
känsla av trygghet? 

De ska tillhandahålla en detaljerad resplan inför resan. Möten ska vara inbokade i förväg. Arbetsgivaren ska 
meddela ambassaden och eventuellt lokalkontor om resan. 

Är din arbetsgivare medlem i SOS International? Är du medlem privat? 

Nej, jag är varken medlem privat eller genom företaget. 
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Av reserekommendationerna från svenska Utrikesdepartementet, brittiska                
Foreign Office och amerikanska Department of State framgår att länderna man bör 
undvika att resa till varierar, beroende på vilken nationalitet man har.  Vad tror du om 
att anpassa gruppen av företagsrepresentanter som man sänder utomlands efter deras 
nationalitet och destination? 

Kan vara en bra idé. Arbetsgivaren måste dock tillse att kompetensen är densamma och att personen som man 
sänder utomlands har rätt personlighet för det. 

Vad är, anser du, det största orosmomentet av följande fyra typer? 

Terrorism 

 Naturkatastrof 

 Politiskt våld   

 Större olyckor 

 

Vad tycker du om att ge anställda säkerhetsutbildning? Ser du några risker/nackdelar 
med det?  

Att erbjuda medarbetare som faktiskt ska åka utomlands en sådan utbildning är nog positivt. Att personal 
som inte ska åka ska genomgå sådan utbildning kan ha negativa effekter om det blir för detaljerat och i stället 
skrämmer. 

Vad tycker du om denna publikation, ”Your passport to a safe trip abroad”? x          
Den må vara utgiven av den amerikanska underrättelsetjänsten men vad tycker du om 
innehållets användbarhet för den svenska affärsresenären?  

Bra tips och kortfattat. Den blir för detaljerad och teknisk, som t.ex. när den redogör för vilka våningsplan på 
hotell man bör välja rum på.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
x Webbadress finns i källförteckningen 
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Informantens respons på mina förslag 

”Actions on”·: Det finns en risk att dessa gäller situationer som inte är aktuella för den genomsnittlige  af-
färsresenären. 

Riskanalyser, att låta externa säkerhetsexperter göra en analys av eventuell hotbild 
mot företaget men också destinationer och affärsverksamheten: 

Bra, realistiskt alternativ. Kan vara bra att veta var ens kontor är beläget och vilken typ av personer man 
kommer att möta och eventuell hotbild i samband med detta. 

Att veta hur man faktiskt tar sig till följande institutioner. Att veta adressen är inte   
tillräckligt, att veta var de återfinns på kartan är ett minimum: 

      Gör detta redan i dag   

 Sjukhus, öppet 24 tim/dygn Nej (men I5 anser att han borde) 

 Ambassad,     Nej (men I5 anser att han borde) 

 Polisstation, öppet 24 tim/dygn Nej (men I5 anser att han borde) 

 

Ha kontaktpersoner, som kan nås dygnet runt: 

       Har det redan i dag    

I landet       Nej 

Hemmavid      Ja 

 

Viktiga telefonnummer att ha nära till hands: 

      Gör det redan i dag   

Australiensisk ambassaden    I viss mån 

Telefonnummer till kontaktpersoner   I affärssammanhang, ja. Annars nej 

Räddningstjänst     Nej 

Polis       Nej 
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När du åker utomlands, söker du information om, eller på annat sätt tar hänsyn till  
följande: 

Platser        Gör det i dag        Bra förslag 

– Kemianläggningar eller annan industri med          Nej              Ja 

potentiellt hälsofarliga effekter i händelse  

av en olycka. 

– Militära installationer, eller liknande           Nej              Ja 

myndighetsbyggnader, 

som kan dra till sig oönskade element och  

öka risken för våldshandlingar och attentat. 

– Andra adresser och platser som kan tänkas vara        Nej              Ja 

 ”legitima” mål för individer och organisationer  

som vill skada västerländska intressen. 

 

Datum Gör det i dag       Bra förslag 

– Monsunperioder, eller liknande regelbundet    I viss mån    Ja 

återkommande oväder  

– Nationaldag        Nej    Ja  

– Andra datum av politisk betydelse        Nej    Ja 

– Datum för större, betydelsefulla, rättegångar        Nej    Ja  

– Valdagar        Nej    Ja  

 

Geografi Gör det i dag       Bra förslag 

– Om platsen du ska besöka är låglänt, med    I viss mån     Ja 

medförande risk för översvämning 

– Om destinationsorten är känd för att vara särskilt             Ja     Ja 

 drabbad av jordbävningar och jordskred 

  

 

Underskrift Ort och datum 
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Exempel på ett fyrdelat dokument för kontaktuppgifter 

Exemplar att placeras på resenärens arbetsplats, med fördel på skrivbordet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteresa 

 

Namn:________________________________ 

är på tjänsteresa till 

Stad:__________________________________ 

Land:_________________________________ 

fr.o.m.___________ t.o.m.________________ 

 

 

 

Kontaktperson inom företaget för denna resa är 

Namn:_________________________________ 

med telefonnummer:______________________ 
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Exemplar att lämnas till resenärens familj inför resa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteresa 

 

Namn:______________________________bor 

under tjänsteresa till 

Stad:__________________________________ 

Land:__________________________________ 

På hotell:_______________________________ 

Fr.o.m.________________t.o.m.____________  

Telefonnumret till hotellet är________________ 

Gatuadressen är:_________________________ 

 

Arbetsgivarens kontaktperson för denna resa är 

Namn:_________________________________ 

Titel:__________________________________ 

Telefonnummer, 24 tim/dygn:_______________ 
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Exemplar att lämnas till arbetsgivarens kontaktperson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänsteresa 

 

Namn:______________________________bor 

under tjänsteresa till 

Stad:__________________________________ 

Land:__________________________________ 

På hotell:_______________________________ 

Fr.o.m.________________t.o.m.____________  

Telefonnumret till hotellet är________________ 

Gatuadressen är:_________________________ 

 

Resenärens kontaktperson för denna resa är 

Namn:_________________________________ 

Relation:________________________________ 

Telefonnummer, 24 tim/dygn:_______________ 

 

Telefonnummer till ambassaden:______________ 

Telefonnummer till kontaktperson  

på orten, 24 tim/dygn_______________________ 

Telefonnummer till flygbolag:_________________ 
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Exemplar för resenären att ta med sig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att telefonnummer hem saknas är att resenären kan det och att informationen 
kan missbrukas av andra personer. Det samma gäller namn och titel på arbetsgivarens kon-
taktperson. Telefon- och adresslistan ska som redan påpekats vara kompletterad med en karta. 
Listan kan med fördel förminskas till en handflatas storlek och fortfarande rymma 6-7 tele-
fonnummer, med 6-7 viktiga adresser tryckta på baksidan. Vilka telefonnummer och adresser 
man finner för gott att inkludera är upp till resenär och arbetsgivare att ta hänsyn till. 

Telefon- och adresslista 

Telefonnummer 

Arbetsgivarens kontaktperson:________________ 

Ambassaden:_____________________________ 

Flygbolag:_______________________________ 

Kontaktperson, lokal:_______________________  

Polis:____________________________________ 

Räddningstjänst:___________________________ 

Sjukhus:_________________________________ 

Adresser 

Polisstation, 24 tim/dygn:___________________ 

        ___________________ 

Sjukhus, 24 tim/dygn:      ___________________ 

        ___________________ 

Ambassad:       ___________________ 

        ___________________ 




