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Sammanfattning 
 

Titel: 

Med facit i hand - en studie om krishantering hos svenska researrangörer och Utrikesdeparte-

mentet   

Författare: 

Galina Svedlund och Alexandra Villarroel 

 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att jämföra och analysera researrangörers - och Utrikesdeparte-

mentets krisberedskap när det gäller svenska medborgares säkerhet vid utlandsresor. 

 

Metod: 

Under arbetets gång har en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt angreppssätt tilläm-

pats. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har den insamlade empirin från semistrukturerade 

samtalsintervjuer analyserats kvalitativt för att kunna besvara undersökningens frågeställning-

ar. De utförda samtalsintervjuerna har hållits med på förhand valda informanter som represen-

terar samt är en del av beslutsfattningen inom de organisationer som valts till undersökningen.      

 

Slutsatser: 

De organisationer som upplevt en kris har en utarbetad krisberedskap baserad på erfarenheter 

och lärdomar. På grund av att en av Utrikesdepartementets huvuduppgifter är att agera vid 

kriser runt om i världen och är under ständig granskning av både staten och media har Utri-

kesdepartementet en mer omfattande krisberedskap jämfört med researrangörerna.    

   

Nyckelord: krishantering, kris, katastrof, researrangörer, Utrikesdepartement, organisations-

lärande 

 



 

Abstract 
 

Title:     
With hindsight – A study on Crisis Management for Swedish tour-operators and Foreign Of-

fice   

 

Authors:  

Galina Svedlund and Alexandra Villarroel 

 

Purpose: 

The purpose of this essay is to compare and analyze the crisis preparedness of tour-operators 

and of the Swedish Foreign Ministry concerning the security of Swedish citizens when they 

are traveling abroad.  

 

Method: 

A qualitative research with an abductive approach has been applied to this bachelor thesis. In 

order to answer the questions at issue the collected empirical data has been analyzed qualita-

tively from a hermeneutic point of view. The conducted interviews have been with pre-

selected respondents that represent and are a part of the decision-making process within the 

organization that we have chosen to study.     

 

Conclusions:  

The organizations that have experienced a crisis have developed a crisis preparedness based 

on experience and lessons learned. The Swedish Foreign Ministry main task is to respond to 

crisis around the world and is under constant scrutiny by both government and media. It is for 

this reason that the Foreign Ministry has a more extensive crisis preparedness compared to the 

tour-operators.   

 

 

Keywords: crisis management, crisis, catastrophe, tour-operators, foreign office, learning 

organization 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrundsfakta om ämnet, en problemdiskussion presenteras vilken 

mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med avgränsningar för 

denna undersökning.  

 

Terrorattacker, naturkatastrofer och politiska oroligheter har blivit en del av vår vardag på ett 

eller annat sätt. Samtidigt reser vi som aldrig förr. Gränser såsom visum avskaffas och dessa 

har blivit förutsättningar för att underlätta resandet länder emellan. Dessutom väljer vi nuför-

tiden ofta att resa till exotiska destinationer och avlägsna länder.  

 

Den internationella turismen och resandet som en social och ekonomisk aktivitet har ökat i en 

alltför snabb takt. Turismen har därmed blivit den mest betydande sektorn inom näringslivet i 

en rad olika länder. Den bidrar till dess ekonomiska utveckling, ökar sysselsättningen och 

minskar fattigdomen. Samtidigt är denna bransch väldigt utsatt för kriser av olika karaktär – 

naturliga, människoorsakade eller av något annat slag. För att kunna hantera dessa situationer 

på ett adekvat sätt bör det utformas en solid men samtidigt flexibel grund för hanteringspro-

cesser som tar hänsyn till turismbranschens särskilda behov. World Tourism Organisations 

(UNWTO) undersökningar har visat att turismsektorn ofta underskattas och nästintill uteslu-

tande blir uppmärksammad i samband med inträffandet av en stor negativ händelse som orsa-

kar stora skador, både för turismen i stort och för det drabbade landets ekonomi. Då blir en 

samordning mellan de nationella stödstyrkorna och turismbranschen aktuell (UNWTO, 2011).  

 

Under de första fem månaderna i år har vi genom media bevittnat en hel del katastrofer som 

inträffat världen över. Uppror och demonstrationer i Nordafrikanska länderna, kraftig jord-

bävning följt av en tsunamivåg i Japan, översvämning i Thailand och ett nytt vulkanutbrott på 

Island, bara för att nämna några av dessa händelser. Kriser av en sådan omfattning påverkar 

inte bara turismen utan även det drabbade landets invånare och världen i stort.  

 

Varje gång en kris inträffar växer kravet på att kunna bygga en strategisk risk- och krishanter-

ing. För att kunna uppfylla dessa krav har UNWTO tilldelats resurser med syftet att skapa 

mekanismer för snabba motåtgärder som bromsar den negativa utvecklingen på en destination 

som drabbats av en kris. UNWTO:s rika erfarenhet av tsunamikatastrofen år 2004 har lett till 

bildandet av Tourism Emergency Response Network (TERN), inrättandet av krisscenarioöv-

ningar och hemsidan sos.travel. Dessa anordningar har lagt grunden för plattformen som ska 

möta framtida hotbilder som tycks utmana världen i en ökande utsträckning (UNWTO, 2007).  

1.1 Problemdiskussion 
Som det tagits upp är detta ämne väldigt aktuellt med tanke på antalet kriser som inträffat 

under den senaste tiden runt om i världen. För att kunna få de nuvarande och framtida kun-

derna att känna sig tryggare på sin resa bör det finnas ett regelverktyg för krishantering. Tu-

rismbranschen beskrivs ofta som en osäker och riskfylld bransch eftersom det är svårt att för-

utse en positiv eller negativ utveckling av reseförsäljning till en viss destination följaktligen 

reseföretagets intäkter på grund av omvärldshändelser. Även om händelser såsom naturkata-

strofer och terrorattacker inte kan motverkas av varken resebranschen eller staten så kan det 

en välutarbetad krisberedskapsplan innebära en kvalitetssäkring av den turistiska produkten.  
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I samband med antalet naturkatastrofer och politiska oroligheter runt om i världen på senare 

tid har uppmärksamheten riktats mot resebranschen och deras hantering av de uppstådda kris-

situationerna. Det har väckts frågor kring krishanteringen såsom: Hur ser svenska researran-

görers och Utrikesdepartementets krisberedskap ut? Vem har ansvaret för vad? Hur långt 

sträcker sig alla inblandade aktörers ansvar? Samspelar dessa parter med varandra? Dessa två 

parter – Utrikesdepartementet och researrangörer har valts ut och anses vara intressanta att 

undersöka eftersom de i största mån har som uppgift att erbjuda sina kunder och medborgare 

resesäkerhet. 

 

Denna problemdiskussion mynnar ut i arbetets syfte som presenteras nedan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jämföra och analysera researrangörers - och Utrikesdeparte-

mentets krisberedskap när det gäller svenska medborgares säkerhet vid utlandsresor. Denna 

fallstudie vägleds av följande frågeställningar:  

 

●• Hur är krishanteringsarbetet utformat i respektive organisation? 

●• I vilket mån har dessa organisationer byggt upp ett krishanteringsnätverk där olika aktörer 

samarbetar vid uppståndelse av en kris? 

●• Har organisationerna påverkats av tidigare kriser och har detta lett till en förändring i deras 

krishanteringsarbete? 

1.3 Avgränsning 
Fenomenet krishantering undersöks utifrån ett helhetsperspektiv som kan anses alldeles för 

genomgripande men samtidigt har vi inte som ambition att gå in på djupet i alla detaljer en 

krishanteringsprocess för med sig. Vi exkluderar efterkrisfasen i fråga om den drabbade desti-

nationens återhämtning eller ett företags ekonomiska förluster i samband med en krisuppstån-

delse. I stället betonas den preventiva krishanteringen som inbegriper krisplanering i förebyg-

gande syfte samt kriskommunikation och dragna lärdomar efter ett krisslut.  

 

Krishantering är en omfattande process där många olika delar ingår i. I denna uppsats ligger 

fokuset på researrangörer som säljer paketresor eftersom dessa bär ansvaret för sina kunders 

välmående på deras semester. Dessutom har Utrikesdepartementet sina befogenheter om 

svenska medborgares säkerhet och trygghet under resan.  
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras uppsatsens angreppssätt samt vilken datainsamlingsmetod som 

kommer att användas. Vidare redogörs urvalet av informanter och analysmetoden som senare 

tillämpas i empirin. Begreppen validitet och reliabilitet tas upp. Avsnittet avslutas med käll-

kritik.  

2.1 Val av metod 
Den kvalitativa forskningsmetoden sägs vara induktiv. Med detta menas att teorin slutleds av 

de empiriska forskningsresultaten. En kvalitativ forskningsansats är tolkande i sitt sätt att för-

klara den sociala verkligheten. Den ontologiska ståndpunkten i denna metod är konstruktio-

nistisk till sin natur eftersom det är människors samspel med varandra som skapar de sociala 

egenskaperna (Bryman 2011, s.340).   

 

Enligt Bryman & Burgess (1999, se Bryman 2011, s.341) är det svårt att fastställa skillnaden 

mellan en kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod men det kan sägas att den första 

handskas med ord och den andra med siffror.  

 

Bryman (2001, s.344) menar att forskare som använder sig av det kvalitativa synsättet be-

handlar teori som något som uppstår ur empirin. Härledningen av teoretiska idéer ur insamlad 

data kallas för ”grounded theory”. Dock utesluter vissa forskare inte en prövning av befintliga 

teorier mot kvalitativ data. Bryman (2001, s.344) redogör för Silverman (1993) som hävdar 

att kvalitativa forskare visar alltmer intresse för teoriprövning på senare tid och detta signale-

rar om en mognad i det kvalitativa forskningsperspektivet. Detta forskningssätt tillämpas i 

denna uppsats för att kunna tydliggöra de utvalda informanternas förhållningssätt till fenome-

net krishantering. En kvalitativ forskningsansats går på djupet medan kvantitativ går på bred-

den. Vi har skapat en bredd i datainsamlingen genom att täcka ett stort spektrum vid urvalet 

av intervjupersoner när det gäller representanter från resebranschen och andra aktörer involve-

rade i krishanteringsprocessen.   

 

Inom forskningen finns det två grundläggande angreppssätt – det deduktiva och det induktiva. 

Den deduktiva slutledningsförmågan går ut på att utifrån befintliga teorier härleda hypoteser 

som sedan ska prövas mot empirin. Den induktiva slutledningen genererar teori ur insamlade 

data. Ett tredje arbetssätt har tillkommit - det abduktiva som är en interaktion mellan empiri 

och teori (Olsson & Sörensen 2007, s.33). Det första steget i abduktionen är induktivt och 

handlar om att utifrån det enskilda fallet härleda hypotes. Nästa steg anses vara deduktivt och 

går ut på att pröva den redan härledda hypotesen eller teorin mot nya fall (Patel & Davidson 

2003, s.24). Det valda angreppssättet i skrivandet av denna uppsats är det abduktiva. Under 

uppsatsskrivandets gång har det växlats mellan teori och empiri flertalet gånger. Vissa följd-

frågor som ställdes till våra informanter har uppstått efter intervjusamtalet med en annan in-

formant eller tillkommandet av en ny teoretisk utgångspunkt.  

 

 

Vi utgår från tanken att det inte finns två absolut identiska kriser. Därför är den teoretiska 

grunden och uppvisade anvisningar relevanta att ta emot och använda som basis vid utbristan-

de av en kris. Dessa teorier anses relevanta i sådana fall men kan knappast tillämpas vid alla 

möjliga tillfällen. Som det presenteras senare i uppsatsen är tsunamikatastrofen i Sydostasien 
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och terrorattackerna från 9/11 exempel på händelser som är oförutsägbara.  Detta uttalande 

kan tvistas av vissa eftersom det felaktiga byggandet nära strandbandet i Thailand kan ha bi-

dragit till massförstörelsen som orsakats av jordskalvet och den efterföljande tsunamin. Dess-

utom har hotbilden mot USA och dess medborgare existerat redan innan al-Qaidas attack mot 

World Trade Center i New York och Pentagon i Washington.  

2.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den valda datainsamlingsmetoden till denna uppsats är samtalsintervjuer med på förhand val-

da informanter. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som har vardagslivssamtals-

stuktur. Intervjun sker i interaktion mellan två parter – å ena sidan intervjuaren och å andra 

sidan den intervjuade. En intervju kan också beskrivas som ett samtal i ömsesidigt intresse där 

åsikter utbyts (Kvale & Brinkmann 2009, s.18).  

En samtalsintervju innehåller en rad olika frågor som är uppdelade i teman. Vid konstruering 

bör det utgås utifrån innehåll och form – med detta menas att väva in uppsatsens frågeställ-

ning och se till att skapa ett dynamiskt samtal (Esaiasson et al. 2007, s.297). Vidare förklarar 

Esaiasson et al. (2007, s.297) att frågorna i intervjuguiden bör vara lätta att förstå, förhållan-

devis korta, formulerade i deskriptiv form samt att det skall undvikas för många varför - frå-

gor. De inledande frågornas syfte är att skapa kontakt med intervjupersonen. Sedan ska de 

tematiska frågorna ställas. Dessa frågor anses vara viktigast som med hjälp av uppföljnings-

frågorna kan leda till innehållsrika svar. Intervjuguiden har anpassats efter informanten som 

skulle intervjuas eftersom informationen som samlas in varierar.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.120) syftar tematiseringen på att formulera problemställ-

ningen samt att kunna teoretiskt tydligöra vilket tema som är objektet i denna forskning. Det 

finns tre nyckelfrågor som används vid planering av en intervjuundersökning. Dessa är föl-

jande: varför – vilket är syftet med denna studie, vad – införskaffande av kunskap om ämnet i 

fråga, och hur – läsa in sig i olika intervju- och analystekniker och bestämma vilka som läm-

par sig till just denna studie (Kvale & Brinkmann 2009, s.120).  

Intervjuinformanterna har besvarat frågor utifrån vår på förhand utformade intervjuguide samt 

tilläggsfrågor som uppkommit under själva samtalsgenomförandet. Intervjuguiden till de tre 

researrangörerna har delats upp i tre olika intervjuteman – Krishanteringsprocessen, Organisa-

tionen – beslut, kompetens och lärande och Krishanteringsnätverk – Researrangörers - och 

Utrikesdepartementets samspel. Dessa teman har valts ut med anknyttning till uppsatssyftet 

och frågeställningar. De resterande intervjuerna har det inte gjorts någon temauppdelning på. 

Samtalsintervjuerna har spelats in efter informanternas samtycke. Uppsatsförfattarna har po-

ängterat till sina informanter att detta görs i syfte att inte missuppfatta eller försumma vissa 

värdefulla för uppsatsen uttalanden.   

 

Insamlandet av datamaterial sker genom semistrukturerade intervjuer med representanter för 

olika researrangörer som har en hög position inom sitt företag och ansvarar eller ingår i kris-

hanteringsgruppen inom organisationen. Utöver dessa tre intervjuer har det genomförts en 

intervju av samma typ (semistrukturerad) med två informanter– representanter för Bered-

skapsgruppen inom Sveriges Utrikesdepartement och en intervju med en företrädare för Sve-
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riges Resebyråförening. Intervjuerna har genomförts genom personliga möten, via telefon och 

e-post.  

Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att författarna inte är begränsade inom sin 

intervjuguide. Med en sådan typ av intervju ges möjlighet att ställa följdfrågor som vid inter-

vjutillfället uppfattas relevanta och nyttiga för uppsatsen. Informationen som samlats in ge-

nom dessa intervjuer ska sedan jämföras med relevant litteratur som behandlar ämnet – kris-

hantering - och slutligen analyseras.  

Enligt Esaiasson et al. (2007, s.284) ger samtalsintervjuer ett stort utrymme för handlande och 

interaktion mellan en forskare och dess respondent. Vid en sådan typ av undersökning är det 

inte frekvensen, eller hur ofta ett fenomen förekommer, utan synliggörandet, det vill säga hur 

fenomenet i fråga gestaltar sig.  

2.3 Urval  
Centraliteten är urvalsprincipen som anses vanligast vid informantintervjuer. Det kan hända 

att de nyckelpersoner som kan bli informanter redan på förhand är kända för intervjuaren men 

ibland behöver dessa kompletteras med ett så kallat snöbollsurval. Med detta menas att en 

informant pekar på den nästa passande informant och så vidare. Det finns inga gränser på hur 

många personer som ska ingå i detta urval. Det är forskaren själv som avgör när en mättnads-

nivå har nåtts och avslutar datainsamlingen (Esaiasson et al. 2007, s.291).  

 

Urvalet av informanter är både ändamålsenligt och har tillkommit genom ett snöbollsurval. 

Syftet är att kunna belysa fenomenet ur flera möjliga perspektiv. Valet av intervjuinformanter 

är tänkt täcka bredden, det vill säga kartlägga olika organisationers krishanteringsprocess.  

Dessa nyckelpersoner ska också vara en del av beslutsfattningen inom organisationen. Därför 

är intervjupersonerna representanter för olika när det gäller det genomsnittliga antalet kunder 

researrangörer. Vid valet av informanter har vi gått till väga genom att kontakta dem via or-

ganisationernas hemsida. I första hand har vi varit intresserade av de personerna som ingått i 

ledningsgruppen och om det finns en ansvarig för krishanteringen inom företaget. Om detta 

inte varit fallet har den informationsansvarige kontaktats. När det gäller Utrikesdepartementet 

har vi kontaktat pressenheten som vidarebefordrade vår förfrågan till den person som är lämp-

ligast att ställa upp för en intervju. Vid snöbollsurvalet har vi genom en av våra informanter 

erhållit kunskap av deras samarbete med Svenska Resebyråföreningen om bland annat kris-

hantering.     

2.4 Analysmetod 
Som det redan nämnts ovan är den valda forskningsansatsen kvalitativ och analysen kommer 

att ske utifrån det hermeneutiska perspektivet. Hermeneutik betyder tolkningslära och går ut 

på att tolka meningen i texter med utgångspunkt i problemställningen (Kvale & Brinkmann 

2009, s.66). Enligt Esaiasson et al. (2007, s.249) handlar tolkning om att kunna uppfatta och 

förstå en text i förhållande till den ställda frågan. De centrala begreppen i hermeneutiken är 

samtal och text med betoning på tolkarens förkunskap om det undersökta ämnet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.66). Gadamer hävdar (se Kvale & Brinkmann, 2009, s.67) att förståelsen 

bygger på fördomar. Detta eftersom en människa anses vara självtolkande i sin natur och har 
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sin förförståelse hämtat från traditionen och historien. Esaiasson et al. (2007, s.250) menar 

vidare att tolkningsarbetet är beroende av fyra faktorer som är följande: frågans karaktär, tan-

kens klarhet, valet av tolkningsperspektiv och avståndet mellan texten och den uttolkande 

forskaren.  

Frågans karaktär handlar om det är textens manifesta eller latenta budskap som präglar fors-

karens intresse, det vill säga om syftet är att utläsa textens ytliga, omedelbara budskap eller 

det som ligger under ytan och skall finnas mellan raderna. Med tankens klarhet menas det hur 

otvetydig texten är. Detta kan vara ett resultat av att informanten inte reflekterat över frågan 

innan den ställts. Valet av tolkningsperspektiv innebär vad en text har för betydelse för forska-

ren själv samt vad den har för betydelse för textens producent. Ett tredje perspektiv handlar 

om vad texten betyder för dess mottagare. Avståndet mellan texten och dess uttolkare innefat-

tar forskarens kännedom om ämnet denne forskar om. Om det rör en, för forskaren, avlägsen 

social och kulturell miljö blir det svårare att kunna avläsa textens innebörd. Detta handlar i 

stort sett av den redan nämnda förförståelsen eftersom forskarens tidigare erfarenheter påver-

kar tolkningen av texten och dess subjektiva uppfattning påverkar dragningen av slutsatser 

(Esaiasson 2007, s.251). 

Intervjufrågorna har innan intervjutillfället skickats via e-post till samtliga informanter förut-

om till Vings Informationschef. Att på förhand ge ut frågorna kan leda till en ökad kvalitet på 

undersökningen. På så sätt kan intervjupersonerna för det första bedöma om de är kapabla till 

att besvara de ställda frågorna. För det andra ges informanterna tid att begrunda sina svar. 

Anledningen till att representanten på reseföretaget Ving inte erhållit intervjufrågorna i förväg 

grundas i att Ving varit det första reseföretag som kontaktats och varken hon eller vi som in-

tervjuare tagit upp detta ämne. Skillnaden i datainsamlingsmetoden hos de olika informanter-

na kan ha lett till vissa informationsgap vid intervjun med Vings representant men samtidigt 

bidragit till spontana svar från dennes sida. Trots detta har vi inte observerat några svårigheter 

i besvarandet av frågorna från informantens sida.         

Författarna till denna uppsats kommer att använda sig av sin förförståelse både när det gäller 

tolkning av insamlad data och dragning av slutsatser. Vi saknar personlig erfarenhet i den 

behandlade problematiken men är inlästa inom ämnet samt äger en del allmän kunskap eröv-

rad via media eftersom detta anses vara ett välexploaterat ämne.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet och validitet anses vara viktiga kriterier vid en kvantitativ ansats medan vid en 

kvalitativ sådan är det diskuterbart hur pass relevanta dessa två begrepp egentligen är (Bry-

man 2011, s.351). Bryman (2011, s.351) tar upp några ståndpunkter som antagits av en del 

forskare. En av dessa ståndpunkter går ut på att begreppen reliabilitet och validitet assimileras 

från kvantitativ till kvalitativ forskning utan att ändra och anpassa dess betydelse till den sena-

re. Bryman (2011, s.352) förtydligar detta genom att redogöra för Mason (1996) som påstår 

att reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är ”är olika slags mått på den kvalitet, stränghet 

och mer generella forskningspotential som uppnås på grundval av vissa metodologiska och 

ämnesmässiga konventioner och principer.” Enligt detta synsätt beskrivs extern validitet som 

den utsträckning i vilken en undersökning kan blir upprepad (replikerbarhet). Detta kriterium 

blir svåruppfyllt eftersom den kvalitativa metoden används främst vid forskning av sociala 

fenomen som är ständigt pågående processer i förändring. Ett förslag på lösning av detta pro-
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blem kan vara att forskaren antar en liknande social roll som den föregående forskaren haft. 

Den interna reliabiliteten innebär att alla inom forskningsgruppen kommer överens om på 

vilket sätt den insamlade data ska tolkas.  

Den interna validiteten inom kvalitativ forskning betyder en överensstämmelse mellan forska-

rens observationer och dess teoretiska idéer. Denna typ av validitet anses vara hög inom kvali-

tativa ansatser eftersom forskaren får en stor inblick i sina forskningsobjekt (Bryman 2011, s. 

353).  

Den externa validiteten handlar om i hur stor utsträckning de framtagna resultaten kan genera-

liseras över. Bryman (2011, s.353) talar om för LeCompte & Goetz (1982) som påstår att det 

är svårt att uppnå hög extern validitet inom det kvalitativa synsättet eftersom forskare har ten-

dens till att ha ett begränsat urval och använder sig av fallstudier.  En extern validitet anses 

vara svår att uppnå med denna uppsats eftersom urvalet av intervjupersoner är litet i förhål-

lande till antalet aktörer verksamma inom resebranschen. Därmed kan det inte dras några ge-

neraliseringar över resultaten. Samtidigt har författarna medvetet valt sina informanter med 

tanken att kunna belysa olika perspektiv.  Detta kan ses som validitetsbegrundande element i 

arbetet.  

2.6 Källkritik 
Det finns ett oändligt antal litteraturkällor som behandlar ämnet krishantering men i denna 

uppsats används dessa som anses vara mest relevanta, det vill säga tryckta källor om krishan-

tering inom turismbranschen i synnerhet och djupare kunskap om ämnet i allmänhet. I denna 

uppsats har det medvetet valts att använda teorier om krishantering som behandlar just kris-

hantering inom turismbranschen. Detta kan möjligtvis begränsa oss i presentationen av den 

teoretiska grunden men vi ser det som en fördel eftersom det rör sig om den specifika bran-

schen vi är intresserade av.  

 

Författarna har nyttjat både primära och sekundära källor under sitt uppsatsarbete. I brist på 

litteratur utfärdat på det svenska språket är de flesta teorierna tagna ur böcker och vetenskap-

liga artiklar utgivna på engelska. Dessa har tagit upp begreppet Crisis Management som vi 

översatt på svenska till krishantering som vi i fortsättningen kommer att använda oss av. 

Dessutom kan en översättning från ett språk till ett annat språk leda till en viss grad av tolk-

ning av texten. De sekundära källorna som har används måste tas i beaktning eftersom dessa 

är framtagna av en annan forskare för ett annat syfte.   

 

Uppsatsens empiridel grundar sig i stort sett på data insamlad genom intervjusamtal. När det 

gäller muntliga källor vill en forskare att de helst ska vara oberoende men detta sällan är fal-

let. Informanterna är representanter för privata och offentliga organisationer och därmed kan 

anses vara partiska i sina uttalanden. Detta anses inte ha påverkat uppsatsens trovärdighet på 

något sätt. 

 

Det har även använts elektroniska källor. Det tvistas om hur pass tillförlitliga dessa källor är 

men vi har försökt att kritiskt granska de sidor vi tagit information ifrån. Överlag har källorna 

varit organisationers hemsidor och ämnes- och artikeldatabaser.  
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3 Definitioner 
För denna uppsats syfte används begreppen kris och katastrof i samma anda för att beteckna 
en händelse som är förödande för ett geografiskt område. Denna händelse kan till exempel 
vara en naturkatastrof, politiska oroligheter eller epidemier av olika slag.  

 

A crisis is when you can`t say “let`s forget the whole thing”. 

 Ferguson`s percept 

3.1 Kris 
Ordet kris har sitt ursprung från det grekiska "krisis" vars betydelse är differentiering eller 

beslut. Glaesser (2006, s.14) definierar begreppet kris som ”… en oönskad, extraordinär, ofta 

oväntad och tidsbegränsad process med ambivalenta (tveksamma) utvecklingsmöjligheter. 

Det krävs omedelbara beslut och motåtgärder för att kunna påverka den fortsatta utveckling-

en i en positiv för organisationen riktning och att kunna begränsa de negativa konsekvenser-

na så långt som möjligt.”. 

Evans & Elphick (2005) citerar i sin artikel Heath (1998) att en kris utgör "… ett allvarligt 

tillbud som påverkar, till exempel, människors säkerhet, miljön och/eller en produkts - eller 

ett företags rykte vilket antingen redan fått eller hotas av negativ publicitet.” Vidare redogör 

Evans & Elphick (2005) för Coombs (1995) som klassificerar krissituationer genom att lägga 

fokus på de olika intressenternas uppfattning om händelsen. Coombs (1995, se Evans & 

Elphick, 2005) uppdelning utgår från orsaken bakom krisen. Kriserna kan vara interna eller 

externa och resultat av avsiktliga eller oavsiktliga handlingar. Coombs (1995, se Evans & 

Elphick, 2005) kombinerar dessa orsaker på olika sätt och lägger fram några exempel på så-

dana krissituationer – tabbar, olyckor, terrorism eller överträdelse. De första två anses vara av 

oavsiktlig karaktär medan de senare två anses som avsiktliga med direkt uppsåt att skada eller 

försätta andra för risk. 

Enligt Evans & Elphnick (2005) är en tidsfaktor vid krissituationer den mest användbara ty-

pologin åt företagsledare. Artikelförfattarna hävdar att det är de plötsliga och oväntade hän-

delserna som är svåra att hantera till skillnad från kriser som utvecklas under en viss period.  

3.2 Katastrof 
Faulkner (2001) skiljer mellan en kris och en katastrof där en kris är en händelse som på något 

sätt har orsakats av en organisations strukturbrister och misslyckad hantering av förändringar. 

Katastrofer är plötsliga och svårhanterliga händelser. Det är dock inte alltid självklart var 

denna åtskillnad ligger eftersom katastrofer såsom naturkatastrofer ofta är orsakade av mänsk-

liga handlingar. På grund av den ökade globaliseringen av turismaktiviteter har det uppstått 

fler destinationer som är lokaliserade i områden där det råder högre risk för en katastrof.   
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3.3 Krishantering (Crisis Management) 
Enligt Heath (1998, se Evans & Elphick, 2005) finns det tre syften med krishantering. Det 

första är att kunna planera och tillhandahålla inför eventuella kriser som kan inträffa – förek-

risenfas. Det andra handlar om att lyckas minska eller lindra de negativa effekterna genom att 

förbättra feedbackprocessen – i underkrisperioden. Det tredje är att snabbt och effektivt kunna 

åtgärda de orsaker som legat bakom krisuppståndelsen – efterkrisstadium.   
 

Mitroff & Anagos (2001, s.6) hävdar att krishantering, till skillnad från undantagstillstånd och 

riskhantering, som behandlar naturkatastrofer, hanterar människor eller människoorsakade 

kriser, såsom dataintrång, bedrägerier, sexuella trakasserier eller arbetsplatsvåld. Dessa kriser 

anses inte vara oundvikliga och ytterst ansvariga för dess uppkomst tros vara de inblandade 

organisationerna. Trots det föregående påståendet menar Mitroff & Anagos (2001, s.6) att alla 

kriser inte är förutsägbara och kan förhindras men att de kan hanteras mer effektivt om det 

finns förståelse och praxis.  

 

Organisationen APEC (International Centre for Sustainable Tourism) definierar krishantering 

som ”Det sätt på vilket ett turistföretag/organisation eller destination förbereder sig för, sva-

rar på och återhämtar sig från en kris” (Robertson, Kean & Moore 2006, s. 17). 

3.4 Riskhantering (Risk Management) 
Riskhanteringsstrategier definieras som den hanteringen av potentiella risker för turismen. 

Dessa strategier ska förenas med destinationens katastrofhanteringsplaner och samtidigt inne-

fatta de åtgärder som turistorganisationer och turoperatörer kan ta för att komplettera kata-

strofhanteringen på en destination (Robertson, Kean & Moore 2006, s.18). 
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4 Teori och resonemang kring krishantering  
I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden som är relevant till denna uppsats. Det 

är krishantering som utgör den mest betydande delen tillsammans med risk- och krisplane-

ring. Vidare introduceras teori om organisatoriskt lärande och statens roll inom reseindu-

strin. Betoningen i den teoretiska referensramen ligger i före en kris och efter en kris – faser-

na.  

 

Krishanteringsprocessen kan delas upp i flera olika faser. Den teoretiska grunden bygger på 

Mitroffs (2005, s.205) Three-phase crisis cycle som tar upp tre olika faser och fyra kompo-

nenter i krishanteringen. Faulkner (2001) å sin sida lägger till ytterligare tre faser in i proces-

sen i sin Tourism disaster management framework. Faulkner (2001) nämner den förberedande 

planeringen inför en kris men Glaesser (2006) det på ett ingående sätt i sin Krisplanering. 

Eftersom vi lägger vikt på den preventiva och efterkrisfaserna presenteras dessa mer utförligt. 

Detta sker genom att ta upp Krisplanering och Riskhantering som delar i förefasen och Orga-

nisationslärande i efterfasen. Kriskommunikationen har en stor betydelse under alla krisfaser 

som därför redogörs under en separat rubrik. Det teoretiska avsnittet avrundas av statens för-

hållning till reseindustrin. Fasen, då krisen befinner sig i sin utveckling kommer endast att 

presenteras kort. Detta i syfte att belysa processen i övergripande drag. 

4.1 Riskhanteringsplan 
Wilks & Moore (2003, s.66) betonar vikten i att organisationer ska ha en utarbetad riskhanter-

ingsplan. Utan bistånd från staten besitter inte små och medelstora företag tillräckligt med 

resurser för att utarbeta en sådan plan. Det finns olika insatser som ska göras, några som är 

mer nödvändiga och andra åtgärder som kan vidtas när de mer kritiska har uppfyllts. Wilks & 

Moore (2003, s.66) menar vidare att det inte är nödvändigt att anlita ytterligare en person. Det 

anses vara tillräckligt att en befintlig medarbetare tar ansvaret för att förbereda, administrera 

och genomföra en riskhanteringsplan. 

 

En av de mer kritiska åtgärderna en organisation behöver etablera är att formulera en riskhan-

teringspolicy. Denna ska utfärdas skriftligt och innehålla generell information över bland an-

nat vem som ansvarar för hanteringen av risker och hur policyn ska kunna kommuniceras till 

övriga medarbetare inom organisationen. Den andra centrala komponenten är att delegera 

ansvaret till en person eller en grupp som har som uppgift att verkställa riskhanteringspolicyn. 

Riskhanteringsgruppen kan skapas för det specifika syftet eller kan redan existera inom orga-

nisationen (Wilks & Moore, 2003, s.66-67). 

 

Åtgärder som är mindre kritiska men som kan vara fördelaktiga i riskhanteringsprocessen är 

utformandet av säkerhets- och utbildningsprogram och fastställning av fordrings- och olycks-

fallsförfaranderapporteringar. Belöning och incitament erbjuds till personal som är verksam-

ma inom säkerhetsarbetet och kompetensutveckling. Samtidigt ska en riskhanteringsmanual 

utarbetas och utvärderingsprocesser utföras årligen samt revideras ständigt (Wilks & Moore 

2003, s.68). 

 

Robertson, Kean & Moore (2006, s.18) förklarar att en riskhanteringsplan är ett komplement 

till en krishanteringsplan och ska innehålla de förebyggande åtgärderna som bidrar med sä-

kerhet för besökare och personal på ett resmål. Planen ska även innehålla de säkerhetsställda 
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systemen för att underlätta kommunikationen mellan personer inom anläggningar och inom 

destinationen. Åtgärder för att säkra byggnader och utrustning måste inkluderas i planen. 

Denna ska även innehålla en redogörelse för centrala resurser och utbildad personal som ska 

nyttjas när kriserna åtgärdas. Efter katastrofen ska riskhanteringsplanen tillhandahålla insatser 

för att affärsverksamheter ska återgå till sin normala status (Robertson, Kean & Moore 2006, 

s.18). I likhet med Robertson, Kean & Moore (2006, s.18) talar Faulkner (2001) (se 4.3 Kris-

hantering) om investeringsplaner för att återställa företags- och kunders förtroende.  

 

Det finns fyra olika typer av så kallade riskkällor enligt APEC (International Centre for Sus-

tainable Tourism). Här nedan presenteras dessa fyra källor samt några exempel på dem:  

 Naturliga risker - tsunamin, jordbävningar, översvämningar, cykloner och vulkan-

utbrott  

 Teknologiska risker - infrastruktur och tekniska systemfel  

 Biologiska risker - sjukdomsspridningar och föroreningar  

 Civila/politiska risker - terrorism, civila oroligheter och sabotage (Robertson, 

Kean & Moore 2006, s.19). 

4.2 Krisplanering 
Planering beskrivs som en strukturerad process där beslutsfattarnas intentioner om den fram-

tida utvecklingen står klara. Syftet med planeringen är att säkerställa en verksamhet inför 

kommande negativa händelser och beakta dess uppkommande så långt fram i tiden som möj-

ligt (Glaesser 2006, s.159). Under detta avsnitt presenteras ytterligare möjligheter till före-

byggande krishantering nämligen krisplaneringsprocessen.  

Fokuset med krisplaneringen bör ligga på särskilt destruktiva och osannolika negativa händel-

ser som anses vara omfattande i sin storlek och är extremt tidskritiska. Målet med att planera 

inför kriser är att betydligt kunna minska överraskningsmomentet och vara förberedd att vidta 

snabba åtgärder i tid (Glaesser 2006, s.159). Under denna krisplanerings- och genomförande-

process kan det urskiljas tre olika typer av planering: generisk planering, beredskapsplanering 

och förebyggande planering.  

Generisk planering 

Generisk planering handlar om ett grundval för planering av tänkbara situationer då de grund-

läggande kraven och befintliga möjligheterna bestäms. Denna typ av planering kan ses som en 

lite grövre beredskapsplanering utan klara bestämningsfaktorer och särskilda krisscenarion 

(Glaesser 2006, s.160).  

 

I den generiska planeringen ingår fastställandet av stukturer och ansvarsområden, användning 

av externa experter och samlingsplats åt krisgruppen. En stor del av den generiska planering-

en handlar om fastställande av ansvar och befogenheter. I regel är den högsta ledningen som 

har verkställande funktioner under kristider. Sedan är det arbetsgrupperna som utför uppgif-

terna rent planeringsmässigt men som inte har några befogenheter att ge instruktioner. Glaes-

ser (2006, s.160) påpekar att en rådgivningsgrupp gör det grundläggande arbetet med bered-

skapsplaneringen i stället för ledningen (med sina vidskilda intressen och inflytande) blir för-

delaktigt i sådana fall. Denna grupp är i princip inte tänkt att ha några beslutsfattande möjlig-
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heter. Problemet med att sätta sina idéer i verket kan överskridas med ett beslut från ledning-

ens sida. Då kan denna rådgivningsgrupp börja efterlikna en kriskommitté.  

 

En kriskommitté består av å ena sidan ledningsmedlemmar och å andra sidan till exempel 

företagets marknadschef, den juridiska rådgivaren och informationschefen. Denna kommitté 

kan variera i sin sammansättning beroende på den typ av kris som uppstått. Det handlar om att 

ha spetskunskap bland medlemmarna i gruppen men ändå är det de som ansvarar under nor-

mala förhållandena som fattar de slutgiltiga besluten i kristider. Glaesser (2006, s.160) hävdar 

att denna funktionsform visat sig vara en betydelsefull faktor för en framgångsrik krishanter-

ing.  

 

En annan aspekt av den generiska planeringen är anlitandet av externa experter. Dessa kan 

behövas eftersom en kris för det första är en exceptionell händelse och för det andra behövs 

det specialistkunskaper för att kunna klara av den på ett framgångsrikt sätt. Fördelen med så-

dana experter är att de bidrar med sin erfarenhet vid hantering av situationen, äger förmågan 

att reducera komplexiteten i situationen och komma fram till snabba beslut. Eftersom de står 

utanför organisationen är de inte personligt påverkade av händelsen och kan handla rationellt. 

Det finns dock vissa nackdelar med anlitandet av externa experter. De har inte den tysta kun-

skapen om organisationens verksamhet och dess konkurrensstrategier. De saknar också kun-

skap om företagskulturen. En organisation kan möta svårigheter med att anlita en person som 

äger de branschkunskaper som krävs, särskilt under en snabb krisutveckling (Glaesser 2006, 

s.167). 

 

Den sista faktorn inom den generiska planeringen handlar om de infrastrukturella komponen-

terna i en krissituation. För det första bör det finnas ett administrativt centrum avsett åt befatt-

ningshavarna för ledning, kontroll och kommunikation. Ett mötesrum åt rådgivningsgruppen 

eller kriskommittén där de kan diskutera och fatta beslut bör också finnas. Dessutom krävs det 

införande av ett informationscentrum där drabbade människor och deras anhöriga kan komma 

i kontakt med organisationen i fråga, som bör vara tillgängliga dygnet runt. Det behövs också 

människostyrka som besvarar telefonsamtal, psykologer, poliser, präster och så vidare (Glaes-

ser 2006, s.171).  

 

Det krävs även en snabb bearbetning och överföring av information. En heltäckande och till-

förlitlig bild av situationen ska på kort tid formuleras och sedan presenteras för beslutsfattar-

na. För att kunna sprida informationen, både internt och externt, behövs ytterligare infrastruk-

turella åtgärder såsom anläggningar för direktkommunikation mellan de berörda personerna 

och organisationen. Förutom nödnummer finns det andra sätt att nå ut till de drabbade männi-

skorna och deras anhöriga, som till exempel via internet (Glaesser 2006, s.171).   

Beredskapsplanering 

Efter den generiska planeringen kommer analysen av tänkbara krisscenarion. Beredskapspla-

neringen eller den så kallade alternativa planeringen har för syfte att utarbeta och utvärdera 

olika handlingsplaner som sedan vid behov ska sättas i verket. Denna planeringsprocess är 

dessvärre begränsad av ekonomiska och humana resurser. Ett hinder anses också vara att det 

sällan planeras åt de mest otänkbara scenarion som kan drabba en organisation. I sådana fall 

rekommenderas att skapa kontakter med organisationer verksamma inom liknande områden 

för att kunna utföra de grundläggande insatserna tillsammans. Samtidigt är det viktigt att 

uppmärksamma och utarbeta detaljerna inom själva organisationen speciellt då det bara finns 
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en kort reaktionstid. Detaljer anses viktiga att sträva efter även under normala omständigheter 

eftersom detta förkortar reaktionstiden vid en negativ händelse. En noggrann stegvis genom-

gång av alla detaljer i planen kan också bidra till undvikande av organisationsskador (Glaesser 

2006, s.172). 

Krisscenariomodellen är ett analysverktyg som går ut på att utvärdera både en organisations 

omvärld och göra en uppskattning av konsekvenserna av de tillämpade strategierna (Kahn & 

Wiener, 1967, se Glaesser, 2006, s.97). Globala (främst ekologiska) och företagsspecifika 

scenarion kan särskiljas efter det tänkbara området, hävdar Glaesser (2006, s.97). Med hjälp 

av krisscenarion visas den stegvisa utvecklingen av en negativ händelse. Vanligtvis upprättas 

två till tre krisscenarion och dessa bör omfatta både extrema framtida situationer och en fort-

satt skildring av en befintlig sådan vid behov. Den här processen genomgår sju till åtta steg 

och innebär användandet av olika analysmetoder (Glaesser, 2006, s.97). 

Vidare gör Glaesser (2006, s.97) en utvärdering av denna metods för- och nackdelar. Scena-

rioanalysen anses vara lämplig vid bedömning av viktiga framtida områden och händelser. 

Den främsta fördelen enligt Glaesser (2006, s.99) ligger i den hypotetiska beskrivningen av 

dessa framtida hotbilder som inte är exakta men dock logiska. Det kan fastställas att de troliga 

interaktionerna som blir aktuella vid olika situationer och dess efterföljande konsekvenser.  

Glaesser (2006) hävdar dock att scenarioanalysens resultat påverkas till en stor del av exper-

terna som är ansvariga för innehållet eftersom deras kompetens avgör utfallet. En negativ 

klang i denna analysmetod kan hittas i komplexiteten i den uppstådda situationen. Eftersom 

de negativa händelserna utvecklas i en dynamisk, internationell miljö kan vissa påverkande 

faktorer inte beaktas och då förstärks problemsituationen.  

Vidare menar Glaesser (2006, s.174) att en kontinuerlig översyn över planeringsprocessen 

som innehåller bedömning av de befintliga hoten är det lämpligaste sättet att beredskapsplane-

ra. De nyckelpersoner inom personalstyrkan bör bekanta sig med beredskapsplanen och inte 

minst med vilka deras ansvarsområden är. Beredskapsplaneringen består vanligtvis i form av 

tryckta handlingsplaner som innehåller nödvändig information, checklistor och kontaktupp-

gifter om de interna och externa beslutsfattare samt personal som ingår i krisgruppen.  

För att kunna få en hög acceptansnivå för krisplaneringen bland personalen bör det anordnas 

en regelbunden utbildning. Personalens frivilliga deltagande pekar på deras förståelse om att 

en krisuppståndelse inte är något undantag och kan hända igen. Därför ska en organisations-

beredskap innehålla krisscenarion som är anpassade till organisationen samt reflektera över 

konsekvenserna av eventuella tidigare krissituationer (Glaesser 2006, s.176). 

Det kan urskiljas två olika grupper människor som ska utbildas. Den första stora gruppen ska 

vara beredd att utföra uppgifter som inte hör till de vanliga arbetsuppgifterna. Denna typ av 

utbildning bör kontinuerligt uppdateras och läras ut så att personalen ska kunna reagera på ett 

godtagbart sätt utan något dröjsmål. Denna slags utbildning är till vårdpersonal, teleoperatö-

rer, maskinförare och så vidare (Glaesser 2006, s.176).   

I den andra gruppen ingår personal på managementnivå som är ansvariga för krishanteringen 

inom organisationen. Utbildningen ger dem möjligheten att läsa in sig i de befintliga bered-

skapsplanerna samt kunna ge förslag på ytterligare förbättringar. Huvudsyftet med utbildning-



 

19 

 

en är att kunna gå genom planerna steg för steg och simulera handlande och beslutsfattande 

under stor press. Glaesser (2006, s.177) menar att dessa övningar utgör en bra grund i prakti-

ken då det tränas inom kontroll- och beslutsprocesser, informationskanaler och samspel mel-

lan den operativa ledningen. Faulkner (2001) talar om krisscenarion i sin generiska modell (se 

4.3 Krishantering), dock under en annan benämning, nämligen katastrofscenarion. Däremot 

förklarar Glaesser (2006) dessa krisscenarion på ett mer ingående sätt i jämförelse med 

Faulkner (2001). 

Förebyggande planering 

När de tidiga varningssignalerna pekar på att en kris börjar närma sig sätts den förebyggande 

planeringen i bruk. Beroende på hur snabbt den negativa händelsen utvecklar sig kan det an-

vändas olika variationer av krisplaner. Dessa upprättas i samband med planering med före-

byggande syfte och visar de faktiska möjligheterna att kunna lindra eller övervinna den nega-

tiva utvecklingen av en krissituation. Dessutom skall de informationsuppgifterna som de be-

fintliga planerna baseras på kontrolleras. Detta med syfte att ha tillgång till giltig information 

vid planering inför framtida kriser (Glaesser 2006, s.177).  

4.3 Krishantering  

Mitroffs tre faser (Three-phase crisis cycle)  
Riskhantering, beredskapsplanering samt kriskommunikation är delar av krishanteringspro-

cessen. Krishanteringens före en kris fas går ut på att planera för de potentiella kriser som kan 

påverka en organisation samt att förbereda motåtgärder. Dessutom handlar fasen före en kris 

om att förutse organisationens eventuella brister som så småningom kan leda till kriser. Det är 

under detta stadium då faktiska möjligheter byggs. Underkrisfasen är den punkt då en kris har 

inträffat. Under en efterkrisfas görs en utvärdering, dras lärdomar samt en revidering av de 

befintliga planerna görs med syftet att organisationen ska bli bättre förberedd inför kommande 

kriser (Mitroff 2005, s.205).  

 

Mitroff (2005, s.205-206) beskriver krishanteringens tre faser före, under och efter en kris. 

Före krisen ska organisationen se till att förbereda sig för att kunna hantera en eventuell kris 

på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt ska organisationens svagheter som kan orsaka en kris 

identifieras. Under en kris ska de förberedelser som skapats under förefasen tillämpas. Skedet 

efter krisen används för att dra lärdom av krisen. Parallellt kan organisationens krisberedskap 

behöva revideras för att på ett bättre sätt hantera framtida kriser. Nedan listas de tre olika fa-

serna upp: 

 

 Före – exponera svagheter, bygga kapaciteter 

 Under – tillämpa kapaciteter 

 Efter – lärdomar, revidering (Mitroff 2005, s.206). 

 

Krishanteringens komponenter  

Mitroff (2005, s.205) talar om fyra olika variabler som ingår i en krishantering: kristyper, 

krismekanismer, krissystem samt krisintressenter.  
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De olika kristyperna måste planeras systematiskt. Eftersom det är omöjligt att förbereda sig 

för alla potentiella kriser som kan drabba en organisation är det tillräckligt att planera för 

minst en kris per kategori. De olika kriskategorierna och några exempel på dessa är: 

 

 Ekonomiska – fackföreningsstrejker, marknadskrasch och fientligt uppköp 

 Informationsmässiga – förlust av konfidentiell information samt manipulering av da-

taposter  

 Fysiska - förlust av anläggningar och produkter, explosioner och produktfel 

 Mänskliga resurser – att ledande befattningshavare lämnar sitt ämbete, arbetsplatsvåld, 

misslyckade planer eller korruption 

 Ryktesmässiga – förtal och nedsvärtning av företagets rykte 

 Psykopatiska handlingar – kidnapping, gisslantagning samt terrorattacker  

 Naturkatastrofmässiga – jordbävningar, orkaner, tyfoner, bränder eller jordskred (Mi-

troff 2005, s.205-206). 

 

Alla kriser föregås av tidiga varningssignaler och Mitroff (2005, s.210-211) förklarar detta 

genom den andra variabeln - krismekanismen. Varje organisation ska vara kapabel att upp-

täcka dessa signaler genom en signaldetektor för att hindra att en större kris inträffar. Organi-

sationen bör handla proaktivt genom att koppla samman signaldetektorn med beredskap och 

aktiva sensorer för att upptäcka fel eller kriser som ligger latent inom en organisation. Trots 

välförberedda beredskaper kan en organisation drabbas av en kris och när detta sker ska orga-

nisationen arbeta reaktivt genom att försöka innesluta krisens följder. Organisationen ska för-

söka stoppa krisorsakade skador till att sprida sig till organisationens resterande delar. Nästa 

steg i krismekanismen involverar affärskontinuitetsplanering som innebär att organisationen 

måste återställa sin verksamhet. Då återställningar har genomförts ska organisationen om-

vandla krisens alla delar till ett fördelaktigt lärande. Följande modell illustrerar krismekanis-

merna. 

 

 
Mitroff (2005, s.210)  

 

Mitroff (2005, s.211-212) hävdar att alla kriser är en följd av oordning i en av organisationens 

delar. Följande modell beskriver en organisations komponenter som tillsammans skapar dess 

komplexa system.  

 

 

1. Alla organisationer har någon slags teknologi som krävs för att bedriva sin verksamhet 

och i dagens samhälle gäller även informationsteknologin. Mitroff (2005, s.211) me-

nar att dessa teknologier ofta kan orsaka kriser om de inte hanteras på ett korrekt sätt. 

2. Varje organisation har olika strukturer beroende på om verksamheten genomgår sin 

dagliga drift eller om organisationen går igenom en kris. Vid en krissituation måste 
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verksamheten hastigt och effektivt skifta från en operationell struktur till en krishan-

teringsstruktur för att inte förvärra hanteringsprocessen.  

3. Människor begår misstag och eftersom all teknologi är skapad och drivs av människor 

finns det en risk att maskiner och dylikt kan orsaka en kris inom organisationen. 

4. En kris utfall är beroende av den rådande organisationskulturen. Hanteringen av krisen 

beror på verksamhetens satsningar på de förberedelser och åtgärder under en pågående 

kris.  

5. Ledningspsykologin inom en verksamhet är lik föregående punkt och talar om led-

ningen är villiga att investera på en effektiv krishantering. (Mitroff 2005, s.211-212) 

 

Dessa krissystem och sambandet de emellan illustreras i följande modell:  

 
Mitroff (2005, s.212) 

 

Den fjärde variabeln som ingår i krishanteringen är krisens intressenter. Med krisintressenter 

åsyftar Mitroff (2005, s.212-213) de aktörer som orsakar och påverkas av en kris och dessa är 

regeringen, media, konkurrenterna, högsta ledningen, anställda, banker (union banks), särin-

tressenter och statliga organ. 

 

Intressenterna har olika positioner i förhållande till en organisation och skiljer sig på det sätt 

de påverkar ett företag. Exempelvis står den högsta ledningen närmare organisationen jämfört 

med regeringen. Följande modell illustrerar intressenternas närhet till organisationen samt 

deras olika tillgångar som kan påverka en verksamhet: 
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              Mitroff (2005, s.213) 

 

 

Som resultat av sin analys av tidigare forskning kring katastrof- och krishantering har Faulk-

ner (2001) tagit fram en generisk modell för turistisk katastrofhantering. Bakgrunden till 

Faulkners arbete har varit bristen på begreppsramar för en bättre förståelse av katastrofer som 

drabbar turismbranschen, dess påföljder och effektiva hantering. Modellen Tourism disaster 

management framework tar upp sex stycken olika faser av en katastrofsituation och dess åt-

gärder som ska tas under varje fas. Dessutom utarbetas en riskhanteringsplan som tillämpas 

på den första fasen samt en katastrofberedskapsplan som sträcker sig från fas två till fas sex.   

 

Under den första fasen finns det möjlighet att agera för att förhindra eller lindra de negativa 

effekterna av en potentiell katastrof. De åtgärder som ska tas är följande: 

 utse en gruppledare för katastrofhanteringsgruppen 

 identifiera väsentliga offentliga och privata sektorer, myndigheter och organisationer 

 etablera koordinations- och kommunikationssystem 

 utveckla, dokumentera och informera om katastrofhanteringsstrategier 

 utbildning av industrins intressenter, anställda, kunder och samhälle 

 godkännande av katastrofplanen 

I den andra fasen som kallas för prodromalsfasen blir det uppenbart att det finns en överhäng-

ande katastrof. Katastrofhanteringens gensvar blir att mobilisera sig genom att:  

 sätta igång varningssystem och inkludera massmedia 

 etablera katastrofhanteringens kommandocentral 

 säkra anläggningarna  

Katastrofhanteringens respons under den tredje fasen - nödläge är att ingripa för att skydda 

individer och faciliteter genom att:  

 starta räddnings- och evakueringsprocedurer 

 förse med nödbostäder och livsmedel 

 tillhandahålla medicin- och hälsoservice  

 etablera övervaknings- och kommunikationssystem. 
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I den mellanliggande fasen där människors primära behov har behandlats och den huvudsak-

liga fokusen är att återställa samhällets normala läge görs insatser som:  

 reparering av skadad övervaknings- och kommunikationssystem 

 rensning och återställning  

 skapa kommunikationsstrategier gentemot media 

I fas nummer fem som innebär en långsiktig återhämtning, en fortsättning på tidigare fas där 

företeelser som inte kunde behandlas lika snabbt åtgärdas. Här rekonstrueras och omvärderas 

det genom att:  

 reparera skadad infrastruktur 

 underhålla skadade områden 

 erbjuda rådgivning till de drabbade 

 återställa företags- och kunders förtroende genom investeringsplaner 

 bidragssökning till revidering av befintliga katastrofstrategier 

Vid den slutgiltiga fasen som är upplösningsfasen ska lärdomar dras av händelsen och förbätt-

rade rutiner inrättas (Faulkner, 2001). 

 

Faulkner (2001) tar även upp de centrala delarna av katastrofhanteringsstrategierna. Som 

nämns ovan utarbetas en riskhanteringsplan som tillämpas på den första fasen samt en kata-

strofberedskapsplan som sträcker sig från fas två till fas sex.   

 

I riskhanteringsplanen ska det:  

 göras en bedömning av potentiella katastrofer och dess sannolikhet 

 skapas katastrofscenarion och bedöma de potentiella påföljderna   

 utvecklas katastrofberedskapsplaner 

Katastrofberedskapsplanen ska följas genom att:  

 identifiera sannolika konsekvenser och riskgrupper 

 bedöma samhällets och besökares kapacitet att hantera katastrofkonsekvenser  

 formulera målen för de enskilda beredskapsplanerna  

 identifiera de nödvändiga åtgärderna för att undvika eller minska effekterna under var-

je fas 

 utforma strategiska prioritetsåtgärder för varje fas 

 ständigt granska utefter beaktning av erfarenhet, förändringar i organisationsstrukturer 

och personal samt miljöförändringar (Faulkner, 2001). 

4.4 Kriskommunikation 
Leighton & Shelton (se Anthonissen 2008, s.24-43) poängterar vikten att ha en kriskommuni-

kationsplan vid mediehantering. En organisation måste skydda sitt rykte genom att kommuni-

cera det rätta budskapet, vid rätt tidpunkt och till rätt personer. Innan information levereras 

externt måste det ske en intern kommunikation. Kriskommunikationsgruppen består av minst 

två talesmän i fall det behövs en reserv, VD:n eller ägaren, organisationens interna kommuni-

kationsexpert samt verksamhetens PR-team. Gruppmedlemmarna måste ständigt vara till-

gängliga, kontinuerligt läsa sin e-post samt ha laddade mobiltelefoner som de alltid bär med 

sig. Det måste bestämmas i förhand hur kommunikationen ska fungera under en kris. Denna 

plan bör ständigt revideras för att på ett effektivt sätt hantera kommunikationen både före, 
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under och efter en kris. Som tidigare nämnts tar Glaesser (2006, s.171) upp i den generiska 

planeringen kravet på en snabb bearbetning och överföring av information under en kris. 

Faulkner (2001) tillägger även behovet av etableringen av ett koordinations- och kommunika-

tionssystem. 

 

Falkheimer och Heide (2010, s.511-526) menar att kriskommunikationen har genomgått för-

ändringar och skiljer mellan den traditionella och den senmoderna kriskommunikationen. Den 

tidigare kriskommunikationen har främst karakteriserats av stränga och reglerade krisbered-

skapsplaner. Dessa leder oftast till ett slags stillestånd för organisationen och kan förbise ho-

tande krissituationer. Ytterligare konsekvenser av en sådan plan är att medarbetarna endast 

har begränsade direktioner i hanteringen av kriser och andra möjliga och mer effektiva tillvä-

gagångssätt försummas. Det senmoderna synsättet på krishanteringskommunikation menar att 

det är nödvändigt med improvisation för att hantera en kris på bästa sätt. Dock är det viktigt 

att dessa improvisationer sker inom ett startegiskt ramverk och genom erfarenhet. En ytterli-

gare skillnad är att organisationsformen i den traditionella kriskommunikationen varit centra-

liserat vilket bland annat kan leda till svårigheter när verksamheten både ska hantera ansvarig 

personal och de drabbade människorna. En decentraliserad krishanteringskommunikation är 

mer effektiv och kan ske på ett snabbare vis eftersom att denna utgörs av personer med olika 

kunskaper och erfarenhet.  

4.5 Organisationslärande  
Argyris (1977, s.115-117) beskriver organisatoriskt lärande som en process där fel upptäcks 

och korrigeras. Med fel menar Argyris all kunskap som kräver lärande. När felet inom organi-

sationen har reviderats kallas detta för enkelt lärande (singel-loop learning). När felet istället 

ifrågasätts och organisationens policys och mål utmanas är det dubbelt lärande (double-loop 

learning) som tillämpas.  

 

Ifrågasättning av rutiner och strukturer ses inte som någon positiv företeelse inom vissa orga-

nisationskulturer. Medarbetare inom denna typ av organisation känner att det inte är tillåtet att 

motsätta sig till ledningsmetoderna. Dubbelt lärande sker i dessa fall endast som en följd av 

negativa externa händelser såsom en lågkonjunktur eller uppköp. En idealistisk organisations-

kultur innebär att ledningen uppmuntrar till dubbelt lärande genom revidering av befintliga 

arbetsrutiner. Medarbetare ska kunna ge förslag till förbättrade rutiner eller strukturer utan att 

bemötas negativt av överordnade (Argyris 1977, s.115-117).  

 

Swieringa & Wierdsma (1992, se Bergman & Klefsjö 2007, s.430) tillägger ytterligare en 

dimension i organisationslärandet – trippellärande (triple loop learning). Detta lärande är en 

ständig process och kan beskrivas som ”lärande om lärande”.  

 

Mitroffs (2005, s.205-206) tre faser av en krishantering: före, under och efter en kris är kan 

tillämpas på Sweieringa & Wierdsma (1992, se Bergman & Klefsjö 2007,s. 430) trippelläran-

de. Under efterfasen drar en organisation lärdomar av krisen och gör eventuella revideringar 

för att på ett effektivare sätt kunna hantera framtida kriser (Mitroff 2005, s. 205-206). Även 

Faulkner (2001) talar om dragna lärdomar från en katastrof samt införandet av förbättrade 

rutiner som en följd av dessa lärdomar.                  
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4.6 Staten och reseindustrin  
Staten är involverad inom reseindustrin eftersom privata företag och organisationer inom tu-

rismbranschen är delvis begränsade i sin handlingsfrihet vid ingripande i till exempel krissitu-

ationer som inträffar både utrikes och inrikes. De offentliga myndigheterna utgör en samhälls-

tjänst som innebär medborgarnas miljöskydd, befrämjandet av specifika ekonomiska områden 

samt att vara måna om en eventuell katastrof blir av. Med detta anses staten få ett ökat inflyt-

tande som tänjer gränsen mellan den offentliga och den privata sektorn och den senares auto-

nomi (Glaesser 2006, s.82).  

 

Något som utfärdas av ett lands utrikesdepartement och påverkar reseindustrin i stort är rese-

rekommendationerna. Deras syfte är i första hand att skydda landets medborgare. Den nutida 

staten och dess konsulära enheter vänder sig mot invånare som bor eller reser utanför landets 

gränser med information om eventuella risker detta resande kan medföra. Diplomatiska och 

konsulära enheter, militärstyrkor samt evakuerings- och räddningstjänster kan användas och 

har tidigare blivit använda vid behov av räddningsinsatser. Dessa är däremot väldigt kost-

samma för medborgarnas hemland och då anses reserekommendationer vara det lämpligaste 

hjälpmedel som skickas ut av staten (Glaesser 2006, s.85).  

I sitt papper skriver Löwenheim (2007) bland annat att regeringarna i välfärdssamhällen har 

tagit på sig ansvaret att erbjuda sina medborgare möjligheten till ett ”informerat val” innan de 

reser utanför landets gränser. Dessa varningar är icke-obligatoriska, de kan ses som rekom-

mendation om att avbryta eller skjuta upp sin resa till vissa länder eller regioner inom ett land 

av säkerhetsskäl. Utfärdandet av sådana varningar kan till exempel grundas på politiska, soci-

ala, miljö- eller hälsomässiga motiv samt vara kopplade till konkreta och omedelbara hot eller 

hänvisa till allmänna sådana, med ett brett spektrum av potentiella risker. 

Enligt Löwenheim (2007) är sträckvidden på statens ansvar om medborgarnas utlandsresande 

ett komplicerat ämne. Med detta menar han att i och med att en medborgare lämnar sin hem-

stats gränser hamnar denne under en annan stats lagar och regler. Detta innebär en riskfaktor 

eftersom medborgaren befinner sig utanför sitt ursprungslands kontroll. Den fria rörligheten 

som medborgare av demokratiska länder nyttjar kan dock förvärra situationen med ett lands 

invånare under kristider (eftersom det ibland kan råda brist på information om var och en av 

medborgarna befinner sig).  

Även om de flesta turisterna inte blir utsatta för någon form av oförutsedda negativa händelser 

ökar under de senaste decennierna risken till våldutbrott, terrorattacker, naturkatastrofer eller 

smittsamma sjukdomar som kan inträffa under en semesterresa. De konsulära enheterna på 

plats kan vara till hjälp med att till exempel ge tillfälliga lån till hemresa, att utfärda proviso-

riska pass i fall det är borttappat eller blivit bestulen på sina resedokument, erbjuda medicinsk 

hjälp, få juridisk rådgivning, erbjuda stöd åt brottsoffer och så vidare. När ett stort antal turis-

ter drabbas av en katastrof och riskerar att skadas arrangerar den konsulära enheten med hjälp 

av ursprungsstaten en evakueringsoperation. Dessa omvårdnads- och skyddsformer är en del 

av de flesta ambassaders och konsulära enheters uppgifter. I skrivande stund har Löwenheim 

(2007) lyckats urskilja 23 länder med någon form av demokratiskt styre som utfärdar sådana 

reserekommendationer.  

Eftersom en stats lagliga rätt och materiella möjligheter att garantera dess medborgares säker-

het när de befinner sig utomlands anses vara relativt begränsade försöker landets styre lära ut 
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ansvarsfullhet till resenärerna under resans gång. Resevarningar som har förmedlats av staten 

uppfattas som ”mjuka” sanktioner och inte som förbud mot resandet till ett visst land. Sedan 

ska dessa beaktas av medborgaren själv innan denne beger sig ut på en resa. Det huvudsakliga 

syftet med utfärdandet av resevarningar däremot är att skydda medborgarna från skada och 

fara. Löwenheim (2007) hävdar vidare att utfärdandet av resevarningar är något en nation 

tycker sig ingå i de utvalda makthavarnas uppgifter. Det anses regeringens moraliska, politis-

ka och rättsliga ansvar och det är dem som får stå för konsekvenserna om de misslyckas med 

sin uppgift.  
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5 Anvisningar efter en kris 
I detta kapitel presenterar vi två stora negativa händelser som skakade omvärlden och som 
utövade en avgörande påverkan på turismbranschen i stort. I det första avsnittet presenterar 
vi efterarbetet efter Tsunamikatastrofen den 26 december 2004, det vill säga vilka lärdomar 
som har dragits och vilka anvisningar, som leder till en säkrare reseindustri, tagits fram. Det-
ta utifrån ett svenskt perspektiv. I det andra avsnittet redogör vi för Terrorattackerna i USA 
från 11/9 2001 utifrån ett brittiskt resebranschperspektiv. Vi kommer att utgå ifrån de vidtag-
na åtgärderna från statens - och researrangörernas sida efter Tsunamikatastrofen i Sydöst-
asien och Terrorattackerna 11/9 i USA.   

 

 

Det är två händelser som under de senaste tio åren skakat om hela världen och många männi-

skor miste sitt liv under dessa händelser. Dessa har präglat turismbranschen i stort och har lett 

till en rad förändringar i olika länders lagsystem samt hur turistiska organisationer planerar 

inför framtida kriser. Vi tar upp de två fallen – Tsunamikatastrofen i Sydostasien den 26 de-

cember 2004 och Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 på grund av dess omfång 

och för att vi vill peka på att även om det handlar om två olika typer av katastrofer är de drag-

na lärdomarna i stort sett likadana.  

5.1 Sverige och tsunamin -granskning och förslag 
Efter tsunamikatastrofen den 26 december år 2004 tillsattes en Katastrofkommission som 

granskade effekterna av katastrofen för att dra lärdomar av hanteringen. År 2005 presenterade 

Katastrofmissionen sin rapport - Sverige och tsunamin–granskning och förslag. Arjen Boin 

har sammanställt en kortare redogörelse till denna rapport angående krishantering som kan 

vara till nytta vid framtida kriser (SOU 2005:104, s.348-350). 

 

För att på ett effektivt sätt kunna hantera en möjlig kris kan ett antal administrativa principer 

följas:  

 

 Ett krishanteringsnätverk måste ha grundläggande responsmekanismer som ständigt 

uppdateras och hanteras av utbildad personal. Exempel på sådana är förvaring, mobili-

sering, registrering, evakuering, skydd, sjukhusvård, katastrofmedicinskt beredskap, 

räddningsstyrka, egendomsskydd och effektiv informationsspridning. 

 Beslutsfattare är tvungna att genomgå träning i krishantering för att vara så förberedda 

som möjligt inför en potentiell kris.  

 Krisscenarioövningar måste införas för att förstå komplexiteten av en krissituation och 

kunna ta de rätta besluten. Denna typ av träning ger alla aktörer i ett krisnätverk möj-

ligheten att bekanta sig och förstå varandras organisationskultur.  

 En ny planeringsansats ska tillämpas där krishanteringens alla aktörer förbereder ett 

skriftligt dokument som ständigt uppdateras. Dessa dokument ska innehålla en sam-

manfattning av krishanteringens grundläggande principer och beröra alla krishanter-

ingens faser. Tidigare krishanteringsplaner har innefattat detaljerade procedurer som 

hindrat effektiva angreppssätt.    
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 Ett starkt nätverk ska bildas där aktörer som olika experter, massmedia och externa in-

tressenter ska ingå. Vid en eventuell kris ska dessa parter under kort tid kunna inklude-

ras vid krishanteringen.   

 De som har ansvaret för kriser ska vara medvetna om hur massmedia tenderar att rap-

portera kring kriser och hur den påverkar samhället. Samtidigt måste ett bra samarbete 

existera mellan dessa två parter för att beslutsfattarna ska kunna förmedla sitt budskap 

på bästa sätt. 

 Efterkrisfasen ska vara väl förberedd och externa experter bör inkluderas vid lärande-

processen.  

 Externa experter bör kontinuerligt granska krishanteringen för att bidra med ett objek-

tivt perspektiv. 

 Framhäva betydelsen av krishantering genom att få med den politisk-administrativa 

delen av samhället (SOU 2005:104, s.348-350). 

5.2 Terrorattackerna den 11/9  
I sin artikel utgår Evans & Elphick (2005) ifrån den brittiska resemarknadens påverkan av 

terrorattackerna mot flera byggnader i USA den 11 september 2001. I sin analys framför 

Evans & Elphick (2005) att det kan dras lärdomar som kan vara användbara för resebranschen 

i stort. Några måsten som anses gälla alla organisationer är att ha en utarbetad och detaljerad 

beredskapsplan, att klart definiera de beslutsmässiga och informativa rollerna och ha en tydlig 

ansvarsområdesfördelning samt behålla en viss flexibilitet i sin krishanteringsplan för att 

snabbt kunna reagera och fatta beslut om ingripande.  

Slutligen avrundar Evans & Elphick (2005) sin forskningsartikel genom att sammanställa 

andra författares allmänna anvisningar för reseindustrin. Dessa är följande: 

 Utarbeta en beredskapsplan – Denna kan vara i form av en krishanteringspolicy om re-

sebranschens oförutsägbarhet eftersom dess produkt är en ”färskvara” och inte finns 

några garantier mot utbristande av oväntade kriser. 

 Utveckla kommunikations- och beslutsmässiga roller i ett flödesschema – I en kris-

hanteringspolicy ska det säkerställas att de olika rollerna och dess beskrivning vid in-

träffandet av en kris ska kunna handla snabbt och effektivt. 

 Utbildning bör uppmuntras – Någon slags utbildning bör ingå i en krishanteringsplan 

eftersom detta ökar medarbetarnas kompetens samt påvisar att organisationen är med-

veten om de potentiella hotbilderna (Heath 1998, se Evans & Elphick, 2005). Denna 

utbildning kan vara i form av scenarioplanering, pappersövningar och praktiska öv-

ningar.   

 Fatta inte några förhastade beslut vid en kris – Ett företag bör inte ta snabba strategis-

ka beslut utan istället överväga alla alternativ innan en handlingsväg väljs . 
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 Samarbeta med media - Företag måste samarbeta med media eftersom en svag organi-

sationsledning presenteras för allmänheten genom media. Media kan överbetona de 

negativa aspekterna och misstag utförda av företaget vid hantering av kriser (Heath 

1998, se Evans & Elphick, 2005).   

 Identifiera externa grupper som kan ingripa under en kris – Ett företag får identifiera 

sådana grupper som i mån av möjlighet kan vara till hjälp, till exempel ett lands reger-

ing. De bör kommunicera och samarbeta med varandra under och före en kris. 

 En grundlig och systematisk debriefing ska göras i efterkrisfasen – Debriefingen (av-

rapportering) utgör grunden till en uppdatering av de befintliga strategierna i syfte att 

kunna hantera framtida kriser på ett bättre sätt. Den nyvunna kunskapen om krishan-

tering framhåller en lärande organisation där modellen om enkelt lärande (single-loop 

learning) och dubbelt lärande (double-loop learning) gör sig gällande(Richardson 

1994, se Evans & Elphick, 2005).  

 Långsiktig revidering – För att kunna bemöta framtida kriser på ett effektivt sätt bör 

en organisation skapa sig en struktur som är snabb och verksam, en kultur som är flex-

ibel och öppen och ledningskompetens som är en del av och bidrar till företagets ut-

vecklingsprocess (Evans & Elphick, 2005).  
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6 Empiri 
I detta kapitel redovisas insamlad data efter genomförda samtalsintervjuer. Varje organisa-
tion presenteras under en egen rubrik och uppdelas sedan i på förhand valda teman. Vi har 
genomfört fem intervjuer – med Magdalena Öhrn, Informationschef på reseföretaget Ving, 
Pauline Berndtsson, Informationschef på Solresor, Lottie Sundelöf, Delägare, Marknadsan-
svarig och Reseproducent på Världens Resor, Lilian Brunell, Manager – Svenska Resebyråfö-
reningen, Anna Eklöf-Asp och Emilia Strömsten - representanter för den Konsulära Bered-
skapsgruppen inom Utrikesdepartementet.   

6.1 Presentation av resultat 
Varje rubrik inleds med en kort presentation av organisationen som behandlats i denna upp-

sats. Vi har valt att redovisa våra resultat genom att framföra varje verksamhets krisberedskap 

för sig eftersom detta anses vara ett översiktligt sätt vid efterföljande analys av empirisk data.  

6.2 Utrikesdepartementet 
Enheten inom Utrikesdepartementet (UD) som behandlar krishanteringsområdet är Gruppen 

för konsulära beredskapsfrågor. Denna grupp ingår i den konsulära - och civilrättsliga enheten 

inom UD (Regeringen, 2011).  

 

År 2006 tillsattes beredskapsgruppen med anledning att skapa struktur och rutiner i utrikes-

förvaltningen som efter tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004 visat sig ha en hel del bris-

ter. Tsunamikatastrofen kan ses som en vändpunkt eftersom händelser i en sådan omfattning 

anses vara något utöver det vanliga. ”Och jag tror också att det fanns ju liksom inte på den 

mentala kartan heller egentligen tror jag hos många hos oss… av oss så saknades det att en 

sådan här sak skulle kunna hända med så många svenskar involverade samtidigt på en och 

samma plats.” Som kulmen av det arbete som lagts ner efter jordbävningen i Indiska oceanen 

anser Emilia Strömsten1, Gruppchef inom den konsulära beredskapsgruppen, resulterat i infö-

randet av Lagen om konsulära katastrofinsatser (SFS 2010:813, se Bilaga). Denna lag har 

kommit fram genom att alla partier i Riksdagen varit engagerade i frågan, det vill säga att de 

har fått ett brett stöd i Sveriges parlament. Det har tillsats en parlamentarisk kommitté efter 

Katastrofkommissionens rapport som har haft som syfte att komma fram med förslag och ut-

ifrån dessa utarbetat en ny lag.  

Emilia Strömsten2 berättar kortfattat om Lagen om konsulära katastrofinsatser (SFS 

2010:813, se Bilaga) genom att säga att den lägger vissa grundprinciper om hur det kan reso-

neras i olika krislägen. Eftersom kriser inte sägs vara förutsägbara händelser krävs det en viss 

flexibilitetsgrad i agerandet vid uppståndelse av krissituationer. ”Då säger det sig självt att 

man inte vill ha en lag som reglerar det i detalj vad man får och inte får göra så att säga. Det 

skulle bara så att säga bara vara hämmande för arbetet. Så då är utmaningen att ha en lag 

som sätter ramar men inte allt för så att säga precist eller reglerat.” Även om lagen inte till-

lämpats än anses den vara en viktig referenspunkt om vidtagande av åtgärder inför framtida  

 

                                                                   

1
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 

2
 Ibid. 
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katastrofinträffanden.  
 

Under hösten år 2006 har, som det tidigare nämnts, Gruppen för konsulära beredskapsfrågor 

tillsats. Syftet med denna grupp är att ” fylla det här gapet som man upptäckte i samband med 

tsunamin” och sedan denna inrättades har det genomgåtts en lång uppbyggnadsfas för att 

kunna skapa rutiner och få en struktur. Enligt Emilia Strömsten3 kan gruppen i stort sett tas i 

bruk om ett behov uppstår. Det är bara vissa små detaljer i de förebyggande verksamhetsverk-

tygen som behöver justeras. En stor del av arbetet som lagts ner handlar om att granska insat-

ser före och under en kris. Gruppens personalstyrka består i nuläget av Emilia Strömsten – 

Gruppchef inom den konsulära beredskapsgruppen, Anna Eklöf-Asp – Departementssekrete-

rare och ytterligare fyra personer som är handläggare och har sitt regionansvar. Det handlar 

om att dessa personer har en bredare kunskap om just sin region. Anna Eklöf-Asp4 berättar att 

hon har ansvar för Mellanöstern, Nordafrika och Centraleuropa. En annan anställd ansvarar 

för Asien och Amerika. I fall att en kris inträffar hjälps alla åt men de har ändå sina omvärlds-

bevakningar för var sin region. Emilia Strömsten5, gruppchef för beredskapsgruppen, förklarar 

att tjänsterna är väldigt flexibla i sin utformning och därför kan alla gruppmedlemmar lätt 

ersätta varandra vid behov.  

 

 

 

Figur1. Konsulära stödjepunkter (Utrikesdepartementet, 2011) 

 

 

Den förbyggande delen av arbetet handlar om att alltid vara ett eller flera steg före när en kris 

inträffar. Den ovan nämnda regionfördelningen ger beredskapsgruppen möjlighet att ha en 

närmare insyn på uppkommande oroligheter runt om i världen. Sådana kriser kan i viss mån 

förutses och om det finns många svenska medborgare på plats vidtas det nödvändiga åtgärder 

från statens sida.  

 

Nedan följer en figur om Utrikesdepartementets förebyggande verktyg som sedan förklaras 

mer ingående hur Utrikesdepartementet arbetar i förebyggande syfte.  
                                                                   

3
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 

4
 Anna Eklöf-Asp, Departementssekreterare, Konsulära beredskapsgruppen, UD, intervju den 7 april 2011 

5
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 
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               Figur2. Utrikesdepartementets förebyggande verktyg (Utrikesdepartementet, 2011) 

 

 

1. Hotbildsanalys med bevakning - varje medlem i Beredskapsgruppen har ett regionansvar 

vilket innebär att de fungerar som handläggare och övervakar situationen inom sin region. 

Dessa medlemmar följer tillexempel det politiska läget i landet i fråga genom att bevaka var-

ningssignaler som tillkommer. Emilia Strömsten6 säger att detta är ett sätt att bedöma situatio-

nen. Sedan anpassar Beredskapsgruppen sina åtgärder efter ambassadernas råd. När det gäller 

den ansträngda situationen i Egypten och Tunisien (tidigare i år, upplopp, demonstrationer 

och våldsamheter) har utvecklingen gått väldigt snabbt och varit svår att förutse även om re-

gionen hotbildbevakats och vissa signaler observerats.  

 

2. Svensklistor/reseströmmar – listor som utfärdas av ambassader över svenskar som befinner 

sig eller är bossatta i ett annat land. Om det handlar om turister, speciellt sådana som rör sig 

inom Europeiska unionen är det sällan någon som anmäler sig till ambassaden men för även-

tyrssökande människor som till exempel åker till Sudan är detta något av en regel. Denna an-

mälan är frivillig och anses vara ett trubbigt instrument att använda sig av. Det finns andra 

medel att mäta reseströmmarna till ett land. Ett sådant är resestatistiken som kan visa hur 

många svenska medborgare som brukar befinna sig i ett visst land under en viss period.  

 

3. Nätverk och samverkan med andra aktörer – Beredskapsgruppen för en nära dialog med 

ambassader och de geografiska enheterna inom Utrikesdepartementet. Dessutom samarbetar 

denna grupp med resebranschen, försäkringsbranschen och flygbolagen. Samarbetet sker i 

form av upprättande av kontinuerliga informationsmöten där resebranschen också är en part 

och hjälper till med att komplettera uppgifter om en uppstådd kris. Det är Utrikesdepartemen-

tet som arrangerar dessa möten. De äger rum på regelbunden basis - ungefär två gånger per år, 

och det finns en snabbkontakt med olika resebranschrepresentanter. I fall att det händer något 

extraordinärt kan antalet stämningsmöten öka. Emilia Strömsten7 gör kopplingar till den nya 

lagen genom att berätta att Beredskapsgruppen inte involveras vid en kris på en destination så 

länge researrangörerna kan hantera situationen på egen hand. Om detta inte är möjligt kan då 

                                                                   

6
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 

7
 Ibid. 
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Utrikesdepartementet träda in och ingripa. ”Det är en av grundpelarna i den här nya lagen att 

vi agerar när alla andra aktörer har gjort vad dem kan men inte längre förmår av olika an-

ledningar, det är då vi kan agera…”  

 

4. Reseinformation/ Avrådan – En annan av lagens grundpelare är den så kallade reseavrådan 

som utfärdas av Utrikesdepartementet. Denna avrådan har som syfte att informera människor 

om de potentiella riskerna när de reser utomlands. Folk bär sitt eget ansvar och ”… kan inte 

förvänta sig att man åker in i något farligt ställe och säger - jag visste inte, jag kunde inte, så 

nu vill jag att någon hämtar mig …”. Det är både ambassaden på plats - och Utrikesdeparte-

mentets hemsidor som publicerar reseinformation riktad mot de svenska medborgarna i form 

av tips och råd. När Utrikesdepartementet offentliggör att det avråds resor till ett visst land 

betyder det att staten bedömer att säkerhetsnivån ligger alldeles för lågt. Denna avrådan har 

sina juridiska och legala aspekter eftersom de är kopplade till resebranschen i allmänhet. Efter 

en avrådan om att resa till ett visst land har resenären rätt till en återbetalning och ombokning 

av sin resa (Resegarantilagen, SFS1972:204, se Bilaga). I fall att en sådan avrådan inte har 

utfärdats gäller inte återbetalningsrätten. Emilia Strömsten8 betonar att de endast tar en sådan 

ställning utifrån ett strikt säkerhetsläge, inte när ”… man tycker att det är obehagligt att åka 

dit när det skjuts i en stad bredvid.”  Avrådan till att resa till ett land drar med sig pengakon-

sekvenser och är därför en strikt bedömning av stor vikt. 

 

Krisverktyg – Denna verktygslåda uppdateras i en efterkrisperiod och vid uppståndelse av en 

negativ händelse används den för att kunna motverka krisen.  

 

 
 

Figur 3. Utrikesdepartementets krisverktyg (Utrikesdepartementet, 2011) 

 

 

1. Förstärkningsstyrkan (se Figur 3)- består av fyrtio personer som kan ingripa när en kris 

inträffar. Dessa personer arbetar i små krisceller och kan snabbt omgrupperas i likhet med en 

militärisk stabsorganisation.  

 

2. Beredskapsstyrkan (se Figur 3)- består av ytterligare ett fyrtiotal personer som ingår i Utri-

kesdepartementet eller andra myndigheter inom regeringskansliet. Denna beredskapsbank kan 

kallas in på några timmar med syftet att förstärka den befintliga styrkan. Det handlar främst 

om att kunna besvara telefonsamtal vars antal ökar avsevärt under ett krisuppbrott. Om de 

inkommande samtalen inte kan besvaras kan detta lamslå hela verksamheten. Lot-

takåren(Svenska Lottakåren är Sveriges största kvinnliga frivilliga försvarsorganisation) som 

                                                                   

8
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 
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också ingår i krishanteringsnätverket är en organisation som används för att förstärka Utrikes-

departementets telefoncentral.  

 

3. UF beredskapsplanering (se figur 3)- handlar om att förse alla ambassader och utlands-

myndigheter med beredskapsplaner. Dessa planer innehåller larmlistor (checklistor) om till-

vägagångssättet i fall av att en kris inträffar och är utformade som rutor som ska bockas av. 

Planen ger en helhetsstruktur på arbetet i ett sådant läge. Ambassaderna måste i första hand 

kunna agera under akuta förhållanden därför är det angeläget att alla ska känna till denna plan. 

Utrikesdepartementet lägger också vikt på genomförandet av en särskild utbildning åt de som 

utför sina arbetsuppgifter på de konsulära enheterna utomlands.  

 

4. Stödjepunkter (se figur 3)- Ett tjugotal ambassader runt om i världen har blivit utsedda till 

krisambassader. Deras uppdrag är att ha en ökad medvetenhet om hur det ska ageras under en 

krissituation. De anställda har utbildats av mobila utbildningsteam. Utbildningen pågår i två 

dagar under vilka personalen utsätts för en krisscenarioövning och sedan ska deras agerande 

utvärderas. Dessa ambassader är utspridda i hela världen och ansvarar för krishanteringen, 

inte bara i landet i fråga utan i hela regionen. En sådan ambassad är den i Riyadh, i Saudiara-

bien. Om det till exempel händer något i Uganda är det ambassaden i Nairobi, Kenya som ska 

reagera och hjälpa till genom att skicka ut personal till landet. ”Allt det här handlar om att ha 

lite backup så att säga, att ha ambassader på plats runt om i världen som kan det här och vet 

hur dem ska agera, kan hjälpa till i regionen.”, hävdar Emilia Strömsten9. 

 

Enheten för konsulära beredskapsfrågor övar kontinuerlig på konstruerade krisscenarier och 

har även genomfört ett antal övningar tillsammans med externa aktörer såsom Myndigheten 

för samhällskydd och beredskap, Polisen och Socialstyrelsen. De senaste åren har cirka trettio 

sådana krisövningar genomförts på olika ambassader runt om i världen.  

 

I en efterkrisfas sker alltid en utvärdering där olika synpunkter beaktas och erfarenheter sam-

las in. Detta gäller alla parter inblandade i krishanteringsprocessen, till och med externa såda-

na. Denna granskningsprocess är både muntlig och skriftlig och resulterar bland annat i en 

revision av enhetens beredskapsplan. 

 

En annan styrka som finns inom Utrikesdepartementet är snabbinsatsstyrkan. Den består ock-

så av ett fyrtiotal personer sysselsatta inom Utrikesdepartementet. De är välutbildade och ut-

rustade, kan reagera och åka till ett drabbat land inom ramarna av 8 till 10 timmar. Ambassa-

den i Tokyo till exempel är också en av dessa stödpunkter som nämnts ovan. Även om dessa 

personer är förberedda att agera kan det efter några dagar av ständigt arbete behövas en för-

stärkning. I sådana lägen skickas snabbinsatsstyrkan till i detta fall Japan. Det ingår en rad 

olika kompetenser inom snabbinsatsstyrkan såsom ledare, handläggare och assistenter som 

äger de rätta språkkunskaperna.  

 

När det gäller frågan om i vilken grad Utrikesdepartementet är involverad vid evakuering av 

svenska medborgare svarar Emilia Strömsten10 att de är den sista instansen.” Så länge det 

finns kommersiella flygplan är inte staten ett alternativ egentligen. Då får man ta sig ut på 

egen hand och ambassaderna kan vara behjälpliga genom att försöka förse med tillräckligt 

                                                                   

9
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 

10
 Ibid. 
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med information som möjligt om flighter.” Det finns tillgång till information om biljettbok-

ning via telefon samt i Egypten- fallet har upprättats en informationsdisk på flygplatsen i Kai-

ro. Under de senaste händelserna i Japan har det hyrts ett flygplan för evakuering av svenska 

medborgare i brist på andra möjligheter. Kontakten med medborgare som varit intresserade av 

att flyga till Sverige har hållits genom textmeddelanden. Denna evakuering sker på resenärer-

nas bekostnad. Till skillnad från det föregående fallet har det under Libyen- krisen skett en 

evakuering av människor i samarbete med Europeiska unionens medlemstater. Detta samarbe-

te är ingen officiell överenskommelse mellan länderna inom EU utan en välvilja utifrån alla 

parter. Under den tiden har det funnits en hemsida där olika länder lagt ut alla lediga platser 

på sina flygplan.  

 

Utöver förstärkningsstyrkan som redan nämnts och som är Utrikesdepartementets interna 

styrka finns det den så kallade Nationella stödstyrkan koordinerat av Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap. Denna styrka omfattar cirka 250 personer som är utbildade och 

utrustade att snabbt kunna förstärka en ambassad. Här ingår olika aktörer såsom Polisen, So-

cialstyrelsen, Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Dessa organisationer förser 

det drabbade området med barnpsykologer, präster, sjukvårdare, säkerhetskoordinatörer och 

logistiker. Emilia Strömsten11, Gruppchef för Beredskapsgruppen anser detta som en enorm 

tillgång till krisarbetet på plats då man måste vårda om traumatiserade människor. Denna 

grupp har skapats efter Tsunamikatastrofen år 2004 när ”…‹man› försökte liksom dra i alla 

dem halmstrån som fanns…” Anna Eklöf-Asp12 lägger till att enligt henne har det hänt väldigt 

mycket när det gäller förändringsarbete.  

 

När det gäller media är det pressenheten som arbetar i nära kontakt med dem. Beredskaps-

gruppen ägnar sig enbart åt krishanteringsfrågor, understryker Gruppchefen. 

 

Emilia Strömsten13 fortsätter vidare med att säga att ”… man lär sig av sina misstag”. Det 

som är mindre positivt, enligt henne, är att kriser inträffar i en alltför ökad takt. Utrikesdepar-

tementet har för fördel att de samlat in olika kompetenser i olika områden under samma tak 

samtidigt blir det svårt att manövrera en så pass stor organisation.   

6.3 Ving  
Ving etablerades år 1956 och är idag Sveriges största researrangör. Företaget arrangerar resor 

till över 500 resmål i mer än 50 länder och har drygt 600 000 kunder årligen. Ving säljer resor 

till bland annat Thailand, Marocko, Kuba, Kenya och Portugal. Tillsammans med Globetrot-

ter ingår Ving i Ving Sverige AB som i sin tur är en del av den internationella resekoncernen 

Thomas Cook Group plc (Ving, 2011a). Sedan år 1967 har Ving drivit sin egen hotellkedja - 

Sunwing- hotell och äger åtta anläggningar i olika länder runt om i världen samt driver till-

sammans med externa parter sju andra hotellboenden (Ving, 2011b). Ledningsgruppen består 

av sju personer däribland VD:n Magnus Wikner, Finansansvarig Hans Isacson samt Informa-

tionschef Magdalena Öhrn (Ving, 2011c). Thomas Cook Airlines Scandinavia är Vings egna 

flygbolag som å sin sida också är en tillgång till Thomas Cook-koncernen (Ving, 2011d). 
                                                                   

11
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 

12
 Anna Eklöf-Asp, Departementssekreterare, Konsulära beredskapsgruppen, UD, intervju den 7 april 2011 

13
 Emilia Strömsten, Gruppchef - Konsulära beredskapsgruppen, Utrikesdepartementet, intervju den 7 april 2011 
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”För oss på Ving står resenärernas säkerhet alltid i första rummet. Vårt säkerhetsarbete om-

fattar hela organisationen och handlar både om förebyggande åtgärder och om krisbered-

skap.” (Ving, 2011e). Enligt företagets hemsida definierar Ving en kris när en eller flera av 

följande händelser har inträffat: 

 

 Händelser där flera har blivit skadade och/eller dött som en följd av en olycka el-

ler större epidemier. 

 Situationer där myndigheter som bland andra polis, sjukhus, brandkår och Utri-

kesdepartementet blir involverade i. 

 Situationer såsom naturkatastrofer där tidsaspekten är kritisk och flera insatser er-

fordras. 

 Händelser som väcker intresse hos media och som kräver Vings åtgärder (Ving, 

2011f).     

          

Krishanteringsprocessen 

Vings krisberedskapsplan är skapad genom ett samarbete mellan företagets säkerhetsansvari-

ga och dess katastrofledare. Denna plan gäller för hela koncernen och uppdateras ständig ge-

nom nya erfarenheter, kunskaper, tekniker och hjälpmedel.  Beredskapsplanen innehåller 

bland annat incidentklassificeringar, mobilisering av krisgruppen, de åtgärder som ska tas i 

resmålet, nödnummer, hantering av samtal och mediehantering (Ving, 2011b).  

 

Magdalena Öhrn14, Informationschefen på Ving förklarar att deras verksamhet påverkas stän-

digt av saker som händer i omvärlden och att av den anledningen är det ideellt att förebereda 

sig inför en eventuell kris. Företaget har arbetat med hanteringen av kriser så länge Ving varit 

verksamma.  

Det är ungefär sju till åtta personer med specialistkunskap som arbetar med hantering av kri-

ser inom Ving. I denna grupp ingår bland annat Informationschefen, Personalansvarige och 

VD:n. Det finns alltid en person från koncernledningen som är med i krisgruppen. Informa-

tionschefen har för ansvar att internt informera om krissituationen och samtidigt hålla kontak-

ten med media. Eftersom Ving ingår i den internationella resekoncernen Thomas Cook Group 

plc har företaget tillgång till experter med internationell erfarenhet kring krisfrågor. Det är 

koncernledningen och ledningsgruppen som bär ansvaret för beslutsfattningen.   

  

Krishanteringsplanen granskas och eventuellt uppdateras efter varje inträffad kris som påver-

kat företaget på ett eller annat sätt. Denna process går ut på att krisgruppen undersöker de 

positiva åtgärder som vidtagits, de mindre positiva insatser som gjorts samt läggs det fram 

eventuella förbättringar. De sistnämnda skrivs ner och skickas sedan till krisledaren och läggs 

till i krisplanen. Förutom detta uppdateras organisationens krishanteringsplan cirka två gånger 

per år. Magdalena Öhrn15 anser att alla researrangörer har slipat på sin hantering av kriser ef-

ter tsunamikatastrofen år 2004. 

       

Krisberedskapsplanen aktiveras av företagets nordiska kriscenter som har en 24 timmars om-

världsbevakning och rapporterar till Ving vid en kris. Detta center har även befogenheten att 

höja beredskapen eller aktivera Vings krisorganisation (Ving, 2011b). Vid situationer där en 

                                                                   

14
 Magdalena Öhrn, Informationschef Ving, telefonsamtal den 18 mars 2011  

15
 Ibid.  
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allvarlig kris hotar verksamheten ska dennes krisorganisation snabbt kunna ta beslut i olika 

frågor. Informationschefen16 på Ving kallar detta för ett ”larmträd” som sätts igång och bero-

ende på vilka delar som berörs skall personalen inom dessa avdelningar kunna agera. 

 

När Vings kunder befinner sig på ett resmål där en kris uppstår har researrangören ansvar för 

resenärernas säkerhet. Researrangören förbinder sig till att transportera kunderna från avrese-

orten till resmålet och sedan tillbaka till startpunkten. Detta ansvar har förstärkts med hjälp av 

den nya lagen (Lagen om konsulära katastrofinsatser SFS 2010:813, se Bilaga). Under vistel-

sen på resmålet måste researrangören även tillhandahålla en säker boendeform och ytterligare 

tjänster och produkter som har betalats i förväg. Ving rekommenderar sina kunder att upply-

sas med hjälp av de informationspärmar som finns på hotellen för att informeras kring direk-

tiv vid uppståndelsen av en kris. Samtidigt uppmuntras dem att ställa frågor till personalen, 

läsa på Vings hemsida och ha sina mobiltelefoner påslagna för att hela tiden vara kontaktbara. 

Textmeddelanden är ett hjälpmedel som kan användas för att förmedla information om till 

exempel förseningar eller skogsbränder. Informationschefen17 på Ving anser att charterbola-

gen generellt fått positiv uppmärksamhet under askmolnet i fjol. Ving har då tagit ansvar för 

sina kunder och organiserat med alternativa resmedel som exempelvis bussar. Strandsatta 

turister på avlägsna destinationer har erbjudits boende och livsmedel på researrangörens be-

kostnad.”Det är klart att vi har ansvar för våra resenärer och det är många som väljer att 

resa med oss ju för att det är tryggt och säkert om det händer någonting”, säger Vings Infor-

mationschef18. På resmålet skall det finnas behjälplig personal som kan uppsökas i fall av till 

exempel läkarvårdsbehov eller polisanmälan.            

Magdalena Öhrn19 förklarar att kriser kan vara ett branschproblem och därför är det viktigt 

med ett samarbete mellan olika aktörer. Efter oroligheterna i Tunisien i år har det arrangerats 

ett möte på Utrikesdepartementet där aktörer inom turismbranschen såsom researrangörer 

blivit inbjudna. Under mötet har Utrikesdepartementet informerat kring situationen och vilka 

risker som funnits. Detta har varit till hjälp för de inblandade aktörerna om vidtagandet av 

lämpliga beslut. Det existerar en löpande kommunikation mellan researrangören och Utrikes-

departementet.  

       

Organisationen - beslut, kompetens och lärande  

Det finns en krisledare inom Vings krishanteringsgrupp som har ansvaret att utfärda de fattade 

besluten inom denna arbetsgrupp. Koncernchefen bär det yttersta ansvaret vid beslutsfattan-

det. Verksamheten drar lärdomar av tidigare kriser för att kunna agera bättre inför framtida 

negativa händelser. Säkerhetschefen på Ving har utformat flera scenarion som täcker ett brett 

spektrum av potentiella kriser som kan uppstå som bland annat skogsbränder, brand på ett 

hotell eller flyghaveri. Även mediemässigt finns det en utarbetad lista över exempel på hän-

delser som kan vara bra att förbereda sig inför. Informationschefen20 på Ving är medveten om 

betydelsen av dessa förberedelser eftersom resebranschen är känslig och kan utsättas för olika 

möjliga krissituationer.  För att kunna agera i förebyggande syfte har företaget en ständig kon-

takt med experter. Verksamheten har haft luckor i vissa system inom krisarbetet som har åt-

gärdats efter tsunamikatastrofen i Sydostasien.  

                                                                   

16
 Magdalena Öhrn, Informationschef Ving, telefonsamtal den 18 mars 2011  

17
 Ibid. 

18
 Ibid. 

19
 Ibid.  

20
 Magdalena Öhrn, Informationschef Ving, telefonsamtal den 5 april 2011 
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Den personal som arbetar som guider på resmålen är utbildade i att agera vid krissituationer 

som kan uppstå på just det resmålet som de befinner sig på. Vings flygpersonal har genomgått 

en sjukvårdsutbildning men denna är inget krav för reseledarna. Det samarbetas med läkare på 

plats och många av hotellen har egna läkare som kan träda in vid behov. Det finns ett antal 

händelser som återkommer årligen på Vings resmål, till exempel flygstrejker i Spanien runt 

maj varje år. På grund av de upprepade händelserna kan företaget utveckla en framgångsrik 

beredskap för att på bästa sätt kunna hantera dessa situationer. Slutligen understryks det vik-

ten av att innan någon information förmedlas externt till personalen på resmålet tillhandahålls 

den internt. 

 

Krishanteringsnätverk 

Researrangörens - och Utrikesdepartementets samspel 

Magdalena Öhrn21 berättar att resenärer har egen fri vilja vid val av destination men företaget 

skulle aldrig utfärda en resa till ett osäkert och otryggt område. Ving hänvisar till Utrikesde-

partementets hemsida där kunderna själva kan läsa om reserekommendationer och avrådan. 

Ving följer alltid den fastställda avrådan från Utrikesdepartementet eftersom de är de säker-

hetspolitiska experterna och kan bedöma om ett land är säkert att åka till. Kunderna har alltid 

rätt till en återbetalning efter Utrikesdepartementet utfärdat en avrådan.  

 

Informationschefen22 på Ving förklarar att det är researrangörens ansvar att få hem sina rese-

närer även i de situationer där svenska medborgare måste evakueras på grund av en kris som 

har uppstått på ett resmål.  

 

Det finns en tät kontakt med media där det både kommuniceras i positivt och negativt rykt-

ning. Påtryckningar från medias sida bemöts med tillgänglighet och professionalitet. Nya so-

ciala medel såsom Internet har lett till en ökad uppdatering av lägesrapporteringar. Vid krissi-

tuationer är det viktigt att visa initiativ och handlingskraft och inte minst lugna ned de anhöri-

ga och drabbade.  

6.4 Solresor 
Researrangören Solresor har funnits på den svenska turismmarknaden sedan år 1989 och har 

från och med år 2005 ingått i Primera Travel Group tillsammans med sitt dotterbolag Solia 

Trimera. Idag är Solresor rankat som Sveriges fjärde största charterarrangör och leds av en av 

researrangörens grundare VD:n Anders Hagert (Solresor, 2011a). Företaget erbjuder temare-

sor, rundresor och charterresor till olika delar av världen som till exempel Egypten, Balkan-

halvön, Jordanien, Kambodja, Nicaragua och Sydafrika (Solresor, 2011b). Solresors kunder 

reser med Primera Air som är resekoncernens Primera Travel Groups flygbolag (Primera Air, 

2011). Förutom flygbolaget Primera Air använder sig Solresor även av bland annat flygbola-

gen Novair, SAS, Norweigan och Jet Time (Solresor, 2011c). På Solresors - hemsida finns det 

en länk till Utrikesdepartementets - hemsida där kunder kan informera sig kring frågor om 

visum och Utrikesdepartementets reserekommendationer.     

                                                                   

21
 Magdalena Öhrn, Informationschef Ving, telefonsamtal den 18 mars 2011  

22
 Magdalena Öhrn, Informationschef Ving, telefonsamtal den 5 april 2011  
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Krishanteringsprocessen 

Researrangören Solresor har utarbetat en krishanteringsplan som uppdateras kontinuerligt, 

cirka en gång per år. Denna plan är sammanställd inom företaget utan inblandade externa par-

ter. Sedan år 2007 har Solresor haft en person som är ytterst ansvarig för hantering av kriser. 

Tidigare har dessa frågor ingått i VD:ns arbetsuppgifter. Företaget har 20 till 30 personer som 

är involverade i krisarbetet. Krisgrupperna kan variera beroende på typen av den uppstådda 

krisen. Vid tillägg av nya destinationer, utflykter och hotellkontrakt görs en utvärdering av 

säkerhetsnivå och då är den destinationsansvarige med i processen. Då görs det en riskbe-

dömning innan själva researrangeringen och potentiella osäkerheter beaktas. Planeringen av 

flyg innebär också en ständig granskning av frågor kring säkerhet och kris. Solresor är väl 

medvetna om den ökande betydelsen av att vara förbereda inför en kris och därför arbetar 

researrangören oavbrutet med att utvecklas inom området.  

 

Pauline Berndtsson23, Informationschef på Solresor sammanfattar företagets ansvar gentemot 

kunderna vid krisuppståndelse på ett resmål. Hon säger att deras syfte är att personalen på 

plats skall vara lättillgängliga och kunna ge så bra service och stöd som möjligt under rådande 

omständigheter. Vid en evakueringsprocess står kundernas säkerhet i centrum och företaget 

försöker få hem sina resenärer så snabbt som möjligt. Företagets ansvar ligger även i att kun-

na erbjuda boende till de drabbade. Detta i fall att de inte kan fortsätta bo på den ursprungliga 

boendeanläggningen. Det är personalen på plats som har en tät kontakt och ger information 

till resenärerna vid uppståndelse av en kris. Den ständiga kontakten sker genom bland annat 

textmeddelanden skickade till kundernas mobiltelefoner.   

 

Pauline Berndtsson24 berättar hur en feedback- och utvärderingsprocess efter att de tillämpat 

deras krishanteringsplan går till. Det är genom personliga möten med personalen ett ingripan-

de vid en negativ händelse utvärderas. Varje sådan händelse analyseras och kan sedan leda till 

förbättringar av krishanteringen inför framtida kriser.   

 

Organisationen - beslut, kompetens och lärande  

Solresors Informationschef25 uttalar sig kort om den beslutsfattandeprocessen inom företaget. 

Det är krishanteringsgruppen som består av två eller flera personer och i samråd fattar de slut-

giltiga besluten men det kan hända att den krisansvarige fattar själv enskilda beslut. Den som 

är ytterst ansvarig för implementeringen av dessa bestämmelser är företagets VD - Anders 

Hagert.  

 

På frågan om företaget använder sig av krisscenarioövningar i sin utbildning av personal sva-

rar Pauline Berndtsson26 nekande.  

 

Under tsunamikatastrofen annandag jul år 2004 hade Solresor inte utvidgad sin verksamhet 

inom den drabbade zonen och därmed inte direkt påverkats av det som inträffat utan indirekt 

genom media.    

 

                                                                   

23
 Pauline Berndtsson, Informationschef Solresor, e-post 11 april 2011 

24
 Ibid. 

25
 Ibid. 

26
 Ibid. 
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Krishanteringsnätverk 

Researrangörens - och Utrikesdepartementets samspel 

Vid tillämpning av krishanteringsplanen samverkar olika parter men det har inte skapats ett 

särskilt krishanteringsnätverk, säger Solresors Informationschef27. Företaget använder sig i 

sådana fall av de befintliga kontakterna med andra researrangörer och samarbetar med ytterli-

gare aktörer om en eventuell evakuering blir aktuell. Företaget anser sig ha en bra kontakt 

med media som förses med relevant information vid förfrågan.  

När det gäller hur Solresor förhåller sig till Utrikesdepartementets reserekommendationer 

förklarar Pauline Berndtsson28 att de följer dessa och vid en avrådan om att resa till ett visst 

land ställer företaget in sina resor till landet i fråga. Researrangören hänvisar sina kunder till 

Utrikesdepartementets hemsida eftersom resenärer ska kunna få aktuell information om hur 

situationen i landet ser ut samt ska dem kunna göra ett informerat val vid inbokning av resa. 

Solresors informationschef29 delger att de inte erbjuder en återbetalning till kunder som vill 

ställa in sin resa innan Utrikesdepartements avrådan. Solresors ansvar som researrangör är 

reglerat i Paketreselagen (Lag1992:1672, se Bilaga) och det är denna som följs av företaget, 

tillägger Pauline Berndtsson30. Hon delar med sig vidare vad införandet av lagen om konsulä-

ra katastrofinsatser inneburit för företaget genom att säga att ”… (deras) resenärer förväntar 

sig möjligtvis mer hjälp från …(Solresor)… i en krissituation/katastrof då hjälpen inte längre 

är självklar från UD. Lagen innebär också troligtvis att intresset för paketerade resor har 

ökat, då svenska resenärer inser att det finns en större trygghet i att köpa en paketresa där 

researrangören är långt mer ansvarig än vid köp av flyg och hotell separat.” 

6.5 Världens resor 
Researrangören Världens Resor ingår i koncernen Unlimited Travel Group som i sin tur om-

fattar tio dotterbolag inom resebranschen. Det som dessa företag har gemensamt är deras ni-

schade position när det gäller researrangering. Världens Resor erbjuder natur, kultur och te-

maresor åt sina kunder (UTG, 2011a). Grundarna bakom Unlimited Travel Group tillhör led-

ning och personal i företaget SnöResor. De fem männen bildade bolaget Travel Mart AB år 

2001 och efter att ha förvärvat Unlimited Travel Stockholm AB år 2002 slogs dessa två ihop i 

UTG (Unlimited Travel Group) (UTG, 2011b). I UTG:s styrelse ingår bland annat Paul 

Rönnberg, Leif Almstedt, Michaël Berglund och Jan Carlzon.  

Världens Resor grundades år 2003 och Jörgen Fredriksson, Lottie Sundelöf och Joacim Erics-

son står som delägare av företaget. Vid tillfället har researrangören 35 anställda som färdleda-

re. Världens Resor erbjuder paketresor till olika resmål i Asien, Latinamerika, Europa och 

Afrika. Företaget är specialiserat och skräddarsyr resor till bland annat Sydkorea, Iran, Indo-

nesien, Burma, Argentina och Japan (Världens Resor, 2011a). Researrangören följer Kam-

markollegiets rekommendationer om resegarantier vid inställda eller avbrutna resor.  
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 Pauline Berndtsson, Informationschef Solresor, e-post 11 april 2011 

28
 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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Krishanteringsprocessen 
Världens Resor har en krishanteringsplan som för närvarande är under revidering. Lottie Sun-

delöf31, delägare i reseföretaget Världens Resor förklarar att när verksamheten från början 

varit mindre har dem haft en egen utformad krishanteringsplan. Företaget har vuxit från att ha 

varit tre anställda år 2003 till totalt sju anställda och drygt 35 färdledare på olika resmål idag. 

För närvarande använder verksamheten sig av Svenska Resebyråföreningens krishanterings-

mall. 

 

Lottie Sundelöf32 förklarar att arbetet med krishanteringen kan delas upp i två aspekter. I pre-

ventivt syfte utbildas bland annat all personal i hjärt- och lungräddning. Färdledarna på de 

olika resmålen ska ha med sig en handlingsplan som inkluderar viktiga telefonnummer till 

exempelvis SOS i Köpenhamn, Utrikesdepartementet och till personal i Sverige som skall 

vara kontaktbar dygnet runt. Färdledarna har i denna handlingsplan även en lista med resenä-

rers kontaktuppgifter såsom telefonnummer, personnummer, passnummer, försäkringsbolag 

samt försäkringsnummer. ”Man vet vad man ska göra om det händer någonting, vem man ska 

kontakta när man är ute och reser, vem man ska kontakta hemma och sen hur vi då ska age-

ra”, säger Lottie Sundelöf33. 

 

När en kris uppstår möts ledningsgruppen som består av Jörgen Fredriksson, VD, Delägare 

och Reseproducent, Lottie Sundelöf, Delägare, Marknadsansvarig och Reseproducent samt 

Joacim Ericson som är Delägare, Ekonomiansvarig och Reseproducent (Världens Resor, 

2011b). Varje gruppmedlem har varsitt ansvarsområde såsom kontakt med anhöriga och kon-

takt med media beroende på i vilken del av världen krisen har inträffat. Alla i ledningsgrup-

pen har olika erfarenheter och kunskaper och vid en specifik kris är det den som har lokalkän-

nedom och helst talar språket som ansvarar för kontaken med folk på plats. Johan Schilow, 

VD för resekoncernen (UTG, 2011a) tillkommer i krisgruppen vid större i sin omfattning kri-

ser. Världens Resor kommer att dela med sig av den nya reviderade krishanteringsplanen till 

de övriga företagen i Unlimited Travel Group.  

 

Eftersom företaget erbjuder paketresor finns det alltid en färdledare närvarande under vistel-

sen på resmålet. Färdledaren är den person som har ansvar för kundernas säkerhet och är väl 

medveten över hur det ska ageras i olika situationer som kan uppstå. I sin tur har denne en 

ständig kontakt med kontoret i Stockholm. 

 

Paketresearrangören utfärdar endast resor till områden som bedöms vara säkra. Denna be-

dömning kommer ifrån informationen som företaget får av Utrikesdepartementet, myndighe-

ter i olika länder och media. Det är i första hand företagets lokala researrangörer som informe-

rar både personalen i Sverige och färdledare på plats om till exempel ett hinder i turen har 

uppstått. Företaget har ett ansvar att se till att kunderna har mat och husrum om något händer 

på resmålet. Lottie Sundelöf34 berättar om en grupp resenärer som inte kunde ta sig tillbaka till 

Sverige på grund av den dåvarande krisen orsakat av askmolnet från vulkanutbrottet på Is-

land. I efterhand får underleverantörerna som är flygbolagen ersätta företaget enligt EU:s för-

ordningar. Det finns alltid bestående frågor kring exempelvis hur länge ett mindre företag kan 

betala för folk som är strandsatta i ett annat land.    

                                                                   

31
 Lottie Sundelöf, Delägare och Marknadsansvarig Världens resor, intervju den 2 maj 2011 

32
 Ibid. 

33
 Ibid. 

34
 Ibid. 
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Världens Resor arrangerar resor till politiskt instabila regioner eller till länder där det råder en 

politisk stabilitet men har en diktatorisk regim. Trots att det finns en risk att det uppstår oro-

ligheter på resmålen följs Utrikesdepartementets rekommendationer. Samtidigt utgår verk-

samheten i sina beslutstaganden från medarbetarnas egna erfarenheter och kunskap. 

 

Vid större händelser där media blir intresserade av hanteringen är det viktigt att kunna bemöta 

dessa kriser på ett effektivt sätt. Lottie Sundelöf35 berättar vidare att just bemötandet av media 

är något som företaget planerar att införa inom en snar framtid. Bland annat är det viktigt att 

det endast är en person som har ansvaret för att svara på frågor från journalister. 

 

Organisationen - beslut, kompetens och lärande  

Juridiskt sätt bär VD:n det yttersta ansvaret vid beslutsfattande. Dock berättar Lottie Sunde-

löf
36

 att det råder en gemensam ansvarskänsla inom ledningsgruppen och dess arbetsuppgifter.  
 

Lottie Sundelöf37 erkänner att den nya lagen som trädde i kraft i augusti år 2010 inte har dis-

kuterats inom gruppen men förklarar att det ingår i researrangörernas ansvar att ta hand om 

sina kunder. Det är kundernas ansvar att ha de rätta försäkringarna under sina resor. Vi oförut-

sägbara händelser är det Världens Resors uppgift att stå för bland annat de kostnader som 

uppkommer vid extrainsatta flygresor.     

Alla kriser leder till nyttig erfarenhet som kan användas vid hanteringen av andra kriser, anser 

Lottie Sundelöf38. Det är extremt viktigt att som reseföretag vara väl förbereda på alla aspekter 

en kris kan medföra så att inte företaget hamnar i ett stillestånd vid oförutsägbara händelser, 

menar hon vidare. Världens Resor har historiskt sätt haft ett fåtal allvarliga sjukdomsfall och 

endast ett dödsfall. Under tsunamikatastrofen annandag jul år 2004 har Världens Resor haft en 
grupp resenärer i norra Burma som inte drabbats och kontoret kunnat snabbt ta kontakt med 

dem. Denna katastrof har påverkat företaget generellt sett men inte på det sätt att behöva änd-

ra på krisplanen.  

 

Lottie Sundelöf39 är väl medveten över de brister som idag finns i företagets krishanterings-

plan men samtidigt tas dessa i beaktning under den pågående revideringen. Det som hon anser 

skulle tilläggas i en idealtypisk krisberedskap är bland annat praktiska krisscenarioövningar, 

träning i mediehantering och sammanfattningsvis kunna formalisera all arbete i en mall. Före-

taget har haft så kallade Worst Case Scenario (ett slags teoretiska krisscenarioövningar) där 

medarbetarna fått testa olika typer av fall som kan drabba verksamheten och samtidigt ge åt-

gärdsanvisningar. Denna typ av träning ingår i den beredskapsplanen som är under revidering.  

 

Krishanteringsnätverk 

Researrangörens - och Utrikesdepartementets samspel 

Världens Resor följer Utrikesdepartementets avrådan om att inte resa till ett land eller region 

som inte bedöms som säkert. Denna avrådan har stora juridiska och ekonomiska inverkningar 

inte minst på researrangörens verksamhet. Världens resor har i förhållande till större resear-
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rangörer betydligt färre antal kunder och en avrådan som ligger kvar under en längre tid drab-

bar verksamhetens ekonomi avsevärt. Det är av denna anledning Världens Resor vill ha möj-

ligheten till en diskussion med en representant för Utrikesdepartementet för att få förklaring 

på en avrådans grunder. Oftast arrangerar reseföretaget resor till områden belägna utanför 

storstäder och som många gånger inte påverkats av oroligheter eller naturkatastrofer. Jord-

skalvet på Japan i år som orsakat tsunami och en kärnkraftverkskatastrof lett till att Utrikes-

departementet utfärdat en avrådan som gällt för hela Japan inklusive övärlden i södra Japan. 

Övärlden har ett långt geografiskt avstånd till de områden som berörts av kärnkraftverkskata-

strofen och Lottie Sundelöf40 menar att det är just i detta fall en diskussion med Utrikesdepar-

tementet om dess avrådan blir aktuell. Grundat på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter 

anser Lottie Sundelöf41 att vissa områden som tilldelats en avrådan och som ligger kvar under 

flera år anses vara säkra att resa till. Trots detta kan borttagande av en avrådan dröja. ”… se-

dan tycker jag att i och med att vi håller på med långt-bort-från-stan destinationer där det 

inte reser så mycket resenärer till så får man en känsla av att de kanske inte högprioriterar 

uppdateringen av de här reserekommendationerna utan har man lagt en avrådan så blir det 

liksom, det känns som att det blir lite slentrian, att man inte lyfter den och för oss kan det 

vara jättevikigt att få åka där för våra 25 resenärer vilka naturligtvis är lika viktiga” 

 

Lottie Sundelöf42 betonar att de inte har för avsikt att åka till områden där kunders säkerhet 

riskeras utan de önskar en bättre förklaring till avrådansutfärdandet så researrangören ges en 

möjlighet att agera taktiskt och kunna erbjuda sina kunder välutförda förklaringar. I en del fall 

har kommunikationen fungerat effektivt men oftast är det handläggare på Utrikesdepartemen-

tet som endast kan svara på generella frågor och inte besitter den tillräckliga kompetensen att 

erbjuda fullständiga upplysningar vid förfrågan.  

 

Det planeras att med hjälp av SRF få Utrikesdepartementet att förstå betydelsen av både upp-

dateringar av avrådan samt en utförlig förklaring till dessa. SRF är en organisation som Lottie 

Sundelöf43 känner verksamheten kan vända sig till när det handlar om att tyda lagtexter men 

även få en annan slags hjälp kring frågor med juridisk och ekonomisk karaktär.  

Företaget erbjuder en återbetalning till kunder som betalat för sina resor efter att Utrikesde-

partementet utfärdat en avrådan. Om resans avgång ligger ett par månader fram erbjuds kun-

den antingen en avbokning på egen bekostnad av 500 kr eller en ombokning till ett annat res-

mål kostnadsfritt. I detta fall följs Paketreselagen (se Bilaga) står det att kunder har rätt att få 

tillbaka sina pengar ”om UD avråder till destinationen i tid för resans genomförande”. Lottie 

Sundelöf44 har tillfrågat SRF om vart gränsen ligger när lagen talar om ”i tid för resans ge-

nomförande”. SRF har besvarat frågan att det inte finns någon bestämd tid såsom i till exem-

pel Finland eller Danmark. Världens resor har därför satt en gräns på två veckor innan resans 

genomförande. Innan detta datum har då kunderna rätt att antingen avboka eller omboka sin 

resa.     

 

Den kontakt som media har tagit med Världens resor har handlat om hur företaget förhåller 

sig till resor till exempelvis Burma som är ett diktatoriskt land. Hittills har inte verksamheten 
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drabbats av en större kris med många skadliga eller dödliga utfall och då har media inte varit i 

någon tät kontakt med företaget.  

6.6 Svenska Resebyråföreningen  
Svenska Resebyråföreningen bildades år 1937 och är en branschorganisation som företräder 

researrangörer och resebyråer i Sverige. Organisationen har 200 medlemsföretag och baserar 

sin verksamhet på att: 

 

 ge sina medlemmar information och rådgivning, 

 arrangera TRAC- utbildningar (Travel Academy Utbildning) och seminarier till sina 

medlemmar, 

 samarbeta med paraplyorganisationen ECTAA (European Travel Agentss and Tour 
Operators Association) i Bryssel som förmedlar utveckling från EU, 

 förmedla trender och branschutveckling, 

 offentliggöra statistik, 

 genomföra gemensamma marknadsföringsåtgärder, 

 ha verkan på riksdagens, regeringens och offentliga myndigheters förslag och utred-
ningar som påverkar researrangörer och resebyråer och 

 förse sina medlemmar med användbara försäkringar eller krishanteringsmallar (SRF, 
2011a). 

 

SRF har tre anställda där Tomas G Olsson är generalsekreterare och VD för Svenska Reseby-

råföreningens Service AB. Lilian Brunell är Manager och Jonas Thyberg är SRF:s juristkon-

sult (SRF, 2011b).  

 

SRF (Svenska Resebyråföreningen) är en branschorganisation som har som medlemmar rese-

byråer och researrangörer arbetande med utgående turism och verksamma inom Sverige. 

SRF:s uppgift är att ta tillvara sina medlemmars intressen samt ha en nära kontakt med sin 

paraplyorganisation ECTAA vars rapporteringar bearbetas sedan med de svenska EU:s (Eu-

ropeiska Unionen) representanter. Föreningen har också anställt en person med juridisk ut-

bildning som tar hand om resejuridiska frågor. Sedan försöker organisationen rusta sina med-

lemmar med försäkringar. SRF har i uppdrag att arrangera de så kallade TRAC – utbildningar 

som ryktas mot resesäljare och konsulenter och bedrivs i åtta olika städer runt om Sverige. 

Under dessa utbildningar behandlas olika konsumentfrågor och sker inom föreningsramarna 

med interna utbildare.  

 

Lilian Brunell45, manager på Svenska Resebyråföreningen, säger att organisationen strävar 

efter att i slutändan ha resenären så pass skyddad som möjligt. Ett sätt att nå till detta är att 

ställa krav på medlemmarna att betala in sin garanti hos Kammarkollegiet (Resegarantilag 

1972:204, se Bilaga) En stor del av SRF:s medlemmar kan anses vara både researrangörer och 

resebyråer. Exempel på sådana är Globetrotter och Resia som kan beskrivas som online – ar-

rangörer. Travellink, Seat24 är också onlinebyråer som arrangerar och säljer paketresor. 

SRF:s medlemmar täcker ett brett spektrum av företag inom resebranschen – från små reseby-

råer med 2 – 3 anställda till stora resekedjor som Ticnet, American Express och Air Nordic. 
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De största charterarrangörerna verksamma inom Sverige är inte medlemmar hos SRF utan har 

sin egen organisation. 

 

Lilian Brunell46 berättar vidare att den utarbetade krishanteringsmallen som erbjuds förening-

ens medlemmar är i stort sett internt sammanställt. SRF:s Manager47 säger sig vara förhållan-

devis ny på sin arbetsplats (sedan ett halvt år tillbaka) och har inte varit involverad med fram-

tagningen av denna mall. Det är Tomas G. Olsson, SRF:s generalsekreterare, och föreningens 

jurist som i kontakt med reseföreningar, framförallt sådana med kontor i Norden, har arbetat 

fram den krishanteringsmallen aktuell i dagsläget. Det har gjorts vissa försök i början, när den 

ursprungliga mallen skulle skapas, att anlita ett externt företag men det har visat sig att frå-

gans specifik ha krävt utförlig branschkunskap.  

På frågan om ECTAA har på något sätt samarbetat med Svenska Resebyråföreningen vid ut-

formandet av krishanteringsmallen svarar Lilian Brunell48 att de inte har varit engagerade i 

utarbetandet av SRF:s krishanteringsmall utan bevakar frågor och frågeställningar på en mer 

övergripande plan. Krishanteringsmallen är ”… väldigt mycket knutet till hur organisationen 

ser ut i landet du befinner dig.” och bör anpassas till ”… till svenska förhållanden och de 

myndigheter.”, säger SRF:s manager49. Hon menar vidare att även om det anammas vissa eu-

ropeiska framgångsrika praktiker måste det utgås ifrån de rådande branschförhållandena i 

Sverige vid utformandet av den egna mallen.  

 

När det gäller frågan om hur ofta krishanteringsmallen uppdateras svarar Lilian Brunell50 att 

det är ett par år sedan detta hänt. Hon lägger till att det handlar om en mall som varje medlem 

sedan anpassar efter sina egna behov.  SRF kan inte ha en strategi för alla reseföretag efter-

som dessa har olika krav och rutiner som kännetecknar just den researrangören. Krishanter-

ingsmallen är till en viss del allmänhållen och den uppdateras så länge så att den ska kunna 

användas av alla medlemmar hos föreningen men samtidigt förändras det de interna rutinerna 

hos en turoperatör betydligt oftare och detta kräver högre uppdateringsgrad, säger Lilian Bru-

nell51. Ramarna för denna mall anses vara flexibla där det kan prövas olika förslag på krishan-

teringssituation. Överlag är en krishanteringsorganisation ofta byggt på ett och samma sätt 

och lika med den så kallade logg- eller checklista som handlar om hur man ska gå tillväga om 

en kris inträffar.  

 

På frågan om Lagen om konsulära katastrofinsatser (SFS 2010:813, se Bilaga) har påverkat 

arbetet med krishantering svarar Lilian Brunell52 negativt men poängterar att lagens upplägg 

är bra och den tydliggör en del moment av en krishanteringsprocess som förut varit oklara. 

Den har struktur om tillvägagångssätt vid ingripande samt visar ett mer intensivt samarbete 

mellan de olika enheterna i samma myndighet (Utrikesdepartementet). 
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7 Analys 
I detta avsnitt analyseras de insamlade data som ställs mot teorin och jämförs med de olika 

organisationerna mellan sig. I analysdelen utgår vi ifrån de på förhand valda intervjuteman 

för att kunna skapa överskådlighet. Det kan vara svårt att sätta tydliga gränser mellan de 

temana eftersom de behandlar en och samma process och därför kan det hända att dessa te-

man överlappar varandra.  

7.1 Krishanteringsprocessen 
I denna uppsats tas det upp tre olika sätt på fasuppdelning av en krishanteringsprocess. Vi 

utgår ifrån Mitroffs (2005, s.205) Three-phase crisis cycle, Faulkners (2001) Tourism disaster 

management framework. Av Glaessers (2006,s.159) Krishantering lyfts fram den del som 

handlar om Krisplaneringen, det vill säga om planering i förebyggande syfte. Under denna 

rubrik kommer vi att analysera krishanteringsplanens tre huvuddelar: före, under och efter en 

kris.  

7.1.1 Före krisen 
Vid hanteringen av potentiella risker finns olika tillgängliga insatser som organisationer kan 

bruka. Ving använder sig av ett så kallat nordiskt kriscenter som underrättar reseföretaget 

kring potentiella kriser med utgångspunkt i aktuella lägesrapporter runt om i världen. På lik-

nade vis har medlemmarna av Beredskapsgruppen inom Utrikesdepartementet varsitt region-

ansvar med meningen att bland annat förutse eventuella hot och risker. Wilks & Moore 

(2003,s.66-68) samt Robertson, Kean & Moore (2006,s.18-19) behandlar olika aspekter av 

riskhantering.    

 

Enligt Glaesser (2006,s.160) utgör en allmän planering för tänkbara situationer grunden som 

sedan byggs på i en krishanteringsprocess. Denna planering handlar i stort sett om ansvarsför-

delning, gruppfastställande och om vissa infrastrukturella frågor. Mitroff (2005,s.206) inklu-

derar i denna förefas åtgärder såsom byggande av kapaciteter i likhet med Glaesser 

(2006,s.160) men också exponering av svagheter. Alla våra informanter har utformat en kris-

hanterings- eller krisberedskapsplan (olika benämning på samma dokument) men för att be-

döma resultaten har vissa av organisationerna relativt bättre skräddarsytt sina planer i förhål-

lande till andra. Hos researrangörerna Ving och Solresor är denna plan internt utarbetad och 

uppdateras cirka två gånger respektive en gång per år under normala omständigheter, det vill 

säga då en negativ händelse inte inträffat. Researrangören Världens Resor använder sig av 

krishanteringsmallen som Svenska Resebyråföreningen utformat för sina medlemmar och för 

närvarande är denna plan under revidering. Det tyder på att aktörer inom resebranschen är 

medvetna om hotbilden och riskerna som finns i en global skala och stävar efter att vara väl 

förberedda inför kommande kriser.  

En annan aspekt som kan tas i beaktning är organisationens storlek och verksamhetsutvidg-

ning när det gäller ett utförligt arbete med krishanteringsprocessen. Researrangörer såsom 

Världens Resor har troligtvis inte de resurser som krävs för att kunna ha en grupp enbart sys-

selsatt med frågor kring krishantering. Däremot kan det vara nyttigt för företag i liknande om-

fång att anlita externa experter vid utarbetandet av sådana planer. Som Glaesser (2006, s.167) 

påpekar äger dessa konsulter spetskunskap och kan bidra med sin erfarenhet vid utformandet 
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av en framgångsrik krishanteringsplan. Denna och andra researrangörer av samma omfång får 

stödhjälp av branschorganisationen Svenska Resebyråföreningen som i möjlig mån utrustas 

för framtida negativa händelser. Detta kan uppfattas som en extern partner som bidrar med sin 

kunskap i den allmänna planeringen. Sedan utarbetas detaljerna inom företaget för att kunna 

anpassas till de individuella behoven.  

Den svenska reseindustrin regleras av överlag tre lagar vid uppståndelse av negativa händelser 

i stor omfattning – Paketreselagen, Resegarantilagen och den lag som riktar sig direkt mot 

krissituationer – Lagen om konsulära katastrofinsatser (se Bilaga). Dessa lagar anger tydligt 

vilka rättigheter och skyldigheter alla inblandade sidorna har. Här inkluderas kunder, resear-

rangörer och Utrikesdepartementet. Researrangörer känner väl till deras skyldighet gentemot 

sina kunder att förse dem transport, boende och livsmedel om det uppstår en katastrof under 

resan. Om detta går ut över deras möjligheter ingriper Utrikesdepartementets och andra statli-

ga myndigheter för att kunna lösa situationen.  

 

Reserekommendationer utfärdas efter upptäckt och analys av tidiga varningssignaler. Faulk-

ner (2001) inkluderar dessa varningssystem i prodromalsfasen då en katastrof närmar sig. I 

allmänhet är det Utrikesdepartementet som använder sig av detta informationsinsamlingssy-

stem medan researrangörer följer de befintliga varningarna. Reseföretagen förlitar sig på att 

Utrikesdepartementets representanter på plats i det drabbade landet och tidigt kan urskilja 

varningssignaler eftersom det är de som äger denna kompetens. Världens Resor använder sig 

av färdledare som befinner sig på destinationen och har hög lokalkännedom samt samarbetar 

med inhemska researrangörer. På det sättet har de sina ”ambassader” på olika destinationer 

runt om i världen som kan förse företaget med aktuell information om läget i landet. Vings 

krisberedskap är kopplad till ett nordiskt kriscenter som omvärldsbevakar och rapporter åt 

företaget.  

Ytterligare administrativa principer som Katastrofkommissionen har arbetat fram är behovet 

att träna myndigheter i krishantering och utföra krisscenarioövningar. Evans & Elphick 

(2005) talar även om praktiska övningar och pappersövningar samt scenarioplanering men 

inkluderar detta under utbildning av organisationens medarbetare. 

 

Glaesser tar upp den yttersta betydelsen av krisscenarioövningar vid upptäckt av eventuella 

brister i de befintliga krishanteringsplanerna. Det visar sig att researrangörerna har utarbetat 

olika krisscenarion men dessa finns i pappersform och inkluderar inte några praktiska övning-

ar med personalen. Utrikesdepartementets enheter runt om i världen genomgår däremot en 

sådan utbildning baserad på verklighetsnära händelser och sedan utvärderas handlandet och de 

upptäckta bristerna i beredskapsplanen åtgärdas.  

I den andra delen av planeringsprocessen pratar Glaesser (2006,s.172) om att detta kan vara 

svårgenomfört på grund av brist på ekonomiska resurser och humankapital. I detta fall re-

kommenderar han att organisationer verksamma inom samma bransch kan sammanslutas och 

göra de övergripande insatserna tillsammans och sedan utarbeta detaljerna internt inom före-

taget. Detta kan ses som en lösning åt researrangörer som inte har möjligheten att utföra den 

krävande uppgiften av att genomföra krisscenarioövningar själva.  
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7.1.2 Under krisen 
Evan & Elphick (2005) menar att en organisation inte ska fatta förhastade beslut utan ska 

överväga alla alternativ innan det kan tas avgörande bestämmanden. Ving har en egen krisor-

ganisation som snabbt kan sammanställas och ingripa vid en krissituation. Den information 

som behöver förmedlas till personal som befinner sig på det drabbade resmålet måste kunna 

hanteras i första hand inom företaget för att inte riskera missförståelse som kan fördröja och 

försvåra krishanteringsarbetet.   

 

Glaesser (2006,s.160) påpekar att ansvarsområden och befogenheter vid krissituationer ska 

fastställas i den generiska planeringen, det vill säga under förberedelsen av krishanteringspla-

nen. Under en kris samlar både reseföretagen Ving och Solresor sina respektive krishanter-

ingsgrupper där varje medlem bidrar med sin specialistkunskap och leds av en krisledare. 

Världens Resors krishanteringsgrupp är på förhand bestämd men fördelningen av ansvarsom-

råden utgår ifrån beroende på inom vilket geografiskt område krisen har inträffat. Samtliga 

medlemmar i Världens Resors ledningsgrupp har olika grader av kunskaper och erfarenhet 

inom den interna destinationsfördelningen. Solresor och Ving har jämförelsevis större antal 

kunder och ett bredare kundsegment medan researrangören Världens Resor är mer nischad i 

sitt utbud. Detta faktum löper större risk för företag i Vings och Solresors omfattning att en 

katastrof kommer att inträffa på någon av deras destinationer men de mindre företagen kom-

mer förmodligen drabbas hårdare ekonomiskt.  

 

En organisations krisansvarig bör vara medveten om på vilket sätt massmedia rapporterar om 

negativa händelser, menar Boin (2005:104, s.348-350). Enligt Ving går det ideala mediebe-

mötandet ut på att vara tillgänglig och professionell gentemot dem. Världens Resor är också 

medvetna om vikten av mediehantering och därför förbereder de en kurs i mediehantering åt 

sina medarbetare. Beredskapsgruppen inom Utrikesdepartementet är endast sysselsatta med 

krishanteringsuppgifter och lämnar mediekontakten till pressenheten. 

Beredskapsgruppen inom Utrikesdepartementet har byggt upp ett verktyg som de använder 

vid uppståndelse av katastrofer. I första hand behövs det personal som ska kunna besvara tele-

fonsamtal men sedan ingår personal på plats i det drabbade landet samt förstärkningsstyrkor. 

Samtliga av dessa insatsstyrkor ingår i ett krishanteringsnätverk och ska ständigt vara till-

gängliga och förberedda i likhet med militärstyrkor. För detta syfte krävs det en bra kommu-

nikation mellan dem. Detta finner stöd i Leighton & Shelton (se Anthonissen 2008, s.24-43). 

Syftet med inrättandet av sådana grupper är att förhindra en negativ utveckling av en kris och 

förmildra deskador som en kris kan medföra. På detta sätt arbetas det reaktivt enligt Mitroff 

(2005,s.210-211).    

7.1.3 Efter krisen 
Utrikesdepartementets beslut för bildandet av Gruppen för konsulära beredskapsfrågor är en 

följd av en genomgripande omorganisering inom Utrikesdepartementet efter bristen på struk-

tur och rutiner som upptäcktes i samband med tsunamikatastrofen år 2004. Dessutom är infö-

randet av Lagen om konsulära katastrofinsatser (SFS 2010:813, se Bilaga) resultatet av det 

efterarbete som gjorts. Efter varje kris reviderar Ving sin krishanteringsplan. Strax efter rese-

företaget återhämtat sig från en kris effekter samlas gruppen som ansvarar för hanteringen av 

krissituationer och utvärderar sitt handlande under den senaste krisen. Mitroff (2005, s.210-

211) anser att organisationer bör granska och undersöka vad företaget gjort för rätt och fel 
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under krissituationen för att kunna lära sig av eventuella misstag. Samtidigt ska dessa lärdo-

mar leda till en revidering av den existerade krisberedskapsplanen. Mer om hur organisations-

lärandet i 7.2 lärande.      

7.2 Organisationen – beslutsfattande, kompetens och lärande 
 

Beslutsfattande  
Vings krishanteringsgrupp består av drygt åtta personer där bland annat VD:n och Informa-

tionschefen ingår. Hanteringen av kriser inom reseföretaget Solresor består av en grupp på två 

eller flera personer där gruppens krisansvarige fattar de slutgiltiga besluten vid en krissitua-

tion. Dock är det verkställande direktören som har det yttersta ansvaret vid beslutsfattande.  

Detta förklarar Glaesser (2006, s.160) är en del av en organisations generiska planering. Den-

na planering rör sig om fastställande av ansvar och befogenheter och det är oftast den högsta 

ledningen som utövar verkställande funktioner under rådande krissituationen. Världens Resor 

däremot tar sina beslut inom ledningsgruppen som består av de tre delägarna.  

 

Kompetens/utbildning 

Glaesser (2006,s.171) påstår att det är nödvändigt att ha tillräckligt med mänskliga resurser 

som kan ta emot telefonsamtal från anhöriga och media under en krissituation. Gruppen för 

konsulära beredskapsfrågor inom Utrikesdepartementet har en så kallad beredskapsstyrka som 

fungerar som en förstärkning av den befintliga styrkan som det nämnts ovan (se 7.1.2). Be-

redskapsstyrkans uppgift är att bland annat att kunna hantera alla samtal som kommer in till 

Utrikesdepartementet under en kris genom tillämpningen av Lottakåren. Att ha tillräckligt 

med personal för att kunna hantera alla telefonsamtal som tillkommer vid en krissituation är 

en viktig aspekt för att en organisation ska betraktas som tillförlitlig och kompetent. Världens 

Resor har däremot ansett att det råder kommunikationsbrist mellan Utrikesdepartementet och 

researrangören vid flertalet gånger. Detta uppfattas som kompetensbrist eftersom reseföretag 

bör kunna ge en utförlig information till sina kunder när de kräver detta. Om kompetens inom 

företaget saknas kan denna anlitas i form av externa experter som redan nämnts i 7.1.1. 

 

Relevant utbildning riktad mot personalen arrangeras och genomförs i samtliga organisatio-

ner. Detta anser Glaesser (2006, s.176) är en central aspekt för att få hög acceptansnivå för 

krisplanering. 

 

Lärande 

Både Boin (2005) och Evan & Elphick (2005) anser att efterkrisfasen ska användas för att dra 

lärdomar från krisen som varit och lämpas till framtida kriser. Boin (2005) talar om att ha en 

utarbetad plan för att hantera denna fas medan Evan & Elphnick (2005) kallar detta för debri-

efing (avrapportering). Mitroff (2005, s.210-211) tar också upp en organisations nödvändiga 

komponenter för att kunna hantera en kris. En av dessa är krismekanismer och handlar om att 

efter en kris ska de dragna lärdomarna användas till kommande kriser. Denna typ av lärande 

beskriver också Argyris (1977) och kallar det för dubbelt lärande. Vings krisgrupp granskar 

och reviderar deras krishanteringsplan efter varje kris. Den nyvunna kunskapen används se-

dan vid kommande kriser. Gruppen för konsulära beredskapsfrågor har tillsatts efter de omfat-

tande brister på struktur och rutiner som upptäckts i samband med tsunamikatastrofen år 

2004. Då har hela organisationen ifrågasatts och omorganiserats. Detta är enligt Argyris ett 

trippellärande. Solresor har inte haft någon verksamhet och Världens resor har inte haft rese-
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närer i den drabbade regionen under Tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004. En sådan 

händelse har förmodligen skakat om dem personligen men inte påverkar företaget i något stor 

utsträckning. 

Användandet av externa experter är en av katastrofkommissionens principer för att ha en 

framgångsrik  krisberedskap (SOU, 2005:104, s.342-344). Som tidigare nämnt finns det både 

fördelar och nackdelar med att inkludera externa experter i verksamheten (Glaesser, 2006, 

s.167). Ving används av experter som är externa för företaget men ingår i koncernen Thomas 

Cook. Dessa konsulter har både insyn på organisationen och står utanför det konkreta företa-

get – researrangören Ving. De andra organisationer presenterade i arbetet har inte anlitat ex-

terna experter vid utarbetandet av sin krishanteringsplan. Frågan är om dessa organisationer 

äger den rätta kompetensen för att kunna utforma beredskapsplanen på egen hand och hur 

använder blir denna i en situation då denna bör tillämpas.  

7.3 Krishanteringsnätverk 
En av Katastrofkommissionens anvisningar (Boin SOU 2005:104, s.342) till Utrikesdeparte-

mentet berör behovet att ha ett krishanteringsnätverk med grundläggande responsmekanismer 

såsom räddningsstyrkan och skyddsanläggningar samt alla väsentliga aktörer som olika exper-

ter, massmedia och externa intressenter ska ingå. Evans & Elphnick (2005) nämner i de all-

männa lärdomarna för reseindustrin att externa grupper som kan vara behjälpliga under kris 

som exempelvis landets regering måste identifieras. Utrikesdepartementet, researrangörerna 

Världens Resor och Ving samt SRF har ett utarbetat krishanteringsnätverk. 

 

Mitroff (2005, s.212-213) tar upp de aktörer som påverkas av en kris. Dessa kan till exempel 

vara regeringen, media, konkurrenter (det vill säga andra researrangörer i detta fall), och så 

vidare. Faulkner (2001) betonar också betydelsen av att kunna identifiera de väsentliga privata 

och offentliga aktörerna i en förehändelsefas. Under en kris spelar nätverken en roll som 

kommunikationsmedium. Det har utformats en uppfattning att de mindre researrangörerna 

hamnar i skuggan av de större när det gäller kommunikation mellan de inblandade aktörerna. 

Detta kan bero på antingen avsaknaden eller det låga antalet turister på den berörda platsen. 

De mindre researrangörer representeras på inrättade av Utrikesdepartementet möten av deras 

branschorganisation Svenska Resebyråföreningen. Detta kan vara ett annat skäl till varför 

dessa mindre företag har svårt att komma i kontakt med Utrikesdepartementet när de vill få 

svar på sina frågor direkt. Utrikesdepartementet har en tätare kontakt med de större researran-

görerna samt som nämnts ovan med Svenska Resebyråföreningen. Å andra sidan har Utrikes-

departementet byggt ett krishanteringsnätverk med aktörer som ingår i deras Nationella stöd-

styrka. Sådana andra intressenter kan vara Polisen, Socialstyrelsen, Röda Korset, Rädda Bar-

nen och Svenska kyrkan. Utrikesdepartementet samarbetar med en rad olika aktörer beroende 

på vilket av deras verktyg kommer att användas. Dessa andra parter finns antingen inom 

myndigheten eller utanför som till exempel researrangörer och samarbetsorganisationer inom 

Norden.  
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8 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna och diskuteras om syftet med uppsatsen uppfylls. 

Kapitlet avslutas med vissa anvisningar som tagits fram.   

 

Syftet med denna uppsats har varit att ” att jämföra och analysera researrangörers - och Utri-

kesdepartementets krisberedskap när det gäller svenska medborgares säkerhet vid utomlands-

resor”. Detta har besvarats genom att i analysdelen sätta de empiriska data i förhållande till 

den teoretiska ramen. Av resultaten kan vi utläsa att i sitt omfång stora researrangörer som 

blivit utsatta för tidigare kriser är så pass förberedda inför kommande negativa händelser. De 

har skaffat sig erfarenheter och dragit lärdomar ur sitt handlande i underkrisfasen. Sedan har 

de tillgång till resurser och experter (interna och externa). Det mindre företaget däremot har 

inte haft möjligheten att bygga en krishanteringsgrupp som enbart ansvarar för verksamhetens 

beredskap. Även då strävar företaget efter att ha en välfungerande krishantering som stämmer 

överens med den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats.  

 

Researrangörer däremot brister när det gäller att införa krisövningar. Krisövningar verkar un-

derskattas av researrangörerna medan Utrikesdepartementet genomför fullständiga krisscena-

rioövningar en gång per år. En kris liknar troligtvis inte en annan men för att personalen ska 

kunna skapa sig rutiner innan en kris inträffar kan dessa övningar ge dem ovärderlig kompe-

tens under en krissituation. Krisscenarioövningarna som en del av krishanteringsprocessen har 

negligerats av researrangörer förmodligen i brist på resurser och tid. En av Utrikesdeparte-

mentets huvuduppgifter är att snabbt kunna agera vid inträffande av negativa händelser i olika 

delar av världen. Dessutom granskas regeringens och statens handlande ständigt av media. 

Detta kan ha lett till den högre nivån av beredskap än researrangörernas.  

Utrikesdepartementet erkänner att de hanterat tsunamikatastrofen på ett mindre bra sätt och 

därefter har det skett en hel del förändringar som pekar på att staten har lärt sig något av sina 

misstag. Efteråt har det skett en fullständig omorganisering av verksamheten. Hur mycket av 

denna organisation som kan lämpas till verkligheten kan knappast bedömas men utifrån det 

teoretiska perspektivet samt Katastrofkommissionens rapports anvisningar kan konstateras att 

den svenska staten är välutrustat inför en omfattande kris eller katastrof av något slag. 

 

Uppsatsens frågeställningar har varit följande: 

 

●• Hur är krishanteringsarbetet utformat i respektive organisation? 

●• I vilket mån har dessa organisationer byggt upp ett krishanteringsnätverk där olika aktörer 

samarbetar vid uppståndelse av en kris? 

●• Har organisationerna påverkats av tidigare kriser och har detta lett till en förändring i deras 

krishanteringsarbete? 

 

Utrikesdepartementet tillsatte för ett par år sedan en enhet som är sysselsatt med krishanter-

ingsarbetet inom organisationen. Samtliga researrangörers krishanteringsarbete är utformat 

genom krishanteringsplaner som i första hand utarbetats internt. Den jämförelsevis mindre 

researrangörens beredskapsplan är under revidering eftersom det skett en del förändringar i 

organisationsstrukturen under den senaste tiden. 
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De tre researrangörerna samarbetar med Utrikesdepartementet vid uppståndelse av en kris 

som berör alla inblandade parter. Förutom detta samarbete har vi dragit slutsatsen att den i 

förhållandevis mindre researrangören har ett större behov av ett fungerande krishanterings-

nätverk där olika aktörer samarbetar vid uppståndelse av en kris.  

 

Samtliga av de organisationer som valts att undersökas har tidigare upplevt kriser som på oli-

ka sätt påverkat deras krishanteringsarbete. Utrikesdepartementet är den organisation som 

berörts på ett mer omfattande vis jämfört med researrangörerna. Medan hos Utrikesdeparte-

mentets har detta lett till en genomgripande omstrukturering av deras verksamhet har det hos 

researrangörernas resulterat i en revidering av den befintliga krishanteringsplanen.  

 

Slutligen kan det tilläggas att ett krishanteringsnätverk där alla parter samarbetar och bidrar 

med sin erfarenhet och kompetens kan leda till ett framgångsrikt bemötande av framtida kriser 

och katastrofer i olika punkter av världen.  
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9 Förslag till vidare forskning: 
I detta avslutande kapitel presenteras förslag till vidare forskning.  

Syftet med denna forskning har varit att jämföra och analysera Utrikesdepartementets och de 

svenska researrangörernas krisberedskap. Eftersom detta är en omfattande process har vi inte 

kunnat komma in på detaljer i alla dess faser. Forskning kring var och en av faserna i krishan-

teringen skulle ge insyn i flera aspekter än de som kunnat belysas här. Dessutom en kvantita-

tiv ansats då beredskapsnivån på alla organisationer skulle mätas genom att sätta kriterium 

kan vara av intresse. Vi utgår i denna uppsats ur organisationsperspektivet, vidare skulle det 

också vara intressant av att vända på perspektivet. Hur kunder upplever att krishanteringen 

går till? Eller, hur medarbetare värdesätter processen inom sitt företag?   
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Intervjumanual 1: Researrangör 

Krishantering 

 Har ni en utarbetad krishanteringsplan? 

 Om ja, hur ofta uppdateras denna krishanteringsplan? 

 Är krishanteringsplanen intern eller gemensam utarbetad med andra researrangörer? 

Är den även skapad tillsammans med andra aktörer? 

 Har ni anlitad någon extern konsult vid arbetet med krisberedskap? 

 Hur ser arbetet med krishantering ut? 

 Hur många är det som jobbar med krishantering på ert företag? 

 Hur går en feedback- och utvärderingsprocess till efter att ni har tillämpat er krishan-

teringsplan? Både när det gäller er egen personal och nätverkande aktörer. 

 Hur länge har ni arbetat med krishantering och har något förändrats efter stora händel-

ser såsom tsunamikatastrofen år 2004? 

 Hur når ni ut till era resenärer vid uppståndet av en kris? Vet era resenärer vad de ska 

göra innan en kris inträffar? Informerar ni era resenärer på något sätt i preventivt syf-

te? 

 Kan ni berätta kort om vilket ansvar ni har gentemot era kunder som befinner sig ut-

omlands vid uppståndelsen av en kris? 

 Hur arbetar ni med resor till nya destinationer som är till exempel politiskt oroliga? 

Hur förmedlar ni den potentiella risken? 

 

Organisationen – beslutsfattande, kompetens, lärande 

 Hur ser organisationen för krishanteringen ut? Är det en person som fattar besluten el-

ler är det en arbetsgrupp som gör detta?  

 Kan du beskriva beslutfattandeprocessen vid oförutsedda händelser? 

 Utarbetar ni krisscenarion med ledningsgruppen och övriga medarbetare? 

 Vilka lärdomar har ni tagit med er av tsunamikatastrofen i Sydostasien?  

 Anser ni att något har förändrats i arbetet med krishantering efter denna händelse? I så 

fall vad? 

 Vem bär ansvaret vid fattande av ett hypotetiskt felbeslut? 

 Hur arbetar ni internt med hantering av kriser? Både när det gäller kontorspersonalen 

och personalen på plats i det drabbade landet. 

 Hur har arbetet med krishantering utvecklats över tiden? Kan man säga att en kris har 

lett till något positivt i slutändan? 

 Hur ser den idealtypiska krisberedskapen ut för dig? 
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Samspel mellan researrangörerna och Utrikesdepartementet 

 Hur förhåller ni er till Utrikesdepartementets avrådan till att resa till vissa länder? 

 Vad har ni och Utrikesdepartementet för ansvarsområden? 

 Vid en potentiell kris där era resenärer måste evakueras, samarbetar ni med aktörer 

som Utrikesdepartementet? 

 Erbjuder ni en återbetalning till de kunder som har bokat och betalat sin resa till ett 

land innan Utrikesdepartementet avråder svenska turister att åka till det landet? 

 Samarbetar ni med andra aktörer i ett så kallat krishanteringsnätverk (såsom media 

och experter)? I så fall på vilket sätt och hur har detta nätverk skapats? 

 Hur hanterar ni medias eventuella påtryckningar vid kriser då svenskar turister måste 

evakueras?  

 Hur har medias roll förändrats genom tiden?  

 Har ert företag påverkats av lagen om konsulära katastrofinsatser som trädde i kraft 

den 1 augusti 2010? Lagen som berör alla svenska resenärer utomlands som drabbas 

av en katastrof eller kris. Om ja, på vilket sätt? 
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Intervjumanual 2: Utrikesdepartementet  

 Vilka ingår i beredskapsgruppen? 

 Hur ser denna grupps organisationsstruktur ut? 

 Vilken är beredskapsgruppens uppgift? 

 Har ni byggt ett krishanteringsnätverk?  

 Samarbetar ni med andra aktörer i ett så kallat krishanteringsnätverk (såsom media 

och experter)? På vilket sätt i så fall?   

 Hur är er beredskapsplan utformad? Är den statisk eller flexibel? Är den anpassad ef-

ter olika typer av katastrofer som inträffar?  

 Hur hanteras medias eventuella påtryckningar vid katastrofer då många svenska turis-

ter är drabbade?  

 Vilka kompetenser finns på ambassaderna när det gäller krisberedskap? 

 Utarbetar ni imaginära krisscenarion med ledningsgruppen och övriga medarbetare? 

 Hur går en feedback- och utvärderingsprocess till efter att ni har tillämpat er krisbe-

redskapsplan? Både när det gäller er egen personal och nätverkande aktörer. 

 Hur ser samarbetet med researrangörerna ut vid en eventuell katastrof i utlandet där 

svenska medborgare påverkas? 

 Vad gör Utrikesdepartementet för att hjälpa svenska medborgare i utlandet vid inträf-

fandet av en katastrof? 

 Vad krävs det för att Utrikesdepartementet ska kunna hjälpa en svensk turist utom-

lands? 

  Vilka är de betydande förändringarna som skedde inom beredskapsgruppen i kopp-

ling till tsunamikatastrofen år 2004? 

 Vilka är de bakomliggande anledningarna till införandet av lagen om konsulära kata-

strofinsatser? 

 Hur påverkas er organisation av den nya lagen om konsulära katastrofinsatser som 

trädde i kraft den 1 augusti 2010?     
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Intervjumanual 3: Svenska Resebyråföreningen 

 Kan du berätta mer ingående det föreningen arbetar med? 

 Kan du ge exempel på turoperatörer som är medlemmar i SRF? 

 Hur har krishanteringsmallen skapats? Har den skapats internt eller tillsammans med 

andra aktörer? (till exempel researrangörer) 

 Hur ofta uppdateras denna krishanteringsmall? 

 Samarbetar ni med ECTAA när det gäller krishantering? Om ja, på vilket sätt? (utgått 

eftersom den besvarats under föregående frågor) 

 Har ni anlitat en extern konsult vid utarbetandet av krishanteringsmallen? (utgått efter-

som den besvarats under föregående frågor) 

 Har lagen om konsulära katastrofinsatser (2010:813) som trädde i kraft 1 augusti 2010 

påverkat arbetet med hantering av kriser?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

Lag om konsulära katastrofinsatser 

Källa: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12874 

 

SFS nr: 2010:813 

 

     Departement/ 

        myndighet: Utrikesdepartementet 

 

           Rubrik: Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser 

 

         Utfärdad: 2010-06-17 

 

 

Allmänna bestämmelser 

 

1 § Staten ska genomföra en konsulär katastrofinsats för att bistå enskilda 

när många människor med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller 

en katastrof utomlands och behoven av evakuering och andra åtgärder med 

hänsyn till händelsens karaktär, följder och omständigheterna i övrigt inte 

kan tillgodoses på annat sätt och insatsen inte heller av något annat skäl 

möter särskilda hinder. 

2 § Bestämmelser om katastrofmedicinska insatser utomlands finns i lagen 

(2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. 

Vem som omfattas av en konsulär katastrofinsats 

3 § En konsulär katastrofinsats kan endast omfatta 

1. svenska medborgare, 

2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, 

3. i Sverige bosatta utlänningar, 

4. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge samt deras familjemed-

lemmar, i den utsträckning som följer av de konsulära skyldigheter som Sve-

rige har i förhållande till dessa länder i enlighet med artikel 34 i den 

nordiska samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Sverige, Dan-

mark, Finland, Island och Norge (SÖ 1962:14 och SÖ 1974:31), och 

5. medborgare i länderna inom Europeiska unionen, i den utsträckning som 

följer av de konsulära skyldigheter som Sverige har i förhållande till des-

sa länder i enlighet med EUF- fördraget. 

Beslut om konsulär katastrofinsats 

4 § Regeringen beslutar i fråga om en konsulär katastrofinsats ska genomfö-

ras. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12874
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Ersättningsskyldighet 

5 § Den som omfattats av en konsulär katastrofinsats är skyldig att ersätta 

staten för kostnader som uppstått när han eller hon transporterats eller 

fått hälso- och sjukvård. 

Om en konsulär katastrofinsats omfattat någon som vid insatsen är under 18 

år, är den som var förmyndare när händelsen som föranledde ersättningsskyl-

digheten inträffade skyldig att ersätta kostnader som avses i första styck-

et. Om det finns särskilda skäl får ersättningskravet framställas mot den 

underårige. 

Om en konsulär katastrofinsats omfattat transport av avliden är den avlidna 

personens dödsbo ersättningsskyldigt för transportkostnaderna. 

6 § Frågor om ersättning till staten prövas av den myndighet som regeringen 

bestämmer. 

7 § Ersättningsskyldighet enligt 5 § får jämkas eller efterges om det finns 

särskilda skäl för det med hänsyn till den betalningsskyldiges personliga 

eller ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. 

Indrivning 

8 § Belopp enligt 5 § som inte betalas ska lämnas för indrivning. Vid in-

drivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Bestämmelser om 

indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar 

m.m. 

Regeringen meddelar föreskrifter om att indrivning inte ska begäras för 

ringa belopp. 

Överklagande 

9 § Beslut om ersättningsskyldighet får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Övriga bestämmelser 

10 § Bestämmelser om konsulärt ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands 

finns i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd till enskilda som omfattas av en konsulär katastrofin-

sats i enlighet med denna lag omfattas inte av lagen om konsulärt ekono-

miskt bistånd. 

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om konsulär katastrofinsats.  
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Resegarantilagen 

Källa: Kammarkollegiet (2011) http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/om-

resegarantilagen 

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser 

Utfärdad: 1972-06-06, Omtryck: SFS 1996:354, Uppdaterad: t.o.m. SFS 

2009:1085 

Resegarantilag (1972:204) 

1 § Den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt lagen 

(1992:1672) om paketresor skall, innan han marknadsför en paketresa eller 

transport som sker tillsammans med en paketresa, ställa säkerhet hos Kam-

markollegiet. 

Skyldigheten att ställa säkerhet gäller även den som annat än tillfälligt-

vis säljer eller marknadsför 

1. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som 

sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, 

2. resor som består av transporter och utbildningsvistelser med inkvarte-

ring i form av boende i en värdfamilj, även om inkvarteringen är kostnads-

fri. Lag (2002:601). 

1 a § För andra resor än paketresor enligt lagen (1992:1672) om paketresor 

skall bestämmelserna i denna lag tillämpas endast om resan är avsedd att 

förvärvas huvudsakligen för enskilt ändamål. Lag (2002:601). 

1 b § Bestämmelsen om skyldighet att ställa säkerhet i 1 § andra stycket 

tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare 

som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES). Lag (2009:1085). 

2 § Kammarkollegiet prövar om det föreligger skyldighet att ställa säkerhet 

enligt denna lag. Lag (1996:354). 

3 § Om Kammarkollegiet inte medger annat, skall säkerhet bestå av en av 

bank, kreditmarknadsföretag eller försäkringsbolag utfärdad betalningsut-

fästelse, som fullgörs vid anfordran. Lag (2004:426). 

4 § Säkerhet skall gälla det belopp, som Kammarkollegiet med hänsyn till 

reseverksamhetens art och omfattning bestämmer. Om det finns särskilda skäl 

får kollegiet efterge kravet på säkerhet. Lag (2002:601). 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1972%3A204%24
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P1S2
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4 a § Om den som är skyldig att ställa säkerhet enligt denna lag underlåter 

att göra det, får Kammarkollegiet förelägga honom vid vite att fullgöra sin 

skyldighet. Lag (2002:601). 

5 § Kammarkollegiet får, om det finns skälig anledning att anta att skyl-

dighet att ställa säkerhet föreligger, ålägga den som marknadsför en resa 

att lämna de uppgifter om sin verksamhet som är nödvändiga för att frågan 

om säkerhet skall kunna prövas. Om den uppgiftsskyldige inte lämnar de be-

gärda uppgifterna, får kollegiet förelägga honom vid vite att fullgöra sin 

skyldighet. Lag (1996:354). 

6 § Säkerhet får tas i anspråk för att betala tillbaka pengar som betalats 

för en resa som omfattas av garanti enligt denna lag och som blir inställd 

eller av annan anledning inte blir av. Om det finns synnerliga skäl skall 

detta gälla även om resenären har avbeställt en sådan resa kort tid innan 

den skulle ha påbörjats. I fråga om resor som har påbörjats men inte slut-

förts får säkerheten tas i anspråk för resenärers uppehälle under resan, 

deras återresa och skälig ersättning till dem för värdet av de förmåner de 

gått miste om genom att resan avkortats. 

Ersättning får betalas ut till den som tillhandahåller uppehälle eller 

återresa åt en resenär. 

Om den som har ställt säkerhet har försatts i konkurs eller måste antas 

vara på obestånd, får säkerheten tas i anspråk även för att betala nödvän-

diga kostnader för dels biträde åt deltagare i resor som avbrutits, dels 

utredning i ärenden om ianspråktagande av säkerheten. 

Pengar som betalats ut får återkrävas från resenären endast om denne genom 

otillbörligt handlande orsakat en kostnad som medlen tagits i anspråk för. 

Lag (2002:601). 

7 § Säkerhet som ställts av en återförsäljare får inte utnyttjas, om arran-

gören ställt sådan säkerhet som kan tas i anspråk enligt denna lag. Lag 

(1992:1673). 

8 § Framställning om att säkerhet skall få tas i anspråk skall göras inom 

tre månader efter det att den resa, som avses med framställningen, in-

ställts, förklarats ej komma till stånd eller avbrutits eller, i fall som 

avses i 6 § tredje stycket, efter det att kostnaden uppkommit. Försummas 

det, upphör rätten till ersättning ur säkerheten. Lag (1996:354). 

9 § Ärende om ianspråktagande av säkerhet prövas av en särskild nämnd, Re-

segarantinämnden. 

10 § Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter, av vilka två 

utses bland personer, som kan anses företräda konsumentintressen, och två 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P6S3
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bland personer, som kan anses företräda företagarintressen. För varje leda-

mot skall det finnas ett tillräckligt antal ersättare. Ordföranden och er-

sättare för honom skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

Ordföranden, andra ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Lag 

(1988:208). 

11 § Nämnden är beslutför, när ordföranden och två andra ledamöter är när-

varande. I beslut skall lika antal företrädare för konsumentintressen och 

företagarintressen deltaga. 

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas före-

skrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. 

Ordföranden får ensam på nämndens vägnar vidta förberedande åtgärder och 

avgöra ärenden av mindre vikt. Ordföranden får överlåta sådana uppgifter 

till handläggare vid Kammarkollegiet som utför kansligöromål åt Resegaran-

tinämnden. Lag (1996:354). 

12 § Kammarkollegiet verkställer de utbetalningar, som nämnden beslutat. 

Lag (1994:405). 

13 § Kammarkollegiet skall återlämna säkerhet, som icke längre fyller något 

ändamål. Lag (1994:405). 

14 § Till böter eller fängelse i högst ett år skall den dömas som uppsåtli-

gen säljer eller marknadsför en resa utan att ha ställt säkerhet som krävs 

enligt denna lag. 

Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

1. lämnar oriktig uppgift vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som ålagts 

honom med stöd av 5 § eller 

2. underlåter att fullgöra sådan uppgiftsskyldighet. 

För en gärning som avses i första stycket skall inte någon dömas till an-

svar i den utsträckning gärningen omfattas av ett vitesföreläggande enligt 

4 a §. För en gärning som avses i andra stycket 1 skall inte någon dömas 

till ansvar, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Inte heller 

skall någon dömas till ansvar för en gärning som avses i andra stycket 2 i 

den utsträckning gärningen omfattas av ett vitesföreläggande enligt 5 §. 

Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgivande av 

Kammarkollegiet. Lag (2002:601). 

15 § Kammarkollegiets beslut enligt 4 a § eller 5 § får inte överklagas. 

Andra beslut av kollegiet enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-

ten. 

Kammarkollegiet får förordna att ett beslut om säkerhet skall gälla omedel-

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm#K16
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P4_a
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P5
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bart. 

Resegarantinämndens beslut får inte överklagas. 

Har en säkerhet tagits i anspråk för betalning som bort utgå ur en annan 

säkerhet, får Resegarantinämnden ta upp ärendet till ny prövning. Lag 

(2002:601). 

16 § har upphävts genom lag (1985:859). 

Övergångsregler 

Övergångsbestämmelser 

1996:354 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996. 

2. De äldre bestämmelserna i 8 § gäller dock fortfarande i fall då en hän-

delse som avses där har inträffat före ikraftträdandet. 

2002:601 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. 

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som 

meddelats före ikraftträdandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.HTM#P8


 

71 

 

Paketreselagen  

Källa: Kammarkollegiet (2011) http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/om-

resegarantilagen 

Lag (1992:1672) om paketresor 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom återför-

säljare, säljer eller marknadsför. 

2 § Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan av-

tal träffas och som 

1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i 

kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av ar-

rangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvarte-

ring, 

2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt 

3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser 

som är knutna till varandra. 

 

Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall betalas 

var för sig. 

Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som en-

bart ett led i en transporttjänst. 

När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även arran-

gemang där transport inte ingår. 

3 § I lagen avses medarrangör: den som annat än tillfälligtvis organiserar 

paketresor och säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återför-

säljare,återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som or-

ganiseras av någon annan såsom arrangör,resenär: den som själv eller genom 

någon annan förvärvar en paketresa,avtal: den överenskommelse om en paket-

resa som träffas mellan å ena sidan resenären och å andra sidan arrangören 

och återförsäljaren eller en av dessa. 

4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till 

nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar paketresan 

huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i dennes yrkesmäs-

siga verksamhet. 

Information m. m. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm#P2S1N1
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5 § Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall innehålla 

tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande fall om res-

mål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser, be-

talningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan. 

Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Ändring-

ar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll om det 

har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras 

om ändringarna. 

6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om 

sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån 

det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och vi-

sum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

I god tid före resan skall resenären på lämpligt sätt få information om 

1. transportarrangemang och försäkringsmöjligheter, 

2. sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i kon-

takt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för anhöriga 

att komma i kontakt med resenären om denne är underårig. 

7 § Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller infor-

mation enligt 5 § första stycket. 

Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt 6 

§. 

Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknadsfö-

ringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ 

om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig en-

ligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:494). 

Avtalet 

8 § Arrangören skall se till att avtalet innehåller uttryckliga villkor om 

priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och re-

klamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan, om resmål, 

resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster, särskilda önske-

mål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla avtalsvillkor 

skall framgå av en skriftlig handling. Arrangören skall också se till att 

handlingen innehåller uppgifter som gör det möjligt att komma i kontakt med 

arrangören eller återförsäljaren under resan. 

Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av avtalsvill-

kor och information enligt första stycket. Han skall få ett eget exemplar 

av den skriftliga handlingen. 

Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm#P5S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.htm#P6
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9 § Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att ford-

ra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som 

skall fullgöras av någon annan än arrangören. 

Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma 

sätt som arrangören. 

Överlåtelse av resan 

10 § Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla vill-

kor för att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan underrättar 

arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt. 

När resan överlåts enligt första stycket är överlåtaren och förvärvaren so-

lidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som åter-

står att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund 

av överlåtelsen. 

Ändringar före avresan, m. m. 

11 § Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår 

tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dess-

utom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas. 

Priset får höjas endast på grund av 

1. ändringar i transportkostnader, 

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i 

resan, eller 

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. 

 

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avreseda-

gen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till 

resenärens nackdel. 

MD 2010:10 Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor 

använt avtalsvillkor som dels...  

12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte 

kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsent-

lig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om av-

talsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans 

nackdel. 

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvill-

koren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om 

dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. 

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om 
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han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att 

frånträda avtalet. 

MD 2010:10 Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor 

använt avtalsvillkor som dels...  

13 § Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en annan 

paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller 

återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersätt-

ningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. 

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan 

resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat en-

ligt avtalet. 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören stäl-

ler in resan utan att resenären är skuld till det. 

MD 2010:10 Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor 

använt avtalsvillkor som dels...  

14 § I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestånd från 

arrangören, om det är skäligt. 

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger 

inte, om arrangören visar 

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till 

resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats 

om att resan ställts in, eller 

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangö-

rens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när av-

talet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit 

eller övervunnit. 

 

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är 

arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om 

också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Det-

samma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led. 

MD 2010:10 Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor 

använt avtalsvillkor som dels...  

Ändringar efter avresan, m. m. 

15 § Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan 

tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang 

utan extra kostnad för resenären. 

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagba-
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ra grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan 

extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka 

till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkän-

ner. 

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en 

försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisav-

drag och skadestånd. 

16 § Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har 

resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på ho-

nom. 

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet be-

ror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kun-

de förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte 

heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från 

skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har an-

litat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet be-

ror på någon annan i ett tidigare led. 

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tred-

je stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. 

17 § Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren 

förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. 

18 § Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), rådets 

förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags ska-

deståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, la-

gen (2010:510) om lufttransporter, järnvägstrafiklagen (1985:192) eller la-

gen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de bestäm-

melserna i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock alltid skyldig 

att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda 

bestämmelserna. Lag (2010:514). 

19 § Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han inte 

inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar arrangören eller 

återförsäljaren om felet. 

Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören el-

ler återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och 

heder. 

Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå tyd-

ligt av avtalet. 
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20 § Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören 

eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämp-

lig lösning. 

Tillsyn 

21 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. 

Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägen-

het än som är nödvändigt. 

22 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att 

göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del av alla 

handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och återförsäljare skall 

lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen. 

Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar el-

ler lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första stycket, får 

Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite att 

fullgöra sin skyldighet. 

23 § Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en arrangör 

eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket en-

ligt 22 § får inte överklagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:99). 

Övergångsregler 

Övergångsbestämmelser 

1992:1672 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller bro-

schyrer som har framställts före ikraftträdandet. 

3. Uppgifter i kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraft-

trädandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren inte har 

gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket. 

1995:99 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före 

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 
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