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Sammanfattning 

Terrorattentaten har på senare år visats rikta sin uppmärksam mot att skada turismverksamheter 

och hotet mot hotellaktörer anses vara större än någonsin. Krishanteringsstrategier har därmed 

blivit en central del inom hotellverksamheter som tvingats arbeta fram strategier för att förebygga 

och förbereda inför potentiella kriser kopplat till terror. 

  

Denna studie undersöker hur terrorattentatet som inträffade på Drottninggatan i centrala 

Stockholm 7 april 2017, har påverkat närliggande hotellverksamheters krishanteringsstrategier. 

Ämnet studeras genom utformade forskningsfrågor som berör krishanteringen före och under 

attentatet, men även hotellens utveckling av krishanteringsstrategier efteråt. Det empiriska 

materialet utgår från kvalitativa intervjuer med sex anställda chefer eller säkerhetsansvariga från 

skilda hotell närliggande Drottninggatan. Studiens vetenskapliga ansats utgår från kritisk realism 

som lagt grunden för det kvalitativa metodvalet samt stöd för att nå kunskap och förståelse inom 

studiens forskningsämne. 

  

Det teoretiska ramverket belyser terrorism med koppling till turism, krishantering, säkerhet, 

anställdas ansvar mot besökaren, kommunikation och modeller som går att applicera på turism- 

och hotellverksamheter. Resultatet framförs därefter i mekanismer för att analysera samt 

identifiera kopplingar till det teoretiska ramverket. Utifrån studiens resultat går det att dra 

slutsatsen att majoriteten av hotellaktörerna var förberedda med etablerade 

krishanteringsstrategier före attentaten, men att alla strategier inte applicerades under händelsen. 

Resultatet visar även att majoriteten av hotellaktörerna har valt att se över samt utveckla 

strategierna under olika omständigheter efter attentatet. 

 

Nyckelord: Krishanteringsstrategier, säkerhetsrutiner, terrorattentat, hotellaktörer, 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Terrorist attacks have in recent years been showing a growing focus in causing damage on the 

tourism industry and the threat directed on hotels is now greater than ever. Crisis management 

strategies have become an important key in the hotel industry, the work to prepare and prevent 

for crises has therefore been a basic enforcement.  

 

The study was brought forward to analyze the terrorist attack that occurred on Drottninggatan in 

Stockholm, Sweden on the 7th of April 2017 and how it has affected hotel operators established 

nearby the incident and their work with crisis management. The aim has been studied through 

designed and formed research questions, which concerns the hotels crisis management before, 

under and after the attack. The empirical material is based on qualitative interviews with six hotel 

managers or security managers, from various hotel operators located nearby Drottninggatan. The 

study is deriving from a critical realism approach that has created guidelines for the selection of a 

qualitative method.  

 

The theoretical framework highlights the connection between terrorism and tourism, crisis 

management, safety, the hotels responsibility to the visitors, communication and models which 

can be applied in the tourism and hotel industry. The result of the study is then represented in 

mechanisms to analyze and identify the connections of links to the theoretical framework. Based 

on the result, it’s possible to draw the conclusion that the majority of the hotels in this study, had 

prepared established crisis management strategies before the terrorist attack. All the prepared and 

established strategies were not implemented at the time of the attack though. The result of this 

study reveals that most of the hotel operators have reviewed and developed their crisis 

management strategies after the terrorist attack. 

 

Keywords: Crisis management strategies, safety procedures, terrorist attacks, hotel operator, 

communication  

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Föreliggande studie är ett examensarbete utfört av två studenter inom Turismprogrammet. 

Kandidatuppsatsen är skriven vid Handelshögskolan, Karlstad Universitet under vårterminen 

2018. Genomförandet av studien är gemensamt konstruerad och framställd tillsammans av båda 

författarna. Studiens metodkapitel har däremot Therese Hardegård fokuserat på medan Johanna 

Stockman Tell utformade resultatkapitlet. Båda författarna kan dock beskrivas delaktiga inom 

samtliga delar eftersom en genomgående diskussion samt delaktighet genomsyrat processen med 

intressanta åsikter och starka viljor. Det har varit en spännande tid för oss båda och uppsatsen 

har gett oss mycket nya intressanta kunskaper och insikter inom ämnet. Processen har varit 

väldigt intresseväckande och spännande inför framtida utmaningar. Studiens ämne har visats vara 

gripande att undersöka vilket framförallt framkom i genomförandet av intervjuerna med våra 

respondenter, som var där och kunde återge sina berättelser av dagen då attentatet inträffade. 

  

Med detta vill vi först och främst tacka våra respondenter som har varit oerhört hjälpsamma och 

avsatt tid för vår skull, tack vare er har denna studie varit genomförbar. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Cecilia Möller, lärare och opponenter som gett oss stöd, kritik och respons under 

processen. Ett stort tack vill vi även rikta till alla kurskamrater som stöttat varandra under alla år 

och under denna hektiska, intressanta samt lärorika tid. Slutligen vill vi tacka varandra för det 

engagemang och samarbete som genomsyrats under arbetets gång. 

  

Therese Hardegård & Johanna Stockman Tell 

Karlstads universitet, juni 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 
1.0 Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ...................................................................................................................................... 3 

1.4 Frågeställningar .................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................... 4 

1.6 Uppsatsens disposition ........................................................................................................ 4 

2.0 Metod ................................................................................................................................... 5 

2.1 Kritisk realism ....................................................................................................................... 5 

2.2 Abduktiv förståelseansats .................................................................................................... 6 

2.3 Kvalitativ metod ................................................................................................................... 7 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer ..................................................................................................... 7 

2.4 Urval av respondenter .......................................................................................................... 8 

2.4.1 Bakgrund om respondenter ........................................................................................ 10 

2.4.2 Bortfallsanalys ............................................................................................................. 10 

2.5 Genomförande av intervjuundersökning ........................................................................... 11 

2.5.1 Bearbetning av intervjuer ........................................................................................... 12 

2.6 Metodkritik ......................................................................................................................... 13 

2.7 Relevans och tillförlitlighet ................................................................................................. 14 

2.7.1 Validitet ....................................................................................................................... 15 

2.7.2 Reliabilitet ................................................................................................................... 16 

2.8 Etiska aspekter ................................................................................................................... 16 

3.0 Teoretiskt ramverk ............................................................................................................. 18 

3.1 Turism och terrorism .......................................................................................................... 18 

3.2 Terrorismens koppling till turism ....................................................................................... 19 

3.3 Kris & krishantering ............................................................................................................ 20 

3.3.1 Krishantering inom organisationer ............................................................................. 21 

3.4 Trygg- och säkerhetsarbete inom hotellindustrin .............................................................. 22 

3.5 Anställdas ansvar att skydda gästen - säkerhetsrutiner .................................................... 22 

3.6 Kommunikation inom kriser ............................................................................................... 24 

3.7 Modeller och strategier ...................................................................................................... 25 

4.0 Krishanteringsstrategier kopplade till terroristattentatet ................................................. 28 

4.1 Innan attentatet - Förberedande och förebyggande ......................................................... 28 

4.2 Under attentatet - Tillämpningen av förberedda strategier .............................................. 33 

4.2.1 Under attentatet - Kommunikationen ........................................................................ 36 

4.3 Efter attentatet - Utvecklingen av krishanteringsstrategier .............................................. 40 

5.0 Analys ................................................................................................................................. 43 

5.1 PPRR - En modell för att förebygga och hantera kriser ..................................................... 43 

5.2 Innan attentatet ................................................................................................................. 44 



 
 

5.2.1 Krishanteringsstrategier .............................................................................................. 44 

5.2.2 Säkerhetsrutiner .......................................................................................................... 45 

5.2.3 Utbildning inom personalen ........................................................................................ 46 

5.3 Under attentatet ................................................................................................................ 47 

5.3.1 Tillämpade krishanteringsstrategier ........................................................................... 47 

5.3.2 Tillämpade säkerhetsrutiner ....................................................................................... 48 

5.3.3 Kommunikation under attentatet ............................................................................... 48 

5.3.4 Identifierade utmaningar ............................................................................................ 50 

5.5 Efter attentatet - Utvecklingen av krishanteringsstrategier .............................................. 51 

5.5.1 Krishanteringsstrategier och säkerhetsrutiner ........................................................... 51 

5.5.2 Utvecklingen av utbildning inom personalen ............................................................. 53 

5.5.3 Terrorattentatets effekter ........................................................................................... 53 

6.0 Diskussion och slutsats ....................................................................................................... 55 

6.1 Krishanteringsstrategier i förhållande till terrorattentat ................................................... 55 

6.2 Framtida forskning ............................................................................................................. 59 

Referenser 

7.0 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor - Internationell säkerhetschef 

7.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor - Chefer & Ansvariga 

7.3 Bilaga 3 - Safe Hotels 

 

  

 

Tabell- & figurförförteckning 

Tabell 1.0 Hotell, respondent, erfarenhet, antal rum samt storlek. .......................................... 9 

Figur 2.0 PPRR Crisis Management Model. s.257. Källa: Pforr & Hoise, 2008. ........................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1.0 Inledning 
I följande kapitel kommer inledningsvis en generell beskrivning över terrorattentatet som drabbade Drottninggatan 

i centrala Stockholm. Vidare presenteras en övergripande förklaring till turism i relation till 

krishanteringsstrategier och terrorism. Därefter introduceras studiens problemformulering, syfte samt 

frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den 7 april 2017 inträffade ett terrorattentat på Drottninggatan i centrala Stockholm. En man vid 

namn Rakhmat Akilov kapade en lastbil i början av den välbesökta shoppinggatan och körde 

lastbilen i hög hastighet tills den kraschade in Åhléns city (DN 2018). Hundratals människor 

befann sig på den drabbade platsen, många skadades och fem personer omkom i samband med 

terrorattentatet. Av offren konstaterades det att fyra av de omkomna var svenska invånare, 

medan en person var en belgisk turist som var på besök i Stockholm vid tidpunkten av attentatet. 

Händelsen stannade upp hela Stockholm, kollektivtrafiken slutade gå och människor fick ta sig 

hem via fots eller taxi (DN 2017). Alla människor hade dock inte möjlighet att ta sig hem och 

många sökte därför skydd på närliggande centrala hotell1. 

  

I och med turistnäringens enorma tillväxt de senaste decennierna, har krishantering tvingats tas 

på allt större allvar. Enligt Speakman & Sharpley (2012) är därför destinationer samt 

turismverksamheters hantering och förberedelser av kriser viktigare än någonsin. Kriser är något 

som kan uppstå i många olika format och exempel som författarna belyser berör politisk 

ostabilitet, terrorattentat eller smittningsspridningar. Inom turistindustrin kan en kris innebära 

förödande effekter för berörda branscher och turistdestinationer (Speakman & Sharpley 2012; 

Laws et al. 2007). Terrorattentat är ett exempel på en potentiell kris som kan påverka turismen 

negativt. Händelsen kan tillföra en rädsla som påverkar människor från att besöka den drabbade 

destinationen. Begreppet kris definieras som oväntade händelser vilket kräver specifika 

förberedelser och åtgärder för att lindra medföljande effekter (Pforr & Hosie 2009). För att lindra 

effekterna som en kris vanligtvis efterlämnar belyses etableringen av krishantering som en viktig 

faktor inom företag och branscher, vilket innebär planering samt förberedelser inför potentiella 

situationer och oförutsägbara händelser. Krishantering kräver välgenomtänkta strategier kring 

kommunikation, säkerhetsåtgärder samt modeller som på ett effektivt sätt ska underlätta 

hanteringen och lindra effekterna av den uppkomna krisen2 (Pforr & Hosie 2009; Ruff & Aziz 

                                            
1 Samtliga respondenter, intervju den 3 & 4 maj 2018 
2 Krishanteringsstrategier definieras som genomtänkta strategier rörande exempelvis kommunikation, säkerhet, utbildning 

och modeller som ska stödja att hantera krisen och de efterföljande effekterna 
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2003; Tarlow 2014; Laws et al. 2007; Pechlaner et al 2007). Därav belyses terrorattentat som ett 

exempel där det anses svårt att förutspå händelsen, vilket lägger grunden till varför 

krishanteringen är en väldigt viktig faktor (Pechlaner et al 2007; Jenkins & Goodman 2015). 

  

Enligt Speakman & Sharpley (2012) beskrivs turistdestinationernas säkerhetsarbete i förhållande 

till besökaren som en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att locka turister till platsen. 

Säkerheten är en grundläggande del inom krishantering och har även visats vara en avgörande 

faktor angående gästens val i att besöka en plats (Speakman & Sharpley 2012). Chan & Lam 

(2013) beskriver hur hotellindustrin har kommit att bli en av de mest utsatta måltavlorna för 

terroristgruppers attacker efter 9/11 attentatet i New York 2001. I konsekvens av detta har hotell 

världen över tvingats arbeta fram nya säkerhetssystem och strategier, i syftet att förebygga inför 

potentiella terrorattentat. Inom hotellindustrin beskrivs säkerheten enligt etablerade 

säkerhetsåtgärder som syftar till att minimera riskerna för att personal och gäster ska komma till 

skada eller i värsta fall resultera i dödsfall (Chan & Lam 2013). Säkerheten beskrivs även som en 

avgörande faktor när affärs- och fritidsresenärer bokar ett specifikt hotell. Hotellaktörers behov 

av att bearbeta fram nya och förbättrade säkerhetsrutiner anses därför vara viktigare än någonsin 

(Speakman & Sharpley 2012; Chan & Lam 2013). 

1.2 Problemformulering 

Terrorism och terrorattentaten har sedan 2010 visats genomgå en påtaglig ökning, dock har en 

lägre siffra av antalet döda kunnat bekräftas de senaste åren. Trots att siffrorna visar på ett 

minskat antal döda, drabbades hela 77 länder år 2016 av terrorattentat och det visade sig vara det 

högst beräknade antalet under hela 2000-talet (FOF 2017). Fler länder än tidigare faller offer för 

terroristernas handlingar, vilket sprider en enorm skräck i samhällen världen över (Can Teoman 

2017). Terrordåd sker vanligtvis på platser där människor med varierande nationaliteter cirkulerar, 

vilket har resulterat i att huvudstäder blivit extra utsatta. Turismetablerade destinationer är idag, 

likt huvudstäder, extra riskfyllda områden för terrordåd och terrorismens huvudsyfte med att 

skada turismen är att sprida skräck och propaganda i medier världen över (Liu & Pratt 2017; Can-

Teoman 2017; Pforr & Hosie 2009; Bianchi 2006). 

 

Speakman & Sharpley (2012) belyser ett flertal exempel på etablerade strategier som syftar till att 

underlätta hanteringen av krissituationer på destinationer runt om i världen. De strategier som 

lyfts involverar modeller, kommunikation och återhämtningsstrategier. Författarna är dock 

kritiska gentemot hur strategierna tillämpas vid tidpunkten då krisen inträffar. De etablerade 

modellerna inom krishantering berör främst hanteringen av uppstådda effekter efter den 
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inträffade krisen (Paraskevas & Arendell 2007; Speakman & Sharpley 2012). Strategier för att 

förebygga och bemöta krisen när den väl uppstår anses vara minimala och otillräckliga 

(Paraskevas & Arendell 2007). Krishantering är ett ämne inom turistindustrin som tidigare 

studerats under breda omständigheter, men främst inom de ekonomiska och finansiella 

aspekterna. Sociala aspekter och kommunikationen vid uppstådda krissituationer är däremot 

något som anses vara mindre uppmärksammat (Speakman & Sharpley 2012). Risker för 

uppstådda kriser ökar ständigt och kan medföra enormt negativa effekter på både samhället och 

aktörer (Zech 2016). Planering och krishantering inom hotellbranschen har också visat sig vara 

minimal i jämförelse med riskerna för att en kris ska uppstå. Zech (2016) menar därför att 

förebyggande krishantering har blivit allt viktigare och har idag även visats tas på större allvar än 

tidigare, dock anses den fortfarande som otillräcklig. Varje kris är unik och har varierande 

påverkan på platser och människor världen över, det finns därför ett behov av djupare kunskap 

och forskning kring krishantering inom turismnäringen (Prideaux & Laws 2007). 

  

I enlighet med Speakman & Sharpley (2012), Paraskevas & Arendell 2007) samt Zech´s (2016) 

teori angående strategier som inte tillämpas i krissituationer, vill vi studera problematiken med 

krishantering inom hotellbranschen samt hur verksamheterna arbetat med krishantering kopplat 

till terrorattentatet i Stockholm 2017. Genom denna studie vill vi därför identifiera hur 

krishanteringsstrategier implementeras före, under samt efter attentatet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur hotellaktörers krishanteringsstrategier tillämpats innan 

och efter ett terrorattentat. Vi vill även analysera implementeringen av de planerade strategierna 

under attentatet med fokus på kommunikation. Den händelse vi kommer att utgå ifrån inom 

denna studie är terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur såg hotellaktörernas arbete ut med krishanteringsstrategier innan 7 april 2017? 

 Vilka strategier implementerades utifrån den planerade krishanteringen under 

terrorattentatet? 

 Vilka nya krishanteringsstrategier har hotellen utvecklat efter attentatet? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att fokusera på hotellaktörers krishanteringsarbete vid det inträffade 

terrorattentatet på Drottninggatan. Krishanteringsstrategierna som berörs i studien är avgränsade 

inom säkerhet, kommunikation, modeller och utbildning. Undersökningen berör ett specifikt 

terrorattentat i Stockholm, men ämnar att kunna implementeras eller vara representativt för andra 

hotellaktörer belägna i liknande storstäder där terrorhot är etablerat. En geografisk avgränsning 

har även behövt tillämpas för att styrka studiens trovärdighet. De utvalda hotellen i denna 

undersökning har därför ett maximalt avstånd på 500 meter från platsen där attentatet inträffade.  

Ritchie (2004) menar att större företag inom turistindustrin vanligtvis har etablerade kristeam och 

även anställd personal som arbetar inom frågor som berör krishantering, medan mindre företag 

förlitar sig på de större organisationerna i uppståndelsen av en krissituation. De utvalda hotellen i 

denna studie är därför avgränsade samt består endast av större verksamheter med minst 100 rum 

och vi grundat urvalet i enlighet med Ritchie’s (2004) teori.   

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen introduceras med ett inledande kapitel som består av studiens bakgrund, där studiens 

ämne terrorism och turism beskrivs med koppling till krishantering. Inledningsvis beskrivs även 

problemformulering, syfte, frågeställningar samt vilka avgränsningar som uppsatsen är byggd på. 

Vidare kapitel beskriver studiens metod, där det kvalitativa tillvägagångssättet för uppsatsens 

insamlade material beskrivs. Nästkommande kapitel behandlar den teori som anses relevant för 

uppsatsen och den kunskap som anses relevant att belysa om fenomenet terrorism. I detta kapitel 

beskrivs exempelvis terrorismens uppkomst, turismens påverkan, kommunikation, 

krishanterings-modeller samt krishantering. Sedan redogörs det insamlade materialet i form av 

intervjuer. I studiens sista kapitel presenteras en analys som väver samman teorin med 

intervjuerna samt förslag för vidare forskning och en slutsats som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. 
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2.0 Metod 
I metodkapitlet presenteras valet av metod samt tillvägagångssättet för att besvara syftet och frågeställningarna 

inom studien. Undersökningen grundas i en kvalitativ metod där sex intervjuer har genomförts med respondenter 

anställda inom hotellindustrin. Studien har tagit avstamp i vetenskapsteorins kritiska realism, vilket även har 

lagt grunden för studiens kvalitativa metodval. 

  

2.1 Kritisk realism 

Holm-Ingemann (2016) berör det essentiella i att forskare intar en vetenskaplig ansats inför ett 

forskningsprojekt. En vetenskapsteoretisk ansats tillämpas utifrån forskarens individuella synsätt 

på världen och syftar även till att fungera som ett hjälpande verktyg i forskarens val av metod 

samt hur det insamlade materialet bör analyseras inom forskningsområdet (Holm-Ingemann 

2016; Bhaskar 2008). Vi har valt att undersöka ämnet utifrån den kritiska realismen.  

  

Kritisk realism är en nyare position och beskrivs vara en komplex vetenskaplig ansats. Positionen 

anses komplex eftersom den står mellan dualismens idealistiska och realistiska element (Holm-

Ingemann 2016). Positionens grunder baseras på att världen existerar oberoende av människan, 

men har även påverkats av idealistiska positioner där verkligheten är kontextuell och beroende av 

människans existens. Existerande strukturer och människans beteende samspelar och bidrar till 

en ständig förändring i samhället. Att nå ny kunskap innebär inom kritisk realism, att hitta svar på 

varierande sätt och nyttja de två positionerna som ansatsen bygger på. Detta utförs genom 

induktion/observation samt deduktion/rationellt tänkande (Holm-Ingemann 2016). Grunden i 

den vetenskapliga ansatsen berör hur forskaren först söker och finner ett samhällsproblem som 

anses intressant att studera, för att sedan undersöka om problemet är globalt alternativt enskilt. 

Vidare studeras samhällsproblemet genom observation, för att sedan starta den vetenskapliga 

studien. Att studera terrorism grundar sig i vårt intresse för ämnet samt den globala 

problematiken som fenomenet bidrar med. Kritisk realism förespråkar att observera det 

omedelbara och objektiva i form av det fysiska framträdandet, för att sedan analysera materialet 

genom att beskriva konkreta händelser i följd av mekanismer som uppkommit (Bhaskar 2008; 

Holm-Ingemann 2016). Förklaringar går inte att observera eftersom dessa är dolda, därför ska 

rationellt tänkande stödja forskaren att hitta samt nå förklaringen. Att nå kunskap samt förståelse 

för att kunna förklara fenomen, baseras på konkret teori som behandlas för att förstå det 

insamlade materialet (Bhaskar 2008; Holm-Ingemann 2016). Att läsa tidigare studier rörande 

fenomenet för att nå kunskap och skapa förståelse för terrorism, har varit en stor del av den 

vetenskapliga processen. Detta eftersom fenomenet är ett stort och påtagligt problem världen 
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över. Studien fokuserar på att analysera och hitta mekanismer i det insamlade materialet för att 

besvara frågan huruvida olika strategier och metoder inom krishanteringsstrategier applicerades 

före, under och hur det förändrats efter attentatet. Studien baseras på en kvalitativ metod där 

intervjuer med hotellverksamheter genomfördes. Analys och kodning genomfördes i sökandet 

efter McGhee & Grant’s (2017) och Fletcher’s (2017) definition av mekanismer kopplat till kritisk 

realism, som grundar sig i verkliga, empiriska och faktiska nivåer av verkligheten. Vilket även har 

påverkats av den kritiska realismens ansats i att beskriva konkreta händelser som har präglat den 

empiriska undersökningen samt analysen. Bhaskar (2008) och McGhee & Grant (2017) menar att 

kritisk realism förklarar världens strukturella utformning, men även att diskurser anses vara en 

process eller ett verktyg i form av mekanismer som har en viss påverkan på världen. Med detta 

menar författarna att den yttre världen kan påverka och påverkas av dessa mekanismer, som vid 

en stor händelse kan förändra diskurserna. Beskrivning av mekanismer i samband med diskurser 

inom kritisk realism, kan kopplas till vårt ämne eftersom delar av undersökningen syftat till att 

granska hur terrorattentatet förändrade och påverkade kommunikationen inom hotellaktörerna. 

Enligt definition av kritisk realism kan mekanismer som diskurser, förespråka viktiga 

beståndsdelar om vår bild av världen (Bhaskars 2008; Fletcher 2017; McGhee & Grant (2017). 

Detta innebär att mekanismer som diskurser kan bevisa något om den verkliga världen, vilket vi 

också vill åstadkomma genom denna studie med utgångspunkt från den kritisk realistiska 

vetenskapsteorin.  

2.2 Abduktiv förståelseansats 

Den abduktiva ansatsens utgångspunkt grundar sig i hypotetiska övergripande mönster, som 

leder till förklaringar av studiens forskningsfrågor. Vi har valt att utgå från en abduktiv ansats 

eftersom det empiriska materialet i denna studie har utvecklats samt förändrats under processen 

och det teoretiska ramverket har även förändrats eftersom nya mekanismer framkommit av 

empirin (Alvesson & Sköldberg 2008). Det har därför varit en pågående tolkning mellan teori och 

empiri för att hitta ett sammanhängande sätt att förstå och hitta dessa mekanismer. Studiens 

vetenskapliga ansats kritisk realism förespråkar i relation till abduktion, tolkning genom att förstå 

och hitta sammanhängande mekanismer. Kritisk realism menar också likt abduktionen, att 

förståelse kan nås genom att dels inducera samt deducera (Bhaskar 2008; Holm-Ingemann 2016). 

Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån studiens teori, medan induktion innebär att forskaren 

utgår från studiens empiri. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att abduktionen är lik 

induktionen eftersom studien utgår från det empiriska materialet, men likt deduktionen kan det 

teoretiska ramverket ses som inspiration för den empiriska delen. Abduktion kan ses som en 

blandning mellan induktion samt deduktion, men bör inte ses som en enkel mix. Abduktion 
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påvisar nya beståndsdelar av förståelse på sitt eget sätt (Alvesson & Sköldberg 2008). Studiens 

vetenskapliga ansats och vårt val inom bearbetningen av det empiriska och teoretiska materialet, 

har lagt grunden till en abduktiv ansats.  

2.3 Kvalitativ metod 

Genom en kvalitativ metod har vi kunnat samla in en mer detaljerad, specifik och personlig mjuk 

data inom vår undersökning. Kvalitativa metoder ger forskaren utrymmet att gå in på djupet med 

respondenten och få konkreta svar på dess frågor, vilket sedan kan leda till att en större förståelse 

inom fenomenet skapas (Johannessen & Tufte 2003). Downward & Mearman (2004) menar att 

kvalitativa metoder har kommit att bli allt mer användbara inom turismstudier eftersom det 

skapar en bredare förståelse för komplicerade sociala fenomen. I relation till studiens 

forskningsfrågor samt den kritiska realismen, har intervjumetoden för insamling och analys av 

materialet inspirerats av kritisk realism (Downward & Mearman 2004; Holm-Ingemann 2016). 

Eftersom vi ska undersöka en verklig händelse genom individers agerande vid ett terrorattentat, 

förespråkar McGhee & Grant (2017) kvalitativa metoder inom den kritiska realismen i form av 

intervjuer. Detta för att forskaren ska få en djupare förståelse för människans agerande inom 

sociala händelser samt kunna tydliggöra sociala problem (Fletcher 2017; McGhee & Grant 2017). 

Kvalitativ metod i relation till studiens syfte samt frågeställningar ansågs också vara den bästa 

metoden för att samla in och svara på forskningsfrågorna. Tolkning är ett begrepp som 

kännetecknar kvalitativ metod och innebär att hitta företeelser och förhållanden i ett 

sammanhang som vidare binds samman för att hitta en mening och betydelse (Johannessen & 

Tufte 2003; Kvale 2014; Veal 2006). För att besvara studiens syfte har tolkning och sökandet 

efter mekanismer i materialet varit en betydande del av forskningen. Respondenternas svar och 

innehåll har tolkats och jämförts mot varandra för att hitta gemensamma och icke gemensamma 

nämnare som senare analyserats och lyfts fram i studiens resultat och analys.  

  

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver hur forskningsintervjuer inom kvalitativ metod tillämpas i 

syftet att förstå respondentens världsbild och perspektiv om ämnet. Genom intervjuer kan därför 

en större förståelse för respondenten i fråga uppstå, i jämförelse med en kvantitativ undersökning 

där statistisk data är centralt. Forskaren får bredare, tydligare och djupare svar genom kvalitativ 

metod i relation till exempelvis enkätundersökningar (Valentine 2005; Kvale 2014; Johannessen 

Tufte 2003). Intervjuer bidrar till ett rikt underlag samt djupare kunskap om forskningsfrågan. 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver processen att genomföra intervjuer som en chans för 
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forskaren att hitta tematiskt innehåll samt en möjlighet att kontrollera beteenden kring ämnet 

som intervjun baseras på. 

  

Utifrån Kvale & Brinkmann (2014) samt Johannessen & Tufte´s (2003) beskrivning av en 

kvalitativ metod, ansåg vi att det bästa tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar var genom intervjuer. Genom att interagera via sociala samtal med de utvalda 

respondenterna ansåg vi att en större förståelse samt kunskap för fenomenet kunde komma att 

skapas. I denna studie har intervjuerna utförts genom delvis strukturerade intervjuer, vilket 

innebär att vi har utgått utifrån olika frågeområden, istället för specifika och förbestämda frågor 

som respondenten besvarat (Johannessen & Tufte 2003; Kvale 1997). Intervjun baserades på en 

intervjuguide där olika ämnen och frågor var sammankopplade till det teoretiska ramverket, 

forskningsfrågorna samt syftet (se bilaga 1-2). Eftersom syftet baseras på att undersöka 

krishanteringsstrategier före, under samt efter terrorattentatet valde vi att utforma intervjuguiden 

på samma sätt. Intervjuguiden strukturerades på det sätt att frågorna som handlade om 

krishanteringsstrategier innan attentatet ställdes först, vidare utformades frågor kring 

implementeringen under attentatet och sist ställdes frågor kring utvecklingen av 

krishanteringsstrategier. Genom att använda delvis strukturerade intervjuer har bearbetningen av 

materialet förenklats, vilket har lett fram till sammanhängande tolkningar i intervjuerna. Valet av 

delvis strukturerade intervjuer bidrog till att samtalen blev mer naturliga, respondenterna kunde 

svara mer öppet och bestämma själva vilken information som de velat dela med sig av till 

forskningen. Intervjuguiden skickades ut till respondenterna innan intervjun för att personerna 

skulle vara förberedda samt insatta i ämnen som skulle beröras under intervjun.  

2.4 Urval av respondenter 

I processen inom studiens urval av respondenter har en strategisk urvalsprincip tillämpats. Detta 

innebär enligt Johannessen & Tufte (2003) att forskarna väljer ut respondenter som har goda 

kunskaper inom ämnet som ska studeras. Kunskapen som individerna erhåller kring det 

studerade fenomenet anses vara viktigare att se över än antalet respondenter för denna studie. De 

utvalda respondenterna anses enligt oss vara djupt insatta i ämnet då personerna arbetar dagligen 

inom de verksamheter som vi undersökte. Urvalet har också baserats på att hitta respondenter 

som kan stödja resultatet mot studiens syfte och dess följande frågeställningar. Till studien har 

sex intervjuer genomförts där alla besitter en chefs- eller säkerhetsroll inom de valda hotellen. 

Respondenterna kontaktades via mejl i första hand, fick vi inget svar ringde vi till personerna i 

fråga. 16 hotell med fler än 100 rum i närheten av Drottninggatan har blivit tillfrågade att ställa 

upp, varav sex valde att delta. Vi försökte nå fler personer att intervjua under processen men 
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misslyckades. Efter analys av materialet ansåg vi dock att det insamlade materialet var så pass 

omfattande, att det räckte för att kunna besvara forskningsfrågorna och därför nöjde vi oss med 

sex intervjuer. Det anses svårt att avgöra hur många intervjuer som krävs för att nå en 

mättnadskänsla, därför tillämpas vanligtvis “sunt förnuft” inom forskning när det kommer till 

avgörandet av antal respondenter i en undersökning (Johannessen & Tufte 2003). Sunt förnuft i 

samband med problematiken att hitta respondenter, avspeglar därför vårt val av sex intervjuer. 

  

Urvalet har även en geografisk betydelse och hotellens geografiska läge ansågs därför 

betydelsefullt eftersom vi fokuserar på att studera en händelse som uppstod på Drottninggatan i 

Stockholm. Därför har hotellen valts ut beroende på hur de är belägna i relation till 

Drottninggatan. Utfallet skulle möjligen sett annorlunda ut om vi valde hotell som var utspridda 

över hela Stockholm. Det bedömdes även vara viktigt att ta hänsyn till hur många rum hotellet 

hade resurser för. Att studera krishanteringsstrategier på mindre hotell ansåg vi skulle vara en 

större utmaning eftersom att vi hade en tanke om att de skulle finnas tydligare existerande 

strategier på större hotell. Detta kunde även stärkas genom Ritchie’s (2004) teori angående att 

större organisationer inom turistindustrin, vanligtvis har etablerade kristeam och anställd personal 

inom krishantering. Gemensamt togs därför beslutet att urvalet av hotellen inte skulle bestå av 

mindre än 100 rum och de skulle ligga inom en radie av 500 meter. Figur 1:0 visar antalet hotell 

samt respondenter som valde att ställa upp i undersökningen. 

 

Tabell 1.0 Hotell, respondent, erfarenhet, antal rum samt storlek. 

Hotell Respondent Roll Erfarenhet Rum Storlek 

Hotellkedja 

A 

Säkerhetschef A ”Safety and 

security 

manager” 

6 år 240 

hotell 

Hel hotellkedja 

Hotell B Hotellsäkerhetschef 

B 

  

Säkerhetschef 3 år 392  Större hotell 

Hotell C Respondent C Hotellchef 8,5 år 292  Mellanstort hotell 
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Hotell D Respondent D VD 4 år 459  Större hotell 

Hotell E Respondent E Receptionschef 4 år 414  Större hotell 

Hotell F Respondent F Reception- & 

driftansvarig 

10 år 127  Mindre hotell 

 

 

2.4.1 Bakgrund om respondenter 

Säkerhetschef A arbetar med säkerhet inom en stor internationell kedja under titeln ”Safety and 

security manager”. Personen har arbetat inom företaget i sex år som internationell säkerhetschef 

för cirka 240 hotell. Hotellsäkerhetschef B arbetar också som säkerhetschef, men endast inom ett 

specifikt hotell i centrala Stockholm. Hotellet är ett av det större inom denna studie och 

respondenten har varit anställd som säkerhetschef i tre år, vilket är sedan hotellet öppnade upp. 

Respondent på hotell C arbetar som hotellchef och har varit anställd inom hotellet i cirka åtta år. 

Respondentens ansvarsområden är över receptionen, städavdelningen och även att ständigt stötta 

de andra avdelningscheferna. Respondenten inom hotell D är verksamhetens VD sedan fyra år 

tillbaka och är därmed ytterst ansvarig över organisationen. Hotell E:s respondent har arbetat 

inom hotellet sedan fyra år tillbaka och går under titeln receptionschef. Personens arbetsuppgifter 

syftar mestadels till att ta hand om och leda reception- samt städavdelningen. Respondenten på 

hotell F har varit anställd inom företaget tio år och arbetar som receptions- samt driftansvarig. 

Hotellet är studiens minsta verksamhet med 127 rum. Respondentens arbetsuppgifter berör “allt i 

allo”, vilket innebär att han stöttar och hjälper till där det krävs inom hotellet. 

 

2.4.2 Bortfallsanalys 

Johannessen & Tufte (2003) beskriver det återkommande i att respondenter drar sig ur eller inte 

vill medverka i undersökningar. Det finns många olika skäl till varför någon drar sig ur, vilket i sin 

tur resulterar i bortfall. Studien fick ett sammanlagt bortfall på 10 respondenter med liknande 

anledningar till varför personerna i fråga inte ville medverka. I processen av att leta respondenter 

insåg vi snabbt att det var komplext att hitta frivilliga personer inom ämnet, många avböjde på 

grund av att personerna ansåg ämnet som känsligt och ville inte tänka på den dagen eller händelse 

igen. Vidare fanns det också orsaker som exempelvis tidsbrist. Genomgående mönster var dock 

främst hur personerna ansåg ämnet som känsligt. 
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2.5 Genomförande av intervjuundersökning 

Studien har undersökt hur hotellens krishanteringsstrategier såg ut innan, under samt efter 

terrorattentatet i Stockholm. Att använda kvalitativa intervjuer som metod, har förenklat att 

förstå relationen mellan strategier på hotellverksamheter under en påtaglig kris. Den 

vetenskapliga ansatsen kritisk realism har påverkat valet samt förståelsen för vilken metod som 

tillämpats inom studien. Respondenterna som deltagit i intervjuerna arbetar dagligen inom 

hotellverksamheter samt var på plats- eller i närheten av de berörda hotellen vid attentatet. 

Intervjuguiden konstruerades inledningsvis genom att beskriva hur helheten av intervjun skulle se 

ut. Det förklarades att respondenterna fick vara anonyma, men samtliga valde att godkänna 

publicering av namn, hotell samt position. Vi förklarade att frågorna som skulle ställas var 

utformade på det sättet att personen själv kunde välja hur svaren skulle framställas och vilken 

information som personen ville dela med sig av. Kvale & Brinkmann (2014) belyser det viktiga i 

hur relationen mellan intervjuare samt respondent bör kännas trygg och säker. Respondenten bör 

känna en trygghet hos intervjuaren eftersom den personen i sin tur ska föra vidare den 

information som respondenten utgett (Valentine 2005; Kvale & Brinkmann 2014). Trygghet 

ansågs därför enligt oss vara viktigt och vi var extra tydliga med detta innan intervjun skulle börja. 

Vidare inleddes intervjun med kortare bakgrundsfrågor kring respondentens position samt 

personens bakgrund på hotellet. Frågor kring krishantering före, efter samt under terrorattentatet 

ställdes och vidare gick vi in på frågor om kommunikation i relation till gäster, utbildning samt 

intern kommunikation. 

  

Vi reste till Stockholm i syftet att genomföra intervjuerna via personliga möten. Intervjuerna 

visade sig bli mer omfattande och ta längre tid än vad vi först anade. Intervjuguiden som 

utformades via delvis strukturerade frågor, visade sig rymma mycket tid och innehåll för 

respondenterna att besvara. Omfattningen på intervjuerna varierade mellan 50–70 minuter. 

Intervjuer som tog längre tid var exempelvis med hotellsäkerhetschef B (se tabell 1:0), där vi fick 

ta del av “två intervjuer i en”. Vilket innebär att vi fick ta del av respondentens hotell-samt 

säkerhetsperspektiv av händelsen. Vi ansåg att personliga möten inför intervjuer var relevanta för 

studiens resultat. Personliga möten anses positivt eftersom kroppsspråk identifieras och 

samspelet emellan kan vara avgörande när frågan besvaras och sedan analyseras. Fördelar som 

framkommit i att utföra intervjuer på respondentens arbetsplats, berör hur det kan definieras som 

en hemmamiljö för personen vilket bidrar till en trygg samt säker känsla för respondenten 

(Valentine 2005). Detta var också anledningen till att vi valde att genomföra majoriteten av 

intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Vidare kan det identifieras utmaningar i att utföra av 
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en intervju på plats, ansikte mot ansikte. En kritik som riktats mot kvalitativa metoder påvisar att 

objektiviteten saknas och det finns därför en risk att samspelet i personliga möten med 

respondenten påverkar intervjuns utfall (Kvale 1997; Valentine 2005). Det insamlade materialet 

kan därför anses bli styrt och i vissa fall även leda respondenten åt ett annat håll än vart den 

egentligen var på väg i samtalet. Strukturen inom genomförandet av intervjuerna var viktig och 

därför ansågs även intervjuguiden grundläggande att följa, detta för att inte tappa tråden eller 

ställa för personliga samt felstyrda frågor. Det fanns många frågor som skulle kunnat ställas 

utöver intervjuguiden, något vi dock valde att behärska på grund av att inte styra eller påverka 

intervjuns utfall. 

  

Fem stycken intervjuer genomfördes på plats i Stockholm varav en intervju utfördes via telefon. 

Den sista intervjun gick inte att genomföra på plats på grund av en sen avbokning och 

tidsmöjligheten fanns inte att resa till Stockholm två gånger för att utföra intervjuer. 

Telefonintervjun kan möjligen påverka utfallet eftersom det bara är rösten vi fick ta del av under 

intervjun och inte det samspelet som sker vid en personlig intervju. Svaren vi fick ta del av via 

telefonintervjun påverkade dock inte förmågan för respondenten att besvara frågorna i relation 

till intervjuerna som utfördes på plats. Inspelning av intervjuer utfördes inte eftersom vi ansåg att 

respondenterna kunde öppna upp sig mer för oss utan inspelning. Inspelning av intervjuer anses 

vara ett effektivt verktyg att tillämpa, men i vissa fall kan det hindra eller bromsa respondenten 

från att öppna upp sig och besvara informantens frågor (Veal 2006). Under intervjuerna tog en av 

oss ansvaret i att ställa frågorna och vara uppmärksam på följdfrågor, medan den andra tog 

ansvaret över att anteckna allting som respondenten delade med sig av. Personen som ansvarade 

över att anteckna fokuserade på det respondenten berättade och skrev ner det i en text, men 

koncentrerade sig även mycket kring respondentens uttryck i språk, inlevelse samt kroppsspråk. 

Personen som ställde frågorna fokuserade även på respondentens kroppsspråk samt olika uttryck 

som ansågs viktiga. Det antecknade materialet innehöll många citat och texter kring hur 

respondentens lade vikt i olika frågor genom exempelvis rörelser och laddade ord. Eftersom att 

ingen inspelning genomfördes, ansåg vi det viktigt att få godkännande av respondenterna efter 

intervjun. Därefter analyserades intervjumaterialet noggrant för att sedan skickas ut till 

respondenterna för att få ett godkännande. 

 

2.5.1 Bearbetning av intervjuer 

För att analysera de insamlade intervjuerna utfördes en bearbetning av materialet. När materialet 

skulle bearbetas skrevs det ned i flytande text, detta bidrar till att skapa en helhetsbild och medför 

även en förenkling för forskaren att skapa förståelse för materialet (Johannessen & Tufte 2003; 
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Kvale & Brinkmann 2014). Inom kritisk realism anses analysen av kvalitativt insamlat materiel, 

som ett scenario där mekanismer identifieras när sociala och verkliga händelser undersöks 

(Downward & Mearman 2004). Analyseringen av det insamlade materialet har genomförts av text 

som framkom under intervjuerna eftersom att ingen inspelning gjordes. Efter att vi skrivit ner 

allting skickades samtliga texter till respondenterna. Valet att skicka texterna till respondenterna 

innan kodningen utfördes, grundades i att vi ansåg det vara viktigt att respondenterna skulle se 

allt innehåll och ge sitt godkännande på materialet. Nästa steg i analysen av materialet är kodning, 

där centrala delar lyftes fram i kategorier och mekanismer identifierades (Downward & Mearman 

2004; Johannessen & Tufte 2003). En kodning utformades där mekanismerna lyftes fram genom 

materialet som framkommit under intervjuerna samt inspiration från det teoretiska ramverket. 

Mekanismer som framkommit ur materialet är: 

  

 Förberedande och förebyggande   

 Tillämpningen av förberedda strategier  

 Utvecklingen av krishanteringsstrategier och säkerhetsrutiner 

  

Under kodningens process har bokstäver mellan A-L använts för att markera det bearbetade 

materialet och för att identifiera gemensamma nämnare som respondenterna diskuterat. 

Kodningen har förenklat bearbetningen av materialet genom att placera in det i mekanismer. 

Teorin har varit en del av kodningens inspiration, men är främst framtaget ur det empiriska 

materialet. När kodningen och texten är kategoriserad beskriver Johannesson & Tufte (2003) att 

mönster, likheter, olikheter och samband kan identifieras ur materialet och bli relevant för 

tematisering. Centrala mekanismer för studien utgjordes av återkommande ämnen i intervjuerna 

som även sätts i relation till de redan existerande centrala delarna som intervjuguiden är utformad 

ifrån (se bilaga 1–2). Analysen och kodningen av materialet bidrog till att vissa frågor togs bort 

när dessa inte ansågs vara relevanta för studiens frågeställningar (Johannessen & Tufte 2003; 

Kvale & Brinkmann 2014). Frågor angående respondentens bakgrund är ett exempel på material 

som sorterats bort eftersom det inte ansågs relevant för studiens resultat. 

2.6 Metodkritik 

Kritiken som vanligtvis framförs inom kvalitativa metoder berör hur samspelet mellan 

respondent och informant kan bidra till en avsaknad av objektivitet (Johannessen & Tufte 2003; 

Kvale 1997). Detta har tagits hänsyn till under utformandet av intervjuguiden samt vid mötet 

med respondenterna. Fokus på utformningen av intervjuguiden har varit att hitta frågor som 

vidare kan bidra till att respondenten kan prata fritt och diskutera intressanta ämnen som kunde 
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vara användbara för studien. Johannessen & Tufte (2003) beskriver hur informanten har ett 

inflytande i huruvida intervjuns utfall kommer sluta samt att det inom kvalitativa intervjuer 

existerar ett större utrymme för tolkning av det som framkommit under intervjuerna 

(Johannessen & Tufte 2003; Kvale & Brinkmann 2014). 

  

I studiens teoriavsnitt belyser vi begrepp som bland annat behandlar terrorism, krishantering och 

kommunikation. Thúren & Strachal (2011) identifierar problematiken samt betydelsen i källkritik 

inom vetenskapliga arbeten, källor bör analyseras noggrant för att avgöra tillförlitligheten (Thúren 

& Strachal 2011). Studiens teoriavsnitt består av många varierande källor som behandlar berörda 

ämnen från tidigt 2000-tal till nutid. Detta är ett medvetet val för att styrka källornas tillförlitlighet 

och trovärdighet. I teoriavsnittet existerar bland annat äldre forskning och därför kan en kritik 

mot detta påvisas. Terrorism anses vara ett fenomen som beskrivs föränderligt (Can-Teoman 

2017; Pforr & Hosie 2009). Vi har därför lagt omfattande tid på att fokusera på ny forskning 

kring ämnet, men även tagit hänsyn till äldre forskning som vi ansett vara intressant och relevant 

för studien. Forskning inom krishantering innan 9/11 attentatet anses vara otillräckliga, men att 

en utveckling har skett och nutidens forskning är större och bredare (Laws et al. 2007). Det 

framkom väldigt tydligt när vi läste tidigare studier att forskning kring krishantering efter 2001, 

var bredare och mer inriktad på säkerhet än forskning innan 9/11 attentaten. 

  

Johannessen & Tufte (2003) beskriver kvalitativa metoder som överförbar kunskap, kunskap som 

syftar till att kunna nyttjas utanför den genomförda studien. Tiden som spenderades på det 

insamlade materialet har varit betydelsefull för att kunna analysera och hitta mekanismer i 

materialet, vilket kritisk realism förespråkar (Bhaskar 2008; Fletcher 2017; Holm-Ingemann 

2016). Syftet i att prioritera analysen av materialet var således för att försöka se det ur ett 

helhetsperspektiv, exempelvis om resultatet kan vara användbart för andra platser där terrorhot 

existerar. En kritisk aspekt som kan lyftas mot överförbarheten av kunskap inom denna studie 

och undersökning, berör hur studien endast syftat till hotell baserade på en geografisk lokalisering 

samt dess storlek. Studiens avgränsningsområden kan därför begränsa överförandet av kunskap i 

andra sammanhang, exempelvis när det kommer till mindre hotell etablerade i mindre städer 

möjligtvis.   

 

2.7 Relevans och tillförlitlighet 

Studiens relevans och tillförlitlighet mäts i validitet samt reliabilitet. Validitet fokuserar på hur 

relevant den insamlade datan är för att representera forskningsämnet som studeras och för att 
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besvara studiens syfte samt frågeställningar. Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet med 

koppling till den data som samlats in, tillvägagångssätt samt analys av datan (Veal 2006; 

Johannessen & Tufte 2003; Kvale & Brinkmann 2014). 

  

2.7.1 Validitet 

Validitet beskrivs i relation till relevans och trovärdighet och informationen som studien medför 

ska på ett sanningsenligt sätt spegla det fenomen som undersöks (Veal 2006; Johannessen & 

Tufte 2003; Kvale & Brinkmann 2014). Respondenterna i denna studie anses relevanta eftersom 

samtliga arbetar inom verksamheter som vi fokuserar på att studera och kan därför spegla och 

bidra med trovärdig information till studien. Inom naturvetenskapen menar Veal (2006) att 

trovärdigheten anses hög i jämförelse mot exempelvis turismforskning. Naturvetenskapen baseras 

ofta på hård, bevisad data som anses vara valid. Turismforskningen baseras i det flesta fall utifrån 

människans beteenden samt attityder. Inom turismforskning beskrivs forskaren som beroende av 

respondenten och personens deltagande för att komma fram till ett resultat (Veal 2006). Inom 

kritisk realism anses de empiriska egenskaperna av materialet endast viktiga om de framhäver 

kunskap om verkliga händelser. Validiteten är därför inte endast beroende av den insamlade 

datan, den är även beroende av händelsen samt teorin som undersöks och vilka mekanismer som 

ligger under ytan av datainsamlingen (Smith & Johnston 2014). Denna studie undersöker en 

verklig händelse som både grundats teoribaserat och empiribaserat för att hitta ny kunskap samt 

underliggande mekanismer inom ämnet, vilket stärker validiteten enligt Smith & Johnston (2014).  

 

Johannessen & Tufte (2003) identifierar begreppsvaliditet, vilket innebär relationen mellan det 

generella problemet som studeras mot den konkreta data som framkommer av studien. 

Problematiken med att avgöra när validiteten är nådd anses problematiskt enligt Johannessen & 

Tufte (2003) där “sunt förnuft” används som ett verktyg i avgörandet. I denna studie ansågs 

kvalitativa intervjuer med personer som var kunniga inom området, vara bäst lämpade för att 

besvara forskningsfrågorna. Skulle studien istället utgöras av en kvantitativ undersökning skulle 

möjligheten till de åsikter och djupa svar som framkom genom de muntliga intervjuerna kunna 

minska och därmed skulle validiteten även möjligen vara svårare att nå. Det empiriska materialet 

är också en central del i att mäta validitet enligt Johannessen & Tufte (2003), vårt presenterade 

resultat består av många citat från respondenterna vilket vi medvetet framställt, detta anser vi 

bidrog till högre validitet och mindre risk för misstolkningar eftersom respondenternas egna ord 

framförts.  
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2.7.2 Reliabilitet 

Veal (2006) menar att reliabilitet kan beskrivas som studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten i en 

studie kan stärkas genom att en undersökning utförs vid flera tillfällen och olika tidsperspektiv. 

Om studien utförs under samma förutsättningar och resultatet visas bli detsamma, anses studien 

erhålla hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2014; Veal 2006). Inom naturvetenskapen beskrivs 

reliabilitet som hög när studien genomförs vid ett senare tillfälle och visar samma resultat. Inom 

turismforskningen kan reliabiliteten vara problematisk eftersom studier i det flesta fall utgår från 

människors beteenden samt attityder och detta beskrivs vara en föränderlig process över tid i 

sociala samspel (Veal 2006). Studiens forskningsämne berör terrorism som ett globalt omfattande 

samt föränderligt fenomen (Can-Teoman 2017). Därför kan studiens reliabilitet anses ha en lägre 

tillförlitlighet om studien skulle utföras vid ett senare tillfälle under samma förutsättningar. Enligt 

den kritiska realismen är världen ständigt föränderlig och utvecklingen sker utifrån existerande 

strukturer av sociala samspel och relationer som påverkar dessa strukturer (Holm-Ingemann 

2016).  Krishanteringsstrategier kan förändras över tid, på grund av samhällsprocesser som 

påverkar samt bidrar till förändring och därför kan resultatet vid en annan senare studie se 

annorlunda ut. Veal (2006) menar att forskare bör vara försiktiga med att uttrycka generella 

uttalanden från den empiriska insamlingen i relation till den samhällsförändring som kontinuerligt 

sker. Det har visats vara en viktig punkt att ta hänsyn till generella uttalanden vid analysen, där 

reliabiliteten har varit av betydelse. Vid kvalitativa undersökningar beskriver Kvale & Brinkmann 

(2014) att det är svårare att nå reliabilitet eftersom informationen vid intervjun tolkas under 

mötet, medan enkäter samlar in data eftersom. Att analysera intervjuer noggrant anses därför vara 

viktigt för att nå reliabilitet. Analys av materialet har varit en viktig del inom arbetsprocessen när 

det har kommit till att analysera och hitta mekanismer inom samtliga intervjuer. Därför anser vi 

att studien når en högre reliabilitet trots det föränderliga fenomenet som studeras. 

2.8 Etiska aspekter 

Etiska dilemman handlar om principer, regler och riktlinjer som alltid bör tas hänsyn till inom 

forskning när andra människor kan påverkas av studien (Johannessen & Tufte 2003). 

Forskningsetik handlar om studiens frågeställningar, den teoretiska anknytningen, empiriska 

undersökningen och även hur materialet framförs i resultatet (Johannessen & Tufte 2003; Kvale 

& Brinkmann 2014). Studiens syfte och frågeställningar anses inte känslig i relation till etiska 

principer, men vid utformningen togs etiska dilemman av beaktande för att inte försvåra 

undersökningen. Syftet med studien kan beskrivas som mindre känsliga inom etiska perspektiv 

eftersom det inte handlar om att undersöka individer utifrån ett sätt som kan framställas negativt 



 

17 

 

eller exempelvis undersöka deras attityder eller preferenser. Syftet grundar sig i att belysa hotells 

krishanteringsstrategier och respondenterna i studien valdes utifrån deras position på hotellet i 

relation till deras kunskap inom ämnet och inte ur personliga egenskaper. Trots att studiens 

forskningsfrågor inte ansågs känsliga eller problematiska ur etiska perspektiv, visades ämnet vara 

problematiskt för flera respondenter ur ett etiskt perspektiv. Det har varit påtagligt under 

processen eftersom det visades vara svårt att hitta frivilliga respondenter. Många tillfrågade valde 

att tacka nej på grund av det känsliga ämnet som de inte ville diskutera och därför har etiska 

perspektiv varit viktiga att ta hänsyn till inom denna studie och i den empiriska insamlingen. 

Studiens teorianknytning har också utformats med etiska överväganden. Tidigare studier har 

ansetts vara relevanta att belysa, men det är också viktigt att poängtera att andras åsikter inte har 

påverkat denna studies resultat. 

Informerat samtycke innebär att informera respondenten om studiens syfte och innehåll, samt att 

berätta hur intervjun är upplagd. För att öka tryggheten hos respondenter har intervjuformulär 

med förberedda frågor skickats ut. Respondenterna kan påverkas av frågor som anses känsliga, 

vilket kan leda till en känsla av obehag och ångest efter intervjun om personen möjligen sagt fel 

eller delat med sig av för mycket information (Johannessen & Tufte 2003; Kvale & Brinkmann 

2014). Vi har därför tagit stor hänsyn till att utforma intervjuguiden tydligt samt klargöra för 

respondenterna hur intervjun var upplagd innan den genomfördes.  

Konfidentialitet handlar om känslig information som kan dyka upp under intervjuer och inte får 

användas i studien, exempelvis personliga uppgifter som kan identifiera respondenterna (Kvale 

1997). Det ansågs därför viktigt att i början av intervjun informera respondenterna angående 

valet om anonymitet, studiens syfte samt hur intervjun skulle se ut. Samtliga har godkänt att 

publicera namn, position samt vilket hotell de arbetar för i studien, men beslutet i att inte 

använda respondenternas information togs eftersom det inte ansågs relevant för studiens 

slutgiltiga resultat. Vi valde dock att fortfarande beskriva vilken befattning respondenten hade 

samt antalet rum på hotellen, vilket medför att respondenterna inte är helt anonyma. Det visades 

vara mycket information som uppkom under pågående intervjuer med samtliga respondenter, där 

vi blev ombedda att inte använda informationen i forskningssyfte. Vilket även var anledningen till 

varför vi valde att använda våra egna anteckningar samt uppfattningar, som ersättning för 

inspelningar av intervjuerna. Vi prioriterade därför respondenternas bekvämlighet i att konversera 

med oss naturligt under samtalen bortsett från inspelning. På grund av bortvalet av inspelning, 

fanns det således mycket utrymme för tolkning när vi endast antecknade och litade på våra egna 

uppfattningar om deras uttalanden.  
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3.0 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras och redogörs tidigare forskning som anses betydelsefull för studien. Inledningsvis följer 

en historisk, övergripande blick av terrorismens historia och framväxt med koppling till turism. Vidare beskrivs 

destinationers koppling till terrorism, krishantering inom hotell, krishanteringsmodeller samt säkerhet kopplat till 

hotell, dess personal och besökaren. 

3.1 Turism och terrorism 

  

The commission of criminal acts, usually 

violent, that target civilians or violate conventions of war when 

targeting military personnel; and that are committed at least 

partially for social, political, or religious ends (Lui & Pratt 2017, s. 405). 

  

Fenomenet terrorism har visats vara ett globalt problem och hot i dagens samhälle eftersom det 

syftar till att sprida skräck, skada och påverka så många människor som möjligt. Dagens 

globaliserade värld och dess kulturella beståndsdelar, har lett till att terrorismens måltavla har 

riktats allt mer mot att skada turismen. Terrorismens påverkan på turismen har visats leda till 

stora rubriker internationellt, vilket har blivit deras mest effektiva tillvägagångssätt i att sprida 

skräck världen över (Bianchi 2006; Pforr & Hosie 2009).  

  

Historien över det växande fenomenet terrorism, anses vara viktigt att belysa för att förstå denna 

samtid vi lever i. Begreppet terrorism beskrivs komplext att precisera och det finns flera 

definitioner av fenomenet. Terrorismen har existerat under en längre tid och har även visats 

framträda i många varierande skepnader (Jalata 2001; Pforr & Hosie 2009). Författarna beskriver 

även hur definitionen kan vara nyanserad beroende av tid, rum och händelse. Problematiken som 

identifierats med fenomenet terrorism, är dess påverkan att skada platser som blivit utsatta för 

attentat genom tiderna (Jalata 2011; Jenkins & Goodman 2015). Diskussionen angående vad som 

identifierar definitionen av ett terrorattentat ska därför delvis ta hänsyn till historian, eftersom 

definitionen anses vara komplex. 

  

Mellan år 1960–1970 framkom uppkomsten av flygkapningar, en handling som starkt förknippats 

med terrorism. Genom flygkapningarna fick terrorismens framväxt en koppling till turismen 

(Mansfield & Pizam 2006). Efter detta blev attentaten allt mer våldsamma och år 1972 inträffade 

en händelse som idag definieras som en vändpunkt inom terrordåden. Händelsen utspelade sig i 

Västtyskland under de olympiska spelen, där terrorister stormade in och sköt ihjäl idrottsmän 
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vilket spred en otrolig skräck. Efter denna incident blev terrordåden allt mer brutala och 

destinationer där turismen var etablerad visades bli extra utsatta (Mansfield & Pizam 2006). 

Terroristernas mål är att sprida skräck världen över, vilken även är anledningen till varför 

terrordåd vanligtvis sker där många människor med olika nationaliteter rör sig (Pforr & Hosie 

2009).  

  

Den händelse i modern tid som beskrivs vara det mest omtalade attentatet mot västvärlden är 

9/11 attentatet. Terrorister från den islamiska gruppen Al-Qaeda kapade tre flygplan där två av 

planen kraschade in i World Trade Center och ett i pentagon, USA. Händelsen blev 

uppmärksammad världen över och attentaten skadade cirka 6 000 människor och cirka 3000 

omkom (Rosenthal 2013). Attentatet anses vara en viktig historisk händelse som bidragit till en 

internationell förändring kring säkerhet och krishantering. Nutida uppmärksammade 

terrorattentat berör exempelvis Paris år 2015, där ett flertal planerade och brutala attentat 

inkluderande självmordsbombare samt skjutningar drabbade staden av terrorister. Attentaten tog 

livet av 130 individer och 368 människor skadades. Bryssel föll också offer för terrorismen år 

2016, där tre självmordsbombare tog livet av 32 individer och skadade över 300 personer 

(Raccanello et al. 2018). 

  

3.2 Terrorismens koppling till turism 

Terrorismens historia med koppling till turism har existerat sedan minst fyra decennier tillbaka 

(Mansfield & Pizam 2006). Buigut et al. (2017) beskriver hur turistindustrin haft en påtaglig 

tillväxt under de senaste tre decennierna. Från år 1995 till 2015 har en dubblering av de 

internationella turistintäkterna kunnat identifieras och i cirka 60 länder världen över har turism 

visats vara den största exportkällan. Trots turistindustrins ständigt påtagliga samt positiva tillväxt, 

står den internationella turismen inför en del kommande hot och terrorismen är en stor orsak till 

detta (Buigut et al. 2017). I och med terrorismens uppkomst, har hotet mot turistindustrin 

kommit att bli en stor utmaning för sektorn, eftersom turismens säkerhet ställs på prov. 

Terrorismen har visats ha en påtaglig negativ inverkan på dagens turism och terrordrabbade 

destinationer har visats få en tydlig minskning i dess turistiska flöde. Den har även skapat en 

osäkerhet och rädslan har visats bli ett hinder för den internationella turismen i samhällen världen 

över. Konsekvenser som uppstått inom turismen i och med terrorismens ständiga ökning har 

visats leda till strängare säkerhetskontroller inom hotell och flygplatser samt en striktare 

visumbehandling (Buigut et al. 2017; Liu & Pratt 2017).  
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Ökningen av terrorismen har specifikt visat sig påverka populära turistdestinationer, platser och 

attraktioner. Det är inte längre en fråga “om” terroristerna kommer att agera, frågan är istället 

när, var och hur de kommer attackera. Återhämtningsprocessen för terroristdrabbade 

destinationer har visats vara komplex, vilket kan förebyggas med återhämtningsstrategier 

(Paraskevas & Arendell 2007). Andra uppmärksammade konsekvenser som terrorismen orsakat 

är en rädsla för att besöka drabbade destinationer samt uppskjutningen eller avbokning av 

potentiell resa. Den internationella turismen har övergått till att bli terroristernas mest effektiva 

måltavla för att marknadsföra sin propaganda och dess politiska värderingar i media globalt (Can-

Teoman 2017; Liu & Pratt 2017).  

  

Hassanal (2007) beskriver hur turistindustrin fick ta en enorm smäll i samband med 9/11 

attentatet. Flygindustrin och hotellnätterna genomgick en avsevärt påtaglig nedgång världen över, 

vilket ledde till att många anställda inom turismsektorn förlorade sina arbeten. Detta eftersom 

följderna av ett terrorattentat skapar en enorm rädsla samt skräck i samhället, vilket tog flera år 

att reparera. Flyg- samt resebolag, hotell och restauranger erhåller högst risk att utsättas för en 

terroristattack. Det visas även på att destinationer som erhåller turism som sin huvudindustri har 

en större risk att drabbas (Freyer & Schröder 2007; Liu & Pratt 2017; Hassanal 2007). Paraskevas 

& Arendell (2007) har identifierat 18 större terrorattentat världen över efter 9/11 attacken, som 

specifikt riktats mot turism och turistdestinationer. Konsekvenserna som följer av terroristers 

agerande mot turistindustrin, berör hur turisten väljer bort att besöka specifika destinationer eller 

i vissa fall, inte reser överhuvudtaget (Freyer & Schröder 2007). 

  

3.3 Kris & krishantering 

  

The possible but unexpected result of management failures that are concerned with the future course of events set in 

motion by human action of inaction precipitating the event (Blomberg et al. 2004, s. 478) 

  

Kris kopplat till turism beskrivs som extraordinära och oförberedda händelser, vilket har en 

efterlämnade effekt på turismen (McDonald et al. 2007). Kris och krishantering har de senaste 

decenniet blivit en mycket större fråga eftersom risker för uppkomna kriser har ökat (Hassanal 

2007; Laws et al. 2007). Krishantering är viktigt ur många aspekter, som tidigare nämnt kan det 

leda till starka efterföljande effekter vilket kan vara svåra att rädda. Det är inte heller helt ovanligt 

att turistföretag utvecklar egna strategier idag, både förebyggande och återhämtande (Liu & Pratt 

2017). Kriser har visats påverka turisters resebeteenden och har därför blivit en viktig fråga att ta 



 

21 

 

hänsyn till enligt Dolnicar (2007). Terrorattentat har exempelvis visat sig påverka individers sätt 

att resa och turister väljer i sin tur att resa till platser som anses säkra och som inte präglas av hot 

och risker för attentat (McDonald et al. 2007). 

  

3.3.1 Krishantering inom organisationer 

De identifierade riskerna för att terrorattentat ska inträffa är låga, men när eller om det sker kan 

det ha en enorm påverkan på verksamheter om det inte finns förberedda krishanteringsstrategier 

(Jenkins & Goodman 2015). Krishantering handlar inte endast om allmänna strategier som bör 

följas, utan anses vara ett viktigt område som kräver mycket arbete och förberedelser för hela 

organisationen (Pechlaner et al. 2007; Pforr & Hosie 2009). Riskanalyser är ett centralt och viktigt 

verktyg som ständigt kräver uppdatering och analysering, för att identifiera vilka kriser som med 

störst sannolikhet skulle kunna drabba organisationen. Verktyget anses viktigt eftersom kriser 

uppkommer inom olika tidsspann och format, riskanalysen anses därför hjälpa verksamheter i 

förberedelserna inför varierade former av kriser (Jenkins & Goodman 2015). Verksamheter som 

arbetar med strategier och förberedelser i koppling till kriser, ska understödja och se till så att alla 

anställda är insatta och vet hur en kris ska hanteras. Hierarkin bör vara sammansvetsad och 

relationen mellan VD, underchefer samt anställda är viktiga i krishantering och alla på 

verksamheten ska vara delaktiga för att kunna hantera krissituationer. Relationen mellan 

avdelningar på organisationen kan anses viktig vid kris och alla bör vara medvetna om risker och 

krishanteringsstrategier eftersom chefer inte alltid är på plats, anställda utan en chefsposition bör 

också vara insatta och veta hur krisen ska bemötas (Pechlaner et al. 2007).  

 

Vanligt inom många organisationer är utrymning av sina fastigheter när exempelvis ett 

terrorattentat sker, för att ta sig bort från händelsen så snabbt som möjligt. Lockdown är en annan 

strategi som nyttjas flitigt inom verksamheter när ett terrorattentat utförs och det innebär att 

organisationen stänger alla dörrar inklusive nödutgångar så att ingen kommer varken in eller ut 

(Jenkins & Goodman 2015). Det har uppkommit en diskussion inom krishantering som berör 

huruvida tillämpningen av lockdown är rätt sätt att hantera kriser kopplat till terrorattentat. Det 

uppkommer vanligtvis hot berörande bomber eller skjutningar vid attentat, det kan därför anses 

vara en fara att stänga in många människor under samma tak medan det samtidigt anses vara en 

fara att släppa ut människor på gatan (Jenkins & Goodman 2015). Krishantering i koppling till 

terrorattentat anses som otillräckliga och därför menar författarna att mer specifika strategier är 

relevant. Modeller som idag existerar är mer inriktade på hur effekterna efter händelsen ska 

hanteras och inte hur krisen ska hanteras (Paraskevas & Arendell 2007). 
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3.4 Trygg- och säkerhetsarbete inom hotellindustrin 

Ek & Hultman (2007) identifierar hur hotell har kommit att ersätta och verka som gästens hem 

när personen reser iväg från den ursprungliga bostaden. Hemmet ses som en trygg och säker 

plats med rutiner och obligationer, vilket försvinner under vistelsen på ett hotell men anses även 

fungera som gästens hem vid vistelsen (Ek & Hultman 2007). Fanelli (2016) redogör för hotell 

och anställdas plikt att skydda sina gäster för risker som kan utsätta gästen för fara. Information 

och hotbilder som kan uppstå är hotellens ansvar att föra vidare och inte lämna gästen utan 

information. Gästerna är vanligtvis inte medvetna om möjliga hotbilder som kan uppstå på 

destinationen eller hotellet, vilket gör att anställda får ett större ansvar att skydda gästen (Fanelli 

2016). Nya behov för gästen vid val av hotell har växt fram, detta är främst en fråga om säkerhet. 

Säkerheten har visat sig vara en primär anledning i huruvida gästen väljer att bo på sin resa (Shea 

& Roberts 2017). Terrorism har kommit att bli det ledande hotet inom hotellindustrin och 

beskriver därför att varje hotell bör ha en tydlig krishantering (Medina 2016). Enligt Paraskevas 

(2013) är det flödet av individer, ofta av olika ursprung, som leder till den stora hotbilden mot 

hotell. Som nämnt ovan är det viktigt att få gästen att känna sig trygg och detta beskrivs en svår 

balansgång. Gästen ska känna sig trygg under sin vistelse men ska på samma gång känna sig 

välkomna utan känslan att säkerheten ska bidra till en riskfaktor för att något hemskt ska ske 

under vistelsen (Medina 2016). 

  

9/11 attentatet skapade en enorm uppmärksamhet angående säkerhetsfrågor världen över. Efter 

denna dramatiska händelse har hotell inom turistindustrin kommit att bli måltavlor för 

terrorismens agerande och även därför tvingats arbeta fram nya säkerhetsstrategier. Chan & Lam 

(2013) beskriver dock hur 30 procent av hotellen i USA inte förändrade deras säkerhetsrutiner 

och strategier efter 9/11 attentatet. Detta grundade sig i att hotellcheferna ansåg att deras 

säkerhetsrutiner antingen var tillräckliga, eller identifierade chansen för att liknande attentat skulle 

drabba deras hotell var minimal. Dyra kostnaderna var en annan aspekt till varför 

säkerhetsarbetet bortprioriteras på vissa hotell.  

3.5 Anställdas ansvar att skydda gästen - säkerhetsrutiner 

Forskning kring säkerhet i koppling till besökaren inom turistindustrin, började först bli 

uppmärksammat i början av 1900-talet. Innebörden av trygg- och säkerhet inom hotellindustrin 

grundas i att förebygga personal och besökaren från potentiell skada. Allmänna åtgärder som har 

tillämpats för att öka säkerheten på vissa hotell, berör bland annat installering av elektroniska lås, 

rökdetektorer, övervakningssystem samt brandsprinklers. Hotell i mellanöstern har exempelvis 

installerat metalldetektorer i syfte att förhindra gäster eller obehöriga att göra entré på hotellen 
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med farliga ämnen eller bomber (Chan & Lam 2013). Trygg- samt säkerheten på ett hotell är idag 

en av besökarens absolut viktigaste preferenser, i följd av andra faktorer som service och 

bekvämlighet när det kommer till valet av boende. I utformningen av säkerhetsrutiner och 

strategier är det vanligt att hotellets ägare följer lokala regler i uppsättningen (Chan & Lam 2013). 

  

Huvudsyftet med implementeringen av dessa säkerhetsåtgärder berör att hålla borta obehöriga 

människor från anläggningarna och på så sätt skapa en trygghet för både personal och gäster. Det 

är inte är helt ovanligt att hotell idag utbildar sin personal i nöd och säkerhetsfrågor inför 

potentiella händelser som brott, brand eller kriser. Att utbilda personal kontinuerligt är en del av 

krishanteringen. Att tillhandahålla en outbildad personal anses därför problematiskt eftersom 

personalen beskrivs vara A och O i hanteringen av en uppkommen kris (Chan & Lam 2013; 

Jenkins & Goodman 2015).  

  

Tarlow (2014) menar att inget kan förstöra ett hotells rykte mer än ett läckage i dess trygghets- 

och säkerhetsarbete. Det är ovanligt att ett hotell kan implementera och ta hänsyn till alla 

säkerhetsåtgärder, men det finns många etablerade alternativ för dem att överväga på vägen dit. 

De två första alternativen av tillämpningar berör klarheten i kommunikationen mellan personal 

och gästerna samt kommunikationen personalen mellan. Det finns även tre huvudkategorier att 

prioritera inom hotellsäkerhet som beskrivs för – gästen, personalen och vård av den fysiska 

platsen. Dock ska gästen och personalen prioriteras i första hand oavsett situation vid uppstådd 

händelse. Det är väldigt viktigt att hotellpersonalen är tränad inom säkerhetsfrågor och är 

medvetna om existerande strategier (Chan & Lam 2013). Om den inträffade händelsen skulle 

beröra ett terrorattentat anses det vara extra viktigt att skydda de boende gästerna på hotellet och 

om hotellet erhåller internationella gäster är det även väldigt viktigt att personalen är tränad för 

att kommunicera med samtliga parter. En av de vanligaste anledningarna till att säkerheten 

misslyckas berör en brist i kommunikationen mellan gästen och personalen. Tarlow (2014) 

beskriver hotellreceptionisters omfattande ansvar när det kommer till att ta hand om gästerna i 

servicesyfte, men även inom dess säkerhet. Personalen bör därför vara tränad inom specifika 

rutiner som skyddar och förhindrar fastigheten och gästerna från eventuell skada. 

Säkerhetsrutinerna Tarlow (2014) belyser är: 

  

 Fråga gästerna efter nationellt ID vid incheckning. Detta för att kunna registrera gästen i 

systemet och förhindra människor från att checka in under falska identiteter. 
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  Lägga märke till misstänksamma beteenden. Om personalen uppmärksammar att en gäst beter 

sig annorlunda bör detta registreras och rapporteras till chefen på en gång. 

  

 Korthantering före kontanter. Hotell bör huvudsakligen ta inbetalningar via kort för att 

minimera rånrisken som finns om kontanter bevaras bakom receptionsdisken. 

  

Dessa säkerhetsrutiner är endast ett fåtal som belyses angående hur receptionspersonalen på ett 

hotell kan arbeta för att skapa en tryggare miljö för gästen. Dock behöver dessa rutiner 

kompletteras med mer praktiska lösningar i form av utrustning, vilket vanligtvis tillämpas av 

högre uppsatta inom företagen. Exempel på säkerhetsutrustning författaren belyser berör bland 

annat vakter, kamerasystem, metalldetektorer, röntgenmaskiner, överfallslarm och 

dörralarmsystem (Tarlow 2014). 

  

Att uppnå en säkerhet på 100 procent anses vara omöjligt, det finns ständigt potentiella risker 

som kan uppstå (Tarlow 2014). För att förebygga detta bör hotellen ständigt förbättra och 

förbereda dess krishantering inför möjliga situationer. Det har dock visats vara viktigt att hotellen 

visar på ett eller annat sätt att de erhåller specifika säkerhetsrutiner eller utrustning inom 

fastigheten. I och med denna tillämpning skapas en psykisk trygghet för den besökande gästen 

samt ett bevis i hur hotellpersonalen tar gästens säkerhet på allvar (Tarlow 2014). 

 

3.6 Kommunikation inom kriser 

Inom turistindustrin har kommunikationen inom krishantering visats vara en viktig del för att 

effektivisera hanteringen av kriser. Genom kriskommunikationsstrategier kan både information 

spridas snabbare och negativa effekter minimeras (Ritchie et al. 2004). I uppståndelsen av en 

krissituation är den interna och externa kommunikationen en avgörande faktor i företagets 

krishanteringsarbete (Ruff & Aziz 2003). Den interna kommunikationen vid det uppstådda kris 

tillfället anses vara viktig och även avgörande för hur hanteringen kommer att bearbetas. Om 

kommunikationen hanteras rätt, kan konsekvenserna av krisen komma att minimeras (Ritchie et 

al. 2004; Ruff & Aziz 2003). Organisationer har olika sätt att hantera kommunikationen under en 

kris och för att vara redo är förberedelseprocessen en viktig aspekt. I planeringen inför potentiella 

kriser kan det därför anses viktigt att bestämma vem på företaget som sköter vilken 

kommunikation. Detta berör vem som sköter mejlen, telefonen eller kunderna och kan 

exempelvis vara receptionisten på ett hotell eftersom den är på plats. I arbetet att hantera en 

uppstådd kris finns det olika metoder som Ruff & Aziz (2003) belyser. Det är vanligt att 
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personalen på plats är de första som uppmärksammar händelsen, därför är det viktigt att etablera 

en intern-extern länk för att identifiera och sprida krisen inom företaget. Ruff & Aziz (2003) 

belyser dock det komplexa i att informera samtliga inblandade eller relevanta parter. Om krisen 

inte endast berör företaget och dess anställda, anses det även viktigt att informera dess ”publik” 

som kan behöva information eller hantering. En annan viktig aspekt i en krissituation berör hur 

de ansvariga på företaget bör tillhandahålla uppdaterade listor över dessa publikgrupper för att 

effektivisera kommunikationen. Det finns alltid intressenter inom eller utanför organisationen 

som vill ta del av information vid en uppstådd krissituation (Ritchie et al. 2004; Ruff & Aziz 

2003). 

 

3.7 Modeller och strategier 

Modeller och strategiarbete inom krishantering beskrivs delas in i två olika tillvägagångssätt för 

att arbeta inför och hantera kriser (Pforr & Hosie 2009). Det första sättet är att etablera modeller 

och strategier som berör förberedelser inför hur en kris ska bemötas innan den uppstår. Det 

andra tillvägagångssättet är inriktat på hanteringen av krisen efter händelsen, även hur 

organisationen ska stabiliseras igen, återgå till det normala och mildra effekterna som krisen 

bidragit till. Förberedelser inför kriser anses vara viktigt, en kris uppkommer vanligtvis när det 

minst förväntas och därför är det viktigt att vara förberedd med modeller och strategier för hur 

krisen ska manövreras (Pforr & Hosie 2009). Standardiserade modeller beskrivs vara 

problematiska att följa eftersom varje kris är unik och påverkar olika verksamheter på olika sätt. 

Därför existerar inte endast en generell modell som är användbar för alla. Detta är också en av 

anledningarna varför det anses viktigt för varje organisation att arbeta fram modeller för hur 

kriser ska hanteras. Många verksamheter erhåller inte utvecklade strategier eller modeller inom 

krishantering eftersom de menar att det anses vara slöseri av resurser (Pforr & Hosie 2008). Det 

har identifierats en saknad av kunskap inom planering och kommunikation inom krishantering. 

Anställdas samt chefers förmåga att hantera eller förbereda sitt företag inför kriser, är minimala i 

förhållande till de potentiella riskerna som existerar för kriser (Wang & Ritchie 2010; Pforr & 

Hosie 2008). Företag inom turistindustrin anses generellt vara sämre förberedda på kriser och 

erhåller inte specifika strategier för krishantering (Pforr & Hosie 2008). Inriktningen på tillväxt 

anses vara av större fokus för många verksamheter och ett tydligt mönster har identifierats som 

baseras på att verksamheter tar tag i arbetet med krishanteringsstrategier och modeller först efter 

en kris har inträffat (Pforr & Hosie 2008). 
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Figur 2.0 PPRR Crisis Management Model. s.257. Källa: Pforr & Hoise, 2008. 

 

                                    

                       

Trots att det inte finns en standardiserad modell som alla verksamheter kan använda sig av, 

existerar många generella modeller där riktlinjer och stöd finns för att fortsätta utveckla sina 

krishanteringsstrategier. 

  

Modellen ”Prevention, Preparation, Response, Recovery” (Figur 2.0) utvecklades av 

västerländska organisationer inom krishantering. Fyrastegsmodellen syftar till att utbilda 

verksamheter angående hur en kris kan hanteras genom att (1) Förebygga krisen, (2) Förbereda 

krisen, (3) Svara på krisen samt (4) Återhämta och mildra krisens effekter. Arbetet med 

krishantering börjar oftast vid förberedelsefasen, krisens förebyggande (fas 1) samt förberedande 

(fas 2) aspekter analyseras och förbereds. Att förbereda samt förebygga en kris kan anses 

problematiskt eftersom krisen kan uppstå i många olika skepnader (Pforr & Hosie 2008, 2009). 

Förberedelsefasen anses som den viktigaste och kan vara avgörande för hur modellens senare 

faser appliceras under en kris. Förberedelser kan också vara avgörande i huruvida krisens effekter 

och återhämtning kommer visa sig (Pforr & Hosie 2008). Förberedelsefasen innebär arbete med 

hur krisen ska hanteras när den uppstår, exempelvis larm, lås och utrymningsplaner. Fas 3, att 

svara på krisen handlar om huruvida en organisation hanterar krisen när den uppstår, hur 

exempelvis personalen är tränad i att hantera en krissituation. Att hantera en kris handlar också 

om att förberedelser är utformade och att personal vet hur den ska hanteras. Personal kan bli 

påverkade negativt om det inte är förberett i hur de ska agera (Pforr & Hosie 2008). Sista fasen 

som handlar om återhämtning kan beskrivas vara beroende och avgörande i huruvida faserna 

före har hanterats. Ifall förberedelsefasen inte är planerad kan effekterna visa sig vara mer 
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påtagliga och svåra att arbeta med i relation till en förberedd organisation. Kriser kan förebyggas 

och hanteras på ett bra sätt om modeller och systematiska arbeten samt uppföljningar sker. 

Tester för utformade krishanteringsstrategier anses också väldigt viktigt för exempelvis 

personalen. Förberedelsefasen behöver inte vara den fasen som organisationer börjar att arbeta 

med utan kan även starta vid fas 3, att hantera krisen. 9/11 är ett exempel på hur förebyggande 

eller förberedelser för en kris inte existerade, när krisen uppstod hanterades krisen utan några 

specifika planer i hur det skulle utföras. Pforr & Hosie (2008) beskriver hur verksamheter genom 

modellens fyra steg, kan ta vara på mänskliga resurser och bygga upp samt motverka kriser med 

dess efterföljande effekter. PPRR-modellen kan appliceras på många av turistnäringens 

organisationer menar Pforr & Hosie (2008). Det finns många olika kriser som modellen kan 

användas för, där terrorism och plötsliga oförutsägbara händelser är ett exempel. Inom turism 

och strategiplanering anses terroristhotet innebära en kris där verksamheters förberedelser ses 

som otillräckliga och menar att detta bör förbättras av verksamheter inom turistnäringen. 

Förberedelser och krishantering på hotell kommer förklaras i nästa kapitel där studiens resultat 

presenteras. 
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4.0 Krishanteringsstrategier kopplade till terroristattentatet  
Följande kapitel presenterar resultatet av studiens sex genomförda intervjuer med respondenter anställda inom 

hotellverksamheter på de utvalda hotellen. Attentatet visades vara kaosartat för respondenterna, vilket speglar 

deras delvist osammanhängande uttalanden som framkommer i kapitlet. Underrubrikerna i kapitlet är kopplade 

till studiens tre forskningsfrågor, men resultatet redogörs och beskrivs genom följande mekanismer som framkom 

genom bearbetningen av intervjuerna:  

  

 Förberedande och förebyggande   

 Tillämpningen av förberedda strategier  

 Utvecklingen av krishanteringsstrategier och säkerhetsrutiner 

  

Fredag den 7 april 2017 runt 15:00 tiden, började informationen cirkulera angående ett 

terrorattentat som drabbat Drottninggatan i Stockholms city. I närheten av Drottninggatan var 

flera hotellaktörer etablerade som upplystes angående attentatet via sociala medier, nyhetsappar 

men även fick uppleva det då civila människor sprang in och sökte skydd i deras fastigheter. Fyra 

av sex respondenter befann sig på hotellen vid händelsen av attentatet, av de två resterande var 

en (respondent D) på möte utanför hotellet och säkerhetschef A var inte på plats vid tidpunkten. 

Säkerhetschef A hade dock etablerat krishanteringsstrategier på 240 hotell inom kedjan och ansåg 

sig även som djupt insatt i dagen då attentatet inträffade. Respondenterna på plats, som alla erhöll 

en ansvarsroll inom samtliga hotell, stannade kvar hela kvällen och i vissa fall hela natten för att 

hantera hotellets personal, gäster och krishantering. Det var en kaotisk stämning på Stockholms 

gator denna dag, människor sprang överallt i panik och polisen patrullerade runt om i city. 

Hotellen fick ta en stor roll i denna händelse då många livrädda gäster befann sig inlåsta inom 

deras fastigheter. Krishanteringsarbetet blev där och då en viktig aspekt för att hantera händelsen. 

 

4.1 Innan attentatet - Förberedande och förebyggande   

Under intervjuerna med de utvalda respondenterna på hotellen i centrala Stockholm, framgick 

informationen att de flesta hotellen var förberedda inför ett potentiellt terrorattentat. Majoriteten 

av hotellen hade tidigare genomgått övningar kopplat till terror med de anställda inom hotellen i 

förebyggande syfte. Inom hotell F som är ett mindre företag, existerade dock inga specifika 

strategier kring utbildning eller förberedelse inför ett potentiellt terrorattentat. 

  

Säkerhetschef A arbetar med målet att skapa den tryggaste hotellkedjan i landet. För att lyckas 

med målet belyser han det viktiga i att ha ett brett tänk kring potentiella händelser samt att 
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ständigt arbeta i uppdateringen av strategier och rutiner. Krisgrupper, ett kriscenter och 

krismanualer var tre förebyggande krishanteringsstrategier som fanns etablerade inom kedjan 

innan händelsen 2017. Innan attentatet utformade säkerhetschefen krisgrupper inom samtliga 240 

hotell, som har fått genomgå övningar kopplade till terror. Terrorövningarna skulle ses som en 

förberedelse och ett försök i att förebygga skadorna inför ett framtida attentat. Något unikt inom 

hotellkedjan där säkerhetschef A är etablerad, är deras Crisis Call Center. Vid uppstådda 

krissituationer kan personal från samtliga hotell runt om i Norden/Europa, ringa centret som har 

öppet 24 timmar om dygnet och kräva hjälp. Krismanualer var ett annat verktyg som fanns 

etablerat inom samtliga hotell innan attentatet. Manualerna hänvisar till hur personalen ska 

hantera situationer kopplat till kriser och var återkommande hos majoriteten hos respondenterna 

som en etablerad krishanteringsstrategi.  

 

Det är viktigt att ha en sjuk fantasi kring potentiella extraordinära händelser och att även kunna förbereda 

personalen på sådana händelser som kan kännas så långt bort. Eftersom hotellkedjan är så otroligt stor skapas 

ett stort utrymme för misslyckande inom säkerhetsarbetet, men vi har lyckats - Säkerhetschef A. 

 

Hotellsäkerhetschef B hade utformat en riskanalys kring terror innan attentatet ägde rum, då han 

menar att det fanns en medvetenhet kring att en attack skulle inträffa, bara inte tidsmässigt. Han 

menar att det är såhär världen ser ut idag och att det finns en hotbild mot samhället kopplat till 

terror, det är därför extra viktigt att vara förberedd. I syfte att förbereda och förebygga hotellet 

inför ett attentat, höll han personliga utbildningar med personalen på hotellet där han är 

etablerad. Utbildningen innehöll både praktiska övningar men även psykiska och genom 

övningarna kunde beteenden samt ageranden hos identifieras personalen vid en krissituation. En 

annan krishanteringsstrategi respondenten erhöll sedan innan attentatet, var att leka med tanken 

av potentiell händelse. Genom att leka brett med tanken av ett terrorattentat desto bättre kan 

förberedelserna bli, vilket även säkerhetschef A bekräftar.   

 

Samtliga respondenter beskriver hur personalen inom hotellen har fått genomgå utbildningar 

kopplat till HRL- och brandövningar och i vissa fall flera gånger per år. Det som dock skiljer 

majoriteten av hotellen mot två andra hotell i undersökningen, berör hur de aldrig fått genomgå 

övningar eller utbildning kopplat till terrorattentat. Respondenten på hotell F beskriver hotellets 

krishanteringsstrategier innan attentatet, som nästintill obefintliga. Bortsett från HRL- och 

brandövningar erhöll de anställda på hotellet ingen utbildning kopplat till terrorattentat.  

 



 

30 

 

Det går möjligtvis att förbereda sig mentalt genom att vara medveten om riskerna, men nej jag tror inte att det går 

att vara förberedd praktiskt. Terrorism är inget som går att behärska, dem vill skapa skräck och det lyckas de 

även med. Allmänbildning om terrorism är en stor förutsättning inför och under en sådan händelse - 

Respondent hotell F. 

 

Förberedelser inför en krissituation kopplat till terror hade aldrig kommit på tal inom hotellet 

innan attentatet. Uppsatta strategier existerade därför inte heller för hanteringen av hotellet och 

dess personal vid ett terrorattentat. Respondenten menar att det är svårt att förbereda sig inför en 

sådan händelse, terrorhoten anses vara omöjliga att behärska och hotellet har därför gjort ett 

aktivt val i bortprioritering av utbildningen. På hotell C beskriver respondenten hur hotellet 

under de senaste åren genomgått ett flertal olika krishanteringsövningar. Övningar som innefattat 

händelser kring dödsfall, brand samt andra scenarion, dock ingen övning kopplat till terror. 

  

Vi har genomgått många olika övningar som berör potentiella kriser, men vi hade aldrig haft en terrorövning på 

hotellet innan attentatet - Respondent hotell C.   

  

Återkommande inom majoriteten av hotellen var etableringen av krisgrupper som 

krishanteringsstrategi. Samtliga respondenter, med undantag från hotell F, bekräftade att 

krisgrupper var utformade inom hotellen i förebyggande och förberedande syfte innan attentatet. 

Krisgrupperna bestod vanligtvis av fyra hotell- eller avdelningschefer, som fick genomgå både 

årliga samt enstaka övningar i syftet att förberedas inför potentiella händelser. Därför hade 

majoriteten av personerna inom krisgrupperna innan attentatet, genomgått utbildningar kopplat 

till terror samt andra olika typer av krissituationer. På hotell E hade de exempelvis fått öva på hur 

de skulle arbeta om ett bombhot på centralstationen skulle uppstå. På hotell D arbetar de aktivt 

med säkerhetsfrågor överlag berättar respondenten. Säkerheten kopplas främst till personal och 

gäster eftersom dessa två parter är de absolut viktigaste att skydda och skapa en trygghet för. 

Hotellet hade även en heltidsanställd som arbetade förberedande och förebyggande med 

säkerhetsfrågor. 

  

Strategin att tillämpa lockdown vid ett terrorattentat var återkommande från hälften av 

respondenterna. Detta innebär att hotellen låser alla dörrar och ingen får varken kommer in eller 

ut genom byggnaden. Åtgärden tillämpas för att skydda personal och besökarna innanför 

hotellets väggar. Tre av respondenterna hade dock inte lockdown som en planerad 

krishanteringsstrategi innan attentatet.  
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Säkerhetsrutiner 

Under intervjuerna med respondenterna framgick det att majoriteten av hotellen hade konkreta 

säkerhetsrutiner etablerade innan terrorattentatet, medan minoriteten erhöll ett mindre antal. 

Enligt säkerhetschef A var det obligatoriskt med en säkerhetsansvarig på samtliga hotell inom 

kedjan utöver krisgruppen. De flesta av hotellen hade en anställd säkerhetsansvarig inom hotellen 

som arbetade med allmänna säkerhetsfrågor på hotellet. Hotellens säkerhetsansvariga är vanligtvis 

en vaktmästare som känner till hotellets uppbyggnad och personen har nödvändigtvis ingen 

utbildning inom säkerhet. Hotellsäkerhetschef B fungerar som en säkerhetsresurs inom hotellet 

där han ständigt arbetar fram nya strategier och rutiner för att få hotellet till ett av de absolut 

säkraste. Han menar att hotellets gäster ska känna sig trygga genom osynlig säkerhet, inte genom 

att poliser står i receptionen med automatvapen eller behöver kontrolleras via metalldetektorer. 

  

I Sverige ska säkerheten vara osynlig och därför inte synas uppenbart eller dra till sig uppmärksamhet. Säkerheten 

i Europa skiljer sig väldigt mycket mot exempelvis länder i mellanöstern som Dubai, där majoriteten av alla 

hotellen har antingen metalldetektorer eller säkerhetskontroller i entrén - Respondent Hotellsäkerhetschef B. 

  

Unikt för hotell B där han är etablerad, berör hur det finns ordningsvakter på hotellet varje kväll 

samt entrévärdar på dagtid. Enligt hotellsäkerhetschef B är det endast två hotell inom hela 

koncernen som har en så kallad “Safe hotels certification”, vilket innefattar 20 säkerhetspunkter 

som hotellen måste implementera (se bilaga 3). Innan attentatet hade han även bearbetat fram 

strategier inför ett kommande terrorattentat och var därför fysiskt och psykiskt förberedd inför 

händelsen. Andra säkerhetsrutiner som var etablerade innan terrorattentatet som han belyser 

innefattar utbildningar, brandsäkerhet och hjärtsäker zon på hotellet. Även utförandet av tester 

varje kvartal där den dagliga personalen i driften får pröva att hantera exempelvis en brand, 

misstänksamma beteenden eller ett dödsfall. Personalen var därför delvis förberedda inför en 

potentiell händelse innan terrorattentatet och en säkerhetsåtgärd var att alltid ha utbildad personal 

på plats.  

 

Övriga säkerhetsrutiner som var etablerade innan attentatet som lyfts av respondenterna berörde 

att inte arbeta med kontanthantering, en säkerhetsrutin för att minska rånrisken. Hotell C hade 

som policy att alltid ha en skiftledare inom hotellet när chefer inte var på plats. Brandlarm, 

dörrlås, dörralarm, övervakningskameror och ID kontroll på gästerna vid incheck var också en 

återkommande säkerhetsrutin hos de flesta hotellaktörerna. Det som skiljde hotellen vid ID-

kontrollerna berörde hur vissa hotell kontrollerade samtliga gäster, medan vissa endast 
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kontrollerade internationella gäster och enstaka kontrollerade inte gästerna alls. Ett av hotellen 

visades ha entrévärdar/vakter på plats dygnet runt inom hotellet, medan majoriteten hade vakter 

på kvällar och helger innanför och utanför hotellet. Endast hotell F hade vakter som patrullerade 

en gång per kväll genom hotellet. Utstående från andra hotell var hotell D:s rutiner att undersöka 

väskor som lämnats utan tillsyn, vara uppmärksam på att gäster tog in obehöriga människor på 

hotellrummen samt att personalen hade ett inlärt beteende att analysera misstänksamma 

beteenden hos besökarna och i så fall rapportera det till cheferna.  

  

Innan attentatet hade vi säkerhetsrutiner som sågs över dagligen av vår personal, vilket vi fortfarande gör. Det 

inkluderar att dubbelkolla rutiner, kommunicera med vakter samt att personalen har ett inlärt beteende att 

identifiera skumma beteenden hos gästerna - Respondent hotell D. 

  

Utbildning inom personalen 

Många respondenter belyste under början av intervjuerna dess förmåga att utbilda personal inom 

krishantering och säkerhetsrutiner. Senare under intervjuerna framkom det dock fåtalet anställda 

på varje hotell som genomgått denna utbildning, då det visades endast vara cheferna inom 

hotellens krisgrupper som får tillgång till utbildningarna. 

  

Enligt säkerhetschef A genomfördes en obligatorisk utbildning inom krishanteringsstrategier år 

2015 på samtliga 240 hotell inom kedjan. Hotellen etablerade i Stockholms city fick även en 

grundläggande utbildning inom terrorattentat år 2016. Övningen innebar att personalen inom 

hotellens krisgrupper fick testa genomförandet av ett så kallat lockdown, där hotellen låser all 

personal samt gäster inne. Anställda får även testa hanteringen av dödligt våld, lokalisera platser 

att gömma gäster på samt hitta nödutgångar. Detta eftersom hotellen i Stockholms city anses vara 

mest utsatta i hela landet. Det är personerna inom krisgruppen som får genomgå dessa 

utbildningar, personalen i driften står därför utan utbildning kopplat till terrorattentat. Syftet är 

dock att personalen inom krisgruppen ska vidareutbilda sin egen personal inom hotellen, det 

nämns dock inte om informationen har vidarebefordrats till den övriga personalen. Samtliga 

medarbetare ska vara medvetna och förberedda angående hanteringen av en sådan händelse, 

vilket säkerhetschef A belyser som en väldigt viktig aspekt. Enligt hotellsäkerhetschef B gick 

cheferna i krisgruppen en specialutbildning kopplat till terror innan attentatet inom hotellet, 

medan han själv utbildade personalen i driften inom krishantering. Det är enligt honom viktigt att 

utbilda medarbetare kring säkerhet på en individuell nivå, genom detta kan alla anställda inta en 

specifik roll vid en uppstådd händelse. Hotellsäkerhetschefen lyfter även det viktiga i att utbildad 
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personal inom säkerhet/krishantering alltid ska finnas på plats, dygnet runt. Receptionisterna på 

hotell B fick även genomgå fyra varierande tester varje år i utbildningssyfte, där de övar samt 

förbereds inför en potentiell krissituation i framtiden. Detta ansågs viktigt eftersom han 

personligen hade en misstanke om att en terrorattack kunde inträffa innan händelsen 2017. På 

hotell C menar respondenten att de på hotellet innan attentat genomgått ett mångtal övningar 

inom krisgruppen, dock inte kopplat till terrorattentat. Receptionister och annan anställd personal 

i driften på hotellet erhåller dock ingen utbildning inom specifika krissituationer mer än brand 

och HRL. 

  

 Om utbildad personal inom krisgruppen inte funnits på plats denna dag hade det kunnat bli riktigt 

problematiskt för resten av personalen i driften, det är därför viktigt att även denna personal utbildas - 

Respondent hotell C. 

  

Innan attentatet fanns en utbildad krisgrupp på hotell E som innefattade en säkerhets- och 

fastighetsansvarig samt en service manager som har ansvaret som utrymnings samordnare vid 

behov. På hotellet var det även här endast cheferna och service managern som tagit del av 

utbildningarna kring krishantering, medan personalen i driften inte fick någon utbildning inom 

dessa områden alls innan attentatet. Hotell D hade också ett etablerat kristeam på fyra personer 

som bestod av avdelningschefer. Personerna inom kristeamet hade genomgått 

krishanteringsutbildningar och även blivit uppdaterade en till två gånger per år av en extern 

säkerhetschef. Utöver kristeamet nämner inte respondenten att personalen i driften har någon 

specifik utbildning inom området, mer än att vara inlärda att identifiera misstänksamma 

beteenden hos hotellets gäster. På hotell F utbildas samtlig personal inom brand- och HRL 

övningar fyra gånger per år, men inte inom övrig krishantering. Detta gäller varken för chefer 

eller personal anställda i driften. 

 

4.2 Under attentatet - Tillämpningen av förberedda strategier  

  

Utbildningen personalen hade fått genomgå innan attentatet tillämpades inte vid det riktiga attentatet, det var 

dock ett medvetet val där och då. Det fanns inte tid för krishanteringsmöten, det fanns riktiga människor som 

behövde hjälp och det blev vår prioritet - Respondent hotell E. 

  

Att majoriteten av hotellen hade planlagda strategier inför ett terrorattentat var det inte en fråga 

om, det har istället ifrågasatts hur dessa strategier tillämpats när attentatet väl inträffade. 
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Respondenten på hotell E menar att det var en stor utmaning att följa de uppsatta 

säkerhetsstrategierna när händelsen ägde rum. Hotellets lobby var full av människor och 

personalens roll handlade om att vägleda människor från lobbyn ner i säkrare utrymmen under 

marken. Strategin att kommunicera inom krisgruppen för att tänka ut nästa steg blev omöjligt att 

ta hänsyn till. Utbildningen som personalen inom krisgruppen tidigare hade genomfört kopplat 

till terror tillämpades inte heller, vilket respondenten på hotell E menar var ett medvetet val. Den 

mänskliga faktorn blev den absolut viktigaste i en sådan krissituation. På hotell D menar 

respondenten att de planerade krishanteringsstrategierna tillämpades till en viss del. Det viktiga i 

en paniksituation är främst att göra det som krävs för stunden, sedan utefter rutiner och 

erfarenhet menar respondenten. Det framgick att flera av hotellen till en början fick en chock 

som påverkade deras hantering, men när de sedan hunnit lagt sig utfördes strategierna och 

hanteringen på rutin. 

  

På samtliga av våra hotell i Stockholm city utfärdades lockdown vilket gav ett ganska bra resultat. Ingen större 

panik uppstod heller eftersom personalen hade tränat på terrorövningar sedan innan - Respondent 

säkerhetschef A. 

  

Lockdown utfärdades på de samtliga sex hotellen i centrala Stockholm. Lockdown var en 

planerad krishanteringsstrategi hos tre av hotellaktörerna för att skydda byggnaden och 

människorna inom den. Resterande tre hotell utförde lockdown på polisens beordran, dock inte 

på samma strikta nivå och människor släpptes ändå ut och in på begäran. På de tre hotellen där 

lockdown tillämpades som en krishanteringsstrategi var reglerna striktare. Hotellsäkerhetschef B 

tog beslutet om lockdown cirka tre minuter efter dem blivit meddelade om attentatet. För att 

skydda hotellets gäster mot potentiella bomber, skjutningar eller hot som det spreds rykten om 

via sociala medier, flyttade de upp alla människor och personal i lobbyn till våning tre. Att flytta 

upp lobbyn till våning tre var dock ingen planerad krishanteringsstrategi, utan en strategi som 

uppkom under förloppet av attentatet. En viktig strategi som däremot var planerad av 

hotellsäkerhetschef B var prioriteten av hotellets personal samt gäster som befann sig inom 

byggnaden. På hotellet kunde de därför inte ta hänsyn till folk på gatan som ville ta sig in och 

söka säkerhet eftersom det ansågs vara en säkerhetsrisk för hotellet. Krisgruppen tillämpade 

snabba möten för avstämning om lägesbilden samt vilken information som skulle föras ut till 

gästerna. Det var återkommande hos flera av hotellaktörerna med snabba möten inom 

krisgrupperna, detta för att stämma av samt diskutera fram beslut och nästa steg i processen. 
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Dock fanns det hotell som bortprioriterade möten för att istället fokusera på gästerna, medan 

vissa hotell inte hade möten eller krisgrupper som en säkerhetsstrategi alls. 

  

Tillämpade säkerhetsrutiner 

Utöver krishanteringsstrategierna erhöll de flesta hotellen säkerhetsrutiner som tillämpades under 

attentatet. Hotellsäkerhetschef B patrullerade ständigt runt på hotellet för att säkerställa att ingen 

obehörig tagit sig in. Hotellen som erhöll säkerhetsansvariga hade en ständig kontakt med 

personen i fråga som instruerade personalen angående åtgärder i syftet att föra hotellet, 

personalen och gästerna i säkerhet. För att förhindra gäster från potentiell skada, fördes de bort 

från fönster samt markplan där de var synliga. Endast ett hotell placerade sina gäster på markplan 

i receptionen. Unikt på hotellet där hotellsäkerhetschef B arbetar, var hans tillämpning att 

ständigt fylla på hotellet med vakter. Genom att fylla byggnaden med ordningsvakter skapades en 

tryggare stämning på hotellet. Ett annat hotell menar att de inte tillämpade några säkerhetsrutiner 

alls, lockdown skedde på polisens order och sedan väntades händelsen ut.  

 

Identifierade utmaningar av krishanteringsstrategierna vid attentatet 

Identifierade utmaningar under terrorattentatet visade sig vara flera. Hotellens största utmaningar 

berörde att inte släppa in civila människor under lockdown. Människor ville ta sig in för att söka 

skydd och personalen var tvungen att neka på grund av gästernas säkerhet. Respondent på hotell 

C menar att det var svårt att avgöra vilka de kunde släppa in, de ville inte låta någon med ett 

misstänksamt beteende få tillträde till byggnaden. En stor utmaning blev därför att avgöra vilka 

som fick tillträde till hotellet och inte. Hotellsäkerhetschef B hade implementerat ett strikt 

lockdown tre minuter efter dem blev medvetna om attentatet, men även han hade svårt att neka 

småbarnsföräldrar som vädjade om hjälp. Enligt säkerhetschef A fick de cirka 900 reaktioner i 

form av samtal denna dag, personer ringde in till kedjan och var upprörda för att de inte fick 

tillgång till hotellen de bokat inne i Stockholms city. En utmaning som uppstod i och med 

lockdown på flera av hotellen inom kedjan, berörde därför vart de skulle placera deras 

ankommande gäster för dagen istället. Besökarna hänvisade därför till hotellen placerade utanför 

stadens kärna, i exempelvis Kista. En annan utmaning som flera hotell belyser är gästernas 

reaktioner på händelsen. Flera av gästerna hade befunnit sig på den drabbade platsen vid tid av 

attentatet och var i ett panikstadie. Andra gäster var svåra att hantera eftersom de inte förstod 

säkerhetsrisken i att lämna hotellen. Hotellsäkerhetschef B beskriver hur vissa gäster var naiva 

och ville exempelvis gå ut och röka under händelseförloppet, vilket hotellet förbjöd. Folkmassor 
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samlades även utanför hotellen och ansågs vara en utmaning då det skapade en stor risk för 

hotellens säkerhet eftersom terrorister drar sig till folksamlingar.  

 

Ryktesspridningar var en av de absolut största utmaningarna för hotellen. Enligt nyheterna skulle 

samtliga hotell i Stockholms city evakueras, medan polisen gav andra instruktioner. På sociala 

medier spreds rykten om skjutningar på flera platser runt om i staden. Det blev svårt för 

personalen på hotellen att tolka och veta vilka rykten som var sanningsenliga. Hotellen valde att 

bortse nyheternas order om evakuering och fullföljde lockdown så länge polisen menade att det 

inte var säkert utanför. Journalister ringde även kontinuerligt och försökte ta sig in på hotellen, 

men blev avvisade på grund av lockdown och främst i hänsyn till gästernas säkerhet. En annan 

stor potentiell utmaning som belystes av nästan samtliga respondenter, berörde tillgången på 

utbildad personal vid en krissituation. Vid tiden av attentatet hade samtliga hotellchefer på plats 

och majoriteten även sin krisgrupp, men om attentatet hade uppstått timmar senare eller under 

helgen fanns en stor möjlighet att endast personal i driften skulle ha funnits tillgänglig. 

  

Det hade varit en enorm utmaning för hotellet om krisgruppen inte funnits på plats vid attentatet. Även fast 

personalen är utbildad till en viss mån, finns det ingen som kan ta beslutet om ett lockdown och andra åtgärder 

kring krishanteringen - Respondent Hotellsäkerhetschef B. 

  

Endast en av respondenterna menade att ordinarie hotellpersonal i driften hade klarat av 

hanteringen av attentatet om chefer och krisgruppen inte funnits på plats. All anställd personal på 

hotellet har mandat och kunskap att hantera en kris menar respondenten på hotell D. En annan 

faktor som flera av respondenterna belyste som en utmaning under intervjuerna, var hotellens 

kommunikation vid attentatet. 

 

4.2.1 Under attentatet - Kommunikationen 

I genomgående intervjuer framgick det hur hotellaktörerna tillämpat kommunikation i varierande 

former under attentatet. Kommunikationen har både framförts externt, intern och mellan 

hotellen och dess gäster med hjälp av olika kommunikationsverktyg. Hanteringen av hotellens 

gäster har även visats vara varierad och komplex från hotell till hotell. 

 

Internt inom organisationen 

Den interna kommunikationen inom hotellen vid händelsen av attentatet, var en brist menar flera 

av respondenterna. För att kommunicera internt inom hotellen tillämpades olika verktyg. 

Hotellsäkerhetschef B och respondenten inom hotell E beskriver båda hur de inom hotellen 
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använde en kommunikationsradio under attentatet, dock fungerade inte verktyget optimalt på 

grund av störningar. Telefonnätet låg nere i hela Stockholm denna eftermiddag, vilket försvårade 

kommunikationen internt via mobiltelefoner. Inom hotell D tillsattes en kommunikationsansvarig 

från kristeamet som kommunicerade ut information till hotellets gäster och personal. 

Respondenten befann sig inte på plats och kommunicerade därför via telefon med hotellets 

säkerhetschef genomgående under attentatet. Hans roll grundade sig i att fatta beslut och delegera 

ut order till personalen.  

  

Ett terrorattentat kan leda till många effekter och psykiska påfrestningar vilket även drabbade 

hotellens personal. Flera av hotellens personal plockades ur tjänst i syftet att lugnas ner och 

placeras i separata rum för bearbetning av dess känslor. Ingen tvingades att stanna kvar menar 

flera av respondenterna. Hotellsäkerhetschef B beskriver hur hotellchefen fick inta rollen som 

ansvarig över personalen och dess välmående. Om personalen på hotellet erhåller en 

grundtrygghet kommer det även visas utåt mot hotellets gäster.  

  

Det är viktigt att ta hand om personalen på ett individuellt plan och ställa sig frågan “vilka klarar av att jobba i 

denna situation och vilka ska plockas ur tjänst?”. Det fanns exempelvis en person anställd med ursprung från 

Balkan som visade en stark reaktion på polisen med automatvapen eftersom det påminde personen om krig” - 

Respondent Hotellsäkerhetschef B. 

  

Säkerhetschef A belyser hur en anställd på varje hotell tog medarbetslistor och ringde runt till 

samtliga anställda på hotellets familjer för att meddela att de mådde bra. De ringde även 

personalen som inte befann sig på plats eller dykt upp på arbetsplatsen för att se så att alla mådde 

bra. Viktiga säkerhetsrutiner denna dag berörde kommunikationen internt och extern, logistik 

och rapportering till högre uppsatta inom hotellen. Att kommunicera med polis och andra 

samhällsaktörer var också en viktig aspekt för hotellens säkerhet. Samtliga hotell hade polis som 

patrullerade utanför på gatorna och de kunde därför enkelt kommunicera och bli informerade via 

dem. 

 

Kommunikationen internt inom hotellen fördes genomgående mellan personal och chefer i 

hierarkin i den mån som det fungerade. På vissa hotell fanns det en sekreterare som antecknade 

alla beslut för hand, beslut som fattades under processen av attentatet angående hur allt 

hanterades. Anteckningarna skickades sedan upp till de högre cheferna på huvudkontoren för 

observation. Hotellsäkerhetschef B menar att kommunikationen var en brist då det var omöjligt 
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att på ett smidigt sätt, informera huvudkontoret om läget på hotellet vid attentatet. Han vill 

därför utforma ett digitalt system för att förbättra kommunikationen internt inom kedjan. 

  

Vad händer om jag tuppar av mitt under attentatet exempelvis? Det måste finnas ett bättre verktyg för 

kommunikation internt från hotellen till de högre uppsatta i en sådan här situation. - Respondent 

Hotellsäkerhetschef B.    

  

Kommunikationen internt inom hotell D och hotell E ansågs vara en styrka i deras krishantering. 

Respondent på hotell E beskriver hur servicepersonalen tog ansvar över den övriga personalen. 

Även fast personalen var oroliga för sina egna nära och kära, prioriterades gästerna i första hand. 

Omtänksamheten var otroligt viktig i denna situation och personalen visade denna 

omtänksamhet för både personal, gäster och övriga civila människor inom hotellet. Säkerhetschef 

A menar att samtliga hotell inom kedjan meddelade deras crisis callcenter, som därifrån fick vidta 

åtgärder berörande hotellen. Det fanns alltså en ständig kommunikation hotellen, callcentret och 

huvudkontoret emellan. I enlighet med säkerhetschef A beskriver respondenten på hotell C hur 

de kommunicerade med hotellets callcenter och rapporterade lägesstatus under förloppet av 

händelsen. Inom hotellet hade de även kontinuerliga krismöten inom krisgruppen där de 

diskuterade fram strategiska beslut. Respondenten från hotell E beskriver dock hur 

kommunikationen i form av krismöten fick bortprioriteras under attentatet. 

  

Kommunikationen mellan hotellen och gästen 

Kommunikationen mellan hotellen och dess gäster var en viktig faktor dagen då attentatet 

inträffade. Det mest omfattande arbetet som uppstod inom majoriteten av hotellen, var 

kommunikationen mellan hotellen och dess gäster som befann sig utanför eller inte hade anlänt 

till hotellet än. Telefonerna ringde ständigt denna eftermiddag och receptionisternas ansvar 

hamnade naturligt i att kommunicera med hotellens gäster som befann sig utanför fastigheten. 

Respondenten på hotell C beskriver hur telefonerna ringde hysteriskt denna eftermiddag/kväll 

från gäster som inte kunde ta sig in till hotellet på grund av avspärrningarna runt om i staden. 

Receptionisterna fasta punkt blev därför i receptionen där de svarade på samtal i mån om att 

hjälpa hotellets gäster på utsidan. Inom hotellet fördes en kommunikation mellan hotellets chef 

och gästerna personligen. På hotell C valde personalen att föra en ärlig konversation mot dess 

gäster, därför informerades gästerna angående attentatet tidigt. Många andra hotell valde dock att 

undanhålla information från gästerna angående attentatet. Gästerna fick självständigt söka 

information kring händelsen och hotellens kommunikation berörde endast gästernas välmående. 
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Andra hotell visade nyheterna via SVT play på storskärmar, där gästerna kunde följa 

nyhetsrapporteringen. Vissa hotell kunde även erbjuda nyhetskanaler på engelska, där de 

utländska gästerna kunde följa rapporteringen. Valet att informera gästerna angående 

terrorattentatet var därför väldigt varierande från hotell till hotell.  

  

På majoriteten av hotellen utsågs även en kommunikationsansvarig mellan personal och gästen. 

Den ansvarigas uppgifter berörde att trösta, se till gästernas behov samt kommunicera med både 

gäster och personal. Vissa av hotellen bad sina gäster att stanna på rummen för att söka säkerhet 

där. Vid tid av attentatet fanns det utländska gäster på samtliga hotell som kommunicerade på 

olika språk. På hotellsäkerhetchef B:s hotell fanns det exempelvis personal med 35 olika 

nationaliteter och därför talades många varierande språk inom hotellet. Det uppstod dock inga 

kommunikationssvårigheter mellan gästerna och personalen på grund av språket enligt någon av 

respondenterna.  

  

En gemensam faktor inom samtliga hotell berörde deras val i att släppa in hotellens utomstående 

gäster under utfärdat lockdown. Genom ankomstlistor kunde gästerna bevisa deras behörighet, 

för att sedan genomgå en visitering innan de fick tillgång. På så sätt kunde dessa gäster ta sig in på 

hotellet under eftermiddagen och kvällen. Gästerna som inte haft möjligheten att ta sig in till 

staden än, ringde och var arga på grund av stadens avspärrningar. Respondent på hotell D menar 

att det absolut viktigaste i en krissituation är att ta hänsyn till människorna i fara och därför valde 

de att släppa in så många som möjligt innan lockdown, men endast hotellets gäster efter 

implementeringen.   

  

Övergripande på samtliga hotell var receptionisternas och hotellchefernas roll att kommunicera 

med hotellets gäster. Receptionisterna skötte både den fysiska kommunikationen med gäster som 

sökte sig till receptionen med frågor, men även via telefon samt mejl. Hotellchefernas roll blev 

mer att gå runt på hotellet och kommunicerade med gästerna på plats. Säkerhetschef A lyfter det 

viktiga i att prioritera gästen vid en krissituation. Det kan vara allt från att servera den mat, någon 

att prata med eller en trygg miljö. Det som genomsyrat samtliga respondenternas hantering av 

attentatet var deras prioritering av gästerna och deras välmående. 

  

Säkerhet är inte främst kopplat till de tekniska aspekterna, det största och absolut viktigaste grundar sig i att 

hantera den mänskliga faktorn. Både för att skydda gästerna men även eftersom det är människorna som ska 

hantera situationen - Respondent Hotellsäkerhetschef B. 
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4.3 Efter attentatet - Utvecklingen av krishanteringsstrategier  

Efter terrorattentatet har det framkommit att flera av hotellen i denna studie har valt att granska 

sin krishantering inför potentiella händelser i framtiden, men även i syftet att förbättra 

hanteringen. Kommunikationen visade sig vara en av hotellens större brister under attentatet, 

vilket flera hotell har tagit hänsyn till i efterhand. På hotell E har cheferna och krisgruppen startat 

ett gemensamt konto på WhatsApp där de idag kommunicerar internt, vilket de även planerar på 

att göra om liknande händelse skulle återuppstå. Enligt hotellsäkerhetschef B har förslaget 

angående en digital kommunikationsplattform presenterats och ska fungera som ett verktyg 

internt inom hela hotellkedjan. Om han ponerar att samma händelse skulle uppstå igen skulle 

denna plattform fungera som ett strategiskt verktyg inom den interna kommunikationen där 

information sprids snabbt och förstärkning kan begäras exempelvis. På hotell F, som är ett av de 

mindre hotellen har inga speciella strategier kring kommunikationen utvecklats i följd av 

attentatet. Efter attentatet hade dem interna möten där personalen pratade igenom förloppet med 

varandra och fick lätta på sina känslor. Där och då var kommunikationen ett viktigt verktyg i 

hanteringen, men respondenten nämner ingen utveckling kring det som en krishanteringsstrategi. 

Respondenten nämner heller inga planer på implementeringen av en krisgrupp inom hotellet efter 

attentatet. Om händelsen hade uppstått idag, cirka ett år senare hade den hanterats på exakt 

samma sätt. Dem ångrar inget och är nöjda med sin insats och har heller inga planer på att se 

över krishanteringsstrategier kopplat till terrorattentat. 

  

Förr var gästens vanligaste fråga vad äggröran innehöll, idag berör en av de viktigaste frågorna hur hotellets 

säkerhet ser ut och vart nödutgångarna är placerade. - Respondent Säkerhetschef A. 

 

Endast två av respondenterna förklarade under intervjuerna att de aktivt valt att varken ändra, 

skapa nya eller förbättra sina krishanteringsstrategier efter terrorattentatet. Säkerhetschef A menar 

att hotellkedjan redan har extraordinära och landets bästa krishanteringsstrategier och av den 

anledningen inte behöver utveckla de heller. De har endast valt att se över om strategierna kan 

utföras snabbare eller bättre om ett terrorattentat skulle inträffa i framtiden. Han menar att 

hotellkedjan har gått starkare ur händelsen eftersom de hade etablerade förberedelser samt 

kunskap innan attentatet.  

  

Majoriteten av hotellen har däremot valt att se över och utvecklat sina krishanteringsstrategier på 

ett eller annat sätt efter attentatet. Hotellsäkerhetschef B beskriver hur hotellets vakter idag är 

ansvariga beslutsfattare om en krishändelse skulle uppstå när säkerhetschefen inte är på plats. Om 
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ett terrorattentat skulle uppstå under en helg skulle vakterna ha mandatet att utfärda ett lockdown 

exempelvis. Händelser analyseras på ett helt annat sätt, planerna är mer genomarbetade och de 

arbetar mer förebyggande inom hotellet. Varje hotell är unikt och måste utforma personliga 

strategier för att hantera samma typ av händelse. Samtidigt som han menar på att varje kris är 

unik och därför måste även förberedelser inför alla potentiella händelser ha en plan. Planering, 

medvetenhet, kunskap samt att sätta sig in i olika scenarion är något hotellsäkerhetschef B lyfter 

som centrala och viktiga delar i förberedandet inför ett terrorattentat och något som han tar med 

sig i sitt arbete varje dag. Andra hotell har vidtagit åtgärder som uppdatering av 

krishanteringsstrategier inom krisgrupperna. 

Hotell D och E är två av de hotellen som fått genomgå en uppdaterings utbildning inom 

krishantering kopplat till terror med hotellens säkerhetsansvarig. Det har dock fokuserats mer på 

scenarier som berör fordon och terrorism. Exempelvis fordon som kör in i folkmassor eftersom 

det är ett aktuellt i dagens samhälle. Ingen av samtliga respondenterna nämner dock att 

personalen i övriga avdelningar inom hotellen, har fått genomgå övningar inom krishantering 

kopplat till terror efter attentatet. Ingen nämner heller att det finns några planer på att utbilda 

personalen heller i dagsläget. 

Hotellen visade sig vara generellt nöjda med sina insatser dagen då attentatet inträffade. Inom 

hotell E skulle de möjligtvis i framtiden låta någon inom krisgruppen ta ett steg tillbaka för att 

tänka igenom strategiska beslut. Respondenten på hotell C menar att det finns en svårighet i att 

vara förberedd på en händelse som ett terrorattentat. Eftersom säkerhet är en så pass stor del av 

hotellbranschen idag är det dock viktigt att se över säkerhetsrutiner och strategier. Hotellet hade 

dock hanterat händelsen på princip samma sätt idag, möjligtvis utfärdat lockdown tidigare. Inga 

andra specifika åtgärder angående utvecklingen efter terrorattentatet belyses av någon hotellaktör. 

 

Effekterna efter attentatet - beläggningspåverkan och positiv feedback 

Terrorattentatets uppståndelse visades lämna ett antal effekter på hotellaktörerna som låg i 

anslutning till den drabbade platsen i Stockholm. Den mest belysta effekten som visades ha en 

påverkan på samtliga aktörer, berörde deras beläggning de kommande dagarna efter attentatet. 

Kraftiga avbokningar drabbade majoriteten av hotellen vilket resulterade i en enorm ekonomisk 

förlust. Respondent på hotell D beskriver hur de förlorade flera miljoner kronor under de fyra 

dagarna efter attentatet, eftersom de i stort sett tappade hela sin beläggning. 
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Folk kände ingen säkerhet i staden längre så de checkade ut dagen efter attentatet och reste hem. Gästerna som 

skulle komma de närmsta dagarna avbokade, de kände inte heller någon trygghet i staden längre - Respondent 

hotell D. 

  

Andra respondenter menar på att attentatet hade en viss påverkan på deras beläggning, men inte 

överdrivet. Säkerhetschef A beskriver hur attentatets effekter haft en bidragande faktor till att 

uppmärksamma rutiner inom hotellkedjan. De har uppmärksammat det viktiga i att analysera 

besökarnas beteenden och att träna personalen i krissituationer. Samtliga aktörer belyser deras 

positiva feedback de mottagit efter attentatet enligt den mest framträdande effekten. Människor 

kom in med blommor, presenter, lämnade positiva gästrecensioner på hotellens hemsidor samt 

beskrev sin tacksamhet på alla möjliga sätt. Hotellaktörerna visades vara överens om att 

effekterna efter attentatet var mer positiva än negativa och majoriteten var nöjda med hur de 

hanterade händelsen den drabbade dagen.  

  

Det handlar om att minimera skador och effekter vid en händelse som terrorattentatet, därför är det förebyggande 

och förberedande arbetet jätteviktigt - Respondent hotellsäkerhetschef B. 
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5.0 Analys 
Följande kapitel beskriver hur det insamlade materialet kopplas samman med den teori som tidigare framkommit. 

Sammankopplingarna analyseras för att se vilka likheter eller olikheter som kan identifieras. Utifrån 

resultatkapitlet knyts studiens identifierade mekanismer samman med tidigare teoretisk forskning. Genom att 

undersöka en verklig händelse utifrån kritisk realism, har analysprocessen underlättats i att identifiera mönster 

och mekanismer i det empiriska materialet.   

 

Existensen av fenomenet terrorism har funnits i många decennier och genom företeelsen har en 

enorm skräck och ostabilitet etablerats i samhällen världen över (Bianchi 2006; Pforr & Hosie 

2009). Frågan om ett terrorattentat skulle drabba Stockholm har aldrig existerat, frågan har istället 

berört när det skulle inträffa vilket framkom under både studiens intervjuer och även genom den 

tidigare teorin (Paraskevas & Arendell 2007). En underliggande medvetenhet angående risken för 

att attentatet kunde inträffa har därför alltid funnits inom hotellen eftersom de är belägna centralt 

i Sveriges huvudstad. Därför ansågs även förberedelser som en central och viktig faktor, vilket 

framkom under intervjustudien. Tidigare teori bekräftar att destinationer som erhåller en stark 

etablerad turism, står inför en extra hög risk att utsättas för terrorism (Freyer & Schröder 2007; 

Liu & Pratt 2017; Hassanal 2007). Terrorismen är en stor hotbild inom dagens samhälle, vilket 

har lett till att världen allmänt kräver en ökad säkerhet. Säkerheten anses vara extra viktig att 

etablera inom välbesökta turistdestinationer och turismverksamheter eftersom turismen blivit 

terrorismens främsta måltavla (Buigut et al. 2017). Respondenten på hotell F menar att det 

växande fenomenet har blivit en allt komplexare faktor att behärska, som anses vara omöjlig rent 

praktiskt att förberedas inför. De som utövar terrorism vill skapa skräck och respondenten menar 

att de har lyckats i uppfyllandet av syftet. Under intervjuerna belystes terrorismens hotbild mot 

samhället idag som en given faktor, en faktor alla bör ta hänsyn till. Det är vår verklighet och det 

enda som kan motverka hotet är förebyggandet och förberedelser inom säkerheten. Det har 

därför bevisats genom tidigare teori, att genomarbetade krishanteringsstrategier är grundläggande 

för att hantera attentaten när de väl inträffar (Dolnicar 2007; McDonald et al. 2007).  

 

5.1 PPRR - En modell för att förebygga och hantera kriser 

Under intervjuerna beskrev majoriteten av respondenterna det förberedande och förebyggande 

arbetet som två centrala faktorer inför hanteringen av ett terrorattentat. I förebyggande syfte hade 

många av hotellaktörerna implementerat specifika verktyg i form av krisgrupper, crisis callcenter, 

manualer, utbildningar, terrorövningar och vakter innan attentatet. Efter analys av Pforr & 

Hosie’s (2008, 2009) modell ”Prevention, Preparation, Response, Recovery” (Figur 2.0), har 
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kopplingar identifierats med majoriteten av respondenternas arbete innan och efter terrorattentat. 

Modellens fyra faser syftar till att (1) förebygga, (2) förbereda, (3) bemöta och (4) hantera 

efterföljande effekter av en kris (Pforr & Hosie 2009). Både säkerhetschef A och 

hotellsäkerhetschef B belyser det essentiella i förebyggandet samt förberedande (PP) arbetet inom 

olika kriser och menar att det förebyggande arbetet har en förmåga att lindra de efterlämnade 

effekterna som kriser medför. Det förberedande arbetet utfördes genom att respondenterna satte 

sig in i olika scenarier kring potentiella händelser, utförde utbildningar och utformade 

riskanalyser. Pforr & Hosie (2009) belyser problematiken med att utforma en generell modell som 

syftar till att tillämpas på verksamheter inom olika kategorier eftersom alla verksamheter ser olika 

ut. Säkerhetschef A bekräftar författarnas teori och menar att samtliga hotell inom kedjan måste 

jobba annorlunda med krishanteringen och de verktyg som varje enskilt hotell erhåller. Han 

menar även att alla hotell måste arbete olika utefter deras specifika uppbyggnad och verktyg, 

därför är det omöjligt att implementera identiska strategier på samtliga hotell. 

 

Modellens senare faser (RR), berör att bemöta krisen för att sedan möjliggöra hanteringen av 

efterföljande effekter. De två första faserna stödjer verksamheternas hantering genom att 

förebygga och förbereda, vilket underlättar hanteringen vid en uppstådd kris. Om förebyggandet 

och förberedelserna leder till att hanteringen förenklas under händelsen, kommer även krisens 

effekter att lindras (Pforr & Hosie 2009). Majoriteten av respondenterna förebyggde kriser med 

verktyg i form av krisgrupper, övningar och riktlinjer innan terrorattentatet. Hanteringen visades 

vara till för att underlätta hotellens arbete kring kriser när de väl uppstod, vilket bekräftas under 

intervjuerna då respondenterna menar att förebyggande och förberedande krishantering grundar 

sig att förbättra hanteringen samt minimera effekterna. Tidigare teori menar att företag som inte 

arbetar med förebyggande och förberedelser inför kriser, kommer ställas inför större utmaningar 

samt påtagliga effekter under och efter krisens uppståndelse (Pforr & Hosie 2009). I motsats till 

forskarnas teori bekräftades inte resonemanget av hotell F, som varken erhöll förebyggande eller 

förberedda strategier innan attentatet. Respondenten anser heller inte att hotellet varken fått 

påtagliga eller efterföljande effekter som visats påverkat hotellet markant efter attentatet.  

 

5.2 Innan attentatet 

5.2.1 Krishanteringsstrategier 

Terrorismen har uppmärksammats som hotellindustrins mest centrala hot, vilket belyser det 

angelägna i att hotell bör etablera genomarbetade och tydliga krishanteringsstrategier (Medina 

2016). Vår studie visar att majoriteten av hotellen hade väletablerade krishanteringsstrategier 
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kopplat till terrorattentat innan händelsen den 7 april 2017. Övningar inom krisgrupper hade 

utövats på flera av hotellen, vilket var en central strategi för att kunna hantera och förebygga en 

verklig händelse. Jenkins & Goodman (2015) lyfter riskanalys som ett centralt verktyg inom 

krishantering, vilket även framkom som en utformad strategi inom ett av hotellen innan 

attentatet. Riskanalysen hade bearbetats fram i syftet att identifiera risker och utmaningar inför ett 

terrorattentat, eftersom risken att ett attentat skulle drabba Stockholm ansågs vara hög enligt 

respondenten. Enligt Jenkins & Goodmans (2015) är riskanalyser viktiga i processen att 

identifiera potentiella kriser i alla kategorier och även i dess tidsspann. Riskanalysen bekräftades 

endast av en respondent som ett viktigt verktyg under intervjuerna, medan resten av hotellen 

varken lyfte verktyget som viktigt eller en planerad strategi.  

 

Krishanteringen kopplat till terrorism är otillräcklig i dagens samhälle och det krävs fler 

genomarbetade och specifika strategier för att bemöta en attack (Paraskevas & Arendell 2007). 

Under intervjuerna framgick det att majoriteten av hotellen hade väletablerade strategier 

förberedda kopplat till terrorism, medan minoriteten var helt oförberedda. Hotell F tillhörde 

minoriteten och erhöll därför inga etablerade krishanteringsstrategier kopplat till terror inom 

hotellet. En del hotell hade fått genomgå specifika övningar som berörde bombattentat på central 

stationen, medan andra endast genomgått övningar kopplat till HRL och brand. Lockdown 

visades däremot vara återkommande planerad och etablerad krishanteringsstrategi hos hälften av 

hotellen. Enligt Jenkins & Goodman (2015) är lockdown ett välanvänt krishanteringsverktyg 

inom verksamheter vid terrorattentat, som visats vara en effektiv strategi för att skydda 

människor i krissituationer. Chan & Lam (2013) lyfter i sin teori det viktiga i att utbilda personal 

inom krishantering och säkerhetsfrågor för att samtliga parter ska kunna hantera krisen när den 

väl uppstår. Majoriteten av hotellen bekräftar teorin genom att lyfta deras etablerade krisgrupper, 

som enligt respondenterna fungerar som ett verktyg inom dess krishanteringsarbete. En 

respondent bekräftar dock inte teorin eftersom de inte hade en etablerad krisgrupp inom hotellet 

innan attentatet.  

 

5.2.2 Säkerhetsrutiner 

Den växande hotbilden mot hotellen i koppling till terrorism, har lett till ett ökat behov av 

förberedelser inom krishanteringsstrategier och säkerhetsrutiner (Medina 2016). Enligt tidigare 

teori skapade 9/11 attentatet en enorm uppmärksamhet och väckarklocka kring säkerhetsrutiner 

världen över (Chan & Lam 2013). Säkerhet inom hotellindustrin syftar till att förebygga gäster 

samt personal från potentiell skada. Samtliga hotellaktörer visades ha etablerade säkerhetsrutiner 

inom hotellen innan attentatet. De etablerade säkerhetsrutiner som respondenterna bekräftade 
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under intervjuerna kopplat till tidigare teori, berörde övervakningskameror, brandlarm, vakter, 

dörralarm och överfallslarm. Däremot lyftes inte metalldetektorer, röntgenmaskiner eller 

rökdetektorer som etablerade säkerhetsåtgärder hos någon av aktörerna. Hotellsäkerhetschef B 

belyser även det viktiga i osynlig säkerhet. Gästen känner en större trygghet om det inte står 

poliser med vapen inne i hotellet, eller om de måste genomgå en säkerhetskontroll vid inträde. 

Osynlig säkerhet fångar ingen uppmärksamhet och skapar heller ingen oro hos gästen. Chan & 

Lam (2013) redogör för säkerhetsrutiner som visats skilja sig inom hotell från olika delar av 

världen, därför belyser författarna hotellen i mellanöstern. Hotellen i mellanöstern är exempelvis 

utrustade med metalldetektorer för att förebygga bomber och farliga ämnen från inträde. I 

enlighet med Chan & Lam’s (2013) teori, menar hotellsäkerhetschef B att säkerheten skiljer sig 

enormt mellan Europa och exempelvis mellanöstern och belyser då skillnaden mellan Dubai och 

Sverige. Sveriges säkerhet anses därför i förhållande till andra delar av världen, vara osynlig.  

 

Tarlow’s (2014) teori bygger på att säkerhet inom hotellindustrin grundas i tre aspekter som 

personalen alltid bör vara informerad och utbildad inom. Aspekterna berör ID-kontroll på 

samtliga gäster, uppmärksammandet av misstänksamma beteenden samt korthantering före 

kontanthantering. Dessa tre kategorier syftar till att öka säkerheten inom hotell genom att minska 

rånrisken samt upptäcka obehöriga, annorlunda eller kriminella gäster. Författarens teorier om en 

ökad säkerhet inom hotell byggda på dessa aspekter, bekräftas hos många av respondenterna som 

deras dagliga rutiner. Aspekterna bekräftades dock inte som vidtagna åtgärder under attentatet, 

förutom den aspekten att många hotell försökte identifiera misstänksamma beteenden hos de 

personer som ville ta sig in i deras fastigheter.  

 

5.2.3 Utbildning inom personalen 

Enligt Fanelli (2016) är det hotellpersonalens ansvar att skydda gäster från potentiella risker och 

hot som kan utsätta gästen för fara. Att utbilda personalen inom krishantering och 

säkerhetsfrågor är idag därför A och O inom hotellindustrin (Jenkins & Goodman 2015; Chan & 

Lam 2013). Utbildning är en faktor som samtliga respondenter belyst som en viktig aspekt inom 

hotellens säkerhetsarbete, det framkommer dock att det endast är hotell/avdelningscheferna som 

blev utbildade inom krishantering kopplat till terror innan attentatet. Den anställda personalen i 

driften hade inom samtliga hotell inte fått genomgå utbildningar inom krishantering kopplat till 

terror. Två av hotellens respondenter menar dock att de även som chefer, inte hade fått genomgå 

övningar kopplat till terror. 
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Många av respondenterna trycker dock på det viktiga i att utbilda personalen i driften och att 

cheferna bör vidareutbilda driftpersonalen efter utbildningar. Kopplat till respondenternas utlägg 

kring personal i driftens utbildning, belyser Pechlaner et al. (2007) det angelägna i att samtlig 

personal ska vara insatta i hanteringen av potentiella kriser. Utbildningen inom driftpersonalen 

lyfts som extra viktig eftersom chefer inte alltid befinner sig på plats, vilket då innebär att ingen 

inom hotellet kan hantera krisen (Pforr & Hosie 2009; Jenkins & Goodman 2015). Relationen 

och utbildningen inom personalen framställs därför som extremt viktig inom hotell inför 

potentiella krissituationer, både inom respondenternas hotell och tidigare teori. Dock bekräftar 

inte respondenterna teorin eftersom åtgärder kring utbildningen inte har förts vidare till 

personalen i driften.  

5.3 Under attentatet 

5.3.1 Tillämpade krishanteringsstrategier 

Implementeringen av strategier och hanteringen av en kris, anses vara komplex eftersom de 

uppstår i varierande format och kräver olika tillvägagångssätt i hantering (Jenkins & Goodman 

2015; Pforr & Hosie 2009). Hotellens krishanteringsstrategier visades vara både förebyggande 

samt förberedande inför en potentiell kris, men alla strategier berörde inte enbart terrorattentat 

och kunde därför heller inte tillämpas under attentatet. Krismöten var ett exempel på en planerad 

krishanteringsstrategi innan attentatet, som tillämpades av vissa hotell medan andra inte gjorde 

det. 

 

Lockdown är en strategi som används flitigt under uppkomna kriser och speciellt inom 

terrorattentat (Jenkins & Goodman 2015). När attentatet inträffade implementerade polisen ett 

lockdown inom hela centrala Stockholm. Tre av studiens hotell erhöll lockdown som en planerad 

krishanteringsstrategi före terrorattentatet, de tre övriga hotellen utförde lockdown på polisens 

order under attentatet. Strategin och implementeringen av lockdown resulterade i fyllda hotell 

med både gäster och utomstående personer. Terrorattentat har visat kunna medföra hot som 

exempelvis bomber eller skjutningar. Lockdown kan därför både vara komplext och 

problematiskt eftersom människorna stängs in för att skyddas, samtidigt anses det även vara en 

fara att släppa ut människor (Jenkins & Goodman 2015). Fanelli’s (2016) belyser genom sin teori 

anställdas ansvar att skydda gästen för risker och hot som kan uppstå inom hotellet. Arbetet att 

skydda gäster och personal på plats var den viktigaste prioriteten denna dag inom samtliga hotell 

enligt alla respondenter, därför ansågs lockdown som den mest logiska strategin under händelsen. 

Folk som ville ta sig ut från hotellet under lockdown fick därmed inte heller komma tillbaka in på 

grund av säkerhetsskäl.  
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5.3.2 Tillämpade säkerhetsrutiner 

Säkerhetsrutiner är också en del av de krishanteringsstrategier som många respondenter belyste 

som implementerade under förloppet av attentatet. Det finns tre huvudkategorier att prioritera 

inom hotellsäkerhet enligt tidigare teori, som går att applicera på hur respondenterna arbetade 

under förloppet. Dessa tre berör säkerhet för gästen, personalen, samt vård av den fysiska platsen 

(Chan & Lam 2013). Gästen och personalen är dock den faktor som bör prioriteras i första hand, 

vilket samtliga respondenter bekräftade. I syftet att skydda hotellens gäster mot uppkomna hot 

och rykten som cirkulerade, flyttade därför majoriteten av hotellen sina gäster och personal från 

markplan till antingen källare eller lokaler högre upp i byggnaderna. Under intervjuerna framkom 

det endast från en respondent att denna säkerhetsåtgärd inte vidtogs under attentatet, vilket kan 

anses vara osäkert enligt Chan & Lam’s (2013) teori. Den prioritet som lyfts inom teorin men inte 

av respondenterna, berörde vårdnaden av fysisk plats. Inga säkerhetsåtgärder nämndes under 

intervjun som centrala angående denna prioritet.  

 

Flera respondenter patrullerade ständigt runt på hotellet för att kontrollera att inga obehöriga 

människor tagit sig in. Tidigare teori styrker respondenternas arbete och menar att en 

grundläggande faktor inom krishantering är att hålla obehöriga människor borta från hotellet, det 

bidrar till en tryggare miljö både för gästen och personalen (Chan & Lam 2013; Jenkins & 

Goodman 2015). Uppdaterade listor under en pågående kris har även visats vara ett viktigt 

verktyg för att möjliggöra kontakten med berörda personer (Ruff & Aziz 2003). Under 

intervjuerna lyfte en av respondenterna denna säkerhetsrutin. Hotellet använde medarbetslistor 

för att ringa till samtliga anställdas familjer för att meddela att de mådde bra. Personal som precis 

hade åkt hem för dagen eller inte befann sig på hotellen kontaktades också. Dock bekräftade inte 

de resterande hotellen att denna säkerhetsåtgärd vidtogs under attentatet.  

 

5.3.3 Kommunikation under attentatet 

Interna kommunikationen 
Under förloppet av en krissituation är kommunikationen en avgörande faktor för 

krishanteringsarbetet (Ruff & Aziz 2003). Många respondenter identifierade bristen på 

kommunikationen under förloppet. Telefonnätet låg nere och det var svårt att nå varandra 

internt, både inom hotellen men även inom hotellens organisationer. Varierande verktyg 

tillämpades inom den interna kommunikationen, som exempelvis kommunikationsradio. Den 

interna kommunikationen beskrivs viktig i huruvida hanteringen kan bearbetas (Chan & Lam 

2013). Inom förebyggandet av en potentiell kris, anses det viktigt att bestämma vem inom 

organisationen som ska hantera vad. Hotell D erhöll en kommunikationsansvarig från kristeamet 
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som tog hand om hotellets personal samt gäster. Övriga hotell hade ansvariga personer som tog 

hand om personal samt besökare under processen. Receptionisterna inom hotell har visats vara 

de som vanligtvis identifierar uppkomna händelser först och det anses därför viktigt att de 

vidarebefordrar informationen inom företaget så alla är medvetna om incidenten (Ruff & Aziz 

2003). Samtliga hotell erhöll kontinuerlig kontakt med polis och säkerhetsansvariga för att 

uppdatera och höra hur läget såg ut. Under händelsen fick flera hotell skriva ner varje beslut som 

togs för hand, sedan skickades informationen till huvudkontoret.  

 

Hotellens kommunikation mot gästen 
Kommunikationen har visats vara en av de viktigaste aspekterna inom krishantering (Chan & 

Lam 2013). Teorin kan kopplas samman med hur hotellens kommunikation mellan personal och 

gäster, visades vara en central och viktig faktor dagen då attentatet inträffade. Tarlow’s (2014) 

teori belyser hotellreceptionister omfattande ansvar inom kommunikationen mot gästen som 

uppstår vid krissituationer. Under intervjuerna lyftes kommunikationen mot gästerna som befann 

sig utanför hotellen, som ett omfattande och komplext arbete. Inom hotellen ringde telefonerna 

konstant och receptionisterna fick det övergripande ansvaret över telefon, mejl och även 

kommunikationen med gäster på plats inom samtliga hotell. Personalen inom hotell anses ha ett 

stort ansvar i att skydda sina gäster mot risker som kan utsätta andra för fara enligt Fanelli (2016). 

Hotellsäkerhetschef B menar att säkerhet främst kopplat till den mänskliga faktorn och inte 

tekniska aspekter. Han menar att det är människorna som hanterar situationen när den väl 

uppstår, inte de tekniska säkerhetsåtgärderna som finns etablerade på hotellen. Fanelli (2016) 

menar även att gästen inte alltid är medveten om vad som sker och vilka hotbilder som existerar, 

vilket leder till ett stort ansvar för personalen i att underrätta besökarna om lägesbilden. Många 

hotell valde dock att undanhålla information om vad som hade inträffat samt vilka rykten som 

cirkulerade, medan andra hotell valde att berätta om händelsen direkt. Gästerna fick då istället 

självständigt söka information om händelsen inom de hotell som inte valde att berätta 

lägesbilden. Chan & Lam (2013) beskriver att en viss problematik kan uppstå om hotellen erhåller 

internationella gäster och om de inte kommunicerar på samma språk, därför är det viktigt för 

personalen att kunna kommunicera med samtliga personer. Nyheter var påslagna för de gäster 

som ville följa förloppet på majoriteten av hotellen, både på svenska och engelska. Inga 

kommunikationssvårigheter identifierades med de internationella gästerna på något av hotellen 

enligt respondenterna. Enligt teorin har säkerhet utvecklats och kommit att bli en av gästens 

viktigaste preferenser till val av boende (Chan & Lam 2013; Dolnicar 2007; McDonald et al. 

2007). Det framkom även i intervjustudien hur personalen inom hotellen, ansågs vara en viktig 
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del i att sprida lugn mot gästerna. Ifall personalen erhåller en grundtrygghet, visas detta även utåt 

mot gästerna. 

 

5.3.4 Identifierade utmaningar 

Jenkins & Goodman (2015) teori angående tillämpningen av lockdown, lyfte frågan om det anses 

vara positivt eller negativt att låsa in människor under ett terrorattentat, vilket även har 

identifierats som en av hotellaktörernas största utmaningar under attentatet. Problemet med 

lockdown hos samtliga hotell berörde vilka som fick komma in eller inte. Människor sprang 

panikslagna utanför hotellen och ville desperat komma in och söka skydd. Majoriteten av hotellen 

valde därför att släppa in så många som möjligt innan lockdown utfärdades. Efter lockdown 

implementerats kunde hotellen släppa in ankommande gäster via deras ankomstlistor, men först 

efter en grundligt utförd visitering av personerna i fråga. Ruff & Aziz (2003) nämner i enlighet 

med vårt resultat, att listor är viktiga att tillhandahålla i liknande situationer. Journalister stod även 

utanför hotellet för att desperat försöka ta sig in och intervjua människor, hotellen släppte inte in 

någon på grund av människors trygghet. Jenkins & Goodman (2015) och Chan & Lam (2013) 

teori kan sammankopplas med att hålla obehöriga borta för att skapa en trygg miljö.  

 

Med återkoppling till Pforr & Hosies (2009) teorier angående problematiken att hantera kriser när 

de väl inträffar, har det även kunnat identifieras ett mönster vid tillämpningen inom hotellens 

planerade krishanteringsstrategier vid attentatet. Det visades vara komplext att applicera alla 

förberedda strategier under händelseförloppet. Exempelvis att hålla kontinuerliga möten med 

krisgruppen som var en planerad strategi, dock blev strategin bortprioriterad av vissa 

respondenter. De menade att den mänskliga faktorn var det absolut viktigaste att ta hänsyn till 

och fick därför en högre prioritet. En annan potentiell utmaning som samtliga respondenter 

beskrivit är bristen på utbildad personal. Vid tiden av attentatet fanns alla chefer och krisgrupper 

kvar, men problematiken hade varit stor om attentatet inträffat några timmar senare. Utbildad 

personal är extremt viktigt inom krishantering (Chan & Lam 2013; Pechlaner et al. 2007; och 

Jenkins & Goodman 2015). Det visades även vara en stor utmaning för samtliga respondenter 

när rykten angående bombningar och skjutningar började cirkulera på sociala medier samt att 

hotellen enligt nyheterna skulle utrymmas. Jenkins & Goodman (2015) identifierar också 

problematiken som kan uppstå med rykten i relation till lockdown. Respondenterna hade svårt att 

avgöra vilka rykten som var sanningsenliga under attentatet, men valde att upprätthålla 

implementeringen av lockdown kvällen ut av säkerhetsskäl.  
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5.5 Efter attentatet - Utvecklingen av krishanteringsstrategier  

5.5.1 Krishanteringsstrategier och säkerhetsrutiner 

Sannolikheten för att ett terrorattentat inträffar är väldigt låga, men om det uppstår kommer 

konsekvenserna vara mest omfattande inom de verksamheter som inte erhöll etablerade 

krishanteringsstrategier innan attentatet (Jenkins & Goodman 2015). Efter det inträffade 

terrorattentatet i centrala Stockholm, kunde flera av respondenterna bekräfta att en granskning 

och utveckling av deras krishanteringsstrategier har genomförts. 

 

Utvecklingen inom krishantering 

Återkommande åtgärder som vidtogs efter terrorattentatet i Stockholm av hotellaktörerna 

berörde kommunikationen. Kommunikationen visades vara en brist inom flera av hotellen under 

attentatet, därför har en av hotellaktörerna skapat en intern WhatsApp grupp 

där kommunikationen inom kristeamet planeras att föras i framtiden, medan en annan har lagt 

fram förslaget angående en intern digital kommunikationsplattform. 

Kommunikationsplattformen ska fungera som ett hjälpande verktyg under krissituationer, om 

hotellen exempelvis behöver direkt hjälp från människor som är högre uppsatta inom 

organisationen. Tidigare teori menar att samtliga personer i en organisations hierarki, bör vara 

medvetna och delaktiga i kommunikationen under en kris (Pechlaner et al. 2007). 

Hotellsäkerhetschef B förklarar i enlighet med teorin, hur kommunikationsplattformen ska bidra 

till att kommunikationen sprids snabbare och underlättas inom organisationen och även bidra till 

en trygghet inom hotellet.  

  

30 procent av hotellen i USA valde att inte tillämpa några förändringar inom deras 

säkerhetsrutiner och strategier efter 9/11 attentatet (Chan & Lam 2013). Valet att inte utveckla 

eller förändra säkerhetsrutinerna och strategierna bland hotellaktörerna, grundade sig i 

hotellchefernas åsikter kring att de etablerade säkerhetsrutinerna/strategierna redan var 

tillräckliga. Inom hotell F existerade inga etablerade krishanteringsstrategier kring terror innan 

attentatet och respondenten menar att de inte behövts utvecklas efter attentatet heller. Enligt 

respondenten går det inte att förbereda sig inför en sådan händelse och menar att de hanterade 

händelsen på bästa möjliga sätt. Bristen på kunskap och planering inom verksamheter har visats 

vara den bidragande faktorn som leder till obefintlig krishantering. Chefer och anställdas förmåga 

att hantera kriser har visats vara minimala i förhållande till risken för uppståndelsen av en kris 

(Wang & Ritchie 2010; Pforr & Hosie 2008). Hanteringen av krisen kan styras på olika sätt, men 

att det finns en problematik inom krishanteringen eftersom den ena krisen aldrig är den andre lik. 

Det krävs därför olika strategier efter varierande potentiella kriser (Pforr & Hosie 2009; Jenkins 
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& Goodman 2015). Säkerhetschef A förklarar hur de inom kedjan har sett över sina 

säkerhetsrutiner och strategier efter attentatet, men att de inte har genomgått någon förändring. 

Istället prioriterades analysering av detaljer för att undersöka om något kan utföras mer effektivt i 

framtiden. Chan & Lam’s (2013) teori angående hotellaktörers bortval av utvecklingen inom 

krishanteringsstrategier, grundades i chefernas åsikt att deras etablerade 

säkerhetsrutiner/krishanteringsstrategier redan var tillräckliga. Här kan ett mönster identifieras 

mellan författarna och säkerhetschef A:s resonemang kring bortval inom utvecklingen av 

krishanteringsstrategier. 

  

I koppling till Hassanal’s (2007) teori om dagens centrala utveckling av krishantering kan 

attentatet som drabbade Drottninggatan 2017, till viss del implementeras på hotellaktörernas 

utveckling av strategiarbetet efter ett terrorattentat. Resterande fyra hotellaktörer har sett över 

och utvecklat deras krishanteringsstrategier på något sätt. Hotellaktörernas utvecklade 

krishanteringsstrategier har bland annat berört hur vakter idag har blivit beslutsfattare angående 

krishanteringsåtgärder som lockdown. Planerna inom hotellen är även mer genomarbetade och 

potentiella händelser har analyserats. 

 

Utveckling inom säkerhetsrutiner 

Nya behov och kriterier har visats växa fram inom gästens val av hotell, säkerheten har blivit en 

faktor som idag prioriteras högt. Boenden som har en hög säkerhet blir därför vanligtvis det 

primära valet i gästens beslut (Shea & Robert 2017). I enlighet med författarnas teori framkom 

det under intervjuerna att gästernas frågor rörande säkerhet, har utvecklats på senare år och idag 

växt fram som ett av de viktigaste kriterierna inom deras val av boende. Tidigare teori menar att 

inget kan förstöra ett hotells rykte mer än luckor i deras säkerhetsarbete (Tarlow 2014). En del av 

respondenterna menar att det finns en viss svårighet i att vara förberedd på en händelse som ett 

terrorattentat. Dock belyser författaren det viktiga i etablerad säkerhet inom hotellbranschen idag 

och resonerar att alla hotell bör se över sina säkerhetsrutiner och strategier för att på ett eller 

annat sätt vara förberedda inför potentiella händelser. Ingen specifik utveckling kring 

säkerhetsåtgärder har dock identifierats i form av fysisk utrustning under intervjuerna. De två 

främsta alternativen inom säkerhetsarbete Tarlow (2014) belyser i sin teori är kommunikationen 

mellan personal och gästen, men även personalen emellan. Kommunikationen är något som 

majoriteten av respondenterna har belyst som en viktig faktor att arbeta och utveckla inför 

framtiden eftersom den visades vara en brist hos många hotellaktörer under attentatet. Det anses 

vara svårt att ta hänsyn till alla säkerhetsåtgärder, men det finns ett flertal alternativ att välja 
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emellan vilket skapar en grund inom hotellen. Att uppnå en säkerhet på 100 procent är enligt 

Tarlow (2014) en omöjlighet eftersom det ständigt uppstår nya risker. För att öka chansen att 

lyckas inom hanteringen av situationer när de väl uppstår, är grundliga krishanteringsstrategier 

och säkerhetsrutiner viktiga. Förberedelser och förbättring lyfter Tarlow (2014) som två viktiga 

aspekter i utvecklingen av säkerhetsarbetet, vilket majoriteten av respondenterna instämmer med 

under intervjuerna och menar på att det är ett ständigt arbete att förbereda och förbättra 

säkerhetsrutinerna inom hotellen. 

  

5.5.2 Utvecklingen av utbildning inom personalen 

Utbildning är ett ämne som genomsyrat samtliga intervjuer med fokus på hur personalen var 

utbildad inom kriser innan attentatet, men även hur de utbildats efter attentatet. 

Hotellpersonalens utbildning inom krishantering beskrivs som en grundläggande faktor för att 

kunna hantera en kris (Jenkins & Goodman 2015; Chan & Lam 2013). Utbildning inom hotellens 

personalstyrka anses därför som en hög prioritet för att lyckas i krishanteringsarbetet. Under 

samtliga intervjuer framgick det att fem av sex hotell hade etablerade krisgrupper på hotellen 

innan attentatet. Krisgrupperna var utbildade inom krishantering och många även kopplat till 

terrorattentat. Det som däremot också framgick var bristen på utbildad personal i driften, 

exempelvis receptionen och restaurangen. Inom samtliga hotell visades utbildning kopplat till 

terror som obefintlig inom driften. Chan & Lam (2013) beskriver kontinuerlig uppdatering inom 

utbildningar och övningar, som en grundläggande faktor inom krishantering. Inom två av 

hotellen har personalen inom krisgrupperna fått genomgå en uppdateringsutbildning inom 

krishantering kopplat till terrorism. Resterande hotell har inte genomgått någon utbildning efter 

attentatet. Ordinarie personal som inte besitter en chefsposition bör enligt Pechlaner et al. (2007), 

ha insikt i hur en kris ska hanteras. Ingen av respondenterna belyste dock framtida planer på att 

utbilda personalen i driften efter attentatet. En del respondenter menade att ha utbildad personal 

på samtliga avdelningar inom hotellen var viktigt, alla tider på dygnet, men inte hur hotellen ska 

implementera detta.  

 

5.5.3 Terrorattentatets effekter 

Effekterna av terrorattentatet har visats skapa enorm påverkan hos verksamheter som är 

etablerade i närheten av där händelsen inträffat. Det har även visats vara extra påtagligt om 

krishanteringsstrategier inte funnits implementerade innan krisen inträffat (Jenkins & Goodman 

2015). Dock visar vårt resultat utefter intervjustudien att hotellet som inte hade etablerade 

krishanteringsstrategier, inte påverkats mer av attentatet än någon annan hotellaktör. Majoriteten 

av hotellaktörerna hade arbetat både förebyggande och förberedande innan attentatet för att 
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hantera kriser i form av terror, men det har ändå visats medfölja ett antal efterlämnade effekter. I 

enlighet med Buigut et al. (2017) och Liu & Pratt (2017) identifierar respondenterna en rädsla 

som attentatet medförde inom staden, en konsekvens av terrorism. Rädsla för att besöka platser, 

ekonomisk förlust och avbokningar på hotell är vanliga effekter som drabbar verksamheter och 

destinationer. Samtliga hotellen bekräftar författarnas teori och förklarar hur deras beläggning 

påverkades enormt dagarna efter attentatet. Respondenten inom Hotell D nämner hur hotellet 

gick med en miljonförlust under de fyra dagar efter attentatet.  

 

Tarlow (2014) beskriver att ingenting kan förstöra ett hotells rykte mer än ett misslyckat 

säkerhets- samt trygghetsarbete. Bortsett från hotellens negativa effekter, fick de enormt mycket 

positiv feedback i form av presenter, blommor och recensioner. Samtliga respondenter var 

överens om att de negativa effekterna inte var i närheten av så många som den positiva 

feedbacken som fick ta emot. Respondenterna belyser att deras arbete med gästernas säkerhet 

och trygghet, men även krishanteringsstrategierna under attentatet, var en bidragande faktor till 

att effekterna resulterade hyfsat lindriga tillslut. 
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6.0 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som besvarar studiens frågeställningar sammankopplat till studiens 

syfte. Vidare beskrivs intressanta aspekter som framkommit genom studien och slutligen framförs förslag till 

framtida forskning. 

 

6.1 Krishanteringsstrategier i förhållande till terrorattentat 

Studiens syfte var att undersöka hur hotellaktörers krishanteringsstrategier var utformade innan, 

tillämpades under och utvecklades efter terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017. 

Forskningsfrågorna inom studien ämnades även att undersöka hotellens krishanteringsstrategier 

före, under och efter attentatet. Krishanteringsstrategierna vi undersökt i denna studie har berört 

mekanismer som säkerhetsrutiner, kommunikation, utbildning och modeller.  

 

Resultatet av studien visar att majoriteten av hotellaktörerna var förberedda med 

krishanteringsstrategier kopplat till terror innan attentatet inträffade i Stockholm. Endast hotell F 

visades vara helt utan utbildning hur liknande händelse skulle hanteras. Genom 

krishanteringsstrategier som utbildningar inom hotellens krisgrupper, övningar kopplat till terror, 

lockdown, riskanalys, säkerhetsåtgärder och kommunikationsmöten, visades fem av de sex 

hotellen vara förberedda. När attentatet väl inträffade implementerades dock inte alla dessa 

förberedda strategier. Kommunikationsmöten var en strategi som bortprioriterades inom flera 

hotell, i mån om att istället lägga sina resurser på att ta hand om gästerna. Lockdown 

implementerades på samtliga hotell men endast tre av respondenterna hade det som en planerad 

strategi. Utbildningen som krisgrupperna fått genomföra visades underlätta deras hantering av 

händelsen. Riskanalysen som hade utformats inom hotellsäkerhetschef B:s hotell, bidrog även här 

till att underlätta hanteringen denna dag. Många respondenter belyste det svåra i att följa 

strategierna efter punkt och pricka när attentatet väl inträffade, vilket bidrog till att många först 

och främst gick på känsla. Säkerhetsåtgärder som tillämpades under attentatet hos aktörerna 

berörde bland annat att placera dem i hotellens säkraste utrymmen. Hotell B flyttade hela 

receptionen tre våningar upp i byggnaden, vilket inte var en planerad strategi. Det framgick att 

hos majoriteten av aktörerna blev gästerna prioritet nummer ett under attentatet och de 

förberedda krishanteringsstrategierna blev därför prioritet nummer två. Efter attentatet har det 

visats att fyra av de sex hotellaktörerna, har sett över och utvecklat sina krishanteringsstrategier. 

De utvecklade strategierna berörde uppdaterade utbildningar hos personalen inom krisgrupperna 

kopplat till terrorism, förbättrade kommunikationsverktyg, beslutsfattande vakter på hotell 

angående krisåtgärder samt uppdatering inom befintliga krishanteringsstrategier och 
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säkerhetsrutiner. De två övriga respondenterna gjorde ett aktivt val i att varken se över eller 

utveckla sina strategier efter attentatet.  

 

Resultatet framhävde hotellens förmåga i att inte applicera och tillämpa de etablerade 

krishanteringsstrategier när attentatet väl inträffade. Speakman & Sharpley (2012), Paraskevas & 

Arendell (2007) och Zech (2016) har alla påvisat det vanliga i att krishanteringsstrategier inte 

tillämpas under kriser, vilket bekräftades av respondenterna. Många respondenter belyste 

krismöten som en strategi inom kommunikationen som fick bortprioriteras, eftersom de istället 

valde att lägga sina resurser på de mänskliga behoven. Istället för att implementera de planerade 

krishanteringsstrategierna, fokuserade samtliga respondenter på besökarnas säkerhet och trygghet. 

Ytterligare en aspekt som framkom av resultatet, var hotell F:s icke existentiella 

krishanteringsstrategier. Hotellet hade varken arbetat förebyggande eller förberedande till skillnad 

från de övriga hotellen i undersökningen innan attentatet. Det som dock visades i studiens analys 

var att hotellet inte haft några större påtagliga effekter i jämförelse med respektive aktörer efter 

attentatet, i följd av deras bortval av krishanteringsstrategier. Förebyggande arbete inom kriser i 

form av förberedande strategier och modeller, har i teorin belysts av Pforr & Hosie (2008) som 

minimala i förhållande till de återhämtande strategierna. Det som dock framkommit inom 

studiens undersökning berör hotellens välgenomtänkta, förebyggande och förberedande strategier 

kopplat till kriser och även terror. Majoriteten av hotellen erhöll både krisgrupper och strategier i 

syftet att bemöta potentiella kriser innan attentatet inträffade.  

 

Det konstaterades att majoriteten av hotellen hade utbildat sin personal inom 

krishanteringsfrågor innan attentatet inträffade. Resultatet visade dock att endast avdelnings- och 

hotellchefer inom de etablerade krisgrupperna hade haft möjligheten att genomgå övningarna, 

medan resterande personalen i driften bortprioriterades denna kunskap. Respondenterna belyste 

problematiken angående bristen på kunskap av hantering inom den övriga personalen, eftersom 

chefer inte alltid är på plats inom hotellen. Därför anses det enligt oss, Chan & Lam (2013) och 

Jenkins & Goodman (2015), grundläggande att utbilda och skapa en medvetenhet inom ordinarie 

personal angående hur en kris ska hanteras kopplat till terror. Som tidigare nämnt inträffade 

attentatet i Stockholm runt 15:00 på en fredagseftermiddag, då de flesta chefer och medlemmar 

inom krisgrupperna befann sig på hotellen. I enlighet med respondenterna kan vi instämma i den 

problematik som kunde uppstått om attentatet inträffat några timmar senare. Personalen på plats 

hade då stått helt hjälplösa utan utbildning på de flesta hotellen och hanteringen av krisen hade 

då även förmodligen hanterats annorlunda. Trots respondenternas medvetenhet om 
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problematiken angående outbildad personal i driften, har ingen nämnt åtgärder för att förebygga 

detta inför framtida kriser. Vår förväntning utifrån teorin och resultatet var dock att utbildningen 

skulle utvecklas och implementeras på samtliga hotell efter attentatet. Speciellt eftersom insikten 

om outbildad personal ansågs vara ett problem som troligen kunnat uppstå.  

 

I studiens analys framkom lockdown som en gemensam krishanteringsstrategi hos hälften av 

hotellaktörerna, men tillämpades ändå inom samtliga hotell på polisens begäran. Lockdown syftar 

till att skydda människor och skapa en trygg miljö under osäkra situationer (Jenkins & Goodman 

2015). Enligt oss kan implementeringen av lockdown anses vara ett etiskt dilemma mellan vad 

som är “rätt” och vad som är mänskligt. Vissa av hotellen menade att tillämpningen syftade till att 

skydda gästerna inom byggnaden och därför ansågs det som en brist i deras säkerhet att släppa in 

utomstående människor. Andra respondenter lyfte prioriteten av den mänskliga faktorn och 

släppte in i princip vem som helst, både innan och under lockdown. Det framgick dock att även 

de hotell som hade implementerat strategin under de absolut hårdaste villkoren, inte kunde undgå 

att släppa in barnfamiljer som vädjade för sitt och barnens liv. I enlighet med respondenternas 

delade meningar inom frågan, kan vi förstå det komplexa i att utföra en lockdown och vid 

tillfället avgöra vad som anses vara rätt eller mänskligt i en sådan situation. Är det viktigast att 

tillämpa förberedda krishanteringsstrategier till punkt och pricka, eller bör människor som ber 

om hjälp och en säker plats prioriteras i en sådan situation? Ett svårt dilemma som varje hotell 

fick ta ställning i dagen då attentatet inträffade.  

 

Ryktesspridningar visades även vara en förvirrande del i hotellaktörers hantering under attentatet. 

Via sociala medier cirkulerade rykten om både bombhot och skjutningar runt om i Stockholm. 

Enligt nyheterna skulle även samtliga hotell i centrala delarna utrymmas, medan polisen gav andra 

direktiv. Telefonnätet låg nere denna eftermiddag vilket försvårade kommunikationen och 

möjligheten att få information om ryktesspridningarna. Det blev därför problematiskt för 

hotellen att identifiera vilka rykten som stämde och vilka som endast var falska rykten. 

Hotellsäkerhetschef B lyfte en digital plattform i form av ett kommunikationsverktyg han vill 

utveckla inför framtida krissituationer, eftersom kommunikationen var en brist under attentatet. 

Genom den digitala plattformen kan kommunikationen underlättas och föra direkta samtal 

internt inom hotellets organisation. Detta är ett kommunikationsverktyg som vi tror skulle kunna 

vara effektivt under liknande omständigheter som terrorattentatet, eftersom det kan tillämpas 

under lockdown och även när telefonnätet ligger nere.  
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Utvecklingen av krishanteringsstrategierna efter attentatet, har inte bekräftat våra förutfattade 

förväntningar då vi trodde att de skulle visas vara mer påtagliga. Å andra sidan trodde vi inte 

heller att hotellens förberedda strategier skulle vara utformade på den höga nivån de visades vara. 

Att åtgärder kring exempelvis utbildningen inte har utvecklats inom hotellens personal, är ett av 

studiens resultat som varit extra överraskande. Detta eftersom vi trodde att terrorattentatets 

uppståndelse skulle bidra till fler effekter och konsekvenser, som sedan skulle leda till utveckling 

inom hotellaktörernas arbete med krishanteringsstrategier inför framtiden. Tillförlitligheten inom 

denna studie bedömer vi som trovärdig då majoriteten av respondenterna som lagt grunden till 

uppsatsens resultat, befann sig inom hotellen dagen då attentatet inträffade och var delaktiga samt 

styrde krishanteringen. Den respondenten som inte befann sig på plats denna dag (respondent 

D), skötte krishanteringen via telefon och gav order samt fick information via telefon. 

Säkerhetschef A befann sig inte heller på plats denna dag, dock är det säkerhetschefen själv som 

grundat och etablerat krishanteringsstrategier på 240 hotell inom kedjan och han ansåg även sig 

själv som djupt insatt i dagen, trots hans fysiska frånvaro. En faktor som dock bör tas hänsyn till 

är urvalet, då studien endast syftat till att undersöka chefers perspektiv angående krishanteringen. 

Om personal eller gästernas perspektiv istället hade undersökts, hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Undersökningen genomfördes endast med sex respondenter, vilket innebär att 

materialet kan anses vara tunt, samtidigt som materialet blev väldigt djupt och omfattande trots 

bristen på respondenter. Vi värderar ändå de utvalda respondenternas berättelser eftersom dessa 

människor anses enligt oss, vara de som erhåller mest kunskap samt är mest insatta i hotellens 

krishantering.  

 

Studien har utgått ifrån den kritiska realismen, ett angreppssätt som har stöttat oss att nå 

förståelse och identifierat mekanismer i det insamlade materialet, både genom analys av 

intervjuerna och tidigare teorier om forskningsämnet terrorism. Kritisk realism har därför 

fungerat som ett verktyg i processen att hitta dessa mekanismer berörande krishantering, 

säkerhetsrutiner, utbildning, kommunikation och modeller före, under och efter attentatet, vilket 

även har bidragit till hur resulterat slutligen framförts. Ansatsen förespråkar att studera något om 

den verkliga världen utifrån konkreta händelser, vilket denna studie grundats i och därför har 

ansatsen präglat hela processen.  

 

Genom denna undersökning har studien kunnat bidra med ny och djupare kunskap angående 

hotellaktörers implementering av krishanteringsstrategier före, under och efter ett terrorattentat. 

Tidigare forskning har visat på att företag och hotells förberedande och förebyggande 
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krishanteringsstrategier, är minimala i jämförelse mot de återhämtande strategierna. Hotellen i 

denna studie visades dock både ha förebyggande och förberedande strategier implementerade 

inför kriser, även kopplat till terrorattentat. Samtliga hotellaktörer, med undantag från hotell F, 

hade etablerade krishanteringsstrategier innan attentatet inträffade. Dock implementerades inte 

alla strategier under händelseförloppet, vilket styrker studiens tidigare teori av Speakman & 

Sharpley (2012) som menar att detta är vanligt när kriser väl uppstår. Efter attentatet har 

majoriteten av hotellaktörerna valt att se över och utveckla krishanteringsstrategierna, två av 

hotellen har däremot tagit ett aktivt valt i att inte utveckla deras strategier i koppling till kriser och 

terrorattentat. Genom denna uppsats har vi även undersökt och lyft kommunikation inom 

krishantering, vilket tidigare belysts som otillräckligt inom turismstudier och därför har vår 

uppsats även kunnat bidra med denna nya kunskap.  

6.2 Framtida forskning 

Vi anser som tidigare nämnt, att utbildning inom krishantering hos ordinarie och driftpersonalen, 

idag är otillräcklig i relation till risken av uppkomna kriser. Det skulle därför enligt oss vara 

intressant att i framtida forskning genomföra liknande undersökning, men utifrån ordinarie- och 

driftpersonalens perspektiv. Detta för att undersöka hur deras kunskap och utbildning i relation 

till krishantering och terrorism ser ut. Även hur de hade hanterat händelsen på Drottninggatan 

om chefer och krisgrupp inte befunnit sig på plats vid tiden av attentatet.  

 

Valet av metod inom denna studie föll i en kvalitativ undersökning, men det hade varit även 

kunnat vara intressant att genomföra samma studie med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Genom 

att exempelvis skicka ut enkätundersökningar till fler hotellaktörer, hade resultatet kunnat bli mer 

omfattande men också mer generellt. Möjligtvis hade fler respondenter valt att delta i 

undersökningen eftersom det skulle innebära ett val av fullständig anonymitet, då ämnet har 

framkommit som känsligt att diskutera under arbetets process.  
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7.0 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor, Internationell säkerhetschef 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilka hotell är du säkerhetschef för och kan du berätta om verksamheten/kedjan? 

·         Antal hotell, anställda, anställda inom säkerhetsfrågor 

  

Bakgrund om respondent 

Hur ser din roll ut som säkerhetschef och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

  

Allmänna frågor 

Hur såg era allmänna säkerhetsrutiner/krishanteringsstrategier ut innan terrorattentatet? 

·         Vilka förberedelser hade de anställda kopplat till säkerhets- och krisfrågor? 

  

Hur såg den 7 april 2017 ut för dig som säkerhetschef? 

·         Vilken roll och ansvar hade du? 

·         Hur såg ansvarsfördelning ut mellan internt? 

  

Om ni hade specifika säkerhetsrutiner innan attentatet, hur tillämpades dem vid denna händelse? Vilka 

åtgärder/strategier vidtogs vad gäller: 

·         Säkerhet 

·         Dialog och samverkan med andra samhällsaktörer (polis, räddningstjänst) 

·         Vilka utmaningar identifierades? 

·         Vad fungerade bra och mindre bra inom era säkerhetsrutiner? 

  

Hur fördes kommunikationen vid den inträffade händelsen på hotellen internt och externt? 

·         Vilken information fick/sökte hotellet om det som hände? 

·         Hur gick informationsspridningen till? 

·         Vilka kanaler användes? 

·         Hur såg gästernas reaktioner/behov ut under händelsen? 

  

Har ni utvecklat era säkerhetsrutiner och strategier efter attentatet? I så fall hur? 

·         Har alla Scandic hotell samma strategier/riktlinjer angående hur en krissituation 

ska hanteras? 

·         Skulle ni hanterat krisen på samma sätt idag som det gjordes då? 

·         Hur är personalen på alla hotellen utbildade inom säkerhet ifall en liknande händelse skulle   

inträffa idag? 

  

Avslutande frågor 

·         Anser du att det går att förbereda sig inför ett terrorattentat? 

·         Hur påverkades ni på hotellen av attentatet? Vilka effekter? 

·         Är det något mer du vill tillägga? 

 



 

 

 

7.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor, Chefer & Ansvariga 

 
Bakgrundsfrågor om hotellet 

Vilket hotell jobbar du för och kan du berätta om verksamheten/kedjan? 

·         Storlek, antal anställda, rum, målgrupp och beläggning 

 

Bakgrund om respondent 

Hur ser din roll ut på företaget och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

  

Allmänna frågor 

Hur såg era allmänna säkerhetsrutiner/krishanteringsstrategier ut på hotellet innan terrorattentatet? 

·         Vilka förberedelser får man som anställd kopplat till säkerhets- och krisfrågor? 

  

Hur såg den 7 april 2017 ut för dig som chef/ansvarig på hotellet? 

·         Vilken roll och ansvar hade du? 

·         Hur såg ansvarsfördelning ut mellan internt? 

  

Om ni hade specifika säkerhetsrutiner innan attentatet, hur tillämpades dem vid denna händelse? Vilka 

åtgärder/strategier vidtogs vad gäller 

·         Säkerhet 

·         Dialog och samverkan med andra samhällsaktörer (polis, räddningstjänst) 

·         Vilka utmaningar identifierades? 

·         Vad fungerade bra och mindre bra inom era säkerhetsrutiner? 

  

Hur fördes kommunikationen vid den inträffade händelsen på hotellet och mellan dess gäster? 

·         Vilken information fick/sökte hotellet om det som hände? 

·         Hur gick informationsspridningen till? 

·         Vilka kanaler användes? 

·         Hur såg gästernas reaktioner/behov ut under händelsen? 

  

Har ni på hotellet utvecklat era säkerhetsrutiner och strategier efter attentatet? I så fall hur? 

·         Skulle ni hanterat krisen på samma sätt idag som det gjordes då? 

  

Hur är personalen på hotellet utbildad inom säkerhet ifall en liknande händelse skulle inträffa idag? 

  

Avslutande frågor 

·         Anser du att det går att förbereda sig inför ett terrorattentat? 

·         Hur påverkades ni på hotellet av attentatet? Vilka effekter? 

·         Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 



 

 

 

7.3 Bilaga 3 - Safe Hotels 

 

 

 


