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Abstract 
The catastrophy of the tsunami struck a lot of people personally but also companies were 

affected in different ways. One business that was exposed more than others, in this rare 

situation, was the travel business. In this study it is examined how one of the biggest travel 

companies in Sweden, MyTravel, managed to handle this crisis situation in order to stay 

entrusted with their customers. The survey has been done through interviews with the leaders 

within MyTravel, who all were a part of the job of managing the crisis during the tsunami. 

The common denominator of this study of entrustment from customers originates from the 

theoretical frame of references consisting of service marketing, internal marketing, trust, 

service recovery and how companies manage crisis situations. 

The result of this study shows that MyTravel managed the crisis situation in a confidence-

inspiring way, foremost by their rapid act and showed power to act during an early stage. The 

focus MyTravel had on their customers might have made the customers feeling prioritized in 

this tough situation, which can be considered as a contribution to the confidence the 

customers felt to the company both during and after the tsunami. 
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Sammanfattning 
Tsunamikatastrofen var en händelse som drabbade många människor personligen men även 

företag blev påverkade på olika sätt. En bransch som blev speciellt utsatt i denna ovanliga 

situation var charterbranschen. I denna studie undersöks hur ett av de största charterbolagen i 

Sverige, MyTravel, hanterade detta genom sin krishantering för att behålla förtroendet hos 

sina kunder. Undersökningen har genomförts via intervjuer med ledningspersoner inom 

MyTravel vilka samtliga var delaktiga i krishanteringen under tsunamin. Den gemensamma 

nämnaren i denna studie gällande kundförtroende grundas i den teoretiska referensramen som 

består av tjänstemarknadsföring, intern marknadsföring, förtroende, service recovery samt 

krishantering hos företag. 

Resultatet av studien visar att MyTravel skötte sin krishantering på ett förtroendeingivande 

sätt, främst genom sitt snabba agerande och att de visade handlingskraft under ett tidigt skede. 

MyTravels kundfokus kan ha gjort att kunderna kände sig prioriterade i denna svåra situation, 

vilket kan anses vara bidragande till att kunderna kände förtroende för företaget såväl under 

som efter tsunamin.   
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1 Inledning 

Detta kapitel ägnas åt att presentera det bakomliggande syftet till denna uppsats. Första 

avsnittet ägnas åt en bakgrund till problemet för att ge läsaren en uppfattning om varför vi 

skriver om detta ämnesområde (1.1). Vidare redogör vi för problemformuleringen (1.2), våra 

frågeställningar (1.3), syftet (1.4), samt hur vi har avgränsat oss för att kunna genomföra 

denna studie (1.5).  

1.1 Bakgrund och Problematisering 

Charterresor från Sverige började arrangeras för cirka 50 år sedan, på 1950-talet. På den tiden 

gick resorna främst till resmål som Teneriffa på Kanarieöarna och den spanska ön Mallorca. 

De första åren var antalet svenska charterresenärer cirka 30 000 personer per år. (Von Seth, 

2001) Det är ungefär lika många personer som befann sig på den idag populära 

charterdestinationen Thailand vid tidpunkten för en av vår tids största naturkatastrofer, 

tsunamikatastrofen (fortsättningsvis kallad tsunamin ), som inträffade den 26 december 

2004. Denna katastrof krävde mer än 540 svenska människoliv och ungefär 1500 svenskar 

skadades. I och med detta var Sverige ett av de värst drabbade länderna i Europa. (KU 

2005/06:KU8) Under charterns tidiga år fanns det krav från de svenska resenärerna om 

svenskt kaffe på hotellet (Von Seth, 2001). I dag förväntar sig svenska folket dock mer av de 

svenska researrangörerna. Tsunamin fick charterbolagens krishantering att hamna i fokus, inte 

bara hos de drabbade, utan även i media. En av de som syntes mest i media i samband med 

tsunamin var charterbolaget Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. (KBM 

2005:13) Hon var en av de personer som bidrog mest till att förtroendet för resebolagens 

hantering av tsunamin var hög (KBM 2005:4). Ett annat charterbolag som också hade 

drabbade resenärer på plats under tsunamin var MyTravel med bolagen Always och Ving 

(MyTravels årsredovisning för 2005).  

1.2 Problemformulering 

Enligt statistik från svenska resebyråföreningen minskade försäljningen av charterresor i 

Sverige med 14 procent (i SEK) under år 2005 jämfört med år 2004 (Svenska 

resebyråföreningens hemsida, 060407). Trots att försäljningen av charterresor minskade under 

året efter tsunamin visar undersökningar att förtroendet för svenska resebyråer fortfarande var 
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högt jämfört med andra aktörer (KBM 2005:4, tabell 12, s.98). Undersökningen handlade om 

det svenska folkets förtroende för hur svenska politiker, myndigheter och andra aktörer 

hanterade tsunamin. Idag finns det, enligt Researrangörsföreningen i Sverige, inga 

branschriktlinjer för krishanteringen hos charterbolag (RiS, 060502). Utifrån detta ämnar vi 

undersöka hur MyTravel, på ledningsnivå, har gått till väga för att behålla ett högt förtroende 

hos sina kunder under dessa extrema förhållanden, där andra aktörer inte lyckats lika bra. Hur 

uppfattade olika ansvariga chefer företagets krisberedskap i detta sammanhang, hur väl gick 

den att genomföra för att hjälpa de drabbade kunderna och har MyTravel gjort några 

förändringar för att vara ännu bättre förberedda för liknande kriser i framtiden?  

1.3 Frågeställningar 

1. Hur såg MyTravels krishantering ut innan tsunamin?  

2. Hur implementerade MyTravel sin krishantering under tsunamin?  

3. Har några förändringar implementerats i MyTravels krishantering efter tsunamin?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka hur MyTravel genom 

sin krishantering gått tillväga för att upprätthålla förtroendet hos sina kunder under och efter 

tsunamin.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på ledningens arbete med krishantering genom intern marknadsföring1 

och service recovery2 för att upprätthålla förtroendet gentemot kunderna i ett tjänsteföretag. 

För att få en klarare bild av krishanteringen i ett svenskt charterbolag har vi valt att endast 

studera hur MyTravel, ett av Sveriges största charterbolag, hanterade detta under och efter 

tsunamin (MyTravels hemsida, 060503). Då Sverige hade flest drabbade människor i 

                                                

 

1 Alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som motiverar medarbetarna till att göra en 
engagerad och effektiv insats såväl internt som vid kundkontakter (Echeverri & Edvardsson, 2002, s.360). Se 
avsnitt 2.2.  

2 Process för att återskapa förtroende för en organisation hos en missnöjd kund efter att en vara eller tjänst inte 
levt upp till kundens förväntningar (Boshoff, 1997). Se avsnitt 2.5. 
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Thailand kommer denna uppsats att begränsas till företagets krishantering i detta land (KU 

2005/06:KU8).  

2 Teori 

Då det är ett tjänsteföretag vi ämnar undersöka börjar vi med att övergripande förklara 

karaktären hos en tjänst (2.1). Efter detta förklaras tjänstemarknadsföring (2.2) innan vi 

förklarar innebörden av intern marknadsföring (2.3). Begreppet förtroende och vikten av 

kunders förtroende för ett företag behandlas därefter (2.4). Vidare redogörs hur företag skall 

arbeta för att på ett bra sätt åtgärda det eventuella missnöjet hos kunder som kan ha uppstått 

i samband med köp av en vara eller tjänst, så kallad service recovery (2.5). Avslutningsvis 

förklaras övergripande krishantering i företag (2.6) vilket sedan ytterligare delas upp i hur 

företag kan planera för en kris (2.6.1), hantera en kris, (2.6.2) samt vad ett företag kan göra 

efter en kris (2.6.3).  

2.1 Tjänster 

Många företag, liksom charterbolag, arbetar med tjänster av olika slag. Tjänster består av 

vissa grundläggande egenskaper. (Echeverri & Edvardsson, 2002) Dessa egenskaper är 

omskrivna på liknande sätt i litteratur som rör tjänster. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) 

delar in dessa egenskaper i fyra punkter. Den första punkten säger att tjänster är immateriella 

och abstrakta. Detta göra att tjänster, till skillnad från produkter, inte går att ta eller se på 

vilket gör att det blir svårt för kunder att bedöma en tjänst innan den köps. Den andra punkten 

är samproduktion under vilken Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) menar att tjänster ofta 

produceras, levereras och konsumeras vid samma tillfälle, till exempel när en kund genomför 

en resa. Detta gör att kunden tillsammans med tjänsteföretaget blir delaktig vid tjänstens 

produktion. I och med att en kund delvis är medproducent vid skapandet av tjänster blir det 

svårt för tjänsteföretag att i förväg bestämma hur tjänsten kommer att se ut då kunder ofta har 

unika beteenden och krav. De olika krav som kunder har gör att tjänsten blir heterogen vilket 

är den tredje punkten. Tjänsten blir alltså olika beroende av vilken kunden är och vilka behov 

kunden har. Den fjärde punkten som karaktäriserar en tjänst är förgänglighet, att en tjänst är 

förgänglig betyder att den är svår att lagra eller spara eftersom den oftast konsumeras och 

produceras samtidigt. (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998)   
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2.2 Tjänstemarknadsföring 

De specifika egenskaper som tjänster besitter medför vissa marknadsföringsproblem för ett 

tjänsteföretag (Grönroos, 1998). Som nämndes i förra avsnittet är det oftast omöjligt för 

kunder att se eller ta på en tjänst vilket gör det svårt för en kund att veta vad den faktiskt får 

för sina pengar då den köper en tjänst. Vid varumarknadsföring finns oftast en fysisk produkt 

som skall säljas till kunder (Grönroos, 1998). Dessa varor innehåller egenskaper som 

företaget har utvecklat efter information, från till exempel marknadsundersökningar, om vad 

kunder vill ha. Vid tjänstemarknadsföring är det däremot i många fall oklart i början av 

tjänstens produktion vad kunder vill ha och vad de förväntar sig. I och med att kunder är 

medproducenter för tjänster kan företaget enbart sätt upp en mall för hur det skall använda 

sina resurser när en kund kommer in i bilden. Liksom varuproducerande företag har 

tjänsteföretag en centraliserad marknadsföringsavdelning som kallas för 

heltidsmarknadsförare. I tjänsteföretag är många av de anställda involverade i olika processer 

kring tjänsten, till exempel leveranser, kundservice och vid hantering av kundklagomål och 

vissa av dessa processer är kopplade till försäljningsaktiviteter. Detta gör att även de anställda 

som inte ingår i marknadsföringsavdelningen indirekt är involverade i marknadsföringen och 

dessa kallas deltidsmarknadsförare. (ibid) 

För samtliga företag är det viktigt att skapa relationer med sina kunder och gärna 

långsiktiga sådana. Det är betydligt dyrare för ett företag att skaffa sig nya kunder än att 

behålla redan befintliga, vilket är en anledning till att företag vill skapa långsiktiga relationer 

med sina kunder. (Grönroos, 2000, Boshoff, 1997) För att tjänsteföretag skall lyckas skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder krävs det att de kan ge kunderna löften som de även 

kan hålla. Enligt Bitner (1995) finns det tre marknadsföringsaktiviteter som är av stor vikt vid 

skapandet av kundrelationer för tjänsteföretag. Genom extern marknadsföring skapar 

företaget löften till sina kunder i fråga om vad de kan förvänta sig av tjänsten och hur den 

skall levereras till dem. Den externa marknadsföringen kan ses som den traditionella 

marknadsföringen som till exempel annonser och TV-reklam. För att kunna möjliggöra och 

leverera de löften som ges vid den externa marknadsföringen krävs en bra intern 

marknadsföring för att ge de anställda i företaget rätt utbildning, kunskap och motivation. Den 

tredje marknadsföringsaktiviteten som Bitner (1995) nämner är interaktiv marknadsföring 

som handlar om att hålla de löften som företaget gett till kunderna. Interaktiv marknadsföring 

uppstår i sanningens ögonblick då kund och företag interagerar med varandra, alltså då 
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själva tjänsten uppstår. För att företaget skall bemöta kunden på ett effektivt sätt ställs krav på 

den interna marknadsföringen. (Bitner, 1995)  

2.3 Intern marknadsföring 

Nyckeln till framgång för ett tjänsteföretag är att behandla sina kunder som medarbetare 

och sina medarbetare som kunder (Echeverri & Edvardsson, 2002:347). Den moderna 

tjänstemarknadsföringen sätter människan i centrum i företagets marknadsföringsfunktion. 

Ofta har tjänsteföretag många anställda som träffar kunder och dessa anställda blir då, som vi 

nämnt ovan, deltidsmarknadsförare i mötet med kunden. Som deltidsmarknadsförare får de 

anställda en framträdande roll eftersom kvaliteten på de tjänster som erbjuds i stor 

utsträckning avgörs av dessa anställdas kompetens. Detta gör att den interna 

marknadsföringen i tjänsteföretag kan vara särskilt viktig. Den externa marknadsföringen 

används för att locka kunder till företaget och även om det lyckas har detta egentligen ingen 

betydelse om inte den anställde kan leverera den förväntade tjänsten eller bemöta kunden på 

ett serviceinriktat sätt. (Echeverri & Edvardsson, 2002) 

Här kan ett annat citat vara på sin plats för att belysa vikten av intern marknadsföring, Det 

man inte kan sälja till sin egen personal kan man heller inte sälja till kunden (Arnerup-

Cooper & Edvardsson, 1998:232). Echeverri & Edvardsson (2002) nämner några 

grundläggande punkter som bör tas i beaktande för att ett företag skall lyckas väl med sin 

interna marknadsföring. Till att börja med skall företagets affärsidé och övergripande mål 

vara grund för den interna marknadsföringen för att samtliga skall veta åt vilket håll de skall 

arbeta. Vidare skall företaget försöka uppnå en hög grad av empowerment bland de anställda. 

Echeverri & Edvardsson (2002:348) definierar empowerment som: ett tillstånd där 

personalen upplever sig ha ledningens förtroende och bemyndigande samt konkret har 

befogenheter att agera efter eget förstånd och omdöme . En av de viktigaste faktorerna för att 

den interna marknadsföringen skall fungera är att ledningen fungerar som en god förebild och 

ger personalen sitt fulla stöd. De är också ansvariga för att det finns fungerande 

informationskanaler inom företaget så att en tvåvägskommunikation kan uppstå, det vill säga 

att information skall flöda både från de anställda till ledningen och vice versa. Vidare nämner 

Echeverri & Edvardsson (2002) att det bör finnas belöningssystem, arbetsbeskrivningar och 

befordringskriterier som fungerar motiverande och skall inspirera de anställda till effektivt 

kundinriktat agerande. Det skall även finnas noggrant planerade system för att de anställda 

skall lyckas göra sitt bästa i kontakten med kunder. Med intern marknadsföring försöker 
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ledningen få samtliga anställda motiverade i sitt arbete och att få dem att arbeta mot företagets 

gemensamma mål. (ibid)  

2.4 Förtroende 

Michell et al. (1998) hävdar att utvecklingen och upprätthållandet av förtroendet mellan en 

organisation och dess kunder får ökad betydelse när fokus skiftar från enstaka köp till långa 

kundrelationer. För tillfälliga kunder som utför enstaka transaktioner med företaget är den 

övergripande tillfredställelsen den primära grundstenen till framtida köp. Om ett företag skall 

lyckas skapa framgångsrika relationer med en kund är förtroendet viktigt (Garbarino & 

Johnsson, 1999). Enligt Morgan & Hunt (1994) är kunders förtroende särskilt viktigt för 

tjänsteföretag eftersom dess kunder måste köpa tjänsten innan de kan uppleva den. Det finns 

många olika definitioner för vad förtroende är men en definition som vi anser på ett bra sätt 

beskriver det grundläggande i samtliga definitioner är Morgan & Hunts (1994:23). Deras 

definition, här fritt översatt, beskriver att förtroende uppstår när en part har tillit till en 

annan parts pålitlighet och hederlighet . 

Det går att se på förtroende som kunders tillit för en organisation och kunders tillit till 

företagets levererade kvalitet och tillförlitlighet i de erbjudna tjänsterna (Garbarino & 

Johnson, 1999). Det går även att se på förtroende som kunders förtroende till en enskild 

person i företaget, till exempel en säljare (Ibid). Vidare påstår Garbarino & Johnson (1999) att 

när det gäller kundrelationer i tjänsteföretag ser vissa forskare att de psykologiska aspekterna 

av förtroende och tillit är viktigare än om en kund får specialbehandling av ett företag. 

Michell et al. (1998) har utvecklat en modell som säger att både beteende och kognitiva 

faktorer måste representeras för att förtroende skall uppstå. Beteendeaspekten innebär att 

uppriktighet snarare fokuserar på motiv och intentioner från kunder än på specifikt beteende, 

det handlar om att ärlighet möjliggör förtroende. De kognitiva elementen kan kortfattat 

beskrivas som att förtroendeingivande beteende innefattar framtida förväntan på företaget 

utifrån dess nuvarande tillförlitlighet och graden av tidigare upplevd nöjdhet med företaget. 

(Ibid)  

2.5 Service recovery 

Service recovery beskrivs som en process för en organisation att återskapa en viss 

tillfredställelse hos en missnöjd kund, efter att en vara eller tjänst inte har levt upp till kundens 
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förväntningar (Boshoff, 1997). Eftersom det kostar mer pengar att locka till sig nya kunder än 

att behålla de befintliga (Grönroos, 2000, Boshoff, 1997) är det naturligt att det har uppstått 

en fokus där ledningen tittar på fördelarna med lojala kunder (Boshoff & Leong, 1998). Trots 

att företagen försöker göra rätt första gången går det inte att blunda för det faktum att fel 

fortsätter att uppstå, ibland av anledningar som företaget inte kan kontrollera (Lovelock et al, 

1996). Oavsett vem som orsakar ett fel kan det vara en möjlighet för företaget att skapa 

förtroende hos sina kunder (Grönroos, 2000). En effektiv hantering av kundklagomål, service 

recovery, kan förvandla arga och frustrerade kunder till lojala sådana (Grönroos, 2000; 

Boshoff 1997). Men en effektiv service recovery process beror inte bara på tur eller hur 

duktig personalen som kommer i kontakt med kunden är. För att processen skall vara effektiv 

måste den vara planerad och grunda sig i ett bra ledarskap. 

De svåraste fallen att rätta till är när kunden anser att företagets anställda inte levt upp till 

förväntningarna och på ett oacceptabelt sätt har försökt gottgöra kunden. Kunden byter oftare 

serviceleverantör på grund av de anställdas agerande än på grund av själva tjänsten. (Boshoff 

& Leong, 1998) Det är i dessa situationer, och alla andra, ledningen som är ansvarig för 

servicen. Detta eftersom det är ledningen som har utvecklat tjänsten, hur den skall utföras och 

som ansvarar för att de anställda är kapabla till, och har rätt förutsättningar för, att utföra 

tjänsten såsom kunden förväntar sig. (Bowen & Johnston, 1999) Kunder är mer toleranta till 

fel i en tjänst ju mer kontakt kunden har med leverantören och dess personal (MCB University 

Press, 2001). Det viktigaste för företaget när ett fel uppstår är att de gottgör kunden på något 

sätt och att detta genomförs inom en acceptabel tid. Mindre viktigt är vem hos leverantören 

som utför detta. (Boshoff, 1997) Eftersom det är en utopi att alla kunder till ett 

tjänstelevererande företag ska vara nöjda så måste företagen ha implementerade strategier för 

service recovery genom exempelvis ovillkorlig servicegaranti, bemyndigade medarbetare 

samt riktlinjer för hur fel rättas till. Trots detta skall företaget ha en strävan efter att inga 

kunder skall vara missnöjda. (Bowen & Johnston, 1999)  

2.6 Krishantering i företag 

En kris kan definieras som: en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och 

immateriella värden och där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen 

(Skoglund & Olsson, 1995:14). I praktiken kan det innebära en olycka där människor och 

byggnader skadas vilket åtföljs av att det drabbade företagets immateriella värden hotas 

avseende förtroendekapital, identitet och image. Vid händelse av en kris behöver det inte 
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innebära för det drabbade företaget att det förbrukar sitt förtroendekapital hos sina intressenter 

(Skoglund & Olsson, 1995). Kriser kan faktiskt hanteras så att det motsatta inträffar 

 
att 

förtroendet för företaget ökar. En viktig sak att tänka på i en krissituation är att företaget 

bedöms utifrån hur det hanterar situationen mer än utifrån orsakerna till det inträffade. (Ibid) 

En faktor, kanske nyckeln till en väl genomförd krishantering, är att planera för en kris 

(Regester, 1987). Detta samt hur ett företag kan hantera en kris och hur de kan dra nytta av 

sina erfarenheter efter en kris, för att skapa förtroende gentemot företagets intressenter, skall 

vi redogöra för i följande avsnitt.  

2.6.1 Planera för en kris 

Att planera för en kris handlar framförallt om tre saker: 

- identifiera potentiella risker 

- träning och simulering av olika situationer i krisgruppen och företagsledningen 

- dokumentation om hur företaget ska agera i en viss situation. (Skoglund & Olsson, 

1995) 

Vid identifiering av potentiella kriser kan inte företaget själva förutse alla tänkbara scenarion, 

därför kan de exempelvis ta lärdom av vad som tidigare har inträffat i företaget samt vad som 

eventuellt har drabbat konkurrenter eller andra liknande företag. När de väl har lyckats 

identifiera dessa tänkbara kriser bör företaget dels utforma en policy för att undvika dessa, 

dels strategier för hanteringen av dem. (Regester, 1987) När identifieringen, policyn och 

strategierna är färdiga och, vilket är viktigt, dokumenterade, kan det vara bra om planerna 

testas. Detta görs på bästa sätt genom att träna på olika möjliga scenarion. (Regester, 1987, 

Skoglund & Olsson, 1995) Genom att krisgruppen och företagsledningen har tränat och 

simulerat olika möjliga situationer så bygger de upp ett självförtroende som gör att de känner 

sig säkra inför en krissituation, så kallad positiv reaktionsförväntan (Skoglund & Olsson, 

1995). Det är bra om en krishanteringsgrupp, vilken företagsledningen utsett, är ansvarig för 

krishanteringen. Genom tillsättandet av denna grupp visar företaget att de aktivt vill 

förebygga eventuella kriser. Dessutom kan gruppens proaktiva arbete visa sig reducera 

krisens omfattning när den väl har inträffat. Krishanteringsgruppen skall, för bästa 

helhetsperspektiv, bestå av människor med vitt skilda kompetenser för att undvika 

tunnelseende . (Regester, 1987)3  

                                                

 

3 Se bilaga 1 för alla steg i planeringen av en krishantering. 
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2.6.2 Hantera en kris 

När en kris väl har inträffat är det av vikt att företaget agerar, det gäller att ta initiativ och 

handla. För bästa resultat bör företaget dessutom föreställa sig vilket som kan vara det värsta 

tänkbara scenariot och handla därefter. Om företaget är förberett på oväntade situationer 

underlättar det möjligheten att kunna ändra på planerna, eventuellt tänja på reglerna och 

använda sig av okonventionella metoder för att rädda situationen. (Regester, 1987) Vid en 

krissituation kan ledarskapet samt företagsledarnas närvaro, känslor och agerande vara 

avgörande för intressenternas förtroende för företaget. Ledaren bör visa empati, medkänsla 

och ansvar gentemot de drabbade samt vara delaktig, synlig och övertygande när det gäller 

krishanteringen. (Skoglund & Olsson, 1995) 

Under krisen underlättar det om företaget lyssnar på kundernas klagomål och försöker lära 

känna kundkretsen och identifiera dess behov. (Regester, 1987, Skoglund & Olsson, 1995) 

Med anledning av medias växande betydelse i krissituationer har informatörernas roll blivit 

allt viktigare i dessa sammanhang. Vid en kris skall informatören hela tiden hållas underrättad 

av företagsledningen och krisgruppen för att kunna förmedla en klar och tydlig bild av 

situationen till företagets anställda, de drabbade och allmänheten. Eftersom det oftast rör sig 

om en stressad och pressad situation underlättar det om informationen är förkortad, förenklad 

och förtydligad. (Skoglund & Olsson, 1995)4  

2.6.3 Efter en kris 

När lugnet åter har infunnit sig efter en krissituation bör företaget för att behålla förtroendet 

gentemot kunder, anställda och allmänheten, informera och förklara vad som hände, varför 

det hände och vad som har gjorts för att undvika liknande händelser i framtiden. Det är viktigt 

att företaget drar lärdom av det inträffade genom att till exempel utvärdera hur krisarbetet 

genomfördes och om det fanns några brister i krisplanen. Därefter bör företaget på nytt gå 

igenom sina rutiner för krishantering för att minimera att samma sak inträffar igen. Vissa 

erfarenheter kan företaget eventuellt dela med sig av till branschorganisationer eller andra 

företag. (Regester, 1987, Skoglund & Olsson, 1995)  

                                                

 

4 Se bilaga 2 för alla steg i hanteringen av en kris 
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3 Metod 

I metodkapitlet vill vi ge läsaren förståelse för hur vi har gått till väga för att genomföra 

denna studie. Först diskuterar vi varför vi har valt de metoder vi har använt oss av i en 

metoddiskussion (3.1). Sedan förklarar vi hur och varför vi har genomfört intervjuer (3.2). 

Därefter redogörs de urval vi gjort gällande företag (3.3.1), respondenter (3.3.2) och teorier 

(3.3.3). Vidare beskrivs hur vi har inhämtat information (3.4) innan vi avlutar detta kapitel 

med en kritisk granskning av våra källor (3.5).  

3.1 Metoddiskussion 

Ekström & Larsson (2000) hävdar att det i första hand är ämnet och syftet som ska styra valet 

av metod. Då vårt syfte och våra frågeställningar berör en specifik händelse, tsunamin, har vi 

valt att genomföra en fallstudie. I praktiken innebär en fallstudie att forskaren följer ett 

händelseförlopp under en viss tid (Olsson & Sörensen, 2001). Enligt Olsson & Sörensen 

(2001) berör en fallstudie samtliga tre tidsdimensioner; förfluten tid, nutid och framtid. Då 

våra frågeställningar berör dessa tre dimensioner anser vi att en fallstudie passar bra för att 

genomföra denna uppsats. Det finns två huvudsakliga metoder för hur man kan genomföra en 

undersökning, kvantitativ och kvalitativ. Om undersökningen handlar om allmän kunskap 

som till exempel rör mängder eller samband mellan olika variabler så blir kvantitativ metod 

aktuell. (Ekström & Larsson, 2000) Då vi i vår undersökning inte strävar efter att undersöka 

allmän kunskap har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. En kvalitativ 

undersökningsmetod passar bra för att studera en redan inträffad händelse eller ett nyhetsfall, 

vilket vår uppsats gör (Ibid).  Det finns olika typer av kvalitativa metoder där kvalitativ 

metodik är den som oftast får karaktärisera vad som uppfattas som kvalitativa studier, till 

exempel djupintervjuer (Wallén, 1993). Djupintervjuer, det vill säga personliga intervjuer, är 

en lämplig metod när forskaren enskilt vill få grepp om människors personliga uppfattningar, 

utan att deras utsagor påverkas av någon annan. För att inte påverka den intervjuade att säga 

något som denne inte menar måste vi som intervjuare ha i åtanke att hålla oss så neutrala som 

möjligt vid genomförandet av intervjun. Det svåra med intervjuundersökningar är att ge 

respondenten frihet att prata om vad den vill samtidig som vi, i rollerna som intervjuare, ska 

försöka styra intervjun så att undersökningens syfte uppfylls. (Ekström & Larsson, 2000) 

Utifrån vårt ämne och syfte anser vi att kvalitativ metod och personliga intervjuer torde vara 

de mest aktuella metodformerna för uppsatsen. Uppsatsen har en deduktiv ansats vilket 
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innebär att vi utgår från befintliga teorier för att sedan pröva om dessa stämmer med 

verkligheten, det vill säga empirin (Molander, 2003). Anledningen till att vi valt den 

deduktiva ansatsen är att vi vill undersöka hur charterbolaget MyTravel agerade vid tsunamin 

för att sedan analysera denna empiri samt dra slutsatser utifrån aktuella teorier.  

3.2 Intervjuer 

Vi har i vår studie valt att använda oss av personliga intervjuer. Denna typ av studie passar 

bra vid undersökningar av organisationer när forskaren vill försöka förstå komplicerade 

situationer med många variationer. Med utgångspunkt från vårt syfte anser vi att 

djupintervjuer är ett bra alternativ eftersom vi vill få en förståelse av de intervjuades, 

respondenternas, uppfattning kring en viss händelse, tsunamin. Eftersom det i vår studie rör 

sig om en relativt komplicerad händelse har vi valt att genomföra intervjuerna vid ett 

personligt möte med respondenterna. Respondenterna kunde även ge oss viss 

bakgrundsinformation och genom detta också inneha rollen som informatörer. Vi har i 

intervjuerna valt att utgå från frågor kategoriserade inom olika teman. I och med denna design 

förväntade vi oss att leda in respondenterna på rätt spår för våra teoriområden och få 

personliga svar inom de teman vi utgick från. För att få en bild av respondenternas bakgrund 

och arbetsuppgifter började vi med frågor om den aktuella personen. Sedan fortsatte vi med 

temafrågor som i vissa fall var av mer personlig och känslig karaktär angående tsunamin. 

Temafrågorna inom våra teoriområden består av ett antal underfrågor för att studien skall bli 

relevant till vårt syfte och våra generella frågeställningar för studien. (Ekström & Larsson, 

2000) Intervjuerna genomfördes på MyTravels huvudkontor i Stockholm torsdagen den 11 

maj 2006 mellan klockan 09.30 och 14.00.5  

3.3 Urval 

3.3.1 Val av företag 

Då MyTravel, enligt sin hemsida, är ett av Sveriges största charterbolag och då de dessutom 

har blivit omskrivna i olika sammanhang som berör tsunamin ansåg vi att det var ett relevant 

företag att undersöka. Sedan tsunamin inträffat har många uppsatser skrivits som berört ämnet 

och även charterbolag har behandlats i dessa uppsatser. Fritidsresor var det svenska 

                                                

 

5 Se bilagor 3-5 för intervjufrågor 
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charterbolag som figurerade mest i media i samband med tsunamin. Det är troligtvis därför 

som tidigare uppsatser haft en stor fokusering på Fritidsresor. I och med detta ansåg vi det 

intressant att undersöka hur ett annat stort svenskt charterbolag, som inte hade lika stort 

utrymme i media under tsunamin, hanterade denna krissituation.  

3.3.2 Val av respondenter 

Vi anser att tsunamin i högsta grad är en kritisk händelse eftersom den, på ett negativt sätt, 

påverkade ett stort antal människor. Därför har vi valt att göra ett urval av respondenter 

utifrån kritiska fall som lämpar sig vid en studie av ett speciellt problem (Ekström & Larsson, 

2000). I praktiken innebär detta att respondenter som är särskilt berörda av en händelse väljs 

ut inom en organisation vilket i vårt fall är MyTravel (Ibid). Vi har valt att genomföra 

personliga intervjuer med MyTravels kommunikationsdirektör, säkerhetsansvarig och en 

informatör samt Always marknadschef. Samtliga av dessa personer var delaktiga i arbetet 

under tsunamin. Då dessa respondenter har olika befattningar inom MyTravel anser vi det 

intressant att ta del av deras personliga upplevelser om hur arbetet med tsunamin fungerade i 

företaget.  

3.3.3 Val av teorier 

Vi anser att de teorier vi har valt att behandla i denna uppsats är relevanta för ett 

förtroendeskapande inom tjänsteföretag. Att vi beskriver vad som karaktäriserar en tjänst är 

för att vi har valt att studera ett tjänsteföretag. Tjänstemarknadsföring är speciell genom att en 

stor del av personalen i företaget blir delaktiga i marknadsföringen. Det är personalen i 

företaget som levererar tjänsten och att det är i detta skede som kundförtroende kan skapas. 

För att personalen skall kunna bemöta kunden på rätt sätt krävs att de har kunskap om 

tjänsten. Detta uppnås genom intern marknadsföring, vilket är anledningen till valet av denna 

teori. Teoridelen om förtroende har vi valt med anledning av begreppets vikt för uppsatsen. 

Även service recovery kan vara en förtroendeskapande process. Då uppsatsen behandlar en 

krissituation anser vi att teorier om krishantering i företag är relevanta.  
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3.4 Informationsinsamling 

Till denna uppsats har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata är 

information som inhämtas av oss som forskare via undersökningar, exempelvis intervjuer, 

medan sekundärdata är information som redan insamlats av andra (Olsson & Sörensen, 2001). 

För bakgrundsinformation om företagen och dess verksamhet har vi använt oss av 

sekundärdata i form av fakta från företagens hemsidor på Internet. Händelseförloppet under 

och efter tsunamin har vi grundat på sekundärdata dels från Konstitutionsutskottets 

betänkande 2005/06:KU8 dels Krisberedskapsmyndighetens rapporter Temaserie 2005:4 och 

2005:13 samt Katastrofkommissionens betänkande Sverige och tsunamin 

 

granskning och 

förslag . 

Primärdata vi använt oss av redovisas i det empiriska kapitlet i uppsatsen och baseras på 

intervjuer med personer inom MyTravels ledning samt informationsavdelning. Dessa 

intervjuer har genomförts genom personliga möten under cirka 30-50 minuter per respondent.  

De källor vi använt oss av till uppsatsens teori- och metodkapitel har främst insamlats från 

litteratur inom området. Vi har använt oss av bibliotek och databaser för att hitta relevanta 

artiklar och böcker. Vi har även tillhandahållit relevanta teoretiska forskningsartiklar av 

handledaren.  

3.5 Källkritik 

En del av den litteratur vi har använt oss av för vår teoretiska referensram kan anses 

ålderdomlig då den är från slutet av 1980-talet samt från mitten av 1990-talet. Trots 

litteraturens ålder är teorierna som regel alltjämt aktuella då nyare litteratur inom området 

utgår från dessa teorier. Ett exempel är Skoglund & Olsson (1995) som i många resonemang 

har Regesters (1987) teorier angående krishantering som grund. 

Gällande respondenterna kan risken vara att de är partiska och lojala gentemot företaget 

och därför inte vill dela med sig av fakta som eventuellt kan avslöja brister hos deras 

arbetsgivare. I och med detta kan det i vissa fall vara företagets officiella syn på händelser 

som de ger sken av som deras egen åsikt. Då vi valde att ge respondenterna intervjufrågorna i 

förväg kan detta ha påverkat de svar vi fick. Förhoppningsvis har detta gett oss tydligare svar 

än om respondenterna svarat spontant. Dock kan detta ha gjort att viss information medvetet 

undanhållits. Den informatör vi intervjuade innehar inte en ledningsfunktion inom MyTravel. 

Trots detta var hennes deltagande väldigt givande för undersökningen tack vare hennes 
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övergripande syn på informationshanteringen genom hennes ansvar för intranätet under 

tsunamin. När det gäller företagens hemsidor vill de troligtvis förmedla en så bra bild som 

möjligt av sig själva. Detta gäller exempelvis siffrorna som anger företagens 

marknadsandelar. I detta fall finns det inga officiella siffror från något oberoende organ och 

därför kan inte dessa tolkas som helt överrensstämmande med verkligheten.  

4 Empiri 

I detta kapitel redogörs för hur charterbolagen Ving och Always inom MyTravel-koncernen 

har skött sin krishantering i samband med tsunamin. Det första avsnittet ägnas åt det 

generella händelseförloppet under och strax efter tsunamin (4.1). I det andra avsnittet 

presenterar vi företaget (4.2) innan vi i avsnitt tre presenterar respondenterna (4.3). Därefter 

beskrivs MyTravels arbete med kundförtroende (4.4) innan vi till sist redogör för deras 

krishantering (4.5) genom förberedelser för en kris (4.5.1), deras agerade under tsunamin 

(4.5.2) och vilka lärdomar tsunamin medfört (4.5.3).  

4.1 Händelseförloppet 

Över 226 000 omkomna och över 1,7 miljoner hemlösa människor blev resultatet av den 

största flodvågskatastrofen i historien. Katastrofen startade med en jordbävning på havsbotten 

utanför Indonesiens kust, klockan 01.59 natten den 26 december 2004. (KU 2005/06:KU8) 

Jordbävningen skapade flodvågor vilka nära land blev över 10 meter höga. Dessa vågor nådde 

land vid olika tidpunkter. (SOU, 2005:104) 

Tsunamin slog in över Thailand strax efter 03.45 (cirka klockan 10.00 lokal tid) och nådde 

först ön Phuket som är ett välbesökt turistmål. Många människor fanns på stränderna där de 

flesta blev förvånade när vattnet drog sig tillbaka, det diskuterades om det kunde bero på att 

fullmåne var på väg. Det fanns dock vissa personer som förstod vad detta innebar och 

försökte varna för faran. När vågorna svepte in uppfattades de som en vägg av vatten. 

Människor sveptes med av vattenmassorna tillsammans med bland annat bråte och bilar. 

Andra hann ta skydd i hotellens övre våningar och kunde därifrån se omkomna människor 

flyta förbi. När vattenmassorna till slut hade dragit sig tillbaka gick rykten om att det kunde 

komma fler vågor vilket gjorde att människor inte vågade lämna sina tillflyktsplatser. Många 

överlevande försökte dock ta sig från stranden för att bege sig mot bergen. De som klarat sig 

utan, eller med enklare, fysiska skador hjälpte de som var värre tilltygade. Bilar stoppades så 
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att svårt skadade människor kunde köras till sjukhus. I bergen uppstod spontana 

samlingsplatser i enkla småhus och tempel vilka även fungerade som sjukstugor. Dessa 

samlingsplatser blev snabbt fyllda av skadade människor och de hjälptes åt för att stoppa 

varandras blödningar. Till dessa temporära sjukstugor kom lokalbefolkningen med mat och 

vatten. Bland de skadade prioriterades de mest akut skadade vilka transporterades till sjukhus 

av thailändare. Det finns många uppgifter om svenskar som fått hjälp av thailändare med 

skjuts och förnödenheter. Redan på söndagseftermiddagen flög thailändsk militär med 

helikopter till de drabbade områdena för att påbörja räddningsarbetet. (SOU, 2005:104) 

Situationen på sjukhusen var kaotisk. En man beskriver situationen som att det låg 

människor överallt, blodiga, leriga, skrikande av både smärta och panik. (SOU, 

2005:104:109) Under söndag eftermiddag gick det svenska utrikesdepartementet (UD) ut med 

en avrådan att resa till Thailand vilket innebar att alla svenska charterresenärer skulle tas hem 

från landet (SOU, 2005:104:119). På måndagen började transporterna från sjukhusen till 

flygplatsen på Phuket komma igång och reseföretag hämtade resenärer med bussar (SOU, 

2005:104).  

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) skickar ett telegram klockan 03.35 som säger att ett 

kraftigt jordskalv har skakat Sumatra. Strax därefter, klockan 04.00, rapporterar Ekot 

detsamma plus att tusentals människor kan ha skadats. (KU 2005/06:KU08) Direkt efter att 

Thailand hade träffats av tsunamin strömmar rapporter in till reseföretagens huvudkontor. 

Strax efter 04.15 rapporterar MyTravels destinationschef i Phuket till företagets jour på 

Arlanda om vågor i Patong6. (SOU, 2005:104:126) UD får sin första kontakt från svenska 

ambassaden klockan 04.40 som berättar att det flyter bilar i vattnet, att träd har knäckts och att 

man befarar skadade och döda (SOU, 2005:104:143). Det första samtalet från allmänheten 

kommer till UD vid 05.30 där den som ringer berättar om vågor som tagit med sig allt i sin 

väg - träd, bilar och hotell 

 

och att det låg döda människor överallt (SOU, 2005:104:106). 

Klockan 05.42 skickar TT sin första flash7, där uppges att enorma flodvågor svept in över 

Phuket i södra Thailand. Den andra flashen kommer 30 minuter senare och enligt den är minst 

160 personer döda i Sri Lanka och TT skickar därefter ut ett telegram om att det finns mellan 

10 000-15 000 svenskar i Thailand enligt uppgifter från Fritidsresor. Senare kommer ett TT-

telegram som meddelar att Thailands premiärminister har beordrat att de drabbade områdena 

skall evakueras. På söndag eftermiddag avråder Ving från resor till Phuket. Antalet 

rapporterade omkomna och skadade väller in under söndagen. Vid 18- tiden anges det i ett 

                                                

 

6 Strand på Phuket. 
7 Det som kallas TT-flash är TT:s högst prioriterade telegram (KU 2005/06:KU8). 
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TT-telegram att minst 8 477 människor har omkommit och att över 8 700 har skadats. Bara 

några minuter senare kommer ett nytt telegram som säger att över 10 200 människor 

omkommit. (KU 2005/06:KU8) 

Enligt Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06KU:8 beräknas att 20 000-30 000 

svenskar fanns i den drabbade regionen under katastrofen. Av dessa blev cirka 1500 personer 

skadade och Rikskriminalspolisens lista över saknade och identifierat avlidna svenska 

personer uppgick till 543 i slutet av januari 2006. (KU 2005/06:KU8)  

4.2 MyTravel 

MyTravel Group PLC är en multinationell resekoncern grundad 1973 i Storbritannien. År 

2004 hade de cirka 17 500 anställda och sålde semesterresor till ungefär 8 miljoner 

människor. (MyTravel Groups hemsida, 060503) I divisionen MyTravel Northern Europe 

som består av försäljningsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland sålde man samma år 

resor till 1,6 miljoner människor och sysselsatte över 3 000 personer världen över (MyTravels 

& MyTravel Groups hemsidor, 060503). De svenska charterbolag som sedan 1994 ingår i 

koncernen är Ving och Always (Vings & Always hemsidor, 060503). Tillsammans är dessa 

bolag den största svenska arrangören av charterresor enligt deras egen hemsida med 35 

procent av marknaden under perioden 2004/2005 (MyTravels hemsida, 060503). Från och 

med hösten år 2006 kommer dessa två bolag att agera under det gemensamma namnet Ving 

och varumärket Always kommer i och med detta att upphöra (Dagens industris nätupplaga, 

060503).  

4.2.1 Always 

 

Semester för nyfikna

 

Always har resmål över hela världen men inriktar sig främst mot Kanarieöarna och 

destinationer vid Medelhavet. Företagets primära målgrupp är par i alla åldrar medan 

barnfamiljer är den sekundära målgruppen. Always mål och vision är att erbjuda 

semesterresor som ger kunderna de bästa och mest innehållsrika veckorna på året . Genom 

ledorden nytänkande, enkelhet och erfarenhet vill man locka till sig kunderna som söker efter 

semester för nyfikna . Detta försöker de leva upp till genom att erbjuda både traditionella 

och nya resmål, okomplicerade resor samt stor kunskap om resmålen. (Always hemsida, 

060503)  
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4.2.2 Ving 

 
Känslan sitter kvar länge

 
Ving arbetar med nytänkande, kvalitet och omtanke för att attrahera målgrupperna familjer 

och par. I praktiken innebär detta att alltid försöka ligga steget före konkurrenterna, överträffa 

kundernas förväntningar samt förekomma problem och vara till hands. Detta för att ge 

kunderna de bästa veckorna på året med upplevelser som gör att känslan sitter kvar länge . 

Genom att erbjuda 221 resmål i 52 länder så vill man att alla kunder inom målgruppen skall 

kunna hitta sin resa hos Ving. (Vings hemsida, 060503)  

4.3 Respondenter 

Nedan följer en kort presentation av de respondenter som vi har intervjuat. All fakta i de 

följande empiriska avsnitten är tagen från intervjuerna med respondenterna.  

4.3.1 Respondent 1 - Quality Director 

Anders Enhagen jobbar som Quality Director för MyTravel Northern Europé. Detta innebär 

bland annat att han är säkerhetsansvarig, jobbar med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 

samt med riskhantering och avvikelser på företagets resmål. I hans roll ingår att ta fram 

manualer och utbildningar relaterade till ovanstående områden. Anders har jobbat inom 

MyTravel i 34 år varav 15-20 år med frågor rörande kvalitet och säkerhet.  

4.3.2 Respondent 2 - Kommunikationsdirektör 

Joakim Eriksson tituleras kommunikationsdirektör vilket innefattar ansvaret för både 

kommunikationsfrågor och det övergripande marknadsansvaret gällande företagets 

charterbolag. Dessutom sitter Joakim med i ledningsgruppen för MyTravel Sweden. Han 

började inom företaget för cirka sexton år sedan som reseledare och har sedan dess jobbat som 

platschef för ett resmål och som destinationschef innan han vidareutbildade sig inom 

marknadsföring. Efter detta blev han marknadschef för Ving Sverige innan han blev 

marknadsdirektör för MyTravel Sweden som sedan drygt ett år tillbaka även innefattar 

kommunikationsansvaret.  
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4.3.3 Respondent 3 - Marknadschef för Always 

Annika Heinmetz är marknadschef för varumärket Always. Innan dess arbetade hon 

utomlands i elva år, bland annat som destinationschef inom Always i ett flertal länder. Sedan 

Annika flyttade hem till Sverige har hon jobbat med försäljning, varit regionchef, 

försäljningschef och VD för Always. När företaget sedan omorganiserades blev hon 

marknadschef för Always. Detta innebär att arbeta med marknadsföring genom långsiktiga 

marknadsplaner och se till att varumärket Always har rätt produkter att erbjuda sina kunder. 

Hennes tjänst innefattar även hantering av information och PR.  

4.3.4 Respondent 4 - Informatör 

Lisa Lenneman är sedan ett drygt år tillbaka informatör och ansvarig för den interna 

kommunikationen som bland annat består av företagets intranät och personaltidning. Lisa 

arbetar även med extern kommunikation i form av mediekontakter och PR. För fem år sedan 

började hon arbeta inom MyTravel som projektledare på reklamavdelningen innan hon blev 

copywriter.   

4.4 MyTravels arbete med kundförtroende 

Joakim Eriksson anser att kundförtroende är grundpelaren i MyTravels verksamhet, utan 

förtroende från sina kunder skulle verksamheten inte fungera. I den bransch de agerar är 

konkurrensen kraftig och andra aktörer på marknaden erbjuder i stort sett samma produkter. 

Därför är kundernas förtroende för företaget det viktigaste för att få återkommande kunder. 

Eftersom MyTravel säljer tjänster till sina kunder har de inga fysiska produkter som kan 

skapa fördelar mot en konkurrent. Joakim Eriksson förklarar att ett medel som de kan 

konkurrera med är att, via sin professionalitet, effektivisera sina inköp för att få fram bra 

priser till sina kunder.  

För att skapa ett förtroende hos sina kunder strävar MyTravel, enligt Lisa Lenneman, alltid 

efter att erbjuda kunderna en bra produkt. Det handlar främst om att kunna uppfylla kunders 

förväntningar på resan. Förväntningarna skapas redan när MyTravel beskriver de olika 

resmålen i sina kataloger och på sina hemsidor samt hur säljarna agerar när kunden köper 

resan. Det gäller sedan att hålla hög kvalitet inom många områden för att på sikt bygga upp ett 

förtroende som gör att kunderna kommer tillbaka. Ett område som anses viktigt är hur kunden 

blir bemött på resmålen av personalen som finns på plats. Oftast sätts denna personal på prov 
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först när en kund stöter på ett problem. Därför finns det direktiv från ledningen i form av 

manualer för hur personalen på plats skall gå till väga för att lösa olika problem. Ledningen 

menar inte att dessa manualer alltid skall följas strikt utan ser gärna att personalen gör det lilla 

oväntade för att hjälpa kunden. Annika Heinmetz anser att det är bättre att lösa kundens 

problem på plats än att kunden skall komma hem missnöjd. Det beror dels på att kostnaderna 

för att lösa ett problem på plats oftast är lägre men det ger även ett mer professionellt intryck 

och kunden känner att företaget bryr sig. Just hanterandet av problem som kan uppstå är något 

som MyTravel sätter stor vikt vid idag och Anders Enhagen säger: ...jag vet att vi upplevs 

professionellt och speciellt om det kniper så är vi extra professionella. Vi är bättre på sånt än 

det gamla med tummen i rumpan och kul och gamla grisfester. Den där biten har vi ju tonat 

ner. De kanske inte har lika roligt med oss som när jag var ute och jobbade, men däremot 

tror jag att vi är mer seriösa och professionella idag . 

Anders Enhagen anser att kundernas trygghet är viktig vid förtroendeskapandet och 

MyTravel arbetar mycket med säkerhet i olika avseenden. De ser sig som en av de stora och 

seriösa aktörerna på marknaden och vill att kunden, när den reser med dem, skall veta att det 

finns stor erfarenhet i företaget. Detta skall ge en känsla av säkerhet och trygghet jämfört med 

om kunden reser på egen hand eller med någon nystartad lågprisarrangör. För att kunna 

erbjuda sina kunder ett säkert boende på resmålen arbetar MyTravel med ett långsiktigt 

samarbete med hotellen där de kan påverka hur hotellen ska fungera rent säkerhetsmässigt. 

Säkerhetsansvaret är något som MyTravel tar på stort allvar och Annika Heinmetz säger att: 

man ser på de här sakerna på ett väldigt seriöst sätt, även personligen från ledningen . 

Att MyTravel genomför specifika säkerhetskontroller är inget som de framhåller i 

marknadsföringen, detta handlar istället om höga interna krav på att de skall ta det ansvar de 

anser att de är skyldiga till.  

Säkerhetsarbetet handlar, enligt Annika Heinmetz, inte enbart om hotellens kvalitet, det 

handlar även om att bedöma säkerheten i det land som de säljer resor till. Om UD avråder från 

resor till ett visst område följer MyTravel detta villkorslöst och resan kommer inte att 

genomföras. I vissa fall kan det även vara så att MyTravel anser att det är för riskabelt att 

flyga och ställer då på eget initiativ in resan. I båda dessa fall får kunden tillbaka pengarna för 

resan. Om kunden ändå vill resa försöker MyTravel hitta likvärdiga resmål för kunden. 

Enligt Joakim Eriksson har reklam lägst påverkan på hur kunder uppfattar dem. Han menar 

att reklam kan påverka folk i form av att det kan skapa idéer men att reklam, fristående, inte 

har en avgörande påverkan på förtroendet. Vidare säger Joakim Eriksson att redaktionella 

omnämnanden och hur företaget läggs fram i medierna har betydligt högre påverkan på 
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kunders förtroende. Hur företaget framställs beror främst på hur väl det klarar av att hantera 

både små och stora kriser. Joakim Eriksson nämner dock att det finns något som har ännu 

större påverkan på hur kunderna uppfattar MyTravel och det är egna upplevelser samt den 

närmsta bekantskapskretsens synpunkter. Han säger:

 
där kommer den verkliga leveransen 

in, du kan säga vad du vill i annonserna och du kan mycket väl få journalister att skriva både 

det ena och det andra men den verkliga upplevelsen säger du någonting positivt eller 

negativt så trumfar det nånstans över allting annat . Det arbete som MyTravel lägger ner i 

frågor som rör förtroendet har gjort att 60-65 procent av dagens kunder är återkommande 

kunder. MyTravels definition av återkommande kunder är de som bokar en ny resa med dem 

inom en tvåårsperiod sedan den senaste resan.  

4.5 Krishantering inom MyTravel 

Michael Beckett, styrelseordförande i MyTravel Group PLC, skriver i årsredovisningen för 

2004 att företagets prioritet alltid är att göra vad som är möjligt för kundernas och personalens 

säkerhet. (MyTravels årsredovisning för 2004).  

4.5.1 Krisberedskap 

Respondenterna definierar en kris för MyTravel som en situation med ett flertal skadade eller 

döda inblandade, epidemier, många sjuka eller överhuvudtaget större händelser som 

involverar myndigheter, polis, brandkår etcetera. Anders Enhagen säger att det även kan vara 

jordbävningar och terrorattentat. Dessutom ser företaget på situationer som får stort 

medieintresse som kriser. I dessa situationer är den utlösande händelsen egentligen ingen kris, 

men på grund av medias intresse och vinkling av det inträffade så kan det enligt MyTravel 

definieras som en kris. 

Lisa Lenneman berättar att MyTravel delar in kriser i tre nivåer, nivå 1, nivå 2 och nivå 3. 

Den första nivån innefattar exempelvis slagsmål och fylla på resmålen, alltså mindre 

incidenter som ändå rapporteras hem till Sverige. Den andra nivån kan innebära epidemier 

med drabbade kunder, dödsfall eller när flera kunder drabbas av allvarligare sjukdomar. Nivå 

3 är stora katastrofer och det har MyTravel egentligen bara råkat ut för en enda gång, och det 

är tsunamin. Många gånger är det kriser på den första nivån som genom medias intresse 

förstoras och blir en kris på den andra nivån, vilka oftast kräver större insatser från MyTravel 

i form av bland annat mediekontakter. För att vara beredda på situationer som kan utvecklas 
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till mediala kriser skall alla avvikelser från det normala på resmålen rapporteras till ett 

informationscenter inom företaget. Anders Enhagen beskriver att avvikelser kan gälla allt från 

att ett fartyg sjunker i närheten av ett resmål till att några kunder till företaget har varit i 

slagsmål. Utanför kontorstid skall resmålspersonal som upptäcker eller identifierar någon 

allvarligare avvikelse rapportera detta till MyTravels dygnet runt bemannade Arlandajour. 

Dessa skickar i sin tur då ut ett SMS till berörda personer för att de skall hållas informerade 

om vad som hänt. Det är sedan Anders Enhagen, i sin roll som krisledare, som tar beslutet om 

en krisberedskap skall initieras eller ej. Om så är fallet utgår han från ett så kallat larmträd 

angående vilka personer som skall kallas in till beredskapen. 

För att vara förberedda för ovanstående kriser har MyTravel, enligt Lisa Lenneman, 

utarbetade krisplaner för hela företaget, varje enhet och för varje avdelning. I och med detta 

anser respondenterna att företaget är väl förberett för olika typer av kriser även om en 

händelse som tsunamin gick utanför de gränser man planerat för. Bland annat säger Anders 

Enhagen att: tsunamin var lite annorlunda, hade jag gjort ett sånt scenario hade ingen trott 

på mig . Eftersom de under högsäsongerna under vintern och sommaren har ungefär 30 000 

kunder ute på resmålen är de vana att hantera, i alla fall mindre, kriser mer eller mindre 

dagligen. Med tanke på att detta motsvarar en medelstor svensk stad säger Anders Enhagen att 

det inte är konstigt att kunder slår sig, drunknar eller dör av andra orsaker. Genom den dagliga 

hanteringen av kriser i varierande omfattning tycker respondenterna att företagets anställda får 

en bra träning för att även hantera kriser av större omfång. Utöver detta simulerar och tränar 

de även mer organiserat på olika situationer, bland annat har de simulerat en flygolycka för att 

få praktisk träning i att hantera en större kris. Vid sådana övningar medverkar bara de 

personer som har ledande befattningar vid en kris och som ingår i något de kallar kristeam 

eller krisgrupp. Dessutom har delar av organisationen tränat på mediala kriser. Vidare ingår 

det i all personals grundutbildning en genomgång i hur MyTravel arbetar med säkerhet, 

framför allt för resmålspersonalen. Men även de som arbetar med kund- och säljsupport får 

träning i att möta människor i kris och de som arbetar med flygtrafiken har tränat på att ta 

fram passagerarlistor så snabbt som möjligt berättar Lisa Lenneman. 

Joakim Eriksson säger att krisberedskapen innehåller rutiner för hur man agerar och 

informerar både i utlandet, mot kunder och i organisationen hemma i Sverige. I planeringen 

inför en eventuell större kris ingår även att se över hur tekniska hjälpmedel såsom telefoni, IT 

och intranät fungerar i dessa situationer för att se om de behöver dimensioneras på ett annat 

sätt. Intranätet ser MyTravel som en mycket viktig del, kanske den viktigaste, för att kunna 

kommunicera internt med alla medarbetare som är stationerade runt om i hela världen. 
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4.5.2 Krishantering under tsunamin 

Anders Enhagen berättar att MyTravel på annandagen 2004 hade cirka 5 500 kunder i det av 

tsunamin drabbade området. Många av gästerna i Phuket trodde det skulle komma en tredje 

och en fjärde våg vilket gjorde att de lämnade sina hotell och flydde upp i skogen. Detta 

underlättade, enligt Anders Enhagen, inte jobbet med att hitta alla resenärerna som befann sig 

i de drabbade områdena. Dessutom havererade kommunikationen med Phuket då först 

datakommunikationen kollapsade och telefonförbindelserna slutade fungera. Genom anhöriga 

som hade fått rapporter via de drabbades mobiltelefoner var ett sätt som MyTravel fick reda 

på hur det stod till med kunderna i det här läget. Inte förrän måndag eftermiddag var 

kommunikationsförbindelserna åter i drift. 

Anders Enhagen, som var krisledare under tsunamin, fick den första informationen 

angående vad som hänt i Thailand väldigt tidigt. Runt klockan 06.00 på söndagsmorgonen var 

han inne på kontoret och hade då flera gånger hunnit prata med personal på plats på Phuket. 

Det var sedan han som tog ställning till att försätta ledningen och företaget i krisläge vilket 

bestämdes vid denna tidpunkt. Cirka klockan 07.30 var 10-15 personer från krisgruppen 

samlade på huvudkontoret i Stockholm. Vid samma tidpunkt bedömde krisledningen att detta 

inte var något som skulle klaras av under dagen, utan beordrade bemanning dygnet runt. 

Genomgående anser samtliga intervjuade personer att MyTravel agerade snabbt genom att 

bland annat bemanna kontoret och växeln samt öppna ett journummer för anhöriga. 

Informationen om vad som hade hänt kom till en början från MyTravels egen personal på 

plats i Thailand. Rapporterna var då knapphändiga och personalen hemma i Sverige förstod 

inte till en början omfattningen av det som inträffat. Annika Heinmetz säger till exempel att 

hon reagerade: en våg, en tsunami, vad är det? . Trots detta säger Anders Enhagen att de 

hade rätt bra koll på läget redan på söndag eftermiddag.  

Bland det första som gjordes var att dirigera om ett flyg som var på väg till Phuket att 

istället landa i Bangkok. Samtidigt togs ett beslut att inte låta gäster flyga till Thailand med 

två flygplan som skulle lyfta från Göteborg och Malmö omkring klockan 14.00 under 

söndagen. Detta beslut togs utan att UD hade hunnit komma med några 

reserekommendationer berättar Joakim Eriksson. Istället flög man ner egen personal och lät 

även journalister och hjälporganisationer flyga med i planet. MyTravel skickade ner personal i 

tre omgångar till Phuket för att stödja den lokala personalen genom att bland annat åka runt på 

sjukhusen och hotellen för att pricka av folk. 
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Trots att det fanns en tydlig ansvarsfördelning i övrigt var inte informationsansvaret direkt 

uttalat vilket gjorde att det var lite rörigt till en början. Annika Heinmetz berättar följande om 

hur det var när hon kom till kontoret för att påbörja sitt skift på eftermiddagen: När jag kom 

hit så stod VD:n för Sunwing Hotels (MyTravels hotellkedja) i receptionen och svarade i 

telefon.

 
Men ansvaret delades i alla fall upp där marknadscheferna för Ving och Always 

samt kommunikationsdirektören jobbade i skift med informationshanteringen mot media. 

Något de inte var förberedda på var att den mediala delen av arbetet skulle uppta en så stor del 

av informationshanteringen. Genom dess omfattning hann de inte med att ta del av all 

information som flödade inom företaget. Enligt Annika Heinmetz blev följden av detta att 

företaget svarade på journalisternas frågor istället för att dela med sig av information 

angående krishanteringens händelseförlopp. Internt kommunicerade man genom intranätet för 

att all personal skulle vara uppdaterad med information om vad som hände under katastrofens 

fortskridande. Externt gentemot kunder och andra intressenter lades information löpande ut på 

företagets hemsidor för Always och Ving. Enligt Anders Enhagen fungerade inte 

ansvarsfördelningen riktigt som i de scenarion han hade föreställt sig. Själv arbetade han 

nästan uteslutande med frågor rörande den svenska delen av verksamheten trots att han även 

har ansvaret för både Norge, Danmark och Finland. 

De krisplaner som fanns framtagna innan tsunamin tycker Lisa Lenneman fyllde en viss 

funktion men personalen var ändå tvungen att arbeta utanför de ramar som dessa angav. Detta 

berodde bland annat på att detta var en sådan extrem situation som de inte tidigare hade 

kunnat föreställa sig. Följden av detta blev att personalen tog egna initiativ och hjälpte 

varandra där det behövdes. 

Ett problem som är genomgående i respondenternas syn på hanteringen av tsunamin är att 

det var problem att få fram korrekta passagerarlistor och att alla avprickningar inte skedde på 

samma version av listorna. Avprickningen underlättades inte av att evakueringsflyg hade 

börjat flyga hem till Sverige i en så kallad luftbro efter några dagar. Detta innebar att det inte 

spelade någon roll vilket charterbolag man reste med för att få plats på ett av flygen. Lisa 

Lenneman menar att det i denna situation gällde att få hem alla svenska resenärer till Sverige. 

I och med detta skedde avprickningen av de hemflugna gästerna på flera olika listor. En annan 

aspekt gällande avprickningen är att kunder idag reser annorlunda än förr. Idag reser många 

runt på resmålet på egen hand, de har bara köpt en plats på flyget till Thailand. Dessa personer 

var mycket svåra att lokalisera. Det fanns vid tidpunkten för tsunamin ett system för att ta 

fram passagerarlistor, men inte i den omfattning som krävdes i den här situationen. Systemets 

kapacitet räckte helt enkelt inte till hävdar Joakim Eriksson. 
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Under perioden fram till att gästerna var evakuerade, vilket tog ungefär en vecka, jobbade 

personal dygnet runt. Det var, enligt Joakim Eriksson, inga problem att få personalen att jobba 

utan tvärt om. De som inte var inblandade i arbetet med tsunami, vilka skötte det normala 

arbetet, ville hjälpa till men fick hållas borta från detta. Den normala verksamheten var 

tvungen att fortskrida, kunder ville boka resor och MyTravel behövde sälja resor för perioden 

efter tsunamin. Dessutom var företaget tvunget att hitta alternativa resmål för de resenärer 

som skulle resa till Thailand och Phuket den närmsta tiden efter tsunamin. Dessa blev istället 

erbjudna att åka till Kanarieöarna, Brasilien eller Gambia. Trots att viss personal bokstavligen 

fanns på kontoret dygnet runt var det en, i sammanhanget, positiv stämning där alla hjälpte 

alla och klappade varandra i ryggen. 

Alla respondenter är överens om att det inte fanns någon speciell framstående person inom 

organisationen under hanteringen av tsunamin. De vill alla framhålla att det var en 

grupprocess, ett teamwork.  

4.5.3 Förändringar och lärdomar efter tsunamin 

För att dra lärdom av företagets arbete under tsunamin och eventuellt förbättra sin 

krishantering gjorde MyTravel en grundlig utvärdering efteråt. Något respondenterna är 

överens om är att den kanske största förändringen som skett i efterdyningarna av tsunamin är 

att systemet för att ta fram passagerarlistor har förbättrats. Förbättringarna innebär bland annat 

att en funktion för översikten av reguljärresenärer har utvecklats och att kapaciteten för 

systemet har utökats. Vidare säger Anders Enhagen att ansvarsfördelningen har blivit 

tydligare efter tsunamin, nu skall alla veta sin roll och redan innan en kris vara mentalt 

förberedda på sina arbetsuppgifter. 

En annan sida av krishanteringen som MyTravel har lärt sig en hel del om är den mediala 

biten, där de idag anser sig vara bättre förberedda. Både Annika Heinmetz och Joakim 

Eriksson påpekar vikten av att snabbt kunna svara på frågor, vara uppdaterade i sin 

information samt att ha tillräcklig bemanning för att klara av eventuella anstormningar från 

journalister. Ett sätt som MyTravel försöker vara bättre förberedda på detta är genom 

införandet av ett fast telefonnummer som de alltid bemannar vid kriser. Inkommande samtal 

kopplas då vidare till den som för tillfället har jouren gällande information till media. Denna 

person kan då även besluta om det behövs någon ytterligare bemanning för att hantera media 

berättar Annika Heinmetz. 
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Under tsunamin insåg man vikten av att den interna kommunikationen fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Där är intranätet en viktig del för att sprida informationen. 

Informationsavdelningen har efter tsunamin utvecklat sin krisplan för 

informationshanteringen genom mallar för hur de skall jobba under kriser. Anders Enhagen 

säger angående intranätet: det upptäckte vi under tsunamin, att det är så vi ska jobba i 

framtiden. Att vi lägger ut det (informationen) där så att alla kan se det . 

Utöver ovanstående så anser MyTravel att de genom krishanteringen i samband med 

tsunamin fick ett kvitto på att deras krisberedskap på det stora hela fungerar ganska bra. 

Vidare upplever Joakim Eriksson att rapporteringarna från resmålen har blivit intensivare, 

dock inte bara beroende på tsunamin utan även på grund av exempelvis bomberna i London 

och Sharm-el-shejk och naturkatastrofer världen över. Dessutom anser han att de har fått allt 

vildare fantasi gällande vad som kan bli en större kris. 

Anders, Annika, Joakim och Lisa är alla övertygade om att MyTravel som organisation 

står väl förberedda inför framtida kriser. Lisa Lenneman säger: Jämfört med andra 

branscher så är resebranschen nog absolut i topp när det gäller krisberedskap.

  

5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån vår teoretiska referensram. Första 

avsnittet tillägnas analys gällande förtroende (5.1) och vidare görs en analys av MyTravels 

krishantering (5.2). 

5.1 Förtroende 

5.1.1 Förtroendebyggande via löften 

MyTravel anser att kundförtroende kanske är den viktigaste faktorn för att lyckas med sin 

verksamhet och de strävar efter långsiktiga relationer med sina kunder. För att kunna 

upprätthålla långsiktiga relationer mellan företag och kund anser Bitner (1995) att företaget 

måste kunna ge kunden löften, genom extern marknadsföring, som de även kan hålla. Detta är 

det grundläggande sätt som MyTravel arbetar på för att bygga förtroende hos sina kunder. De 

ger löften genom hur de beskriver sina resmål och försöker uppfylla dessa genom att ge 

kunden den resa de förväntar sig. Dock anser inte MyTravel att den externa marknadsföringen 

har någon större påverkan på kunders förtroende. Detta kan bero på att de produkter som 

MyTravel erbjuder innehåller en rad olika typer av tjänster vilket gör det svårt att på ett 
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förtroendegivande sätt sammanfatta i reklam. MyTravels kommunikationsdirektör Joakim 

Eriksson säger att redaktionella omnämnanden, vänner och bekantas synpunkter och framför 

allt egna upplevelser har betydligt större påverkan på förtroende. Detta liknar det sätt Mitchell 

et al. (1998) beskriver den kognitiva faktorn för förtroendegivande beteende. Den 

undersökning KBM redovisar i sin rapport, temaserie 2005:4, visar på ett fortsatt högt 

förtroende för resebranschen efter tsunamin. Med anledning av rapportens resultat kan 

MyTravel anses ha uppfyllt kundernas förväntan på företaget via sin krishantering i samband 

med tsunamin.  

5.1.2 Förtroendebyggande via kundkontakt 

MyTravel sätter stor vikt på att få återkommande kunder och de anser att mycket beror på hur 

kunderna blir mottagna av personalen som arbetar på resmålen. Att det ses som viktigt kan 

bero på att det då är denna personal som representerar företaget. Enligt Grönroos (1998) blir 

denna personal då företagets deltidsmarknadsförare. Bitner (1995) kallar detta möte mellan 

kund och företag för sanningens ögonblick och att det är då som löftena skall hållas. Enligt 

MyTravel är denna personal särskilt viktig när en kund stöter på ett problem. För att 

resmålspersonalen skall kunna hjälpa kunderna har MyTravel satt direktiv i form av manualer 

för hur de skall hantera både mindre och större problem som kan uppstå. Man kan då anta att 

resmålspersonalen är väl förberedda att hjälpa kunderna vilket kan tyda på att ledningen har 

prioriterat att personalen ska ha rätt utbildning. Det är just denna utbildning som avgör hur 

sanningens ögonblick upplevs av kunden enligt forskare inom både intern marknadsföring 

och service recovery. Att MyTravel inte anser att dessa manualer måste följas fullt ut och att 

de ser att resmålspersonalen gärna gör det lilla oväntade för att hjälpa kunderna kan betyda att 

ledningen har förtroende för att resmålspersonalen på ett bra sätt kan hantera problematiska 

situationer. Denna syn på personalen är en viktig punkt i den interna marknadsföringen enligt 

Echeverri & Edvardsson (2002).  

MyTravel strävar alltid efter att lösa kundens problem på plats, vilket dels beror på 

kostnader men även på att man snabbt vill hjälpa kunden genom att rätta till eventuella 

problem. Denna strategi för hur man skall bemöta problem och klagomål från kunder kan ses 

som en typ av service recovery.  I sina teorier om service recovery skriver Boshoff (1997) att 

företag skall gottgöra en missnöjd kund på något sätt inom en acceptabel tid. Då MyTravels 

ledning, redan samma dag som tsunamin inträffade, beslutade att flyga ner ytterligare 

personal för att hjälpa de drabbade kunderna kan tyda på en fokusering att snabbt ta hand om 
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sina kunder. Av de kunder MyTravel har idag uppger de att 60-65 procent är återkommande 

kunder vilket kan tolkas som att deras strategi att hjälpa kunden på plats fungerar bra. 

Siffrorna kan även översättas som att MyTravel har ett högt förtroende hos sina kunder.   

5.1.3 Förtroendebyggande via säkerhet 

Då tjänster enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) är immateriella och abstrakta är det 

svårt för en kund att faktiskt veta vad den får innan den konsumerar tjänsten. Det är därför 

även svårt för ett tjänsteföretag att i början av tjänstens produktion veta vad kunden förväntar 

sig och att företaget därmed enbart kan sätta upp mallar för hur tjänsten skall se ut (Grönroos, 

1998). Detta kan anses vara något som MyTravel gör, särskilt när det gäller sina produkters 

säkerhet. MyTravel arbetar långsiktigt med de hotell som finns på resmålen för att kunna 

påverka hotellens säkerhet. Denna typ av säkerhetsarbete är dock inget som MyTravel lägger 

fram i sin marknadsföring. Anledningen till det kan vara att MyTravel har krav på sig själva 

att alltid ge kunden denna typ av säkerhet. Detta säkerhetsarbete kan även vara något som 

finns bland alla etablerade företag i branschen och kan då anses vara något som kunderna helt 

enkelt förväntar sig av tjänsten. Det kan då relateras till Garbarino & Johnsons (1999) teori 

om att kunders förtroende för ett företag kan ses som kunders tillit till företags levererade 

kvalitet i de erbjudna tjänsterna.  

5.2 Krisberedskap och krishantering inom MyTravel 

5.2.1 Definition av kris 

MyTravels definition av en kris stämmer väl överens med hur detta definieras inom 

litteraturen som behandlar krishantering. I enlighet med teorierna säger ledningen inom 

MyTravel att en kris är en situation där människor hotas på något sätt samt att det krävs 

insatser utöver det vanliga för att lösa problemet. Däremot nämner MyTravel ingenting om att 

det även innefattar hot mot de immateriella värdena som företaget besitter, vilket litteraturen 

nämner som en av orsakerna bakom en kris. Istället anser alla respondenter från MyTravel att 

situationer som orsakar stort medialt intresse är en form av kris. Detta är inget som direkt 

omtalas i litteraturen. Dock kan detta indirekt anses som ett hot mot företagets immateriella 

värden i form av att företagets förtroendekapital och image kan ta skada beroende på vilken 

bild media ger av en händelse. 
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5.2.2 Planeringen inför en kris 

Skoglund & Olsson (1995) hävdar att planeringen inför en kris handlar om framför allt tre 

saker, identifiering, träning och simulering samt dokumentation. MyTravel verkar genom sitt 

agerande veta vad som är det väsentliga gällande krishantering med tanke på att de uppfyller 

alla dessa kriterier. Detta i kombination med deras erfarenhet av att dagligen hantera kriser av 

varierande art gör att de är väl förberedda för en kris. Identifieringen sköter de genom sitt 

rapporteringssystem där medarbetare på de olika resmålen skall rapportera alla avvikelser till 

företagets informationscenter. Eftersom rapportering skall göras vid såväl mindre samt större 

incidenter likväl som vid situationer där inte gästerna är drabbade tyder på att identifieringen 

av potentiella kriser tas på allvar.  

I enlighet med tidigare omskrivna teorier har även MyTravel skriftlig dokumentation över 

hur de ska arbeta vid en kris. Dessa så kallade krisplaner finns dels för det övergripande 

arbetet i företaget under en krissituation, dels för varje enhets arbete samt för hur varje 

avdelning skall agera. I och med att alla berörda personer vet sin uppgift vid en krissituation 

slapp MyTravel ägna allt för stor tid och kraft åt att organisera sig vid tsunamin. Detta är 

viktigt med anledning av att insatserna vid en kris snabbare kan komma igång, vilket Regester 

(1987) skriver är en viktig faktor för en effektiv krishantering. Då tsunamin var en sådan 

omfattande kris blev personalen ändå tvungen att arbeta utanför sina ansvarsområden. Trots 

detta fungerade arbetet väl vilket skulle kunna bero på att MyTravel agerar inom en 

serviceinriktad bransch där alla är vana att ta tag i saker vid behov. Utöver personalens roller 

och arbetsbeskrivningar för krishantering finns det hos MyTravel ett larmträd. I och med att 

larmträdet är väl dokumenterat och känt inom organisationen kan berörda personer snabbt 

kontaktas vid en kris. Detta system kan vara anledningen till MyTravels relativt snabba 

agerande under tsunamins initieringsskede. 

MyTravel omsätter i praktiken det Skoglund och Olsson (1995) behandlar gällande träning 

och simulering av kriser. Denna träning har bland annat inneburit en övning där företaget har 

simulerat en flygolycka där de, vid kriser, operativt ansvariga personerna deltagit. Detta har 

troligtvis gjort att de känner sig mer säkra och, om man får använda det uttrycket, mer 

komfortabla i krissituationer. Det resultat som kristräningen eventuellt har gett kan ha bidragit 

till en säkerhet i ledningens beslutsfattande under tsunamin. En annan aspekt som flera 

respondenter nämnde, vilket det inte skrivs om i litteraturen, var att personalen genom sitt 

dagliga arbete får träning i att hantera kriser. Resebranschen kan på detta sätt vara annorlunda 
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i och med att de nästan dagligen stöter på problem, som i sig är kriser, av varierande storlek 

och art. Eftersom MyTravel under högsäsong har gäster motsvarande en svensk småstad på 

resmål världen över faller det sig, enligt respondenterna, naturligt att de får hantera dödsfall, 

sjukdomar och olyckor på daglig basis. Det är troligtvis detta som ledningen menar när de 

säger att personalen får träning genom sina ordinarie arbetsuppgifter.  

5.2.3 Ledningens beslutsfattande 

Enligt Regester (1987) är det viktigt att ett företag agerar och visar handlingskraft när en kris 

väl inträffar. Skoglund & Olsson (1995) nämner att företagsledarnas agerande kan vara 

avgörande för intressenternas förtroende. Att MyTravel tidigt fick in personal till kontoret kan 

ses som ett första steg av ansvarstagande och handlingskraft från ledningen. Vidare, trots 

knapphändig information angående den rådande situationen, bestämde MyTravels ledning 

tidigt att dirigera om ett flyg som var på väg till Phuket. Detta tillsammans med beslutet att 

ställa in två flyg som skulle lyfta på söndag eftermiddag, trots att UD ännu inte kommit med 

några reserestriktioner, visar på ett initiativtagande som i slutändan kan ha varit 

förtroendeskapande gentemot kunderna. De kunder som skulle resa denna söndag blev senare 

erbjudna alternativa resor till andra resmål. Dessa beslut kan tolkas som att MyTravel 

verkligen bryr sig om sina kunder dels för att kunderna inte fick resa till ett osäkert område 

och dels för att MyTravel visade, via alternativa resmål, att dessa kunder var viktiga för 

företaget.  

5.2.4 Lärdomar och förändringar efter tsunamin 

I enlighet med både Regester (1987) och Skoglund & Olsson (1995) har MyTravel efter 

tsunamin dragit lärdom av hur de skötte hanteringen av krisen. Genom att MyTravel 

genomförde en intern utvärdering och utefter denna gjort förändringar efter vad som framkom 

i densamma tyder på att de har en vilja att vara bättre förberedda för liknande kriser i 

framtiden. Den största förändringen MyTravel genomfört gäller systemet för att ta fram 

passagerarlistor. Att detta system har förbättrats kan tolkas som att MyTravel tidigare inte 

hade ordentligt översikt angående deras kunders identiteter och vart de befann sig. Vidare 

insåg MyTravel att deras bemanning gällande mediekontakter ej var tillräcklig under 

tsunamin. Efter tsunamin har rapporteringen angående avvikelser på resmålen blivit mer 

omfattande. MyTravel anser sig själva vara ett av branschens säkraste och tryggaste företag. 
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Förändringarna kan därför även tolkas som att MyTravel inte ansåg sig kunna leva upp till 

denna syn som de har på sig själva. Därför kan förändringarna ha inneburit att MyTravel nu 

känner att de kan erbjuda sina kunder större trygghet under resorna.  

6 Slutsatser 

MyTravel är en aktör som ständigt har kontakt med många människor. Att olyckor uppstår 

blir därför oundvikligt i denna bransch och därmed stöter MyTravel, i stort sett, dagligen på 

krissituationer av olika slag. Detta har gjort att de har stor vana att hantera och agera vid 

kriser och de har även utvecklat specifika krisgrupper för olika enheter av företaget för att 

kunna sköta detta på ett professionellt sätt. MyTravel har även tagit fram ett system i form av 

ett larmträd för att effektivt kunna kontakta dessa krisgrupper, där ledningen ingår, för att 

snabbt få igång krishanteringen. Utöver den dagliga hanteringen av kriser får krisgrupperna 

träning via simuleringar av större krissituationer. 

De praktiska erfarenheterna tillsammans med krisförberedelserna, gjorde att MyTravel 

tidigt fick vetskap om tsunamin och de kunde därmed snabbt organisera och verkställa sin 

krisberedskap. Detta snabba agerande ledde till att rätt människor tidigt fanns på plats på 

huvudkontoret för att ta viktiga beslut som berörde både kunder på plats i Thailand och de 

kunder som var på väg till detta resmål. MyTravels personal hade sina arbets- och 

ansvarsområden klara för sig vilket gjorde att arbetet kom igång utan större problem. 

Tsunamin var dock en kris av större omfattning än vad MyTravel hade kunnat föreställa sig 

och de hade därmed inte tidigare tränat på en liknande situation. Detta ledde till att personalen 

ibland var tvungen att arbeta utanför sina instruktioner för att hjälpa till där det behövdes. 

Denna hjälpsamhet och flexibilitet i arbetet kan ha varit avgörande i hanteringen av denna 

kris.  

Efter tsunamin utvärderade MyTravel sin hantering av krisen där de upptäckte, trots 

tidigare träning, att det fanns saker de kunde förbättra i de befintliga krisplanerna. De har efter 

tsunamin byggt upp ett effektivare system för att snabbt få fram både korrekta passagerarlistor 

och för att lokalisera var deras kunder befinner sig. Till följd av denna katastrof har även 

rapporteringen från resmålen angående avvikelser från det normala blivit mer omfattande. 

MyTravel har även förbättrat sin informationshantering vid kriser där det idag skall finnas 

större bemanning för att hantera information till medier och dessutom har 

informationsavdelningen nu fastställda mallar för hur de skall agera.  



Ett vattentätt förtroende?  

 

36

Studiens resultat tyder på att ledningens syn på kunder, och vikten av deras förtroende för 

företaget, genomsyrar kontakten mellan MyTravels personal och kunder. Tillsammans med 

personalens branschvana som innebär att de hanterar kriser av varierande omfattning nästintill 

dagligen har skapat en serviceinriktning där kunden alltid kommer i första hand. Vår studie 

pekar på att denna inställning, att alltid vilja lösa kundernas problem, kan ses som en ständigt 

pågående service recoveryprocess. Denna inställning gällde även under krishanteringen i 

samband med tsunamin. MyTravels kundfokus bidrog förmodligen till att kunderna kände sig 

prioriterade även i denna svåra situation och att kunderna därför kände förtroende för 

företaget. Resultatet av att MyTravel via sitt larmträd snabbt fick krisgruppen samlad blev att 

viktiga beslut kunde fattas redan under krisens tidiga skede. Besluten att till exempel ställa in 

flyg till Thailand, redan innan UD hade kommit med reserestriktioner, visade på 

handlingskraft från ledningen vilket kan ha bidragit till kundernas förtroende för MyTravel 

under och efter krisen. Tsunamins omfattning var i stort sett omöjlig att förutse och detta 

ledde till att vissa delar av krishanteringen inte fungerade som tänkt. Dock antyder inte 

studiens resultat att dessa brister i krishanteringen påverkade de berörda kundernas förtroende 

för MyTravels agerande. De förändringar som genomförts efter tsunamin och den erfarenhet 

denna krishantering gav bidrar troligtvis till att MyTravel på ett än effektivare sätt kan ta hand 

om sina kunder vid framtida kriser.  

7 Författarnas reflektioner 

I detta avslutande kapitel vill vi redogöra för vad vi anser skulle kunna ha gjorts annorlunda 

(7.1) samt förslag till vidare forskning inom ämnesområdet (7.2).  

7.1 Kritisk granskning 

För att underbygga denna studie ytterligare vore mer spenderad tid inom det studerade 

företaget önskvärd. Detta för att få en bättre förståelse för hur charterbranschen generellt 

fungerar men speciellt MyTravel. Dessutom skulle ett informativt besök hos MyTravel vid en 

tidpunkt innan intervjutillfället underlättat förståelsen för företagets organisation. Vid en 

djupare förståelse för forskningsobjektet och branschen som helhet är det med största 

sannolikhet lättare att tolka och analysera resultaten från intervjuerna. 
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Studiens rigorositet hade förmodligen kunnat fördjupas genom att en oberoende person 

inom rese - eller charterbranschen hade fungerat som informant angående krisberedskap och 

krishantering inom den studerande branschen. 

Angående respondenterna hade vi önskat att vi även lyckats få kontakt med MyTravels VD 

samt platschefen i Thailand. Genom detta hade vi även fått ett operativt perspektiv från det 

drabbade området samt genom VD:s deltagande höjt nivån på studiens ledningsperspektiv.   

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Tsunamin har behandlats i ett antal uppsatser inom varierande ämnesområden varav ett flertal 

uppsatser behandlar just krishanteringen inom företag i resebranschen. Trots detta skulle 

ytterligare studier kunna vara intressanta ur forskningssynpunkt. En studie som skulle vinkla 

ledningsperspektivet annorlunda är om man undersöker krishanteringen ur ett operativt 

perspektiv utifrån de personer som ledde charterbolagens arbete på plats på Phuket i Thailand. 

Vidare skulle även kundperspektivet på företagets hantering av tsunamin vara intressant att 

undersöka. Detta utifrån hur de har upplevt krishanteringens påverkan på förtroendet för ett 

charterbolag och göra en komparativ studie om hur detta eventuellt har förändrats före och 

efter tsunamin. Ytterligare studier som skulle kunna vara intressanta är att jämföra hur de tre 

stora aktörerna på den svenska chartermarknaden, MyTravel, Fritidsresor och Apollo, agerade 

och om det finns skillnader i kundförtroende i och med deras handlande. En jämförande studie 

skulle i detta fall motiveras av att det i stort sett bara var Fritidsresor som var synliga i olika 

medier och fick beröm för sitt agerande i samband med tsunamin. Efter vår studie vore det 

intressant att granska hur motsvarande krishantering såg ut inom ett mindre charterbolag och 

om det finns några markanta skillnader som eventuellt kan bero på företagets storlek. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Krishantering (2.6.1) 

Att planera för en kris: 

1. Bygg upp en positiv inställning till krishantering 

2. Se till att företagets prestationer ligger i nivå med allmänhetens förväntningar. 

3. Bygg upp trovärdigheten genom en lång rad åtgärder som vittnar om ansvarstagande. 

4. Var beredd att tillvarata de möjligheter som erbjuder sig under en kris. 

5. Tillsätt en krishanteringsgrupp. 

6. Katalogisera potentiella krissituationer. 

7. Utforma en policy för att förebygga kriser. 

8. Formulera strategier för hur varje potentiell kris ska hanteras. 

9. Tillsätt kriskontroll- och riskövervakningsgrupper. 

10. Ta reda på vilka som kommer att påverkas av en viss kris. 

11. Utveckla effektiva informationskanaler för att minska skadeverkningarna på företagets 

anseende. 

12. Be om möjligt utomstående experter om råd vid upprättandet av en krisplan. Det är 

onödigt att försöka uppfinna hjulet än en gång. 

13. Fäst planen på papper. 

14. Testa, testa och testa än en gång. 

15. Undersök vilka speciella utbildningsprogram som kan vara nödvändiga för att du ska 

kunna samla en grupp professionella medarbetare omkring dig.            
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Bilaga 2, Krishantering (2.6.2) 

Att hantera en kris: 

1. När en katastrof hotar, tänk då efter vilket som är värsta tänkbara scenario  och 

handla därefter. 

2. Inrätta snabbt en sambandscentral och bemanna den med chefer som utbildats att 

utföra specifika uppgifter i syfte att reducera och hantera krisen. 

3. Lita på presstjänsten och håll den underrättad om utvecklingen och om åtgärder som 

vidtas för att få kontroll över läget. 

4. Inrätta speciella telefonlinjer för att kunna ta emot den ström av inkommande samtal 

som en kris kan ge upphov till. Se till att ha personal utbildad för att ta emot samtalen. 

5. Försök att lära känna kundkretsen och lyssna på dess klagomål, och se till att du har en 

klar bild av dessa. Gör om möjligt opinionsundersökningar för att få din uppfattning 

verifierad. 

6. Se till att få opponenterna på din sida genom att involvera dem i en lösning av 

problemet. 

7. Öka företagets trovärdighet genom att inbjuda objektiva, auktoritativa organ eller 

sammanslutningar att bidra till att göra slut på krisen. 

8. Var alltid beredd på det oväntade. Var beredd att ändra planerna eftersom saker och 

ting aldrig utvecklas som man väntat. Och underskatta aldrig situationens allvar. 

9. Det är ofta nödvändigt att använda okonventionella metoder, och förmågan att tänja 

reglerna kan visa sig avgörande. 

10. Visa inte någon negativ inställning till de medarbetare som vill lämna företaget när en 

kris inträffar. Låt dem gå. Det finns tillräckligt många problem att ta itu med utan att 

du dessutom ska behöva hålla uppsikt över mindre stabila medarbetare. 

11. Informera företagsledningen om situationen regelbundet och utan att dramatisera 

läget. Kom ihåg att de rapporter ledningen får via massmedia tenderar att lägga 

tonvikten vid de mest hotfulla inslagen i situationen. 

12. Var beredd att arbeta hårt under en längre tid och under stora påfrestningar. Överskrid 

därför inte de normala mängderna av alkohol och tobak  försök istället reducera dem.  
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Bilaga 3, Intervjufrågor Anders Enhagen, säkerhetsansvarig 

MyTravel Northern Europe 

1. Vem är du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Vilken position har du i företaget? 
5. Hur länge har du haft denna position? 
6. Har du haft andra positioner i företaget? 
7. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 
8. Hur skiljer sig dessa arbetsuppgifter från de du haft tidigare?  

Kundförtroende 
9. Vad anser du karaktärisera kunders förtroende för ert företag? 
10. Hur arbetar ni med säkerheten för att skapa förtroende hos era kunder?  

Organisation 
11. Finns det några specifika personer/avdelningar inom företaget som du har nära 

samarbete med?  

Krisberedskap 
12. Hur definierar du en krissituation? 
13. Vad betyder krisberedskap för dig? 
14. Enligt er hemsida har företaget en krisgrupp, vilka personer ingår i denna grupp? 
15. Hur arbetar dessa personer med krisberedskap? 
16. Vad är målet med denna krisgrupp? 
17. Simulerar ni tänkbara krissituationer för att få praktisk träning av er krisberedskap? 
18. Om ni simulerar krissituationer, hur ofta görs detta? 
19. Kan du ge ett exempel på hur det går till?  

Under tsunamikatastrofen 
20. Deltog du i arbetet med tsunamikatastrofen? 
21. Vilken roll och vilket ansvar hade du under tsunamikatastrofen? 
22. Arbetade du utifrån tidigare givna instruktioner eller var du tvungen att arbeta utanför 

ramarna genom egna initiativ? 
23. Berätta om dina upplevelser och din uppfattning av hur ni hanterade 

tsunamikatastrofen. 
24. Upplevde du att det fanns någon kritiskt händelse som var avgörande för ert agerande 

under tsunamikatastrofen? 
25. Vad var det för händelse? 
26. På vilket sätt påverkade den er och ert arbete? 
27. Hur anser du att er krisberedskap fungerade under tsunamikatastrofen? 
28. Är det någon person i ert företag som du tycker var särskilt viktig och framstående i 

krishanteringen under tsunamikatastrofen?  

Efter tsunamikatastrofen 
29. Vad lärde ni er av ert arbete i samband med tsunamikatastrofen? 
30. På vilket sätt har er krisberedskap förändrats efter tsunamikatastrofen? 
31. Hur väl anser du att ni nu är förberedda för liknande krissituationer? 
32. Består krisgruppen av samma personer idag som före tsunamikatastrofen? 
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33. Har era relationer till kunder, konkurrenter, myndigheter och andra intressenter 
förändrats på något sätt efter tsunamin och i så fall på vilket sätt?   

34. För ytterligare information kring dessa frågor, vem skulle du rekommendera oss att 
prata med? 
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Bilaga 4, Intervjufrågor Joakim Eriksson, kommunikationsdirektör 

samt Lisa Lenneman, informatör  MyTravel Sweden AB 

1. Vem är du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Vilken position har du i företaget? 
5. Hur länge har du haft denna position? 
6. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 
7. Har du haft andra positioner i företaget? 
8. Hur skiljer sig dessa arbetsuppgifter från de du haft tidigare?  

Kundförtroende 
9. Hur karaktäriseras ert arbete med att skapa förtroende gentemot era kunder? 
10. På vilket sätt är kundernas förtroende viktigt för er?  

Krisberedskap 
11. Hur definierar du en krissituation? 
12. Vad betyder krisberedskap för dig? 
13. Enligt er hemsida har företaget en krisgrupp, vilka personer ingår i denna grupp? 
14. På vilket sätt fungerar den? 
15. Vilka resurser har krisgruppen till sitt förfogande? (Till exempel: personal & pengar) 
16. Vad är målet med krisgruppen? 
17. Simulerar eller tränar ni er krishantering? 
18. Vilka är det i så fall som deltar i detta?  

Under tsunamikatastrofen 
19. Deltog du i arbetet med tsunamikatastrofen? 
20. Vilken roll hade du då? 
21. Arbetade du utifrån tidigare givna instruktioner eller var du tvungen att arbeta utanför 

ramarna genom egna initiativ? 
22. Berätta utförligt om hur du tyckte att företagets krishantering fungerade i samband 

med tsunamikatastrofen. 
23. Upplevde du att var någon kritiskt händelse som var avgörande för ert agerande av 

tsunamikatastrofen? 
24. Vad var det för händelse? 
25. På vilket sätt påverkade den er och ert arbete? 
26. Är det någon person i ert företag som du tycker var särskilt viktig och framstående i 

krishanteringen under tsunamikatastrofen?  

Efter tsunamikatastrofen 
27. Vad har ni lärt er av ert arbete i samband med tsunamikatastrofen? 
28. På vilket sätt har er krisplan/krisberedskap förändrats efter tsunamikatastrofen? 
29. Hur väl anser du att ni nu är förberedda för liknande krissituationer? 
30. Hur resonerar ni kring kunder, kriser och säkerhet efter tsunamin? 
31. Har era relationer till kunder, konkurrenter, myndigheter och andra intressenter 

förändrats på något sätt efter tsunamin och i så fall på vilket sätt?  

32. För ytterligare information kring dessa frågor, vem skulle du rekommendera oss att 
prata med? 
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Bilaga 5, Intervjufrågor Annika Heinmetz, marknadschef Always 

1. Vem är du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Vilken position har du i företaget? 
5. Hur länge har du haft denna position? 
6. Har du haft andra positioner tidigare i företaget? 
7. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 
8. Hur skiljer sig dessa arbetsuppgifter från de du haft tidigare?  

Kundförtroende 
9. Vad anser du karaktärisera kunders förtroende för ert företag? 
10. På vilket sätt är kunders förtroende viktigt för er? 
11. Hur arbetar ni, marknadsföringsmässigt, för att skapa förtroende hos era kunder?  

Organisation 
12. Vilka befogenheter ges till de anställda, som har kontakt med kunder, att lösa 

eventuella klagomål från kunden? (Till exempel om en kund inte är nöjd med hotellet 
på destinationsorten). 

13. Finns det riktlinjer för hur de anställda, som har kontakt med kunder, skall bemöta 
kunden, hur ser dessa riktlinjer i sådana fall ut? 

14. Vilken person/vilka personer rapporterar du till om frågor som rör dina 
ansvarsområden?  

Krisberedskap 
15. Hur definierar du en krissituation? 
16. Vad betyder krisberedskap för dig? 
17. Enligt er hemsida har företaget en krisgrupp, vilka personer ingår i denna grupp? 
18. Hur arbetar dessa personer med krisberedskap? 
19. Vad är målet med denna krisgrupp? 
20. Simulerar ni tänkbara krissituationer för att få praktisk träning av er krisberedskap? 
21. Kan du i sådana fall ge exempel på hur detta kan gå till?  

Under tsunamikatastrofen 
22. Deltog du i arbetet med tsunamikatastrofen? 
23. Vilken roll och vilket ansvar hade du under tsunamikatastrofen? 
24. Arbetade du utifrån tidigare givna instruktioner eller var du tvungen att arbeta utanför 

ramarna genom egna initiativ? 
25. Berätta om dina upplevelser och din uppfattning av hur ni hanterade 

tsunamikatastrofen. 
26. Upplevde du att det fanns någon kritiskt händelse som var avgörande för ert agerande 

under tsunamikatastrofen? 
27. Vad var det för händelse? 
28. På vilket sätt påverkade den er och ert arbete? 
29. Hur anser du att er krisberedskap fungerade under tsunamikatastrofen? 
30. Är det någon person i ert företag som du tycker var särskilt viktig och framstående i 

krishanteringen under tsunamikatastrofen?   
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Efter tsunamikatastrofen 
31. Vad lärde ni er av ert arbete i samband med tsunamikatastrofen? 
32. På vilket sätt har er krisberedskap förändrats efter tsunamikatastrofen? 
33. Hur väl anser du att ni nu är förberedda för liknande krissituationer? 
34. Består krisgruppen av samma personer idag som före tsunamikatastrofen? 
35. Har era relationer till kunder, konkurrenter, myndigheter och andra intressenter 

förändrats på något sätt efter tsunamin och i så fall på vilket sätt?  

36. För ytterligare information kring dessa frågor, vem skulle du rekommendera oss att 
prata med?  


