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Sammanfattning 

Kriser blir allt vanligare i världen och turismindustrin är utan tvekan en av de mest utsatta 

industrier av detta. När en destination drabbas av en kris blir destinationens image och 

attraktivitet skadat. En svag, oattraktiv eller negativ bild av en destination är väldigt skadlig för 

turismutvecklingen. En förutsättning för att en destination ska kunna återhämta sig efter en kris 

grundar sig bland annat på hur olika aktörer förmedlar sin marknadsföring av destinationen. 

Resebyråer eller researrangörers projicerade bild och kunskap om destinationer har stort 

inflytande på potentiella resenärer i beslutsprocessen av att välja semester. 

Syftet med studien är att bidra med insikter om hur strategier inom marknadsföring av en 

krisdrabbad destination bör hanteras. Studien undersöker hur olika resesäljare arbetar för att 

marknadsföra en turistdestination som drabbats av en kris samt hur mycket inflytande resesäljare 

har genom sin marknadsföring. De resesäljare som undersöks är TUI, Ticket, Winberg Travel, 

Scandorama och Kilroy. Studien undersöker även till viss del hur den normala marknadsföringen 

hos resesäljare ser ut i syfte att kunna jämföra hur den förändras efter en kris. Ämnet studeras 

genom utformade frågor baserat på studiens syfte. Studiens vetenskapliga ansats utgår från 

socialkonstruktivism med en hermeneutisk inriktning som ligger till grund för det kvalitativa 

metodvalet i form av intervjuer. Teorin har utgått efter fem teman; Destinationsmarknadsföring, 

Strategier och modeller att applicera efter en kris, Tidigare marknadsföringsstrategier efter en 

kris, Researrangörers och resebyråers roll för en destination samt Förtroende och etiska 

bedömningar genom marknadsföring. Undersökningen består av fem halvstrukturerade 

intervjuer med olika resesäljare. 

Empirin presenteras utifrån fyra huvudrubriker som vidare redogörs i olika teman. Resultatet 

analyseras med tidigare forskning och identifierar olika kopplingar. Studiens syfte och 

frågeställningar besvaras i slutsatsen. Det går att konstatera att marknadsföringen skiljer sig 

beroende på vilken slags resesäljare det är. Även uppfattningen om hur mycket ansvar eller 

inflytande en resesäljare har marknadsföringsmässigt av en krisdrabbad destination skiljer sig. 

Stora charterbolag har en mycket betydande påverkan för en krisdrabbad destination jämfört 

med små nischade resesäljare. Ytterligare kunde en slutsats dras att inga resesäljare arbetade med 

speciella strategier eller modeller inom marknadsföring av en krisdrabbad destination. 
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Abstract 

Crises are becoming increasingly common in the world and the tourism industry is undoubtedly 

one of the most vulnerable industries of this. When a destination is hit by a crisis, the 

destination's image and attractiveness are damaged. A weak, unattractive or negative image of a 

destination is very detrimental to the development of tourism. One condition in order for a 

destination to recover after a crisis is based on how different actors convey their marketing of the 

destination. Travel agents or tour operators' projected image and knowledge of destinations have 

great influence on potential travelers in the decision-making process for choosing a holiday. 

The aim of the study is to provide insights on how strategies in marketing a crisis-affected 

destination should be managed. The study examines how different travel sellers work to market a 

tourist destination that is affected by a crisis and how much influence travel sellers have through 

their marketing. The study also examines to some extent how the normal marketing of travel 

sellers is performed in order to be able to compare how it changes after a crisis. The topic is 

studied through designed questions based on the purpose of the study. The study's scientific 

approach is based on social constructivism with a hermeneutic focus that forms the basis for the 

qualitative choice of method in form of interviews. The theoretical framework highlights five 

themes; Destination marketing, Strategies and models to apply after a crisis, previous marketing 

strategies after a Crisis, The role of tour operators and travel agents for a destination, and Trust 

and ethical assessments through marketing. The survey consists of five semi-structured 

interviews with different travel sellers. 

The result is presented on the basis of different themes where different companies' answers are 

compared in their own categories. The result is analyzed with the theoretical framework and 

identifies different connections. The study's purpose and questions are answered in the 

conclusion. One conclusion is that marketing is significantly different depending on the type of 

travel seller it is. The perception of how much responsibility or influence a travel seller has in 

marketing a crisis-hit destination also differs. Large charter companies have a significant impact 

on a crisis-affected destination compared to small niche travel sellers. Another conclusion is that 

no travel vendors have worked with any special strategies or models in order to market a crisis-

affected destination. 
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete utfört av två studenter inom Turismprogrammet vid 

Handelshögskolan på Karlstads Universitet under vårterminen 2019. Genomförandet av studien 

är gemensamt konstruerad av Frida Emtängen och Amanda Karlsson. Inledningskapitlet 

diskuterades fram av båda författarna i syfte att skapa en gemensam delaktighet. Amanda skrev 

problemformulering, syfte, centrala begrepp och avgränsning. Tillsammans arbetade vi fram 

bakgrund och frågeställning. I teorikapitlet har Frida skrivit Strategier och modeller att applicera 

efter en kris, Tidigare marknadsföringsstrategier efter en kris samt Förtroende och etiska 

bedömningar genom marknadsföring. Amanda har skrivit Researrangörers och resebyråers roll 

för en destination. Tillsammans skrev vi Destinationsmarknadsföring.  

I metodkapitlet skrev Amanda om studiens angreppssätt som grundade sig i ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt med hermeneutisk inriktning. Amanda skrev även om kvalitativa 

intervjuer, urval, bakgrundsfakta om informanterna samt företagen, genomförandet av 

intervjuundersökning, kodning- och analysprocessen, etik samt avsnittet om validitet och 

reliabilitet. Frida skrev om kvalitativ metod och metodkritik. Vi delade upp intervjuerna genom 

att Frida intervjuade tre informanter och transkriberade dessa. Amanda intervjuade två och 

transkriberade dessa. Amanda skrev empiri avsnittet och slutsatsen. Frida skrev analys och 

framtida forskning. 

Vi vill tacka våra informanter som ställde upp på intervjuerna och på så sätt möjliggjorde 

uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Cecilia Möller, lärare och opponenter som gett oss 

kritik och feedback i syfte att göra undersökningen så bra som möjligt.   

 

 

 

Frida Emtängen & Amanda Karlsson 

Karlstads Universitet, 19 juni 2019 
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1.0 Inledning  

I följande kapitel kommer bakgrunden av det valda uppsatsämnet beskrivas. Vidare presenteras 

problemformulering, syfte och frågeställning. Avslutningsvis redogörs uppsatsens avgränsningar och centrala 

begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Kriser i form av klimatförändringar, orkaner, tsunamis och terror har en stor påverkan på 

besöksnäringen (Khazai et al. 2018). Avraham och Ketter (2008) definierar en kris som en kritisk 

förändring som riskerar eller förstör delar av ett helt system. I samband med att fler människor 

reser och att oförutsägbara kriser sker så är det väldigt viktigt att hantera platsmarknadsföringen 

på ett sätt som tilltalar potentiella turister. Detta för att turisterna ska fortsätta resa och lockas till 

utsatta destinationer då dessa destinationer är så beroende av turismen. I denna process besitter 

resesäljare en viktigt roll i hur de väljer att marknadsföra och sälja resor till de drabbade 

destinationerna (Pastiu et al. 2014). Albert da silva (2018) hävdar att det även är resesäljarna som 

har makten om att bestämma vilken destination som efterfrågas tillräckligt mycket för att bli ett 

utbud, genom att välja vilka destinationer som ska säljas eller inte.  

På grund av den ökande konkurrensen globaliseringen bidragit med har ett växande antal städer, 

länder och turistmål blivit proaktiva för att förbättra sin plats attraktivitet och bli mer positiv än 

konkurrensen. I syfte att kunna göra detta krävs det att bilden av destinationen främjas. Det är 

erkänt bland aktörer inom turism att en svag, oattraktiv eller negativ bild är väldigt skadlig för 

turismutvecklingen som kan uppstå vid en kris (Avraham & Ketter 2017). Mikulic et al. (2018) 

menar att vissa destinationer är till viss del ekonomiskt beroende av turismen och därmed sårbara 

för kriser och tappet av turister. För att förebygga kriser är strategier för hantering av oönskade 

händelser en viktig del för att behålla turism samt ekonomins hållbarhet för många destinationer 

(Mikulic et al. 2018).  

Khazai et al. (2018) menar att effekten av en marknadsföringsstrategi, inom turismsektorn, för att 

hantera riskuppfattning i stor utsträckning beror på i vilken grad kommunikationsplaner har 

integrerats inom strategier för krishantering. Detta för att branschen ska kunna kommunicera 

tydliga positiva budskap till marknaden. Marknadsföringsstrategier är ett verktyg att använda när 

en platsbild behöver ändras efter en kris (Avraham 2016). Dessa strategier kan vara användbara 

för destinationer men också för resesäljare som har möjlighet att påverka en plats rykte efter en 
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kris genom sin marknadsföring (Avraham 2016). Resesäljares roll är en viktig del inom 

förmedling av bilder och information om turistmål (Albert da Silva 2018). Mair et al. (2016) 

hävdar att kommunikationen i marknadsföringsstrategier måste vara öppna, tydliga och 

konsekventa för att kunna hantera kriser. Hur marknadsföringen utförs efter en turistdestination 

har blivit drabbad av en kris har en betydande roll för dess framtid (Mair et al. 2016). Martens et 

al. (2016) skildrar hur marknadsföring och kampanjer är nyckeln till att hjälpa ett turistmål att 

återhämta sig efter en kris. Bianchi (2011) menar att organisationer ofta behöver anpassa sina 

marknadsföringsstrategier i olika länder. Konsumenter från olika länder kan ha olika preferenser 

och olika uppfattningar om en och samma produkt, vilket gör det väldigt viktigt att anpassa 

strategierna baserat på behovet (Bianchi 2011). I denna studie kommer endast svenska resebyråer 

och researrangörer som säljer paketresor undersökas. Utifrån ovanstående resonemang kan det 

således konstateras att resultatet som framkommer endast är grundat på svenska företag. Då olika 

länder måste anpassa sina marknadsföringsstrategier baserat på land så går det inte att göra en 

generalisering om hur resesäljare arbetar internationellt.  

Hanteringen av kriser är avgörande för att minska de negativa effekterna av krisen och förbättra 

återhämtningstiden på en destination (Mair et al. 2016). Författarna lyfter fram en effektiv 

krishantering som omfattar tre steg; (1) planering och beredskapsverksamhet före krisen; (2) svar 

på eller hantering av en kris när den uppstår; (3) slutgiltig lösning till ett nytt eller förbättrat 

tillstånd efter krisen är över. Krishantering kan genomföras olika beroende på var krisen sker, har 

destinationen ett starkt varumärke och ett bra rykte om att vara en trygg och säker destination 

hanteras krisen effektivare medan ett land med svagt varumärke får hantera och arbeta hårdare 

för återställningen (Avraham & Ketter 2008). Inriktningen i denna studien handlar om det tredje 

steget, vilket innefattar att arbeta för en lösning i form av strategisk marknadsföring. Eftersom 

dessa frågor är intressanta att studera är syftet med undersökningen att ta reda på hur resesäljare 

arbetar med marknadsföring efter en kris samt vad deras inflytande i processen är. För att kunna 

ta reda på hur marknadsföringen ser ut efter en kris kommer det även göras en undersökning om 

hur marknadsföringen ser ut vid normala omständigheter, i syfte att ta reda på om strategierna 

skiljer sig åt. Anledningen till att vi finner ämnet intressant är främst på grund av att det är väldigt 

aktuellt i dagens samhälle samt att vi upplever att det inte finns så mycket forskning om det. Det 

finns mycket forskning kring marknadsföring, krishantering och reseseäljare separat. Däremot 

finns det inte så mycket forskning som kombinerar alla komponenter.  
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1.2 Problemformulering 

Santana (2004) skildrar att turismindustrin är en av de mest utsatta industrier för olika kriser, som 

även blir allt vanligare i världen. Mair et al. (2016) menar att turismindustrin inte kan återhämta 

sig lika fort som andra industrier. Detta på grund av att en destinations attraktion består av dess 

image, vilket är det som blir skadat vid en kris. Många destinationer är delvis beroende av turism i 

och med dess ekonomiska fördelar, vilket leder till att destinationen blir negativt påverkad vid en 

kris (Ritchie 2004). Turisternas resmönster förändras oftast när en kris inträffat på en destination 

och resulterar i förlust av både turism och inkomst (Ritchie 2004). För att förbättra eller förstärka 

destinationens image kan verktyg i form av platsmarknadsföring appliceras. Avraham (2015) 

menar att platsmarknadsföring är det ledande verktyget som marknadsförare använder för att 

skapa en positiv bild av platser. Genom marknadsföringen av destinationer läggs fokus på att visa 

upp destinationens attraktivitet och öka medvetenhet hos eventuella besökare och lyfter fram 

positiva aspekter genom platsmarknadsföring samt kampanjer (Veen 2008). Trots den breda 

kunskapen om platsmarknadsföring är det en stor utmaning att effektivt främja platser som lider 

av en negativ bild, efter exempelvis en kris. Avraham (2015) menar att en destination redan är 

svår att främja under normala omständigheter. Men att däremot främja en destination som möter 

turismutmaningar från exempelvis negativ media, infrastrukturskador orsakade av 

naturkatastrofer eller kriser orsakade av människan är en allt svårare uppgift. Denna process är en 

sådan betydande och svår uppgift att det kan ta flera år för länder och städer att återhämta sig 

(Avraham 2015). Det är i denna process resesäljare kommer in i bilden. Pastiu et al. (2014) menar 

att resesäljare har en betydande roll för turismutvecklingen då många destinationer är så 

beroende av turism. Rollen kommer till uttryck genom att de har väldigt stor makt att påverka 

och styra konsumenternas efterfrågan genom vilka resmål de väljer att sälja samt marknadsföra 

via sina kanaler. Det är resesäljarna som har makten av att bestämma vilken destination som 

efterfrågas tillräckligt mycket för att bli ett utbud genom att välja vilka destinationer som ska 

säljas eller inte. Därav har resesäljare en roll genom att välja sina resmål och hur de kan gynna 

destinationen (Albert da Silva et al. 2018). Även Hannam (2004) är enig om resesäljarnas roll i 

turismutveckling. Författaren menar att turismens främjande är grundat i maktförhållanden, 

dominans och underordnande som karakteriserar det globala systemet. Detta genom att 

resesäljare har sådan pass stor makt av hur de vill förmedla destinationer i sin marknadsföring. 

Albert da Silva et al. (2018) hävdar att resesäljares övertygande kunskaper om en destination är 

mycket viktiga i trovärdigheten för publicitet och reklam. Med funktioner som att informera 

potentiella besökare, utveckla och främja turistmål är dessa aktörer viktiga faktorer i 
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turismnäringen. Resebyråer eller researrangörers bild av och kunskap om destinationer har en 

betydande inverkan på potentiella resenärer i beslutsprocessen av att välja semester (Albert da 

Silva et al. 2018). Utifrån detta resonemang kan det konstateras att resesäljares roll i hur de väljer 

att marknadsföra och sälja en destination har en betydande effekt för krisdrabbade destinationer. 

Marknadsföring av krisdrabbade destinationer bör innehålla etiska dimensioner i form av bland 

annat öppenhet, ärlighet och ansvar (Beirman 2003). Genom denna studie vill vi därför 

identifiera vilka marknadsföringsstrategier som implementeras av resesäljare när en kris har 

inträffat. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur resesäljare arbetar för att marknadsföra en krisdrabbad 

destination samt hur mycket inflytande resesäljarna anser att de har för destinationens 

återhämtning genom sin marknadsföring. För att kunna ta reda på hur marknadsföringen ser ut 

efter en kris kommer vi även undersöka hur marknadsföringen ser ut vid normala 

omständigheter i syfte att ta reda på om strategierna skiljer sig åt. 

1.4 Frågeställning 

För att nå syftet kommer vi ta utgångspunkt i följande frågeställningar: 

● Vilka strategier eller modeller implementeras av resesäljare inom marknadsföring efter en 

kris inträffat på en destination? 

● Vilket ansvar eller inflytande har resesäljare marknadsföringsmässigt av en krisdrabbad 

destination? 

● Hur skiljer sig den vanliga marknadsföringen åt jämfört med marknadsföringen av en 

krisdrabbad destination?  

1.5 Avgränsning av uppsatsen 

Den här studien kommer enbart baseras på svenska resesäljare och hur dessa marknadsför sig till 

privatpersoner. Studien kommer främst baseras utifrån både stora och små aktörers perspektiv 

och hur dessa väljer att arbeta vid en kris för att se om det finns skillnad i strategin inom 

marknadsföring mellan dessa. Endast researrangörer eller resebyråer som säljer paketresor 

kommer studeras. Detta på grund av att jämförelsen blir korrekt när samma slags resor jämförs. 
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1.6 Centrala begrepp 

För att underlätta läsningen presenteras och definieras centrala begrepp som kommer att vara 

återkommande i uppsatsen. Definitionerna av begreppen är det vi kommer ha som utgångspunkt 

genom hela studien. De återkommande begreppen är resebyråer, researrangörer, kris och 

platsmarknadsföring. Nationalencyklopedin (u.å) definierar resebyrå som ett företag som arbetar med 

försäljning av resor. Researrangör definieras som ett företag som säljer och paketerar resor. I 

undersökningen används begreppet resesäljare som en gemensam benämning för resebyrå och 

researrangör. Detta för att resebyråer och researrangörer har olika definitioner, men båda 

aktörerna säljer resor vilket är den huvudsakliga komponenten i undersökningen. 

Avraham och Ketter (2008) definierar en kris som en kritisk förändring som riskerar eller förstör 

delar av ett helt system. En generell definition som tyder på förändringar som hotar att förstöra 

den nuvarande balansen på exempelvis destinationer, företag, eller platser. Då kriser ofta är 

plötsliga och oförutsägbara genererar dessa ofta negativa utfall och oönskade effekter. Avraham 

och Ketter (2008) menar att en destination kan drabbas av olika sorters kriser, dessa är; (1) 

kriminellt relaterade händelser så som rån, våldtäkt, kidnappning, eller mord; (2) terrorrelaterade 

händelser som exempelvis bombningar av allmänna platser och kapning av flygplan; (3) oroliga 

politiska händelser, t.ex. våldsamma demonstrationer och uppror; (4) naturkatastrofer; och (5) 

epidemier (Avraham & Ketter 2008). Exempel på olika typer av kriser som skett i världen är 

Hongkong som drabbades av en epidemi, New York led av en kris till följd av terrorism, 

Kroatien genomled krig, Nepal av politiska oroligheter samt New Orleans genom naturkatastrof 

(Avraham & Ketter 2008). Undersökningen kommer utgå från alla slags kriser då syftet är att 

undersöka marknadsföringen och inte kriserna i sig. Exempel på kriser diskuteras i texten för att 

visa på hur marknadsföringsmetoder och strategier har använts, då marknadsföringen är fokuset. 

Grundel (2013) definierar platsmarknadsföring som ett verktyg som används för att stärka en 

destinations attraktivitet och locka turister. Marknadsföringen fokuserar på att lyfta fram de sidor 

av en stad vilka kan anses positiva och unika. Begreppet kommer användas när undersökningen 

diskuterar marknadsföring av en speciell plats.   
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2.0 Teoretiska ramverk 

I nedanstående kapitel presenteras tidigare forskning vilket underlättar förståelsen för undersökningens insamlade 

empiriska material. I kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk som är uppdelat i fem rubriker, dessa är; 

2.1 Destinationsmarknadsföring, 2.2 Strategier och modeller att applicera efter en kris, 2.3 Tidigare 

marknadsföringsstrategier efter en kris, 2.4 Researrangörer och resebyråers roll för en destination, samt 2.5 

Förtroende och etiska bedömningar genom marknadsföring. 

2.1 Destinationsmarknadsföring 

Marknadsföring av destinationer är nödvändigt i syfte att framställa destinationens unika fördelar 

(Veen 2008). Genom att framhäva destinationens attraktivitet kan detta öka medvetenhet hos 

intressenter och gynna de positiva delarna som finns inom landet eller destinationen (Veen 2008). 

Författaren menar att konsumenter har lättare för att komma ihåg landskap, utomhusaktiviteter 

och speciella attraktioner som presenteras i  destinationsmarknadsföring. Genom att driva 

kampanjer kan fokuset ligga på dessa element för en positiv utveckling av besökare. 

Destinationsmarknadsförare bör matcha marknadsföringen efter resemotivation för att kunna 

utveckla anpassade erbjudanden och nå ut till rätt målgrupper (Veen 2008). Att anpassa 

marknadsföringen och nå ut till rätt målgrupper kan attrahera besökare att resa dit under 

lågsäsong, bidra till ökad efterfrågan och minska säsongsskillnader (Veen 2008). 

För att ett turistmål ska kunna förbättra sin plats attraktivitet krävs det att bilden av destinationen 

främjas. För att göra det kan platsmarknadsföring användas som ett verktyg (Avraham & Ketter 

2017). Trots populariteten av att använda platsmarknadsföring hävdar Avraham och Ketter 

(2017) att användningen av dessa verktyg och medel har en begränsad effekt när en destination är 

förknippad med risk på grund av terror, brottslighet, politiskt våld och brist på säkerhet. I sådana 

fall dominerar dessa negativa egenskaper uppfattningen av en destination och skadar försöken av 

att främja och locka fler turister. Tidigare forskning har visat att en kris kan orsaka allvarliga 

problem av bilden på en destination. Ett exempel på detta är när Gartner och Shen (1992 

refererad i Avraham & Ketter 2017) visade vilken negativ effekt himmelska fridens torg hade på 

bilden av Kina bland amerikanska medborgare. Tiananmen Square (himmelska fridens torg) är 

känd som protesterna och massakern år 1989 på himmelska fridens torg, där studenter från olika 

universitet demonstrerade för bland annat mänskliga rättigheter men som sedan slogs ner av 

Kinas armé som resulterade i ett stort antal dödsoffer. Händelserna påverkade inte bara 

uppfattningen av Kina som säkert resmål, utan även turisternas uppfattningar av andra attribut i 

landet. 
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Författarna menar samtidigt att många andra studier funnit liknande resultat av liknande 

händelser. En av huvudorsakerna till att en bild av en plats får sämre attraktivitet efter en kris är 

rapporteringen i media. I många fall avbokas flygresor, hotellbokningar och sevärdhetsbesök 

direkt efter den första nyhetsartikeln. På grund av destinationsbildens stora betydelse när ett 

turistmål möter en kris krävs det återställande åtgärder för att reparera sin image (Avraham & 

Ketter 2017). 

Ritchie (2004) menar att världen idag är förminskad eftersom vi kan resa överallt, vilket medför 

att destinationer som drabbas av kriser inte endast drabbar den krisdrabbade destinationen, utan 

även andra delar av världen. Turismmönstren förändras vid kriser, turisternas resmönster 

förändras och detta medför att vissa destinationer blir negativt utsatta i samband med förlusten 

av turister som för många är en viktig inkomstkälla (Ritchie 2004). Destinationer som är 

ekonomiskt beroende av turism är mycket sårbara och detta ställer krav på chefer och planerare 

som arbetar med turism genom att hantera effekterna efter kriser snabbt och utveckla strategier 

för att skydda turismen och samhället (Ritchie 2004).  

2.2 Strategier och modeller att applicera efter en kris 

Avraham (2016) beskriver en marknadsföringsstrategi vilket benämns som flerstegsmodellen och 

kan användas för att ändra en platsbild efter exempelvis en kris. Författaren menar att denna 

modell går ut på tre steg som är; (1) källa; (2); publik och (3) meddelande. Källa innebär att 

marknadsförare behöver ta reda på vad det är som orsakat den negativa bild som uppstått från 

destinationen. Vanligtvis används ett försök att återskapa ett förtroende för utomstående 

journalister då de har en stor roll i marknadsföringen av en destination inom media. Med publik 

menas att man försöker skapa band till den utländska publiken och har som mål att rikta 

uppmärksamheten på de uppskattningar som är viktiga för publiken (Avraham 2016). 

Meddelande innebär att arbetet inom marknadsföringen handlar om att nå ut med information 

som visar att destinationen är säker och övertyga turismen om att den negativa platsbilden är 

falsk. Meddelandet som når ut innehåller också lockelser i form av erbjudanden om 

underhållning och liknande (Avraham 2016). 

Avraham och Ketter (2008) beskriver en liknande modell som beskrivs hjälpa att återskapa en 

positiv bild av en plats efter en kris. Denna modell kallas för CAP som står för crisis (kris), 

auidence (publik) och place (plats). I det första steget gäller det att undersöka krisen, där den 

påverkat platsen och utreda platsens målgrupp där krisen skett för att nå ut med marknadsföring 

till rätt grupp. Där krisen har skett bör olika faktorer tas hänsyn till, dessa är att beakta om det 
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finns hot eller skador på platsen, hur utbredd krisen varit och vad som orsakat detta samt hur 

länge det pågått eller pågår. Faktorer för publiken inkluderar avståndet mellan plats och 

målgrupp, vilken storlek målgruppen har, vilken kunskap och bild av platsen målgruppen har, 

vilka informationskällor målgruppen nås av och slutligen titta på om platsboende och 

målgruppen har samma värderingar. Faktorer gällande platsen är vad platsen har för status. Har 

platsen en hög status är tiden av återställandet av platsbilden kortare då marknadsföringen når ut 

till fler. Resurser spelar in då en plats med fler resurser kan använda dyrare och effektivare 

strategier. Var platsen ligger i förhållande till övriga världen spelar in för att ta hjälp av 

närliggande media. En destinations livscykel har en påverkan när platser drabbas av en kris. Har 

platsen ett redan starkt varumärke hanterar det krisen fortare än nya platser som precis börjat 

bygga upp sitt varumärke samt påbörjat sin marknadsföring (Avraham & Ketter 2008). 

Ledarskapet inom ett land har betydelse för hur strikta strategier som kan användas. Finns det en 

hög regim kan extrema strategier användas genom att blockera media eller använda sig av 

ekonomiska hot och liknande. Regim är de personer som styr en stat (Avraham & Ketter 2008). 

Enligt Ritchie (2004) behöver företagare inom turismbranschen ha förberedda strategier inför 

eventuella kriser som kan uppstå, detta är viktigt för att kunna hantera effekterna efter krisen så 

snabbt som möjligt. Kriser går igenom en livscykel och utifrån detta kan en modell göras som 

visar vilket stadie krisen befinner sig i, för att därefter kunna agera strategiskt beroende på var 

krisen befinner sig enligt modellen (Ritchie 2004). Denna modell kan vara bra för att se vilken 

strategi som kan användas samt hur kriserna kan stoppas innan den går in i nästa stadie (Ritchie 

2004). Mikulic et al. (2018) beskriver att kriser kan delas in i hur höga risker som finns med olika 

typer av kriser. Genom att dela in kriserna på detta sätt kan intressenterna se vad som behövs 

göras samt åtgärdas för att minska dessa risker inom kriserna. Ett exempel författaren tar upp är 

när en sådan bedömning gjordes i Kroatien. Efter att ha genomfört denna bedömning kunde det 

konstateras att landet var utsatta för risker i ett politiskt turbulent område. Kroatiens totala 

ekonomi kunde drabbats hårt enligt riskanvisningarna och turismen kunde påverkas negativt 

under säsongsbasis (Mikulic et al. 2018). I och med dessa risker och Kroatiens beroende av 

turism och dess inkomster det genererar till, behövdes en förebyggande riskhanteringsmetod 

utföras på nationell nivå samt ingå i inom den nationella turismutvecklingsstrategin (Mikulic et al. 

2018). Författaren menar att denna pilotbedömning kan användas av turismpolitiker för att 

utforma strategier och handlingsplaner. Även Möller et al. (2018) beskriver en 

kriskommunikaitonsmodell som kan användas i samband med kriser. Denna modell används 

främst via sociala medier för att nå ut till så många som möjligt. 
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Facebook har i genomsnitt ett användarantal på ca 1,37 miljarder per dag, vilket innebär att det är 

en social media som kan och bör ingå i modellen för att nå ut till en stor publik (Möller et al. 

2018). Sociala medier är även ett effektivt sätt att snabbt kommunicera ut kriskommunikation 

(Möller et al. 2018). Författarna menar att kraftfullhet, snabbhet och övertydlighet är viktiga 

faktorer att använda för att snabbt hantera kriser och minska dess negativa följder.  

Prayag (2018) menar att motståndskraft som är en form av krishantering är en effektiv form av 

ett förhållande till förändring och kan vara extraordinär, inkrementell samt kumulativt. Även 

Möller et al. (2018) menar att motståndskraft är ett sätt att hantera kriser på och vara förberedd 

inför framtida händelser. Med motståndskraft gör att den tid det uppskattas ta för att övervinna 

problem kan minskas i och med detta arbetssätt (Möller et al. 2018). I samhället sker det 

kontinuerlig förändring och vid kriser sker det en plötslig och snabb förändring, där det gäller för 

aktörer att agera snabbt i syfte att kunna återställa den förändring som krisen har skapat (Prayag 

2018). Motståndskraft är enligt författaren ett effektivare hanteringssätt vid kriser än 

krishantering då motståndstänket kan anpassas efter vilken typ av kris det är. Efter tsunamin i 

Thailand och jordbävningen i Christchurch i Nya Zeeland finns det exempel på hur 

turismsystemet fungerade samt hur dessa aktörer och destinationer arbetade med att motstå 

andra störningar i form av till exempel kriser (Prayag 2018). Det finns lika många som är under 

processen där läran och anpassning efter en kris pågår, detta kräver initiativ från turismaktörer 

som har olika uppgifter inom turismsystemet för att hantera motståndskraft över tid (Prayag 

2018).  

2.3 Tidigare marknadsföringsstrategier efter en kris 

Pike (2016) beskriver en händelse i Storbritannien när mul- och klövsjukan bröt ut år 2001 där 

felaktig information gavs ut, då gjordes åtgärder i form av att använda media så rätt information 

kunde nås ut och för att fortsätta marknadsföra en positiv bild av destinationen, men också 

främja den negativa påverkan för regeringen. Han beskriver att marknadsföringen som gjordes 

under krisen var i form av pressmeddelanden, daglig uppdatering, finansiering av utländska 

mediabesök och videouppdateringar bland annat. Även Khazai et al. (2018) är eniga om att 

medierapporter har en potential att ha en förödande inverkan på kris-drabbade resmål och vidare 

presentera en allvarlig utmaning till en destinations arbete kring marknadsföring.  

Khazais et al. (2018) forskning visar att olika organisationer, så som researrangörer eller 

resebyråer måste ha riktade kommunikationsplaner och strategier för att ta itu med dessa 

medierapporter. Detta för att vidare kunna åtgärda turisternas bekymmer efter en kris. 
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Gurtner (2007) beskriver en händelse på Bali där en bombning skedde på ett diskotek. Innan 

händelsen ansågs Bali ha ett gott rykte om sig och en destination som ansågs vara trygg och 

positiv (Gurtner 2007). Utifrån detta scenario behövde turismindustrin agera snabbt och 

återställa turisternas förtroende (Gurtner 2007). Fler försök via marknadsföring gjordes för att 

locka turister till ön igen och kampanjer samt slogans gjordes för att nå ut med budskap i form av 

“Unified in Diversity: United We Stand” och “Bali for the world” för att hjälpa Bali med 

turistflödet igen (Gurtner 2007). Denna typ av marknadsföring gjordes för att visa på att Bali 

behöver en hjälpande hand och arbetade hårt med återställning av destinationen (Gurtner 2007). 

Även Mair et al. (2016) menar att marknadsföring och kampanjer är betydelsefulla för att hjälpa 

ett turistmål att återhämta sig efter en kris. Huvudsyftet med marknadsföringen kan ofta innebära 

en korrigering av missuppfattningar om katastrofen, till exempel skadans omfattning. Detta för 

att återställa förtroendet för en destination. Upprepning av marknadsföringsmeddelanden ses 

också som viktigt. Författaren ger ett exempel från Kina när budskapet ”Sichuans säkerhet och 

skönhet” framgångsrikt upprepades av både regering och turistorganisationer. Staden Sichuan i 

Kina har under de senaste åren lagt stor fokus på turismutvecklingen i de jordbävningsdrabbade 

områdena. För att återställa turismen, främja återhämtningen av transporter och uppnå en bättre 

destinationsimage började regeringen och turistorganisationer upprepa ledmotivet “Sichuans 

säkerhet och skönhet”. Detta för att bilden av Sichuan skulle ses som säker och vacker. 

Meddelandet bidrog till att destinationens image av att vara både attraktiv och säker förstärktes. 

Mair et al. (2016) betonar att kommunikationen i marknadsföringsstrategier måste vara öppna, 

tydliga och konsekventa för att kunna behandla kriser. Turismmarknaden kan vara omedveten 

om exakt fakta kring en kris, vilket gör att marknadsförare också behöver ge kort och koncist 

information om krisens omfattning (Mair et al. 2016). Ritchie (2004) menar att genom att försöka 

förstå kriser, hur deras livscykel ser ut samt vilka åtgärder och potentiella konsekvenser som finns 

att tillämpa kan utveckling av strategier ske. Effektivare strategier kan utvecklas när krisers 

livscyklar förstås och när strategierna utvecklats kan krisens påverkan minskas eller stoppas 

(Ritchie 2004). 
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2.4 Researrangörers och resebyråers roll för en destination 

Albert da Silva et al. (2018) menar att inflytandet som resesäljare har börjar när potentiella 

resenärer väljer sin destination. Att övertyga potentiella besökare att välja specifika destinationer 

är en viktig aspekt av att framgångsrikt utveckla en destinations image. Marknadsföringsstrategier 

kan inte ignoreras eftersom de är så pass viktiga i den sociala konstruktionen av 

turistdestinationer. Exempel på strategier som kan användas inom marknadsföring efter en kris 

är de tidigare beskrivna modellerna CAP och flerstegsmodellen. Rollen som resesäljare har är 

viktig eftersom de är viktiga aktörer som påverkar representationer och bilder av turistmål. I 

detta sammanhang menar Albert da Silva et al. (2018) att resesäljare är länkade till turismens 

utbud och efterfrågan. Detta på grund av att de fungerar som informationsleverantörer och 

turismproduktledare mellan utbud och efterfrågan. I och med detta är både kunder och 

leverantörer beroende av resesäljare, då dessa har extremt stort inflytande i försäljning och 

distribution i industrin (Albert da Silva et al. 2018). Betydelsen av förmedlare i turismindustrin är 

inte nytt. Deras kunskap är mycket viktig i trovärdigheten för publicitet och marknadsföring. 

Med funktioner som att informera potentiella besökare och utveckla samt främja turistmål är 

dessa aktörer viktiga faktorer inom turismnäringen. Deras bild och kunskap om en destination 

har en betydande inverkan på potentiella resenärers beslutsprocess (Albert da Silva et al. 2018). 

Resebyråer som informationskällor bidrar till att skapa bilder av destinationer där turister baserar 

sina beslut. Författarna menar att ett lands framställda bild påverkas av den bild som 

researrangörer målar upp av landet till sina kunder, vilket också anses vara den generella bilden av 

destinationen.  

Researrangörer är även viktiga aktörer i att skapa ett paket och generera mervärde till kunderna 

genom självpaketerade resor, som består av en eller flera komponenter i syfte att kunna erbjuda 

flera marknadssegment. Förmedlare som dessa är även viktiga som leverantörer av rykte om 

kvalitet på exempelvis olika hotellföretag (Albert da Silva et al. 2018). Utifrån dessa resonemang 

hävdar Albert da Silva et al. (2018) att det är viktigt att tydligt förstå hur resesäljares bilder kan 

hjälpa destinationens utveckling. Varaktiga partnerskap med resebyråer och researrangörer är 

således avgörande för destinationernas framgång. Även Pastiu et al. (2014) och Hannam (2004) är 

eniga om den betydande rollen som researrangörer och resebyråer har för en destination och dess 

utveckling. Författarna hävdar att dessa aktörer har väldigt stor makt att påverka och styra 

konsumenternas efterfrågan, till skillnad från många andra industrier. Flera resesäljare har en stor 

roll på destinationer när dessa aktörer skapar arbete åt lokalbefolkningen, har egna hotell samt 

köper in lokala råvaror till sina verksamheter (Möller et al. 2018). 



 12 

Ett exempel som författarna tar upp är landet Fiji som ligger i Oceanien, där det finns ett samspel 

mellan turismaktörer och lokalinvånarna. Samspelet utformar sig genom att lokalborna arbetar på 

verksamheter som turistföretag äger, och turistföretagen blir på så sätt delvis beroende av 

lokalborna som arbetar på dessa verksamheter. Därav har resesäljare och aktörer inom 

turismbranschen skapat ett inflytande och en viktig roll via samspelet på Fiji som kan påverka till 

att bidra med arbetstillfällen samt ta emot den kunskap lokalborna besitter (Möller et al. 2018).   

2.5 Förtroende och etiska bedömningar genom marknadsföring 

Beirman (2003) menar att marknadsföringen är en viktig del i arbetet av återhämtningen för en 

destination som drabbats av en kris. När marknadsföringen av en destination efter en kris ska 

påbörjas varierar. Däremot understryker Beirman (2003) att det är felaktigt att marknadsföring 

och kampanjer endast kan påbörjas när en kris är över. Vid längre inbördeskrig och liknande 

kriser som pågår under en längre tid menar författaren att marknadsföring under krisen är en 

viktig del för destinationen. Att lyfta fram bilder av platser som inte är drabbade i lika hög 

utsträckning av krisen och locka dit turister är ett sätt att marknadsföra och hjälpa destinationer 

under och efter en kris (Beirman 2003). För att göra en moralisk bedömning inom 

marknadsföring av destination kan man bedöma handlingsåtgärder som ger störst positiv 

påverkan för det största antalet eller minst skada för det största antalet drabbade (Payne & 

Pressley 2013). Etiska bedömningar inom marknadsföring handlar om respekt och att behandla 

konsumenter på ett vänligt sätt (Payne & Pressley 2013). Inom etiska värden ingår bland annat 

ansvar, ärlighet, respekt och öppenhet och det är dessa värden marknadsförare ska sträva efter. 

Dessa etiska värden som författarna också kallar för koder är särskilt viktigt när marknadsföring 

sker i den virtuella världen. Vid kriskommunikation som är en kommunikation utåt till 

målgrupper är det viktigt hur mottagarna tar emot detta (Connelly & Knuth 1998). Med 

information via marknadsföring om risker eller kriser är målet att nå ut med information för att 

göra turister och intressenter uppmärksamma. Hur marknadsföringen tas emot av publiken, i 

detta fall resenärer eller turister beror på deras egna erfarenheter av kriser. I många fall är det 

svårt för marknadsföraren att ta hänsyn till dessa erfarenheter, det är dock bra att ha ett tydligt 

mål, tydligt budskap och ha dessa faktorer i åtanke (Connelly & Knuth 1998).  

  

Schlegelmilch (1998) menar att företaget som säljer eller erbjuder tjänster till sina kunder behöver 

skapa förtroende och ett bra band till sina kunder. Via marknadsföring visa på vad kunden 

behöver och vad företaget erbjuder (Schlegelmilch 1998).  
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Författaren menar även att företagets rykte är viktigt och hur det framställs i media då media har 

en stor makt och kan hitta minsta misstag ett företag gör och resultatet av det kan bli förödande 

konsekvenser. Wildenstam och Uggla (2018) bekräftar en del av tidigare författaren Schlegelmilch 

(1998) argument som är att misstag inom marknadsföring inte bör göras då kunderna idag har 

krav på företag och inte tolererar att företag missköter sig. Författaren menar att företag bör ta 

ansvar för omvärlden och kommunicera ut ett ansvarsfullt förhållningssätt till sina kunder och 

omvärlden.  
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3.0 Metod 

I detta avsnitt presenteras det hur vi gick tillväga för genomföra denna studie. Först presenteras studiens 

angreppssätt, följt av metodval som är kvalitativ metod i form av fem intervjuer. Vidare presenteras varför 

kvalitativa metoder valdes, urvalet, bakgrundsfakta om informanterna, genomförandet och hur kodning- och 

analysprocessen gick tillväga. Metod och källkritik redogörs. Därefter lyfts etiska reflektioner fram. Slutligen 

presenteras validitet, reliabilitet och relevans.  

3.1 Studiens angreppssätt 

I följande avsnitt presenteras studiens angreppssätt för att skapa förståelse hur de ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter fört undersökningen till en kvalitativ metod. Studien utgår från idealistiska ontologiska 

antaganden med det socialkonstruktivistiska paradigmet som grund. Ytterligare ligger den epistemologiska 

utgångspunkten hermeneutik till grund för metodologin.  

 

Syftet med studien är att ta reda på hur researrangörer arbetar för att marknadsföra en 

turistdestination som drabbats av en kris. Baserat på detta kan det konstateras att den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt som är lämpad för det valda uppsatsämnet är 

socialkonstruktivism. Detta på grund av att marknadsföring är ett socialt konstruerat fenomen 

som inte skulle existera utan människans konstruktion. Ytterligare har studien haft en 

hermeneutisk inriktning där metodologin handlar om förståelse och tolkning. Jennings (2009) 

beskriver socialkonstruktivism som ett vetenskapligt perspektiv som är grundat i 

samhällsvetenskap, vilket innebär att ämnet studeras utifrån samhällets olika aspekter. Ayikoru 

(2009) menar att konstruktivismen grundades av en relativistisk ontologisk världsuppfattning. 

Ayikoru (2009) beskriver ytterligare att det är viktigt att ha en bra förståelse för de olika 

ontologiska synvinklarna, på grund av att det är dessa synvinklar som är grunden i 

konstruktivistiska filosofier och pekar på en övergripande uppfattning. Denna studie utgår från 

det idealistiska ontologiska antagandet om att verkligheten bara existerar på grund av människan. 

Holm Ingemann (2016) definierar idealism som en position där ontologin är baserad på 

människans tankar vilket är bestämmande för hur människor handlar, och därmed för hur 

samhället inrättas och utvecklas. Utifrån ovanstående resonemang kan idealistisk position 

kopplas samman med studien då fokus grundar sig på vilka olika strategier resesäljare applicerar i 

marknadsföringen efter en kris. Studien utgår således från att det är människan som påverkar 

samhället genom sin marknadsföring. Jennings (2009) och Ayikoru (2009) är eniga om att 

utgångspunkten för paradigmet är att verkligheten är skapad eller socialt konstruerad av 
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människan. Eftersom utgångspunkten i paradigmet handlar om att allt är skapat av människan är 

det viktigt att ha i åtanke att naturkatastrofer också är det. Synen är således enligt det 

socialkonstruktivistiska synsättet att människan är medproducent till katastroferna och den 

verklighet som uppstår (Jennings 2009). Utöver konstruktivismen ingår även den epistemologiska 

utgångspunkten hermeneutik i de idealistiska positionerna (Holm Ingemann 2016). 

Patel och Davidsson (2003) beskriver hermeneutik som en forskningsmetod och tolkningslära 

inom vetenskap. Det vetenskapliga förhållningssättet tillämpas när målet för undersökningen är 

att tolka, studera och förstå ett ämne. Holm Ingemann (2016) menar att tolkning handlar om att 

få ordning på budskapets substans och förståelse handlar om att få ordning på budskapets motiv. 

Utifrån detta resonemang kan det konstateras att kvalitativ metod är lämplig i syfte att tolka och 

förstå det valda ämnet. Patel och Davidsson (2003) menar att förståelse skapas genom språk, 

anförande och handling. Forskarens kunskap och tankar är en tillgång för att kunna tolka och 

förstå forskningsmaterial. Patel och Davidsson (2003) menar att forskares tolkningar även bygger 

på andra tolkningar som tidigare gjorts, vilket innebär att forskare använder andra forskningar för 

att kunna analysera och dra egna slutsatser. 

Hermeneutiken är mest lämpad för det valda uppsatsämne då vi vill skapa en djupare förståelse 

för det vi avser att undersöka. Det är även viktigt att ha möjligheten att tolka det materialet vi har 

valt att använda oss av, vilket är en stor del i hermeneutiken. Trots att vi intervjuar experter inom 

ämnet kommer vi göra vår egen tolkning av resultatet vi får fram. Den kunskap som kan utvinnas 

är således subjektiv kunskap. Detta hänger ihop med socialkonstruktivism då synsättet är att allt 

är skapat av människan. 
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3.2 Metodval 

I följande kapitel presenteras valet av metod som är en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. Vidare 

presenteras urvalet av resesäljarna samt bakgrundsfakta om informanterna och företagen vilka är; Ticket, 

Winberg Travel, Scandorama, TUI och Kilroy.   

 

3.2.1 Kvalitativ metod 

Genom en kvalitativ metod har vi kunnat samla in detaljerad, mjuk data för att få en djupare 

förståelse i det vi avser att undersöka och denna metod gjorde det möjligt att besvara 

frågeställningarna. Detta genom att metoden ger oss en djupare förståelse. Veal (2018) menar att 

termen kvalitativ används för att beskriva forskningsmetoder och tekniker som använder och ger 

upphov till kvalitativ information. Kvalitativ information rör sig om information i form av ljud, 

bilder och ord, till skillnad från kvantitativ information som rör sig om information i form av 

exempelvis siffror. Kvalitativ metod används för att förstå innebörden och samband (Alvehus 

2013). Detta hjälper oss att skapa en helhetsuppfattning i vårt material och se om det finns 

samband och olikheter i svaren från de olika resesäljarna som intervjuats. Veal (2018) menar att 

det kvalitativa tillvägagångssättet generellt tenderar att samla en hel del detaljerad information om 

relativt få ämnen, vilket är en fördel för undersökningen baserat på syftet. Detta till skillnad från 

den mer begränsade informationen om ett stort antal ämnen som är typiska för kvantitativ 

forskning. Det är dock möjligt att använda en kvalitativ metod som hanterar ett stort antal 

ämnen. 

Veal (2018) anser att kvalitativa metoder kan användas av pragmatiska skäl, i situationer där 

formell, kvantifierad forskning inte nödvändig. Utifrån detta resonemang går det att konstatera 

att kvalitativ metod är mest lämpad för vår undersökning då vi söker en djupare förståelse. Detta 

för att syftet med undersökningen är att ta reda på hur resebyråer eller researrangörer arbetar med 

marknadsföring efter en kris. Däremot kan det också finnas teoretiska skäl för att använda sådana 

metoder. Kvalitativ forskning bygger i allmänhet på tron om att personer som personligen är 

involverade i en viss situation är mest lämpade för att beskriva sina känslor, erfarenheter och syn 

med egna ord. Kvalitativ metod har präglats genom att forskaren refereras som 

forskningsinstrument i motsats till exempelvis undersökningsmetoder där forskningsinstrumentet 

är ett frågeformulär (Veal 2018). Genom att analysera och se hur olika sociala sammanhang 

hänger ihop är kvalitativ metod ett bra verktyg att använda sig av (Alvehus 2013)  
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Kvalitativa metoder finns i flera olika former. Några som ofta används inom turismforskning 

inkluderar intervjuer, gruppintervjuer eller fokusgrupper, deltagarobservation, bild- och 

textanalys, biografisk forskning och etnografisk metod (Veal 2018). I denna studie användes 

intervjuer för att få en djupare förståelse för varje intervjuperson och en ingående diskussion. 

Intervjufrågornas utförande förklaras mer utförligt i avsnitt 3.3.1.  

Tolkning som sker i analysen är en viktig del inom kvalitativ metod och tolkning görs genom att 

tolka problem med koppling till teori. I enlighet med den hermeneutiska utgångspunkten 

tolkades transkriberingen från intervjuerna till empirin. Därefter analyserades den insamlade 

empirin och teorin tillsammans i analysavsnittet. Genom att använda sig av detta redskap 

kommer tolkningen att bidra med utveckling av att skapa förståelse av omvärlden (Alvehus 

2013). Detta gör att ny förståelse för olika fenomen tillkommer och kvalitativ forskning är en bra 

metod som tillåter detta (Alvehus 2013). Kvalitativ metod inom forskning är ett sätt för forskaren 

att visa på vad man vill ha sagt och vad forskaren vill bidra med (Alvehus 2013). 

 

3.2.2 Kvalitativa Intervjuer 

För att samla in primärdata genom en kvalitativ metod använde vi oss av intervjuer (Kvale & 

Brinkmann 2014). Alvehus (2013) menar att en intervju kan ske ansikte mot ansikte, vilket också 

är vanligast. Däremot kan intervjun även genomföras genom skype, telefon eller chatt. Med 

hänsyn till tid och resurser valde vi att genomföra intervjuer via telefon. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) har telefonintervjuer många fördelar när det gäller tid och möjlighet att nå ut 

till människor som är svåråtkomliga geografiskt. Veal (2018) bekräftar detta och menar att 

telefonintervju är enkelt och snabbt att använda sig av när syftet är att få kontakt med olika 

människor på olika platser.  

Alvehus (2003) menar att intervjuer är ett bra sätt att komma åt en persons tankar och idéer om 

ett specifikt ämne eller ett tema. Utifrån detta resonemang går det att konstatera att intervju är en 

lämplig metod i denna undersökning då syftet är att komma åt informanternas tankar om ett 

specifikt ämne. Det finns mycket redskap att använda via kvalitativa intervjuer. Följdfrågor kan 

ställas för att försöka utveckla informantens svar, och att intervjuaren är tyst och lyssnar är ett 

viktigt inslag för att uppmuntra till att låta informanten prata vidare (Alvehus 2013). 

Johannessen och Tufte (2003) hävdar att det är vanligt att intervjuaren ställer följdfrågor för att få 

en djupare förståelse. Baserat på detta resonemang ansåg vi att det mest lämpliga 
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tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte och frågeställning var genom att göra 

semistrukturerade intervjuer. Veal (2018) menar att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

längd, djup och struktur. Metoden söker en djupare förståelse för det studerade ämnet än vad ett 

vanlig enkätundersökning gör, vilket vi upplevde att vi gjorde i vår studie då vi hade långa djupa 

intervjuer. Intervjun utgår från ett antal förberedda frågor som ställs och följdfrågorna baseras på 

informanternas svar, vilket gav oss möjligheten att få en djupare och bredare förståelse. 

  

3.2.3 Urval 

Johannessen och Tufte (2003) skildrar att kunskapen som de utvalda informanter erhåller om det 

studerade ämnet är väldigt viktigt. Utifrån detta resonemang tillämpades därför ett strategiskt 

urval. Strategiskt urval innebär att undersökaren själv bestämmer urvalet för att få en djupare 

kunskap och förståelse om fenomenet. Detta gjordes då vi själva valde vilka vi skulle intervjua. 

Syftet med studien är att undersöka hur resebyråer och researrangörer arbetar med 

marknadsföring efter en kris. Baserat på detta ville vi därför intervjua personer som arbetar med 

detta. För att få kontakt med potentiella informanten valde vi ut 15 resesäljares hemsidor där vi 

letade upp information om vem som var ansvarig. Detta gjorde vi genom att söka på resebyråer 

och researrangörer via google. På några av hemsidorna låg information om vem som var 

marknadsföringsansvarig uppe. I detta fall valde vi att direkt kontakta den personen via mail. De 

hemsidor som inte hade någon information om de anställda kontaktades istället genom 

kundtjänst där vi bad om att bli vidarebefordrade. Efter mailen hade skickats iväg valde vi att 

vänta i en vecka för att ge personerna tid på sig att svara. När veckan hade gått kontaktade vi de 

personer som inte hade svarat via telefon. Av 15 tillfrågade resesäljare valde 5 att delta i 

undersökningen. Till följd av terrorattentaten i Sri Lanka och SAS-strejken som pågick under 

studiens gång var det många ansvariga som var upptagna med att hantera dessa kriser. Detta 

gjorde att vi fick ett bortfall på 10 resesäljare som hade kunnat ge oss intressant och relevant 

information. Trots att det endast var 5 resesäljare som valde att delta så ansåg vi att materialet var 

tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställning. 

Nedan presenteras de informanter som valde att ställa upp. Det som presenteras är vilket företag 

informanten arbetar för, vilken slags resesäljare det är, vilken yrkesroll personen har samt hur 

lång tid respektive intervju tog.  
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Företag Resesäljare Yrkesroll Tidsomfattning 

Ticket Resebyrå PR- och 

Kommunikationsansvarig 

ca 30 minuter 

Winberg Travel Researrangör Marketing & Product Manager ca 50 minuter  

Scandorama Researrangör Marketing Manager ca 30 minuter  

TUI Researrangör Corporate Communication 

Manager 

ca 40 minuter  

Kilroy Resebyrå Commercial Manager ca 60 minuter  

 Tabell 1: Urval av informanter presenteras utifrån ordningen som intervjuerna gjordes. 
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3.2.4 Bakgrundsfakta om informanterna och företagen 

I följande avsnitt presenteras bakgrundsfakta om informanterna och de olika företagen. Avsnittet inleds med en 

tabell i syfte att ge en tydlig överblick av företagen. Vidare presenteras en mer djupgående beskrivning av 

informanterna och företagen. All information i följande avsnitt är inhämtat från intervjuerna.  

 

Resesäljare Etableringsår Antal 

anställda 

Anställda 

på mark. 

avd. 

Målgrupp 

Ticket 1989 Ca 350 8 Seniorer, Barnfamiljer, 

Yngre resenärer 

Winberg 

Travel 

1969 8 1 Aktiva medelålders, yngre 

resenärer 

Scandorama 1983 34 6 50+ 

TUI 1961 1600 (I 

norden) 

30 (I 

norden) 

Primära: Barnfamiljer, 

Pensionärer 

Kilroy 1991 30 3 15-30 år 

 Tabell 2: Bakgrundsfakta om resesäljarna presenteras utifrån aktör, etableringsår, antal anställda på företaget, 

antal anställda på marknadsföringsavdelningen samt målgrupp. 

  

Ticket 

Informanten på Ticket arbetar som PR och kommunikationsansvarig på företaget. Personens 

arbetsuppgifter handlar om att ansvara för tickets kommunikation, varumärke och PR. På 

specifikt den rollen har personen arbetat i två år. 
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Informanten berättar att ticket grundades år 1989, men var helt i drift 1990 och det finns ungefär 

340-350 heltidsanställda. På marknadsföringsavdelningen är antalet anställda totalt 8 stycken 

inklusive marknadschefen.  

Ticket fungerar som en återförsäljare men säljer även några egenpaketerade resor. 

Egenpaketerade resor innebär dock inte att ticket äger produkten själva. De paketerade resorna 

kan vara från antingen stora charterbolag eller resor som ticket själva plockat ihop, dvs när de 

plockar ihop reguljärflyg tillsammans med ett hotell. Ticket fungerar då som den ansvariga 

paketresearrangören, men äger inte ursprungligen produkten. Ticket erbjuder de flesta typerna av 

resor eftersom deras leverantörer i stort sätt erbjuder allting. De viktigaste eller populäraste 

destinationerna som ticket säljer är Mallorca, Grekiska övärlden och Kroatien på sommaren. 

Under vintern är det istället framförallt Kanarieöarna och Thailand. På våren och hösten kan det 

vara relativt spritt. Då är medelhavet populärt beroende på vilken del av säsongen det är, men 

också betydligt fler storstäder i Europa är populära. Tickets målgrupp är väldigt bred. Däremot 

har de primära målgrupper som är seniorer. Sekundärgruppen som Ticket försöker nå ut till är 

barnfamiljer. Tredje målgruppen är oftast yngre resenärer.  

  

Winberg Travel 

Informanten på Winberg Travel arbetar som Marketing and Product Manager. Personens 

arbetsuppgifter går ut på att sköta Winberg Travels marknadsföring. Informanten arbetar med de 

produkter som de säljer. Dessa produkter kan vara specifika destinationer eller olika typer av 

resor etc. I arbetsuppgifterna ingår även ansvaret för företagets hemsida. Personen har arbetat 

med den rollen på Winberg Travel i 14 år. 

Informanten berättar att Winberg Travel grundades 1969 och är just nu 8 stycken anställda, varav 

1 anställd på marknadsföringsavdelningen. Företaget säljer i princip huvudsak det som kallas för 

paketresor. En paketresa är det som omfattar två eller fler komponenter, vilket oftast är flyg och 

hotell. Winberg Travel skräddarsyr dessa paketresor och säljer även rundresor med guide. Även 

weekendresor erbjuds när en person köper flyg och hotell. Winberg Travels populäraste 

destinationer är USA, Nya Zeeland, Australien, Indonesien och Maldiverna. Winberg Travles 

målgrupp är främst aktiva personer i medelåldern samt unga resenärer.   
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Scandorama 

Informanten på Scandorama arbetar som Marknadschef för Scandorama och Ölvemarks 

Holiday, som även företagsmässigt benämns som Maxli Travel Group. Personens arbetsuppgifter 

är övergripande vad gäller marknadsföringen, allt från vad det gäller produktion av trycksaker 

och marknadsföringsmaterial i print och digitalt. Uppgifterna inkluderar även bearbetning av att 

få in nya kunder och bevara de befintliga som finns. Personen har arbetat med denna roll i 

ungefär fyra år. Informanten berättar att Scandorama grundades 1983 och det finns totalt 34 

anställda. Däremot ingår dessa 34 i både varumärket Scandorama men också i Ölvemarks 

Holiday. Utöver de 34 anställda finns det även ett hundratal projektanställda reseledare. På 

marknadsföringsavdelningen är det 6 anställda. Scandoramas koncept är att de erbjuder bekvämt 

färdigpaketerade resor ut i hela världen. Sedan två år tillbaka erbjuder de även samma koncept på 

resor utanför Europa, såsom Peru, Costa Rica, Kuba, Australien etc. De resealternativ som 

Scandorama erbjuder är paketresor, dvs färdiga paket. Huvudkonceptet är en färdig paketresa, en 

rundresa med reseledare, där kunden kan börja med antingen buss eller flyg. Målgruppen 

Scandorama fokuserar på är personer över 50 år.  

De viktigaste destinationerna som Scandorama erbjuder är Paris, Gardasjön, Storbritannien och 

Baltikum. Det kan däremot skifta lite från år till år, beroende på olika trender, tv-serier och 

influencers som gör att vissa destinationer får sina uppsving. Det skiljer sig även beroende på hur 

tryggheten är på vissa destinationer.   

  

TUI 

Informanten på TUI arbetar som kommunikationsansvarig för TUI Sverige. Informanten arbetar 

med kommunikation mot olika intressentgrupper. Informanten har arbetat generellt med 

kommunikation i ca fem år, men varit anställd på TUI i två år. På TUI Norden finns det ungefär 

1600 anställda. På marknadsföringsavdelningen uppskattar informanten att det finns ungefär 30 

anställda i norden. De resealternativ som TUI erbjuder är både paketresor och resor som inte är 

paket, d.v.s. resor när man bokar flyg och hotell separat. De säljer båda resor med flygbolag och 

hotell som de äger, men även flygbolag och hotell som de inte äger. De erbjuder allt från 

weekendresor, storstadsresor och solresor. Informanten beskriver att TUIs mål och strategi är att 

oavsett vilket resa som efterfrågas så ska de erbjuda den. TUIs viktigaste och populäraste 

destinationer på vintern är Thailand och Kanarieöarna. Kap Verde är också en destination 

vintertid som blir mer och mer populär och en viktig destination för företaget.  
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Sommartid är det Spanien, framförallt Mallorca, Cypern och Grekland som är viktiga. TUIs 

målgrupp är väldigt bred riktar egentligen in sig på alla som vill boka en resa. Trots att TUI har 

en bred målgrupp, menar informanten att de två största grupperna är barnfamiljer eller personer 

som är lite äldre, främst pensionärer.  

 

Kilroy 

Informanten på Kilroy arbetar som Commercial Manager på företaget. Personen är ansvarig för 

försäljning, budgetering och HR, d.v.s. ansvarig för personalen på Kilroy. Informanten har en 

liknande roll som VD. Arbetet är väldigt varierande, men mycket handlar om försäljning, 

uppföljning och organisering av personal. Informanten har arbetat på Kilroy i sammanlagt 15 år, 

men haft denna roll sedan 2015. Företaget startade 1946 som sfs resebyrå och blev sedan Kilroy 

1991. På företaget i Sverige finns det ungefär 30 stycken anställda. På 

marknadsföringsavdelningen i Sverige är det tre personer, vilket informanten anser vara mycket i 

förhållande till det totala antalet anställda. Detta på grund av att det är mycket som sker på 

Kilroys hemsida i nuläget. 

 

De resor som Kilroy erbjuder är framförallt väldigt mycket sammansatt resor med flyg och buss 

som involverar exempelvis en dykkurs eller en safari. Kilroy har inte några som helst fasta 

avgångar vilket innebär att de inte erbjuder färdiga paket. Resorna sätts istället ihop utifrån 

kundens önskemål. Informanten berättar att Kilroys målgrupp är personer mellan 15-30 år. De 

viktigaste resorna som Kilroy erbjuder är jorden-runt resor, vilket ofta handlar om att kunden 

åker på en lång backpackerresa och är borta under en längre period. Den vanligaste och största 

destinationen som Kilroy säljer resor till är Asien. Många flyger till Bangkok som första 

destination. 
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3.3 Tillvägagångssätt  

I följande avsnitt presenteras genomförandet av intervjuundersökningen. Det presenteras hur intervjuerna gick 

tillväga samt hur intervjuguiden utformades. Vidare beskrivs hur kodning- och analysprocessen utfördes där vi 

använde en kvalitativ innehållsanalys i syfte att få fram ett resultat.  

3.3.1 Genomförande av intervjuundersökning 

Smith (2017) menar att det är viktigt att ha en grundlig förståelse för undersökningens syfte inför 

intervjun. Eftersom personliga intervjuer endast är halvstrukturerade måste forskaren vara bekant 

med projektets mål för att kunna eftersträva ny relevant information som kan uppstå. Ytterligare 

krävs det att forskaren har förståelse för projektets mål för att inte driva iväg i andra 

samtalsämnen. Samtidigt som det är viktigt att veta vilken information som behövs för 

undersökningen så är det också viktigt att vara öppen för ny, oväntad men relevant information. 

Smith (2017) menar att nyckeln till att säkerställa att informationen som samlas in är relevant är 

genom att utveckla en intervjuguide. Guiden är en lista med frågor som ska täckas under hela 

intervjun. När vi utförde och bearbetade intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se 

bilaga 1) som var utformad för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Frågorna var 

även sammankopplade till det teoretiska ramverket för att ha en så bra grund som möjligt. För att 

få den informationen som krävdes och ha en välgjord struktur valde vi att dela in frågorna i olika 

teman; (1) Inledande frågor, (2) Bakgrund om företaget, (3) Marknadsföring, (4) Säkerhetsläge och hotbilder 

på en destination, (5) Marknadsföring vid en kris samt (6) Resesäljares roll vid en kris. I syfte att 

informanterna skulle få bättre förståelse för våra frågor och begreppen vi använder oss valde vi 

även att ha med en kort inledande bakgrundsinformation. För att informanterna skulle vara väl 

insatta och förberedda vid intervjutillfället skickades intervjuguiden ut där frågorna som skulle 

ställas presenterades. I samband med att guiden skickades, bifogades även i enlighet med 

personskyddslagen en samtyckesblankett för informanterna att signera inför intervjutillfället. 

Genom mailkontakt bokade vi in ett tillfälle som passade båda parterna. De fem intervjuerna 

utfördes fördelade på fyra dagar. Intervjuerna genomfördes genom att vi ringde den utsagda 

tiden. Startade samtalet med att tacka informanten för att personen valt att ställa upp och frågade 

om det var okej att vi spelade in samtalet. Alla informanter svarade ja. Vi använde oss av en 

diktafon för att spela in samtliga intervjuer. Vi följde sedan intervjuguiden och intervjuerna tog 

ungefär 30-60 minuter beroende på hur utvecklade svar vi fick. Vi var noga med att ställa 

följdfrågor i syfte att få så djup förståelse som möjligt för ämnet. Efter varje intervju 

transkriberades intervjuerna genom att skriva ner exakt allt som hördes från inspelningen. 
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3.3.2 Kodning- och analysprocessen 
  

När vi sammanställt intervjuerna använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys i syfte att få fram 

ett resultat (Johannessen & Tufte 2003). En kvalitativ innehållsanalys innebär att materialet 

vanligtvis kodas genom att det sätts in i olika kategorier. Kategorierna utgår från vilka teman som 

tagits upp i intervjuerna och ger ett grepp om vad intervjuaren tagit upp som är relevant för 

undersökningen. Denna process förekom även i enlighet med den hermeneutiska positionen då 

vi som forskare tolkade forskningsmaterialet i syfte att få ordning på budskapets substans och 

motiv. Kodning kan delas upp i fyra olika faser, vilka är; helhetsintryck, kodning, kondensering 

och sammanfattning (Johannessen & Tufte 2003). Helhetsintryck handlar om att inte gå in för 

djupt på innehållet utan endast fokusera på vilka huvudteman som finns i intervjuerna. De 

huvudteman vi utgick från var; (1) Marknadsföring av destinationer, (2) Säkerhetsläge, hotbilder 

& kriser på en destination, (3) Marknadsföring efter en kris samt (4) Resesäljares roll vid en kris. 

Dessa huvudteman arbetades fram genom att vi analyserade frågeguiden och undersökte vad som 

var relevant för syftet och frågeställningen. Johannessen och Tufte (2003) menar att det är viktigt 

att enbart ta till sig relevant information i denna process. Därför fokuserade vi även på att ta bort 

onödig information i denna fas. Kodning innebär en ytterligare avsmalning av materialet så att 

det kvarstående materialet kan besvara de aktuella forskningsfrågorna. Detta gjorde vi genom att 

texten delades upp i olika underrubriker baserat på relevanta begrepp för analysen. Vi analyserade 

begrepp som var återkommande i både teorin och empirin. De begreppen och underrubrikerna 

vi fick fram var; Destinationsmarknadsföring, Strategier, Kriterier, Kriser, Strategier efter en kris 

samt Inflytande och ansvar. Kondensering innebär att den kodade texten bearbetas. Detta 

applicerades genom att vi undersökte det relevanta materialet i syfte att göra det mer överskådligt. 

I processen bröt vi ner meningarna till kortare meningar som abstraherades till en kod som i sin 

tur beskrev meningens innehåll kortfattat. Sammanfattning innebär att det kondenserade (de 

abstraherade koderna) materialet sätts ihop vilket resulterar i nya beskrivningar och begrepp. 

Detta gjorde vi genom att vi jämförde våra intryck vi fått vid intervjun med intrycken vi hade 

efter att ha bearbetat och läst den befintliga texten. Visade det sig att vi såg några skillnader fick 

vi gå tillbaka och undersöka texten innan vi tillslut fick ett tillförlitligt svar (Johannessen & Tufte 

2003). 
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3.4 Metodkritik, etik och relevans 

I följande kapitel presenteras utmaningar som kan uppstå med den valda metoden samt hur vi kunde anpassa oss 

efter dessa. Vidare beskrivs potentiella etiska frågor och hur dessa ska beaktas. Avslutningsvis beskrivs begreppen 

validitet samt reliabilitet i förhållande till undersökningen.    

3.4.1 Metodkritik 

I en intervju uppstår maktrelationer och den som intervjuar har makt över vilka frågor som ska 

ställas medan informanten sitter med en makt där denne har information och åsikter som ska 

framföras (Grip 2004). Oavsett hur dessa maktförhållanden framträder bör man försöka anpassa 

det efter situationen beroende på i vilken miljö man utför intervjun i och vem det är man 

intervjuar (Grip 2004). Vi genomförde telefonintervjuer vilket gjorde att vi  behövde tänka på 

språket och hur vi pratade för att på ett professionellt sätt framföra frågorna och skapa en bra 

balans mellan oss och informanten. Även platsen är otroligt viktigt vid intervjuer för att i vårt fall 

vid telefonintervjuer inte bli störda av oljud utifrån, därför valde vi rum där vi inte skulle bli 

störda vid genomförandet av intervjuerna. I intervjuer är det viktigt att tänka på om en, eller i 

vårt fall båda, skulle intervjua en informant tillsammans, nackdelen med det är att en 

maktsituation kan uppstå när det blir två mot en och informanten kan känna sig i underläge 

(Trost 2010). Vi genomförde intervjuerna genom att endast en av oss ställde frågorna. 

I denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer som består av ett färdigskrivet 

formulär med färdiga öppna frågor. Med detta koncept krävs det att forskaren är extra 

uppmärksam och noggrann med att ställa följdfrågor då informanten har ordet och därmed 

lättare att påverka intervju innehållet (Alvehus 2013). Utmaningen med denna intervjuteknik är 

att intervjuaren låter samtalet flyta på så inte intervjun övergår till ett förhör eller liknande. Detta 

då det kan uppfattas som krystande och oftast fås inte all information genom ett förhör (Alvehus 

2013). Inför intervjuerna skickades intervjuguiden ut till alla innan intervjun skulle genomföras, 

detta för att  skulle kunna vara väl förberedda och eventuellt ta reda på information som kunde 

behövas. Nackdelen med det kan vara att vi inte fick deras första tankar eller reaktion kring 

frågorna utan när intervjun genomfördes var informanterna redan förberedda på vad som skulle 

komma. Under telefonintervjuerna spelades samtalen in med en diktafon och godkännande av 

informanten. Alvehus (2013) menar att det är viktigt att informanten är okej med inspelningen 

och att det bör tas hänsyn till hur de känner då samtalet kan bli annorlunda om informanten 

känner sig störd av detta. Fördelen med att spela in intervjuerna är att forskaren kan gå igenom 

hela intervjun och spola tillbaka för att inte missa viktig information (Trost 2010). Nackdelen är 
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att det tar lång tid att gå igenom allt material från inspelningen och transkribering tar lång tid att 

genomföra (Trost 2010). 

En annan nackdel kan vara om tekniken strular, dålig kvalité på ljudet via samtalet eller att 

diktafonen inte fungerar som den ska. Vi hade väl fungerande samtal och såg till att ha bra 

täckning samt testade diktafonen innan vi valde att ringa och allt fungerade under samtliga 

intervjuer. Från att första kontakten tas med informanten gäller tystnadsplikt, alla informanter 

har rätt till att vara anonyma och få en säkerhet genom att inget material av intervjuerna hamnar 

hos någon utomstående (Trost 2010). Vi bedömde att enda kopplingen vi behövde till 

informanterna var deras namn för att kunna nå dem för telefonintervjuer. Vad deras roll var i 

företaget bedömde vi också behövdes tas med då den spelade in i vilket information vi kunde få 

av källan. Vi bedömde att ingen känslig information behövdes från informanterna för att besvara 

vår frågeställning och i samarbete och godkännande av handledaren genomfördes 

intervjufrågorna. 

3.4.2 Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att etiska problem förekommer under hela 

intervjuundersökningen, och potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av 

undersökningen. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram fyra osäkerhetsområden som kan 

användas som ram när ett etiskt protokoll förbereds inför en kvalitativ studie. Ramen kan också 

användas som etiska påminnelser om vad som ska letas efter under en intervju. De fyra 

osäkerhetsområden är; (1) informerat samtycke; (2) konfidentialitet; (3) konsekvenser samt (4) 

forskarens roll. Informerat samtycke innebär att informanten informeras om det allmänna syftet 

med undersökningen, hur den är upplagt och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade 

med deltagandet. Vi var noga med att inför varje intervju få ett godkännande av att spela in 

intervjuerna samt vilka frågor som skulle ställas för att endast ställa de frågor vi behövde. 

Konfidentialitet i forskning syftar på de överenskommelser som deltagarna kommer överens om 

vad som kan göras med de data som de frambringar tillsammans. Det innebär vanligtvis att 

privata data som identifierar deltagarna i undersökning inte kommer att avslöjas. Detta gjorde vi 

genom att aldrig nämna informanternas namn i undersökningen. Konsekvenser som 

osäkerhetsområde innebär att konsekvenserna av en kvalitativ studie måste bedömas både efter 

den skada som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i 

studien ger. Vi bedömde att informanterna inte kunde ta skada av våran undersökning. Detta 

baserat på att ämnet inte är speciellt känsligt. Den etiska principen är att undersökningen ska göra 

gott, vilket vi ansåg att den gjorde. Forskarens roll som person, forskarens integritet, är vital för 
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den vetenskapliga kunskapens hållbarhet och kvalité i de etiska beslut som fattas under 

undersökningens gång (Kvale & Brinkmann 2014). Moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende är 

mer än abstrakt kunskap. Det handlar om forskarens moraliska integritet, empati, känslighet och 

engagemang (Kvale & Brinkmann 2014). Ramen för de fyra osäkerhetsområdena har i samband 

med dataskyddslagen applicerats på vår uppsats i syfte att ha de etiska frågorna i åtanke.   

Etiska problem som vanligtvis uppstår i intervjuforskning är, på grund av de asymmetriska 

maktrelationerna som råder mellan intervjuare och informanten att forskaren har mer makt. Grip 

(2004) är enig och menar att metoden rymmer ett hierarkiskt förhållande mellan intervjuare och 

informanten. Forskaren är vanligast den som innehar störst makt genom att vara den som 

utformar frågorna och gör analysen. Makt kan även påverkas av exempelvis ålder och kön. För 

att hantera detta problem tillämpades maktutjämningsåtgärder. Detta gjorde vi genom att tydligt 

presentera utgångspunkter och hur materialet skulle användas för informanten. Vi presenterade 

vilka frågor som skulle ställas i förväg genom att maila alla informanter vår intervjuguide. Genom 

att göra detta gynnade resultatet både undersökningen och informanterna. De kunde förbereda 

sig på frågorna vilket gjorde att vi förmodligen fick bättre information då de var mer pålästa. 

Samtidigt som informanterna själva kunde känna sig mer trygga genom att ha möjligheten att 

veta vilka frågor som ska ställas. Utöver det var vi noga med att informanterna fick information 

om hur processen skulle gå till och att de inte behövde svara på frågor som de inte var bekväma 

med. Vi gav även informanterna möjligheten att läsa de transkriberade intervjuerna, vilket en av 

dem valde att göra. 

 

3.4.3 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet och reliabilitet lämpar sig för intervjumetoden då 

de diskuterar sanningsvärdet i resultaten. Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens 

konsistens och tillförlitlighet. För att resultatet ska ha hög reliabilitet bör det vara detsamma vid 

upprepade försök. Begreppet handlar om huruvida informanten kommer förändra sina svar 

under en intervju och huruvida de kommer att ge svar till olika intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) diskuterar särskilt intervjuarens reliabilitet i relation till ledande frågor som avsiktligt kan 

påverka svaren. För att nå en så hög reliabilitet som möjligt har empirisk data stärkts genom 

tidigare forskning. Ytterligare strävade vi efter att beskriva på ett begripligt och intressant sätt hur 

vi som forskare har gått tillväga för att samla in och bearbeta data. Vi var även noga med att inte 

ha för ledande frågor. 
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Veal (2018) hävdar att information som samlats in med kvalitativa metoder har en större chans 

att vara internt giltig, till skillnad från information som samlats in med hjälp av exempelvis en 

kort enkätundersökning. Detta på grund av att mer tid och ansträngning har lagts ner i syfte att 

samla in den tänkbara informationen. Således bör utbytet mellan forskare och informant öka 

sannolikheten för att de förstår varandra. Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet hänför 

sig till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka, 

relevansen av insamlad data för det givna problemet. I till exempel en intervju handlar validitet 

om tillförlitligheten hos undersökningspersonernas rapporter och kvaliteten på själva 

intervjuerna. I en analys handlar validitet om huruvida de frågorna som ställs till en text är valida 

och huruvida logiken i de gjorda tolkningarna är hållbara. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

validitet kan hanteras genom att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kring resultaten vilket i sin 

tur leder till transparenta forskningsprocedurer och övertygande klarhet. För att nå högt 

sanningsvärde i undersökningen valde vi att ta fram frågorna till intervjuerna baserat på studiens 

syfte och frågeställning, detta för att få en så hög relevans som möjligt. Ytterligare arbetade vi 

med god validitet genom att skriva tydligt, klart, logiskt och argumenterande. Detta för att 

presentera undersökningen på ett trovärdigt sätt. Shenton (2004) menar att trovärdigheten ökar 

genom att låta studien granskas av kollegor, kamrater och akademiker. Även återkoppling som 

görs vid eventuella presentationer under studiens varaktighet ökar trovärdigheten (Shenton 

2004). Denna kvalitativa åtgärd gjordes i denna undersökning då studien presenterades både för 

handledare och opponenter på seminarier. Vid dessa tillfällen fick vi nya perspektiv, vilket kunde 

göra det möjligt att utmana våra egna antaganden, som annars lätt kan hämmas genom forskarens 

närhet i undersökningen. Genom att besvara frågor var det möjligt att förfina våra metoder, 

utveckla en större förklaring och stärka våra argument. En annan åtgärd för att skapa 

trovärdighet är att beskriva omgivning, informanter och teman i tjock detalj (Creswell & Miller 

2000). Enligt Denzin (1989 refererad i Creswell & Miller 2000) är tjocka beskrivningar djupa, täta 

och detaljerade accenter. För att använda denna åtgärd använder forskare ett konstruktivistisk 

perspektiv i syfte att kontextualisera de studerade personerna eller platserna. Skrivningsprocessen 

med tjock beskrivning är att ge så mycket detaljer som möjligt (Creswell & Miller 2000). Detta 

gjorde vi bland annat genom att presentera bakgrundsinformation om både företagen och 

informanterna i syfte att ge läsaren mer förståelse om det insamlade materialet. Ytterligare var vi 

noga med att alltid beskriva detaljerat hur processen gått till. Med dessa detaljer hjälper vi läsaren 

att förstå trovärdigheten i undersökningen.     
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4.0 Fem resesäljares arbete i fokus 
I empirikapitlet presenterar vi resultatet utifrån fyra olika huvudteman; (1) Marknadsföring av destinationer, (2) 

Säkerhetsläge, hotbilder & kriser på en destination, (3) Marknadsföring efter en kris samt (4) Resesäljares roll 

vid en kris. I varje huvudtema presenteras även underrubriker i syfte att göra temat tydligt för läsaren.  

4.1 Marknadsföring av destinationer 

4.1.1 Destinationsmarknadsföring 

Informanten på Ticket menar att de inte arbetar så mycket med marknadsföring av en destination 

då de endast är återförsäljare av resor. Företaget måste istället trycka på andra värden för att 

locka kunder. Destinationen i sig är således inte prio ett i Tickets marknadsföring. Enligt 

informanten handlar det om att se hur de kan erbjuda någonting annat som resenärer efterfrågat, 

och detta handlar framförallt om att vara bäst på service, väldigt hög tillgänglighet, kunna ha 

expertkunskaper kring resor och rådgivning. Informanten på Winberg Travel menar att de 

arbetar med marknadsföring av en destination genom att på sin hemsida ha destinationer 

uppdelade i olika flikar. Under flikarna går det att läsa om vad landet har att erbjuda en turist. 

Där plockas även fakta som kan vara av intresse fram för en resenär. Under dessa flikar har 

Winberg Travel, enligt informanten, även tagit fram ett antal olika förslag på olika typer av 

skräddarsydda resor, allt från dykresor, vandringsresor, sol-och badresor till kulturresor. En typ 

av strategi är att företaget ger förslag på olika typer av resor och olika typer av innehåll, berättar 

informanten på Winberg Travel. Informanten på Scandorama menar att företaget erbjuder 

väldigt många destinationer. Till följd av detta så berättar informanten att det är svårt att gå in på 

djupet av en specifik destination. Företaget arbetar mer med varumärkesspridande och helheten 

de har. Trots detta menar informanten att det är klart att de lyfter specifika destinationer med 

sina nyhetsbrev eller på sociala medier. Strategierna de använder beror mycket på vad omvärlden 

säger. Det kan exempelvis vara så att t.ex. ett tv-program är väldigt aktuellt och då leder det till 

att säljare rider på den vågen, berättar informanten. Informanten på TUI menar att de arbetar 

med marknadsföring av en destination genom att de tittar på vilka destinationer som är viktiga 

för dem att sälja. Marknadsföringens syfte handlar om att få någonting sålt. TUIs marknadsföring 

kan delas in i olika syften enligt informanten. Dels en marknadsföring som sker mer taktiskt och 

dels marknadsföring som är mer varumärkesbyggande. Varumärkesbyggande handlar om att 

förmedla TUI som varumärke, och där företaget ska väcka en känsla, eller köplust, så att 

kunderna blir sugna på att resa.  



 31 

Det taktiska handlar mer om erbjudanden, mer fokus på destinationerna i sig. Informanten 

menar att marknadsföringen i sociala medier eller i annonser ofta sker väldigt taktiskt, det handlar 

mycket om erbjudanden. Informanten på Kilroy menar att de arbetar med marknadsföring av 

både en destination men också resor i sig. Företaget har bland annat, enligt informanten, 

samarbeten med turistorganisationer, till exempel Fiji. Informanten menar att Fiji har en väldigt 

stor och stark turistorganisation som de ofta samarbetar med. Turistorganisationen vill att Kilroy 

ska marknadsföra Fiji som destination, vilket Kilroy även får marknadsföringsbidrag för att göra. 

I dessa fall lägger företaget upp kampanjsidor och marknadsför dem under en viss period, 

berättar informanten på Kilroy. Utifrån ovanstående resonemang kan det konstateras 

marknadsföringen av en specifik destination skiljer sig markant beroende på vilket typ av 

försäljare det är. Ett stort charterbolag som TUI har mer påverkan över hur de lyfter fram en 

destination till skillnad från en återförsäljare som till exempel Ticket.  

  

4.1.2 Strategier 

Informanten på Ticket menar att de inte har några speciella strategier för marknadsföring, utan 

driver mera kampanjer. För att nå ut till målgruppen använder Ticket de flesta kanaler berättar 

informanten. Allt från mer analoga kanaler, annonsering och utomhusreklam till sociala medier. 

Ytterligare menar informanten att de marknadsför sig på sin egen sajt men även på andra sajter 

också. Utöver det använder Ticket också google samt tv-reklamer. Informanten på Ticket menar 

att det är viktigt att ha rätt mediemix och att inte gå så brett. Informanten på Scandorama är enig 

och berättar att det är bra att ha en mix på de olika medierna. Informanten berättar även att det 

är viktigt att noga tänka igenom var kunderna finns någonstans. De kanaler som används mest är 

print, morgon- och kvällstidningar. Utöver det är även det digitala, så som facebook och 

instagram viktigt enligt informanten. Informanten på Winberg travel menar att en strategi de 

använder sig av är att endast marknadsföra destinationer digitalt, vilket innebär att de valt att inte 

marknadsföra genom printmedia, som till exempel Scandorama gör. Utöver det menar 

informanten på Winberg Travel att de anpassar sin marknadsföring i språk och bild mellan de 

olika destinationerna. De har ingen specifik mall eller modell som de följer. För att nå ut till 

målgrupperna menar informanten på Winberg Travel att de arbetar med sin egen hemsida, 

Facebook, instagram, nyhetsbrev och till viss del pressreleaser.  

 

Informanten på TUI menar att en strategi som de använder är att arbeta mycket med inspiration. 

Det arbetas mer och mer med inspirationskällor, vilket innebär att de publicerar väldigt mycket 
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inspiration om resmålen på sin hemsida. Informanten menar att de använder den strategin för att 

de ser att det är någonting som kunderna vill läsa. Inspirationen kan vara artiklar som exempelvis 

beskriver ”de fem härligaste stränderna som turisterna inte känner till på Mallorca”. Informanten 

tillägger att denna inspirerande strategi är mycket viktigt i TUIs marknadsföring. TUI’s informant 

berättar att de kanaler som TUI använder i sin marknadsföring är i princip alla, vilket inkluderar 

banners, sociala medier såsom TUI-appen, facebook, instagram, snapchat och den egna 

hemsidan men även i förtjänade medier som exempelvis tidningar, radio och PR. Informanten 

menar att en fördelen med att synas i PR är att TUI får en hög trovärdighet, dvs om en journalist 

skriver att de är bra. Genom att det är journalisten som säger det och inte TUI själva så ger det 

en hög trovärdighet hos mottagaren. En strategi som Kilroy har, enligt informanten, är att 

undersöka vart efterfrågan är störst. Informanten menar att de tittar på destinationer som de vet 

är populära och när kunder vill boka dem. De tittar på bokningsmönster och när det är tydligt att 

en viss destination är populär så försöker Kilroy förstärka marknadsföringen i de perioderna. 

Informanten menar att de använder samma slags strategi för alla destinationer. Kilroy 

segmenterar även väldigt hårt, enligt informanten, så marknadsföringen blir mycket inriktad till 

en viss ålder. De riktar all sin marknadsföring till studenter och ungdomar. Kilroys målgrupp, 

enligt informanten, är ungdomar mellan ca 15-30 år. Informanten menar att de kanaler som 

företaget använder för att nå ut till målgruppen är sociala medier. De marknadsför sig via 

Facebook, Instagram och Youtube. De senaste två åren berättar informanten att Kilroy även 

ändrat upplägg för hur de framställer bilder i marknadsföringen. De bytte hela sin branding och 

ändrade bildmanér. Informanten menar att de jobbar väldigt mycket med bilder på Kilroy. De 

använder helst rörliga bilder som inkluderar sin målgrupp. 

  

Vi vill egentligen inte bara ha fina bilder med palmer och stränder som alla andra har, 

utan vi vill gärna att det ska vara människor med på bilderna. Gärna unga människor, 

och vi vill gärna att det ska vara med lite av de aktiviteterna som vi gör, som surf, dyk 

och roadtrips. (Informant Kilroy, 2019) 

  

Marknadsföringsmässigt anser informanten att Kilroy inte har så stor roll i turismutvecklingen på 

de destinationer som de säljer resor till. Speciellt i jämförelse med stora charterbolag som TUI, 

Ving och Apollo. De företagen har större påverkan då de har egna hotell och har även möjlighet 

att erbjuda arbetstillfällen, berättar informanten på Kilroy. Detta är något som informanten på 

TUI är enig om. Informanten anser att researrangörers roll i marknadsföringen är viktig på grund 

av att jordens befolkning är helt beroende av turism. På destinationer som vi svenskar reser till, 

exempelvis Afrika eller Asien, jobbar nästan alla människor på ett eller annat sätt inom 
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turismnäringen, oavsett om de kör taxi, jobbar på hotell eller i restaurang. Informanten menar 

således att researrangörer är helt avgörande för väldigt många länder runt om i världen. Även 

informanten på Scandorama anser att researrangörers roll i marknadsföring är viktigt i 

turismutvecklingen på destinationerna som erbjuds. Att använda lockade sätt och lockade bilder i 

marknadsföringen för att locka fler besökare. Se till att kunderna är intresserade för och börjar 

läsa mer om en specifik destination berättar informanten på Scandorama.  
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4.2 Säkerhetsläge, hotbilder & kriser på en destination 

4.2.1 Kriterier 

Informanten på Ticket menar att de inte har några specifika kriterier i val av destination utifrån 

säkerhetsläge och hotbilder. Detta på grund av, som tidigare konstaterat, att Ticket är en 

återförsäljare. Informanten menar att de säljer det som leverantörerna erbjuder. Informanten 

menar således att säkerhetsläget inte påverkar speciellt mycket. Däremot görs självklart en 

bedömning för huruvida säker en destination är, något som också påverkar och reglerar hela 

branschen, berättar informanten. Om det är något som innebär ett förändrat säkerhetsläge, som 

t.ex. terrorvågen i Sri Lanka, så erbjuder oftast alla flygbolag sina resenärer som ska dit att de kan 

avboka sina rutter eller erbjuda pengarna tillbaka. Det kan handla om massor av olika slag av 

åtgärder. Informanten tillägger att de följer vad leverantörerna gör eftersom de själva inte äger 

den faktiska resan. Informanten på Winberg Travel menar att de väljer destinationer att sälja 

utifrån säkerhetsläge och hotbilder genom att följa utrikesdepartementet (UD). Informanten 

menar att det är UDs kriterier som följs, men däremot tittar de även internt på vad de själva anser 

att man kan sälja. Ett exempel som informanten tar upp är krisen i Sri Lanka. Där har UD gått ut 

med avrådan. Åker en turist till ett land som UD har en avrådan på så gäller inte längre 

reseförsäkringen. Winberg Travel, som leverantör får heller inte sälja resor till resmål som har en 

avrådan från UD, eftersom de är med i svenska resebyråföreningen, berättar informanten. 

Informanten menar att en kris således kan bli ett väldigt stort ekonomiskt bakslag för den 

resebyrå som har arrangerat och sålt resan. Kriterierna för vad som anses vara en trygg och säker 

destination baseras således på UD, enligt informanten på Winberg Travel. Informanten på 

Scandorama menar att de väljer destinationer att samarbeta utifrån säkerhetsläge och hotbilder 

genom att hålla sig uppdaterade med vad som händer runt om i världen. Informanten menar att 

Scandorama inte är intresserade av att utsätta sina kunder för en risk. Samtidigt märker de ganska 

snabbt försäljningsmässigt när det händer någonting på en destination, hur försäljningen upphör. 

Beroende på vad som händer inaktiveras försäljningen från krisdrabbade destinationer. 

Informanten berättar att den senaste krisen som hände var terrordåden i Sri Lanka. Så resorna dit 

har ställts in. Däremot finns resan kvar på hemsidan. De förklarar dock att de avvaktar läget och 

UDs rekommendationer samt att de återkommer när läget känns tryggare. Vilket är 

återkommande för liknande kriser. Är det oroligt i ett land så är det inte ens öppet för diskussion 

om de ska införa resor till den destinationen eller ej. Det är en självklar sak för Scandorama att 

inte ens diskutera, berättar informanten. Informanten på TUI menar att TUI väljer destinationer 
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utifrån säkerhetsläge och hotbilder baserat på vart kunderna vill resa. Det är TUIs utgångspunkt, 

enligt informanten. De väljer destinationer där det finns en efterfrågan på resor. Tilläggsvis 

menar informanten att TUI aldrig gör en bedömning av säkerhetsläget själva. De låter UD 

bestämma var svenskar ska vistas och vart det är säkert eller inte. Om UD avråder från att resa 

till en plats, så kommer inte TUI att sälja den destinationen, berättar informanten. Trots att TUI 

aldrig bedömer säkerhetsläget själva så är det självklart att efterfrågan på en osäker destination 

kommer vara lägre, vilket gör att de inte kommer erbjuda den destinationen. ”Jag skulle säga att 

våra kunder bestämmer vart de vill resa, och UD bestämmer vart det är säkert. Och det är det vi 

utgår från.” (Informant TUI, 2019) Informanten på Kilroy menar att de aldrig väljer att 

marknadsföra resor på destinationer som är i ett dåligt säkerhetsläge eller har en hotbild på sig. 

För att avgöra om en destination är trygg eller säker, menar informanten att Kilroy går efter UDs 

rekommendationer. När UD avråder resor till en specifik destination tar Kilroy bort all 

annonseringen. Däremot säljer de fortfarande resor dit. Detta på grund av att flygresor säljs 

online där det inte finns någon som har koll. I villkoren som kunden måste klicka i står det alltid 

att det är kunden som har allt ansvar. Att det är kunden som bör vara uppdaterad om 

säkerhetsläget. I villkoren finns även en länk till UDs reserekommendationer, berättar 

informanten på Kilroy. Utifrån ovanstående resonemang går det att konstatera att alla resesäljare 

har gemensamt att de utgår från UDs rekommendationer när de ska välja vilka resor som bör 

säljas.  

  

4.2.2 Kriser 

Eftersom Ticket säljer resor över hela världen har de, enligt informanten, varit igenom i stort sett 

alla olika kriser, såsom 9/11, tsunamis, askmoln och terrordåd. Däremot har aldrig Ticket som 

varumärke påverkats av att de säljer resor till en viss destination, berättar informanten. Dock 

menar informanten att det förmodligen kan påverka varumärket om företaget är ett sådant som 

riktar in sig på specifika destinationer, som exempelvis Turkiet som många fortfarande undviker 

på grund av den oroliga politiken. Kriser som Winberg Travel påverkats av, enligt informanten, 

är terrordåden i Sri Lanka, askmolnen i Argentina och rödskjortorna som ockuperade flygplatsen 

i Thailand. Informanten menar att stora och små kriser händer hela tiden. Företaget drabbas på 

två sätt av dessa kriser, berättar informanten. Det ena är att de drabbas ekonomiskt, då det inte 

finns några försäkringar att ta som företag. Det andra sätter företaget kan drabbas på är 

varumärkesmässigt. Dock handlar det om hur företaget handskas med krisen. Är de snabba, 

effektiva, vet vad de håller på med, och följer lagen så anser informanten att varumärket inte blir 
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speciellt drabbat. Informanten menar också att bokningstappet skiljer sig mycket beroende på 

vilken kris eller vilken destination det är. Svenskar har enligt informanten väldigt kort och 

selektivt minne. Med Thailand som exempel, där kan det hända i princip vad som helst och ingen 

bryr sig, berättar informanten. Thailand ses en väldigt trygg destination oavsett vad som händer. 

Men t.ex. Sri Lanka som tidigare haft en jobbig historia av inbördeskrig och liknande ses inte alls 

som en säker destination, fortsätter informanten. Nya Zeeland som haft två ganska stora 

jordbävningar de senaste 10-15 åren reser sig upp och skakar av sig de negativa effekterna. Enligt 

informanten verkar inte resenärer bry sig speciellt mycket på grund av att landet har ett väldigt 

bra rykte av att vara en säker destination. Hur en kris påverkas beror således väldigt mycket på 

vilken destination den sker på och hur svensk media framställer det, berättar informanten på 

Winberg Travel. Informanten på Scandorama berättar att det inträffat flera kriser på de 

destinationer som företaget erbjuder. De hade exempelvis en väldigt efterfrågad resa till Ukraina 

som sålde väldigt bra för ett antal år sedan, berättar informanten. Det blev sedan inbördeskrig på 

destinationen och Scandorama ställde in alla resor dit. Sedan dess har de inte tagit upp den 

destinationen igen, fortsätter informanten. Ett annat exempel på en kris som informanten tar upp 

som hade effekt på företaget var terrordåden i Paris. Informanten berättar att Paris alltid varit en 

av Scandoramas absolut största destinationer. Det var ingen säkerhetsrisk på destinationen så 

Scandorama sålde fortfarande resor dit, men helt plötsligt ville ingen åka dit. Informanten menar 

att det tagit lång tid för Paris att återhämta sig efter krisen och det är först nu det försäljningen 

ökat igen. Informanten på Scandorama är även enig med informanten på Winberg Travel och 

tillägger att krisers effekter skiljer sig åt beroende på vilken destination det är. Terrordåden i 

Berlin gav inte alls samma effekt som i Paris. Detta förmodligen för att terrordåden i Paris var ett 

av de första i Europa som gjorde att människor blev väldigt tagna av det. Vilket i sin tur ledde till 

att Paris som destination tvärdog, berättar informanten. Även informanten på TUI berättar om 

kriser som företaget varit med om. Några av dessa statskuppen i Turkiet för några år sedan, samt 

tsunamin i Thailand som inträffade på plats där de hade väldigt mycket kunder. Informanten 

menar att kriser inträffar väldigt ofta. Kriser som skapar oro har enligt informanten en större 

påverkan på turister och bokningar. Till exempel en strejk skapar ingen oro hos kunder, utan 

snarare ilska. Medan ett terrorattentat skapar en oro eller rädsla som sitter i längre, och har i sin 

tur en mer långtgående effekt än ett tillfälligt trassel, berättar informanten. Informanten på Kilroy 

menar att företaget har relativt stor erfarenhet av att kriser inträffat på de destinationer som de 

säljer resor till. Kriser som drabbat Kilroy hårdast var bland annat bombningarna på ett diskotek 

på Bali, berättar informanten. Krisen påverkade Kilroy mycket på grund av att det drabbade den 

specifika målgruppen. Även tsunamin var betydande för Kilroy då de har och hade en väldigt 
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stor grupp som åker till Thailand, fortsätter informanten på Kilroy. Ytterligare var jordbävningen 

i Nepal 2015 en stor händelse för företaget. Det var dock inga av Kilroys kunder som skadades 

då. Informanten menar även att bokningstappet skiljer sig väldigt mycket beroende på vilket typ 

av kris det är. Det är ofta mycket värre när ett terrorattentat inträffar. Däremot menar 

informanten att människor blir mer placebo ju oftare det händer. Informanten är även enig med 

tidigare informanter om att det skiljer sig mellan olika destinationer. Till exempel Sri Lanka som 

varit en väldigt osäker destination i många år på grund av inbördeskrig påverkas hårdare än 

någon annan destination med bättre rykte, berättar informanten. En strejk påverkar inte Kilroy i 

någon större utsträckning, mer än att de blir arga på flygbolagen. Informanten tillägger att 

terrorattentat är den värsta slags krisen. Detta på grund av osäkerheten och möjligheten av att det 

kan hända. Det blir en så pass stor osäkerhetsfaktor i det, berättar informanten. 
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4.3 Marknadsföring efter en kris 

4.3.1 Strategier efter en kris 

Då ticket endast är återförsäljare och inte äger sina egna produkter berättar informanten att de 

inte påverkas så mycket marknadsföringsmässigt av att en destination drabbas av en kris. 

Däremot menar informanten att de alltid måste se till så att de inte har specifika kampanjer som 

är på gång om en krisdrabbad destination. Detta för att Ticket fortfarande fungerar som 

avsändare och står för materialet de säljer, vilket gör att de måste säkerställa att det inte är någon 

resa som är på väg ut för försäljning. Informanten menar att strategin marknadsföringsmässigt är 

att kolla igenom de texter som är på väg ut.  

  

Men om vi skulle gå ut och ha nån annons inför vintern, till exempel Sri lanka som förut 

varit ett väldigt populärt resmål och spännande att skriva om, och som vi även lyft flera 

gånger i våra kanaler. Det skulle vi ju aldrig göra nu till exempel, så det är klart man får 

omvärdera om man pratar om det eller inte. (Informant Ticket, 2019) 

  

Beslutet att börja marknadsföra krisdrabbade destinationer igen sker när läget på destinationen är 

rätt. Informanten menar att turister måste kunna återvända för att kunna börja marknadsföra 

igen. Detta beror också väldigt mycket på vilket typ av kris det är. Informanten tillägger att de 

stora charterbolagen förmodligen är mer såna som marknadsför destinationerna specifikt. 

Informanten på Winberg Travel menar att företagets marknadsföringsstrategi efter en kris är att 

ligga lågt. Beslutet om att börja marknadsföra en destination sker genom att hela tiden känna av 

marknaden. Informanten menar att det ofta inte är någon idé att försöka hårdsälja en destination 

som är orolig. Detta för att Winberg Travel enligt informanten är för små för det. Är det däremot 

ett stort charterbolag som försöker samma sak, så finns det förmodligen högre odds för 

framgång berättar informanten. När det gäller Winberg Travel så måste de känna av och agera 

när kunder börjar efterfråga destinationen igen. Informanten beskriver också att 

marknadsföringen får högre krav på sig på en krisdrabbad destination. Det ställer högre krav på 

företaget och att de förmedlar destinationen med rätt typ av tonläge. Informanten menar att det 

inte går att köra samma race som innan. Khao lak till exempel, som drabbades väldigt hårt av 

tsunamin, där går det inte att förmedla samma typer av bilder med kritvita stränder och klarblått 

vatten, berättar informanten. Detta på grund av att det är många som associerar det med helt 

andra saker. Där är strategin att ha rätt ton och försöka förmedla att det var en underbar plats 
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tidigare, men att det fortfarande är en underbar plats, och att turisterna inte får glömma bort att 

det finns människor som behöver dem, berättar informanten. När Winberg Travel började sälja 

och marknadsföra Khao Lak igen så skrev de, enligt informanten, om sina hemsidor och försökte 

få kunderna att verkligen förstå att det inte är vanvördigt att åka till dessa destinationer, utan 

snarare tvärtom. Det finns lokalbefolkning som bor kvar på de här platserna, som behöver 

turisterna, för thailändarna livnärde sig på dem. Informanten menar att man inte gör någon en 

tjänst av att ge sig hän till en irrationell rädsla, utan istället förändra tonen till det bättre. Det 

krävs att man är lätt på handen och att man är lyhörd i sin marknadsföring. Det handlar om att 

ha en väldigt empatisk ton som förmedlas i bilder på både sociala medier och hemsidan, berättar 

informanten på Winberg Travel. Informanten på Scandorama menar att det inte är lönt att 

marknadsföra en krisdrabbad destination. Detta på grund av att de vet att kunderna inte vill åka 

dit. Informanten menar att man får lägga destinationen på hyllan och anpassa antalet avresor till 

efterfrågan. Marknadsföringen kommer igång när de själva känner att det inte är någon risk att 

åka till den krisdrabbade destinationen längre. ”Då får man pusha på för destinationen så folk får 

upp ögonen och blir sugna på att åka dit igen.” (Informant Winberg Travel, 2019) 

 

Informanten lyfter även upp att de inte varit med om så många kriser som drabbat så hårt, vilket 

gör att de heller inte har så mycket erfarenhet kring det. Däremot gäller det enligt informanten att 

hålla sig uppdaterad av vad som händer och vad som skrivs om destinationen. Informanten på 

Scandorama berättar att de inte har någon strategi marknadsföringsmässigt. Det beror på vad 

som händer, hur det händer, vart det händer och när det händer, fortsätter informanten. Vilket 

gör att det mest är ett beslut man får ta om det händer. Informanten berättar vidare att de inte har 

någon erfarenhet av att deras marknadsföring hjälpt en krisdrabbad destination att få besökare. 

Detta på grund av, som tidigare konstaterats, att de inte anser att det är lönt att marknadsföra en 

destination som ingen ändå vill åka till, enligt informanten. Beslutet av att marknadsföra igen sker 

när det är lugnt att börja åka dit. ”Vi följer UD, men bara för att UD säger att det är okej att åka 

dit så slår inte vi på stora trumman och säger att nu är det okej att åka dit. Vi låter folk återhämta 

sig litegrann innan man sen marknadsför det igen.” (Informant Winberg Travel, 2019) 

 

Informanten menar även att det går att lägga lite extra tryck på destinationen när risken är över, 

för att folk ska förstå att det är lugnt att åka dit igen. Detta menar informanten på Scandorama 

att de gjorde när det var dags att marknadsföra Paris efter terrordåden. Då tryckte de lite extra 

genom att skicka ut extra nyhetsbrev om destinationen, i syfte att få in en sinnesstämning för 

Paris och allt det vackra som finns där, berättar informanten. Informanten på TUI anser att TUIs 
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marknadsföring har betydelse för en krisdrabbad destination då de vill vara med och bygga upp 

en destination. En kris är någonting som drabbar en utsatt destination väldigt hårt i vissa fall. Till 

exempel efter tsunamin i Thailand så ville TUI vara med och återuppbygga turismen i landet så 

fort det var säkert och tryggt att vara där, berättar informanten. Detta för att turismen är så pass 

viktig i Thailand. Informanten anser att TUI ur ett moraliskt perspektiv har en skyldighet att 

försöka hjälpa landet. Däremot menar informanten att TUI fortfarande ett företag som lägger 

första prio på att alltid leverera en bra produkt till sina kunder, vara lönsamma och tjäna pengar. 

Detta gör att de alltid kommer rikta in sig på de destinationer där det finns en efterfrågan och 

lönsamhet. ”Men marknadsföringens betydelse blir jättestor efter en kris, för att få igång 

försäljningen till destinationen igen. Jag skulle inte säga att vi har en skyldighet, men effekten är 

ju stor för destinationen.” (Informant TUI, 2019) Däremot menar informanten att TUI inte har 

någon speciell strategi eller modell marknadsföringsmässigt vid en kris. Trots detta menar 

informanten att TUIs marknadsföring av en krisdrabbad destination har hjälp destinationen. 

Detta för att TUI åtminstone är enligt informanten, Europas största resebolag, och dit TUI tar 

sina kunder är helt avgörande för destinationerna. Om man tittar på exempelvis Turkiet, så är det 

extremt viktigt för landet att det finns turism där, berättar informanten. De har även drabbats 

väldigt hårt av att det varit väldigt låg turism där de senaste åren på grund av oroligheter. 

Däremot menar informanten att TUI i dagsläget pratar mycket om Turkiet i sina kanaler igen 

vilket självklart har en stor effekt på destinationen. Informanten menar att TUI hjälper till att 

driva den positiva utvecklingen och demokratiseringsprocessen, och den öppenhet som inte finns 

utan turism. Skillnaden i vad TUI försöker förmedla i sin marknadsföring är dock inte stor i 

jämförelse med en destination som är krisdrabbad och en som inte är det, enligt informanten. 

Informanten menar att de försöker, oavsett situation, förmedla de positiva aspekterna av en 

destination och pratar inte så mycket om historia, d.v.s. kriser som hänt etc. Däremot kan det 

vara så att TUI påverkar kunder på sin sajt när det kommer till bokningsskedet, berättar 

informanten. Till exempel om någon ska åka till Egypten som är väldigt oroligt. Då kan TUI, 

enligt informanten, informera om det, att man inte ska vara i stora folkmassor och vara 

uppmärksam. Beslutet att börja marknadsföra en krisdrabbad destination sker så fort som de 

svenska myndigheterna anser att det är tryggt att vara på destinationen, berättar informanten. 

Tilläggsvis så fort TUI har ett behov av att sälja den specifika destinationen. Då börjar dem 

marknadsföra den igen, enligt informanten. Informanten på Kilroy anser att marknadsföring har 

väldigt stor betydelse efter en kris. Däremot anser informanten att det är viktigt att inte 

marknadsföra destinationen när krisen precis hänt. Beslutet om att börja marknadsföra en 

destination på Kilroy igen sker främst när UD tagit bort sin avrådan, berättar informanten. 
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Informanten menar att man aldrig ska marknadsföra en destination där det finns en avrådan. 

Utöver det krävs det att det ska vara lönt också, där det finns en efterfrågan, fortsätter 

informanten. Kilroy försöker, enligt informanten, mest lyssna på säkerheten och tryggheten 

innan de kan börja lyssna på att leverantörerna behöver mer kunder. Informanten menar att det 

är jättetragiskt att leverantörerna sitter utan kunder. Trots detta måste Kilroy känna att det är 

säkert att skicka sina kunder till dessa destinationer. ”Vi skulle nog först kolla på avrådan, och sen 

skulle vi lyssna på vad våra leverantörer säger, utan att ta beslutet. Och så skulle vi nog titta lite 

på hur konkurrenterna gjorde också.” (Informant Kilroy, 2019) Informanten berättar att Kilroy 

inte följer någon specifik strategi eller modell för att marknadsföra en krisdrabbad destination. 

Informanten menar att de kör på som vanligt marknadsföringsmässigt. Bilden de försöker 

förmedla efter en kris är att kunderna reser i grupp tillsammans med en leverantör som en 

trygghetsgrej. Informanten menar även att det skulle tryckas lite extra på att resa tryggt. En 

svårighet för Kilroy i krissituationer är när kunder som är ute och backpackar inte bokat något 

hotell, utan endast flygbiljetten. Därför menar informanten att de även skulle förmedla budskapet 

att boka allt innan. Då vet Kilroy vart kunderna är och de har möjligheten att få bättre service. 

”Vi skulle nog försöka förmedla kvalité och genom att marknadsföra mer ordnande gruppresor 

och att man bokar ett paket med annat inkluderat.” (Informant Kilroy, 2019) 
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4.4 Resesäljares roll vid en kris 

4.4.1 Inflytande och ansvar 

Ticket har enligt informanten en betydande roll i återhämtningsprocessen för en krisdrabbad 

destination. På grund av att de når ut till väldigt många resenärer i hela Sverige så menar 

informanten att det absolut kan spela väldigt stor roll om de går ihop med någon arrangör för att 

marknadsföra en specifik destination. Informanten anser dock att hela turismbranschen har en 

betydande roll. Men anser däremot att de stora charterbolagen har en större påverkan än Ticket 

på grund av att det är de som marknadsför destinationer mer specifikt. Nyckeln till att bygga upp 

förtroende för en krisdrabbad destination handlar om att vara öppen och transparent med vad 

som pågår och händer. Inte försöka mörka någonting, berättar informanten. Även hänvisa till 

UDs rekommendationer om det är någonting som är större, samt följa deras riktlinjer. ”Jag tror 

på öppenhet och transparens helt enkelt.” (Informant Ticket, 2019) Informanten på Winberg 

Travel menar att de har väldigt lite inflytande som researrangör på en krisdrabbad destination. 

Det enda informanten anser att företaget kan göra är att sälja resor så det kommer resenärer till 

destinationen, vilket leder till att de vidare gör av med pengar och bidrar till återhämtning och 

återuppbyggnad av infrastruktur. Informanten tillägger att Winberg Travel inte har något 

specifikt ansvar för de krisdrabbade destinationerna. Företaget är inte en stiftelse eller förening, 

utan en kommersiell affärsmässig verksamhet som måste tänka på sig själva. ”Det är ju ett ansvar 

på ett sätt. Men på ett annat sätt har vi ett ansvar tycker jag, om man utvecklar det. Vi behöver 

destinationerna för vår verksamhet, och när de behöver oss så tycker jag att vi ska göra allt vi 

kan.” (Informant Winberg Travel, 2019) Informanten på Scandorama menar att de som 

researrangörer inte har något inflytande på en krisdrabbad destination. De gör ingenting speciellt 

för de destinationer som de samarbetar med, utan prioriterar endast sina kunder. 

 

Jag kommer ihåg när oroligheterna i Ukraina hände och agenterna som sköter våra 

hotellbokningar i landet var helt förtvivlade. De förlorade massor utav pengar för att 

turister inte kom dit och de försökte ju verkligen få oss att återuppta resan igen för de ville 

ju ha dit turister. Men vi kände att det var för tidigt. (Informant Scandorama, 2019) 

  

Informanten på TUI menar att researrangörer har väldigt stort inflytande på en krisdrabbad 

destination. TUI kan som företag, enligt informanten, dels hjälpa till under krisen med de verktyg 

och resurser som de har. De har allt från kunskap och flygplan till faciliteter och hotell som de 

kan erbjuda destinationen. Dels kan TUI hjälpa till efter krisen, för att bygga upp landet igen. 
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Hjälpa till med att fortsätta ta sina kunder dit, genom exempelvis marknadsföring, menar 

informanten. Att hjälpa destinationen att fortsätta få besökare är det allra viktigaste för en 

drabbad destination, berättar informanten. Däremot anser informanten att de inte har något 

speciellt ansvar i återhämtningsprocessen. Det ansvaret ligger främst på kunder och aktieägare, 

fortsätter informanten. Trots detta anser informanten att de har ett moraliskt ansvar. TUI har, 

enligt informanten, ett synsätt som innebär att de med hjälp av sin produkt gör världen till en 

mycket bättre plats. Detta gör de på massa olika sätt. Dels genom att TUI hjälper till och bygga 

upp världen genom turism, vilket de gör när de tar svenskar till länder som är helt beroende av 

dem. Dels gör TUI massor av arbete på destinationerna, berättar informanten. Företaget har 

något som heter TUI Care Foundation där de jobbar med projekt för att bygga upp och driva på 

utvecklingen, t.ex. genom att främja kvinnors rättigheter runt om i världen, berättar informanten. 

Utifrån detta resonemang anser informanten att TUI har en skyldighet genom ett moraliskt 

perspektiv att fortsätta göra världen till en bättre plats. TUIs informant anser att nyckeln till att 

bygga upp resenärernas förtroende för en krisdrabbad destination handlar om att svara på 

eventuella frågor som kunder har om destinationen. Det är väldigt viktigt för TUI, enligt 

informanten, i framförallt sociala medier och i kundtjänsten att svar på frågor om det är säkert, 

vad man ska tänka på, hur TUI vet att destinationen är säker etc. Förtroendet måste byggas upp 

genom att bemöta de invändningar som eventuellt finns, vilket går att göra på flera olika sätt. Ett 

sätt är att berätta att UD gjort en viss bedömning utifrån några specifika grunder, berättar 

informanten. Ett annat sätt är att prata om platsen och att det varit oroligt där, men dit TUI tar 

sina kunder är det inte alls oroligt. Informanten menar att man ska försöka bemöta den oro som 

finns på kort sikt för att bygga upp turisters förtroende. Informanten tillägger dock att även tid är 

en viktig komponent. Det gäller att låta turismen av sig självt komma igång igen, över tid. Då 

kommer förtroendet återgå. Vi som människor glömmer väldigt fort när det händer någonting, 

berättar informanten. 

  

Det som jag vill lyfta fram är när det kommer till marknadsföring, att det är ett verktyg för 

oss att berätta om olika platser och olika produkter. Det vi framför allt vill framhålla är 

hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter ta våra kunder till olika delar av världen […] Så 

att våra kunder kan fortsätta resa för att det är så himla viktigt. Det är bra för kunderna, 

det är bra för destinationerna och det är bra för de som bor och jobbar där. Vägen framåt, 

tror vi, om man tror på resandets verktyg för att göra världen bättre, innovation, helt 

enkelt att hitta mer smarta sätt att resa på, så vi kan fortsätta. (Informant TUI, 2019) 
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Informanten på Kilroy anser att företaget har ganska liten roll i samarbetet med en krisdrabbad 

destination. Detta på grund av att Kilroy, enligt informanten, har så otroligt många leverantörer 

och driver heller inga egna hotell, vilket innebär att de inte har någon direkt påverkan. 

  

Vi har inget jättestort ansvar. Men det är klart, vi vill ju att våra leverantörer ska klara sig. 

Vi kommer säkert snart få frågor från våra leverantörer om exempelvis Sri lanka. Att nu 

kan ni väl börja marknadsföra det igen. Så det är klart att vi spelar en liten roll för dem. 

Det kan handla om vissa destinationer som till exempel Sri lanka, där vi har samarbete 

med leverantörer som har ett surf camp, som vi säljer väldigt mycket av och då kan det 

ju vara en stor grej. (Informant Kilroy, 2019) 
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5.0 Analys 

I följande kapitel ställs de teoretiska värderingarna mot det empiriska materialet. De teman som kommer vara i 

fokus för att besvara studiens syfte och frågeställning är; (1) Resesäljares marknadsföring av destinationer; (2) 

Marknadsföring och strategier efter en kris samt (3) Resesäljares inflytande genom marknadsföring. 

  

5.1 Resesäljares marknadsföring av destinationer 

Pastiu et al. (2014) och Hannam (2004) hävdar att resebyråer och researrangörer har en stor 

påverkan och makt över hur destinationer framställs. De menar att det är fler faktorer än själva 

platsen som marknadsförs, det är även attraktionerna och upplevelserna som finns inom platsen 

som har betydelse inom marknadsföringen där ofta resesäljare har stora kunskaper inom. Utifrån 

detta påstående kan det kopplas samman med vad informanten på Ticket berättar, och att de är 

en del av destinationers marknadsföring då de trycker på vad kunderna vill ha, där även indirekt 

marknadsföring av vad destinationerna erbjuder igår. Informanten på Scandorama är även enig 

med Pastiu et al. (2014) och Hannams (2004) resonemang och anser att de kan påverka via 

marknadsföringen och bidra till turismutvecklingen för destinationer via till exempel lockande 

bilder. Ticket använder, enligt informanten, kampanjer för att driva på försäljning till vissa 

destinationer men har ingen strategi för hur kampanjerna ska se ut. Båda informanterna på Ticket 

och Scandorama anser att mediemix är en viktig del inom marknadsföring och att inte gå för 

brett. Veen (2008) beskriver att marknadsföra landskap, utomhusaktiviteter och speciella 

attraktioner som finns i en destination ökar medvetenhet samt att betraktaren av sådan 

marknadsföring lättare kommer ihåg dessa aspekter kopplat till destinationen. Utifrån detta 

resonemang kan vi även se att Kilroy arbetar efter denna strategi då informanten menar att de 

visar upp rörliga bilder med människor inom deras målgrupp som utför aktiviteter de erbjuder på 

destinationerna. Även informanten på Scandorama arbetar utifrån Veens (2018) påstående 

genom att använda lockande bilder i sin marknadsföring från destinationerna. Båda 

informanterna på TUI och Kilroy menar att företagen arbetar taktiskt och försöker generera 

vinst vid marknadsföring och kampanjer för destinationer. Detta exempel framhäver även Veen 

(2008) som påstår att kampanjer kan generera en positiv utveckling för destinationer där fokus 

ligger på att driva positiva aspekter i syfte att framhäva destinationens fördelar. 

  

Albert da Silva et al. (2018) har en teori om att marknadsföringsstrategier är viktigt inom 

marknadsföring av turistdestinationer och utifrån detta resonemang visar studiens resultat att 
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även informanten på Winberg Travel arbetar genom att applicera en strategi. Denna strategi är att 

endast marknadsföra destinationer digitalt samt anpassa språk och bild utifrån varje destination. 

Däremot följs inte någon specifik modell eller mall, det handlar om anpassning av 

marknadsföringen utifrån destinationerna. Även TUI använder en strategi vid marknadsföring av 

destinationer, strategin är att använda inspiration via sin marknadsföring. Dessa kan vara 

inspirerande artiklar om resmål och de lyfter fram destinationer via deras hemsida då de ser en 

efterfrågan från sina kunder av just detta.  

  

Informanten på Kilroy anser sig inte ha så stor påverkan av turismutveckling till de destinationer 

de säljer resor till, dock säger informanten att större charterbolag har större påverkan och makt 

som till exempel TUI när de erbjuder egna hotell på destinationerna. Informanten på TUI, som 

är ett ledande charterbolag på marknaden, är enig med informanten på Kilroy och anser sig 

kunna påverka turistflödet på destinationer som de väljer att marknadsföra. Informanten på 

Kilroy berättar att de samarbetar med turistorganisationer, bland annat på Fiji där de har en 

prominent organisation. Kilroy samarbetar med turistorganisationen på Fiji där Kilroy får i 

uppgift att marknadsföra samt anpassa kampanjer som läggs ut via deras kanaler som framställer 

Fiji som destination och får betalt genom detta samarbete. Detta arbetssätt bekräftar författarna 

Möller et al. (2018) som beskriver att Fiji arbetar effektivt med olika samarbeten och har 

framförhållning mellan lokalinvånare och turismorganisationer inom landet. 

 

Marknadsföring av destinationer handlar om varumärkesspridning och detta är informanterna på 

TUI och Scandorama eniga om. Däremot går det enligt intervjuerna att göra en tolkning av att 

alla resesäljare anser att värdet i sig är att sälja, vilket sker genom marknadsföringen där 

företagens namn syns via de olika kanalerna de använder. Dessa argument går emot vad 

Avraham och Ketter (2017) menar då marknadsföring av platser som blivit utsatta av kriser är i 

stort behov av marknadsföringsåtgärder för att reparera platsbilden och turistflödet, inte lägga 

vikt på försäljningen och reklam för varumärket. Vad som går att utläsa av informanterna ligger 

vikten i att själva gå med vinst. Media har en stor makt vad gäller rapporter om händelser som 

sker på destinationer, får en plats en negativ bild så är det oftast media som ligger bakom denna 

information (Avraham & Ketter 2017). Detta kan kopplas till resesäljarnas marknadsföring då de 

också har en stor makt att påverka. Detta kopplas även till Albert da Silvas et al. (2018) teori som 

lyfter fram den stora delen av hur resesäljare väljer att förmedla destinationer i processen när 

turister väljer resmål. Författaren menar också att förmedlare har en stor del i hur en 

destinationens rykte levereras och når resenärerna. Widenstam och Uggla (2018) menar att 
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kunder ställer krav på företagare och tolererar inga misstag. Företagen kan inte riskera att 

missköta sitt arbete och få ett negativt rykte om sig. Informanterna på reseföretagen ansåg att de 

hade makt att styra samt påverka en destinations rykte och bild, och de vill oftast visa bilder av 

destinationer från ett positivt perspektiv, inte för att skada då det kan påverka de själva i 

slutändan. Samtliga resesäljare konstaterar att de vill sälja resor och sprida varumärket för att gå 

med vinst. Media har även en makt över resesäljarnas varumärke då minsta misstag från 

resebyråer och researrangörer kan ha förödande konsekvenser av media som kan spridas över 

världen (Schlegelmilch 1998). Utifrån vad författaren beskriver angående medias makt är 

resesäljarnas marknadsföring en viktig aspekt och bör skötas vid platsmarknadsföring då de själva 

och deras egna varumärke kan drabbas annars.  

 

5.2 Marknadsföring och strategier efter en kris 

Ritchie (2004) beskriver att destinationer är sårbara efter kriser. Destinationerna behöver 

ekonomisk hjälp från aktörer som har möjlighet att hjälpa till via exempelvis marknadsföring i 

syfte att locka tillbaka turismen. Informanten på Winberg Travel har dock erfarenhet av att vissa 

destinationer blir återställda relativt snabbt efter en kris och hanterar detta i stort sett själva. 

Informanten beskriver att Nya Zeeland har varit drabbat av två relativt stora jordbävningar under 

en period på 10-15 år, men destinationen är lika populär bland resenärer som innan dessa 

händelser. Detta stämmer med vad Avraham och Ketter (2008) beskriver, har ett land ett starkt 

varumärke eller en hög och stark regim hanterar landet oftast kriser snabbare än länder som 

precis börjat arbeta med sitt varumärke.  

 

Beslutet resesäljarna tar vid att marknadsföra en destination efter kris baseras på när UD har tagit 

bort sin avrådan, vilket är gemensamt för alla resesäljare enligt respektive informant. Resesäljarna 

trycker på marknadsföring när det anses vara tryggt på en destination igen. Förlusten av turister 

som är en negativ följd för destinationer efter en kris gör att turismaktörer behöver agera snabbt 

och utveckla effektiva strategier för att skydda turismen och platsen (Ritchie 2004). Ingen av 

resesäljarna säger sig ha någon specifik strategi för marknadsföring efter kris utan arbetar aktivt 

med att göra kunderna medvetna och ligga lågt via deras marknadsföringskanaler med 

krisdrabbade destinationer tills vidare. Detta skiljer sig även från författaren Khazais et al. (2018) 

forskning som menar att en viktig del inom marknadsföring efter en kris är att ha strategier för 

att nå ut till turister med rätt information för att dämpa oron som kan förekomma efter en kris 

har skett. Även Avraham (2016) och Avraham och Ketter (2008) beskriver att en strategi eller 
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modell kan hjälpa destinationer med återuppbyggnaden igen. Däremot påstod informanterna sig 

inte använda någon specifik modell eller strategi. Informanten på TUI är medveten om detta och 

agerar med marknadsföring för att återställa och hjälpa en destination som varit drabbad av en 

kris när de anser att läget är rätt. Informanten på Scandorama anser inte att det är lönt att 

marknadsföra en destination när kunderna inte vill åka dit, men anser de att det är efterfrågan 

och säkert på platsen kan de lägga ner extra tryck för att åter sälja resor dit igen. 

 

Turkiet har varit och är en destination som drabbats av oroligheter enligt informanten på TUI. 

Informanten menar att TUI i nuläget agerar med att driva fram destinationen via sina kanaler för 

att driva på en positiv utveckling. Informanten på Winberg Travel beskriver att det är viktigt att 

vara medveten om hur en krisdrabbad destination bör marknadsföras. Att börja locka kunderna 

dit igen och ha i åtanke att lokalbefolkning är i behov av att turismen kommer åter till dessa 

platser. Denna tanke är god och enligt Ritchie (2004) behöver sårbara destinationer som är eller 

är delvis ekonomiskt beroende av turismen hjälp från turismsektorn med att locka turisterna igen 

när destinationen börjar bli återställd. Lyhörd och lätt på handen är budskapet inom Winberg 

Travels marknadsföring efter en kris, trycka på att det fortfarande är en fin plats och i behov av 

hjälp för att återuppbyggas igen. Författarna Gurtner (2007), Mair et al. (2016) och Veen (2008) 

beskriver även detta, då de menar att kampanjer och marknadsföring är viktigt för att hjälpa 

destinationer med sin återhämtning igen och framställa destinationens positiva delar. 

Marknadsföringen kan hjälpa destinationerna genom att förklara eventuella missförstånd som 

kan uppstå vid en kris för att hjälpa till med återskapande av förtroende igen (Mair et al. 2016). 

Motsatt till detta exempel menar informanten på Ticket som är en återförsäljare och inte 

marknadsför specifika destinationer, att de inte påverkas som företag vid en kris. Däremot menar 

informanten att de kollar igenom sina kampanjer så inga är på väg ut som förmedlar krisdrabbade 

destinationer.  

  

Beslutet om att börja marknadsföra krisdrabbade destinationer igen bör först och främst baseras 

på att turister ska kunna återvända till platsen igen, menar informanten på Ticket. Informanterna 

på Ticket och Winberg Travel som är till storlek mindre resesäljare var eniga om att större 

charterbolag hade en större påverkan inom marknadsföring för destinationer som är 

krisdrabbade och i behov av hjälp. TUI är ett stort charterbolag och informanten bekräftar 

tidigare påståenden om att de har en stor påverkan och genomslag via sin marknadsföring. Enligt 

Beirman (2003) är marknadsföringen oerhört viktig när en kris pågår eller nyligen skett. Han 

menar även att många tror att marknadsföring endast kan ske efter krisen är över. Detta är dock 
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felaktigt. I syfte att påverka och göra nytta är marknadsföring nödvändigt direkt, trots att krisen 

är pågående under tex inbördeskrig som kan pågå under längre tid (Beirman 2003). Enligt detta 

argument kunde en koppling göras till informanten på TUI som menar att de kan känna en viss 

skyldighet att hjälpa krisdrabbade destinationer som är utsatta I motsats till Beirmans (2003) 

argument agerade Scandorama, enligt informanten, inte på samma sätt.  Informanten beskrev att 

de hade ställt in sina resor till Ukraina som drabbades av inbördeskrig. De hade inte heller några 

avsikter att påbörja marknadsföring eller sälja resor dit igen, trots att Ukraina var ett mycket 

populärt resmål innan krisen.  

  

Enligt Mair et al. (2016) är syftet med marknadsföring efter en kris att korrigera eventuella 

missuppfattningar angående krisen. Detta görs för att skapa och återställa förtroendet för en 

destination igen. Författaren beskriver även att upprepning av marknadsföringsmeddelanden är 

viktigt för att uppdatera kontinuerligt. Utifrån denna presenterade teorin visar studiens resultat 

att ingen av resesäljarna använde sig av upprepade marknadsföringsmeddelanden. Värdet inom 

marknadsföringen ansågs vara att hålla kunderna uppdaterade om vad som var aktuellt att veta 

angående krisen på destinationen. Möller et al. (2018) beskriver en liknande modell för denna typ 

av uppdateringar. Kriskommunikationsmodellen är en effektiv modell för kontinuerlig 

uppdatering av kriser via sociala medier där aktörer når ut till en stor publik. Enligt resesäljarnas 

argument kan vi analysera fram att kriskommunikationsmodellen delvis används. Avraham och 

Ketter (2008) beskriver modellen CAP som används för att återskapa en positiv bild av en plats. 

Ingen av resesäljarna ansåg sig använda någon specifik modell. Däremot går det att konstatera att 

ett liknande tankesätt används i arbetet av marknadsföringen. Informanten på TUI beskriver att 

de arbetar mycket med att återskapa en positiv bild av en plats genom att lyfta upp positiva 

aspekter med destinationen i sin marknadsföring. Trots att det finns oroligheter i ett land menar 

Beirman (2003) att det är möjligt att marknadsföra bilder från platser där det är lugnt och tryggt, 

inte på de mest utsatta platserna. Informanten på TUI bekräftar detta då de troligtvis ska börja 

marknadsföra och försöka hjälpa Turkiet att driva på en positiv utveckling och visa upp en 

positiv bild av landet i sin marknadsföring. Detta argument stämmer med vad Veen (2008) 

beskriver då det är viktigt att lyfta fram positiva aspekter via kampanjer från en destination för att 

öka besöksstatistiken. Faktorerna följs delvis inom modellen CAP genom att alla resesäljare tar 

hänsyn till det som står för C (kris) och A (publik). De har gemensamt att de alla undersöker 

krisens omfattning. Publiken nås genom att resesäljarna informerar sina kunder om krisen. Även 

flerstegsmodellen som handlar om att förändra en bild av en plats efter en kris (Avraham 2016) 

följs av alla resesäljare, men ingen av informanterna påstår sig följa detta. Det är dock möjligt att 
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tolka informanternas argument till att samtliga delvis arbetar efter modellerna. Första steget inom 

flerstegsmodellen appliceras genom att resesäljarna tar reda på vad som orsakat den negativa 

bilden. Även det tredje steget appliceras av samtliga resesäljare genom att de försöker nå ut med 

information som visar att destinationen är säker. 

 

Möller et al. (2018) och Prayag (2018) beskriver motståndskraft som är en form av krishantering. 

En förebyggande strategi som anpassas efter kris och förbereder hanteringen av eventuella kriser. 

Författarna beskriver att denna strategi kan användas vid lärdom av kriser som redan varit, 

genom att ta lärdom och erfarenheter om vad som kan förbättras för att på effektivaste sätt 

minska och hantera nästa kris. Denna strategi skulle resesäljarna kunna använda sig av och vissa 

använder den delvis, i förebyggande syfte. Informanten på Kilroy säger sig ha många backpackers 

till kunder, vid krissituationer försöker de förmedla budskap om att boka allt i förväg samt att 

gärna boka gruppresor med guide för att kunna följa och ha bättre koll på sina kunder om de 

anser att det behövs. Informanten på TUI har även de erfarenhet av oroligheter i form av kriser, 

de försöker meddela kunden om de anser att eventuella oroligheter kan ske och att kunderna inte 

ska vistas i stora folkmassor samt vara uppmärksamma. Strategin om motståndskraft används 

främst för att förebygga effekten av kriser och utifrån vår undersökning, som handlar om 

efterarbetet av kriser fick vi inget konkret svar av informanterna om denna strategi. 

  

5.3 Resesäljares inflytande genom marknadsföring 

Informanterna på Ticket och TUI ansåg sig ha stort och betydande inflytande i 

återhämtningsarbetet genom sin marknadsföring. Detta bekräftar Albert da Silva et al. (2018) 

genom att beskriva resebyråers och researrangörers roll och betydelse för destinationers 

publicitet samt marknadsföring. Med den kunskap och information de besitter kan resesäljare 

påverka resenärers val av resmål och därav främja destinationer som blivit utsatta för kris (Albert 

da Silva et al. 2018). Ticket är en resebyrå som når ut till många i Sverige och därför anser 

informanten att de har en betydande roll för sårbara destinationer. Informanten på ticket anser 

att det är möjligt att nå effektivare marknadsföring av en destination genom samarbete med 

andra resesäljare. Albert da Silva (2018) är enig om detta argument då han menar att partnerskap 

mellan resebyråer samt researrangörer är en viktig del inom återställande av destinationer. TUI 

som är en av de ledande charterbolagen har stort inflytande och informanten ansåg att de har 

verktyg att använda i syfte att hjälpa utsatta destinationer. Informanten anser att researrangörer 

har ett högt inflytande genom sin marknadsföring och den är viktig på grund av beroendet av 
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turism hos jordens befolkning. Ritchie (2004) lyfter fram detta då destinationer är beroende av de 

ekonomiska fördelarna turismen genererar och är för många en viktig inkomstkälla. Albert da 

Silva (2018) och Ritchie (2004) menar att det är viktigt för att kunderna ska ta del av vad som 

händer genom att framföra uppdateringar via kanaler inom sociala medier samt bygga upp 

kundernas förtroende för platsen igen genom att svara på frågor och invändningar. Ytterligare 

bör de ta hänsyn till utbud och efterfrågan för att vara aktiva i återställningen av en krisdrabbad 

destination. Payne och Pressley (2013) menar att etiska värden inom marknadsföring och 

agerande är ansvar, ärlighet, respekt samt öppenhet som TUI strävar efter genom att aktivt arbeta 

med moraliskt frågor runt om i världen. Informanten på TUI anser att det viktigaste för en 

krisdrabbad destination är att ta dit besökare och detta har de för avsikt att göra genom sin 

marknadsföring. Detta argument bekräftar författarna Möller et at. (2018) som beskriver att 

turismaktörer har ett stort inflytande genom att bidra med arbetstillfällen åt lokalbefolkningen 

som behöver turism via resesäljarnas bidrag. Enligt Albert da Silva et al. (2018) är resesäljare en 

viktig del för destinationer då dessa kan påverka var turisterna reser. Mot bakgrund av Albert da 

Silva et al. (2018) visar studiens resultat att TUI återspeglar detta i sitt arbete genom att fortsätta 

ta kunderna till olika delar av världen även om en tidigare kris har skett i landet. Att sälja resor till 

ett land som är beroende av turism och vara med i arbetet att bygga upp landet igen är viktigt 

menar informanten på TUI. Författarna Möller et al. (2018) hävdar som tidigare nämnts, att även 

turismaktörer har ett ansvar genom att hjälpa utsatta destinationer, då de till viss del är beroende 

av destinationen samt lokalbefolkningen som arbetar på dessa verksamheter. Utifrån författarnas 

argument går det att konstatera att informanten på Kilroy har sina egna leverantörer på plats som 

drabbas av krisen om inga turister kommer dit. Informanten anser således att de har inflytande 

genom att bidra med hjälp via sin marknadsföring, när de anser att det är säkert igen. 

Informanten på Winberg Travel anser att företaget inte har något ansvar. De måste tänka på sig 

själva i första hand. Däremot anser informanten att de kan ha ett visst inflytande på destinationer 

genom att börja sälja resor dit igen, så det kommer turister dit. Informanten på Winberg Travel 

tycker dock att de ska göra allt de kan när en destination behöver dem. Enligt Wildenstam och 

Uggla (2018) bör företag ta ansvar för omvärlden och kommunicera ut ett ansvarsfullt 

förhållningssätt till sina kunder samt till sin omvärld. Utifrån den insamlade empirin kan det 

konstateras att resesäljarna har ett inflytande genom sin marknadsföring. Resesäljarna kan även 

påverka och hjälpa krisdrabbade destinationer på olika sätt, vilket stämmer överens med 

litteraturen.  
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Både Pastiu et al. (2014) och Hannam (2004) påstår att resesäljare har ett stort inflytande för 

destinationer och utvecklingen i dessa. De menar även att resesäljare har en stor makt att kunna 

påverka konsumenters efterfrågan samt kunna styra i vilken riktning de önskar få turister. Detta 

argument skiljer sig en aning från informanterna på Kilroy och Scandorama. Informanten på 

Scandorama ansåg sig ha en obefintlig roll och prioriterar endast sina kunder och gör inget 

speciellt i sitt agerande. Däremot beskriver informanten ett exempel när risken väl är över. Då 

kan de lägga lite extra tryck på destinationen via marknadsföringen samt skicka ut extra 

nyhetsbrev om destinationen. Författarna Connelly och Knuth (1998) bekräftar detta då de 

menar att marknadsföring och meddelanden om tydliga budskap gör mottagarna uppmärksamma 

på informationen. Resesäljarnas agerande skiljer sig beroende på vilket slags företag det är och 

enligt Albert da Silva et al. (2018) har resebyråer ett inflytande när turister väljer destinationer. 

För att positivt utveckla en destinations turistmålbild efter en kris gäller det att övertyga turister 

om att välja ett specifikt resmål igen (Albert da Silva et al. 2018). 

 

En komponent som kan ha påverkat undersökningen och den insamlade empirin kan möjligtvis 

vara informanternas arbetssätt. Att samtliga informanter representerat företagen vi intresserat oss 

för. Det är svårt att avgöra hur sann informationen vi fått är samt vad informanterna själva har 

valt att säga och vad de har valt att inte säga. 

 

5.4 Analysreflektion 

Det som framkommit av intervjuerna i denna studie är genom kvalitativ metod undersöka hur de 

fem resesäljarna arbetade med sin marknadsföring. Utifrån frågeställning och undersökningens 

syfte passade denna metod bra för att kunna ha möjlighet att diskutera med resesäljarna utifrån 

deras perspektiv. Kvantitativ metod hade varit intressant om vi ändrade undersökningen till att 

fråga turisterna istället, hur de upplever destinationer som blivit drabbade av kriser samt hur 

viktig marknadsföringen från researrangörer och resebyråer är i dessa fall för att återskapa 

förtroendet igen. Detta var dock inte vårt syfte och för att undersöka utifrån resesäljares 

perspektiv var denna metod och arbetssätt bra för att samla in material. Vi fick ett rikligt material 

genom fem intervjuer som besvarade vår frågeställning samt syfte och arbeta fram en intressant 

analys utifrån resesäljarnas svar. Det som vi lyft fram i teorin har skiljt sig en del från den 

insamlade empirin och intressanta resultat har framkommit. 
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6.0 Slutsats 

I följande kapitel presenteras studiens slutsater som besvarar studiens frågeställning sammankopplat till studiens 

syfte. Vidare presenteras förslag till framtida forskning. 

  

Studiens syfte var att undersöka hur resesäljare arbetar för att marknadsföra en krisdrabbad 

destination samt hur mycket inflytande de har för destinationen genom sin marknadsföring. 

Ytterligare undersöktes arbetet kring den vanliga marknadsföringen i syfte att ta reda på hur den 

förändrats efter en kris. Forskningsfrågorna ämnades även till att undersöka vilka strategier eller 

modeller resesäljare implementerar i sin marknadsföring av en krisdrabbad destination. För att 

besvara studiens syfte och frågeställning har vi kommit fram till tre huvudsakliga slutsatser. 

  

Den första slutsatsen är att ingen av resesäljarna, enligt informanterna, implementerar några 

specifika modeller eller strategier i syfte att marknadsföra en krisdrabbad destination. Detta har 

alla resesäljare gemensamt trots att företagen skiljer sig åt i både storlek och resesyfte. Istället för 

att använda specifika modeller att följa så anpassar de sin marknadsföring efter situation, vilken 

destination det är eller också vilket slags kris det var. Det kan konstateras att ingen specifik 

modell passar alla slags kriser eller situationer. Däremot kan vi se att det delvis finns kopplingar 

mellan reseäljarnas marknadsföringsarbetet och modellerna (flerstegsmodell, CAP) som Avraham 

(2016) och Avraham och Ketter (2008) beskriver. Även kriskommunikationsmodellen som 

Möller et al. (2018) beskriver appliceras av resesäljarna enligt en analys av empirin. CAP- 

modellen används för att återskapa en positiv bild av en plats (Avraham & Ketter 2008). 

Informanten på TUI beskriver att de arbetar mycket med att återskapa en positiv bild av en plats 

genom att lyfta fram positiva aspekter med destinationen i sin marknadsföring. Faktorerna följs 

delvis i modellen genom att samtliga resesäljare tar hänsyn till det som står för C (kris) och A 

(publik). Samtliga resesäljare undersöker krisens omfattning. Publiken nås genom att resesäljarna 

informerar sina kunder om krisen. Även flerstegsmodellen som handlar om att förändra en bild 

av en plats efter en kris (Avraham 2016) följs av alla resesäljare, trots att ingen av informanterna 

påstår sig följa detta. Det är dock möjligt att tolka informanternas argument till att samtliga delvis 

arbetar efter modellerna. Första steget inom flerstegsmodellen appliceras genom att resesäljarna 

tar reda på vad som orsakat den negativa bilden. Även det tredje steget appliceras av samtliga 

resesäljare genom att de försöker nå ut med information som visar att destinationen är säker. 

Slutsatsen som går att dra är att resesäljarna själva inte anser att de följer någon specifik mall eller 

modell, enligt informanterna. Vi kan dock konstatera i enlighet med hermeneutiska 



 54 

utgångspunkten att arbetet går att koppla samman med vissa delar i de olika modellerna som tas 

upp i litteraturen.   

 

Den andra slutsatsen är att marknadsföringen före och efter en kris skiljer sig åt beroende på 

vilken slags resesäljare det är och hur de själva valt att agera. Det kan inte dras någon specifik 

koppling baserat på om det är ett stort charterbolag, en stor återförsäljare eller ett litet nischat 

företag. Däremot kan det konstateras att flera resesäljare väljer att lyfta fram det positiva och 

pusha lite mer marknadsföringsmässigt på den krisdrabbade destinationen. Ett av de mindre 

företagen marknadsför inte alls på samma sätt som innan krisen. De är väldigt noga med att 

ändra tonläge. En stor återförsäljare återgår till samma marknadsföring som innan krisen. Hur 

resesäljarna arbetade med kampanjer var en stor i skillnad i marknadsföringen innan och efter en 

kris. Martens et al (2016), Gurtner (2007), Mair et al. (2016) och Veen (2008) är alla eniga om att 

kampanjer och marknadsföring är viktig i syfte att hjälpa en krisdrabbad destination att återhämta 

sig. Samtliga informanter arbetar mycket med kampanjer under normala omständigheter. 

Däremot förändras detta när en destination drabbats av en kris. Samtliga är noggranna med att se 

till att inga kampanjer för en orolig destination är på väg ut. Detta är något som går emot vad 

Beirman (2003) lyfter fram. Författaren menar att det är felaktigt att marknadsföring och 

kampanjer endast kan påbörjas när en kris är över. Vid kriser som pågår under en längre tid 

menar författaren att marknadsföringen har en betydande roll för destinationen. Utifrån detta 

resonemang kan slutsatsen dras att samtliga resesäljare arbetar mycket med kampanjer när 

destinationer inte är oroliga. Däremot upphör dessa kampanjer så fort en kris drabbat en 

destination, trots att marknadsföringen är extremt betydande för den drabbade destinationen. 

  

Tredje slutsatsen är att alla resesäljare är eniga om att de inte har något pliktmässigt ansvar 

gällande marknadsföringen när en destination drabbats av en kris. Däremot går det att konstatera 

att informanten på det ledande charterbolaget TUI ansåg att de har väldigt stort moraliskt ansvar. 

Även Payne och Pressley (2013) är eniga om att marknadsförare har moraliskt ansvar. Detta på 

grund av att resesäljarna har stora förutsättningar att hjälpa till att bygga upp landet igen, vilket 

sker genom att fortsätta ta kunder till destinationen genom sin marknadsföring. Trots att 

informanterna inte ansåg sig ha något pliktmässigt ansvar i marknadsföringen kunde det 

konstateras att alla resesäljare har inflytande i sin förmedling. Albert da Silva et al. (2018), Pastiu 

et al. (2014) och Hannam är eniga om den betydande rollen som researrangörer och resebyråer 

har för en destination och dess utveckling. Författarna hävdar att dessa aktörer har väldigt stor 

makt att påverka och styra konsumenternas efterfrågan. Både kunder och leverantörer är 
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beroende av resesäljare, då dessa har extremt stort inflytande i försäljning och distribution i 

industrin (Albert da Silva et al. 2018). Informanterna var dock inte eniga om att företagen har 

något ansvar eller inflytande. Däremot kan det genom en analys av empirin i enlighet med den 

hermeneutiska utgångspunkten konstateras att resesäljarna har väldigt stort inflytande i sin 

marknadsföring. Genom att göra en tolkning av intervjuerna kunde det utläsas att samtliga 

resesäljare har inflytande via marknadsföringen. Detta har de genom att samtliga resesäljare har 

makten att genom sin marknadsföring övertyga turister till att välja ett specifikt resmål igen. 

  

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se ett mönster som visar att ingen av resesäljarna följde 

en specifik modell eller strategi efter en kris. Innan intervjuerna genomfördes hade vi en tydlig 

uppfattning huruvida en eller flera strategier och modeller fanns inom marknadsföring hos alla 

resesäljare. Detta kan diskuteras och bero på att kriserna ser olika ut och gör olika skada på 

destinationerna. Om det endast hade existeras en och samma kris, så hade det troligtvis funnits 

en specifik modell. Men när kriserna ser så olika ut är det förmodligen svårt för resesäljare att 

bedöma samt avgöra hur en modell ska se ut och fungera i verkligheten. En annan slutsats är att 

resesäljare inte är väl insatta i vilka strategier och modeller det finns, därav kunde vi dra 

kopplingar att de faktiskt går efter dessa via sitt agerande i marknadsföringen men inte medvetet 

från deras sida. Ansvarsfrågan gällande huruvida resesäljare ansåg sig ha ett ansvar för 

krisdrabbade destinationer påvisade att det övergripande svaret var att ingen av dem hade ansvar. 

Något som var märkbart var att det största charterbolaget ansåg sig ha ett moraliskt ansvar och 

ansåg sig kunna göra mycket för att hjälpa destinationer. Det är lämpligt att diskutera frågan om 

resesäljare bör ha ett ansvar, åtminstone ett moraliskt ansvar. En destination är som mest utsatt 

och övergiven vid en kris och det är då behovet av stöd är som mest betydande. Om 

destinationen finns där för resesäljarna när det är tryggt, så bör resesäljarna finnas där för 

destinationen när det är oroligt. Payne och Pressley (2013) beskriver de etiska bedömningarna 

inom marknadsföring. I dessa ingår bland annat ansvar, respekt och öppenhet, vilket är några 

ledord alla bör leva upp till. 

 

Utifrån ovanstående slutsatser går det att konstatera att studies syfte och frågeställning har blivit 

besvarat genom en tydlig analys och reflektion över det insamlade empiriska materialet som vidare 

kopplades samman med tidigare forskning.   
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6.1 Framtida forskning 

Slutligen vill vi ge förslag till vidare forskning och hur ämnet kan studeras utifrån andra vinklar. 

Att undersöka utifrån turisters perspektiv och hur de ser på betydelsen av marknadsföring efter 

kriser från olika researrangörer och resebyråer kan vara en intressant vinkel. Hur relevant 

marknadsföringen är i dessa sammanhang och hur turister skulle vilja att en krisdrabbad 

destination framställs genom marknadsföring. Vidare förslag till forskning vill vi även lyfta fram 

hur researrangörer samt resebyråer agerar vid kriser genom sin marknadsföring, vi uppfattade att 

mycket forskning saknades kring detta ämne och det var svårt att hitta tidigare forskning som 

kunde hjälpa oss i studiens områden. 
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8.0 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 
Intervjuguide   
  

  

 

Inledande frågor  

- Hur benämns din yrkesroll?  
- Vad har du för arbetsuppgifter?  
- Hur länge har du arbetat med det?  

  
Bakgrund om företaget   

- När grundades företaget? 
- Hur många anställda finns det?  
- Vilka är de viktigaste eller populäraste destinationerna eller resor ni erbjuder?   
- Vilka resealternativ erbjuder ni? Tex Paketresor, bussresor eller 

weekendresor. 
- Hur ser marknadsföringsavdelningen ut till antalet anställda?   
- Finns det någonting mer 

du kan berätta om 
företaget?    

Marknadsföring   

- Hur arbetar ni med marknadsföring av en destination? Eller marknadsför ni 
endast resor i sig?   

- Vilka marknadsföringsstrategier använder ni?   
- Skiljer sig marknadsföringsstrategierna åt mellan olika resor som ni arbetar 

med, eller används samma strategi för alla?  
- Vilka är era målgrupper?  
- Vilka kanaler använder ni?  
- Vilka fördelar/utmaningar anser ni finns med de kanaler som ni använder? 

Kriser blir allt vanligare i världen och turismindustrin är utan tvekan en av de 
mest utsatta industrier för detta. De senaste händelserna som haft förödande 
effekter på industrin varierar från naturkatastrofer och epidemier till 
mänskliga kriser i form av terrorattacker och ekonomiska kriser. Ett exempel 
på en kris som är väldigt aktuell i dagsläget är terrorvågen i Sri Lanka. 
Utifrån detta resonemang finns ett avsnitt med frågor längre ned med kris 
som ett centralt begrepp. 
 



 

- På vilket sätt anser ni att researrangörers roll i marknadsföringen är viktig i 
turismutvecklingen på destinationerna som erbjuds? (tex hur ni framställer 
destinationen så att fler besökare vill åka dit)   

Säkerhetsläge och hotbilder på en destination  

- Hur väljer ni resor till destinationer utifrån säkerhetsläge och hotbilder?   
- Har ni tidigare slutat arbeta med resor till en specifik destination på grund av 

säkerhetsläget? Om så är fallet, vilka destinationer och varför just dessa? 
- Har ni kriterier för vad som anses vara en trygg eller säker destination? 
- Har det någonsin inträffat en kris på de destinationer som ni erbjuder resor till?   
- Vill du berätta mer om det samt vilka effekter krisen hade på destinationen 

eller er som företag?  
- Skiljer sig bokningstappet beroende på vilken typ av kris det är? T.ex. om det 

är ett terrorattentat eller en strejk.   
 
 
Marknadsföring efter en kris 

- På vilket sätt anser du att marknadsföringen har för betydelse efter en kris?   
- Hur och när sker beslutet att börja marknadsföra en krisdrabbad destination 

igen?  
- Vilka kriterier finns för det? Hur ska säkerhetsläget se ut?  
- Vilka marknadsföringsplaner/strategier implementerar ni om det skulle ske en 

kris på en destination som ni säljer resor till? Har ni någon specifik modell ni 
följer? (Detta utifrån när det är dags att marknadsföra igen, inte mitt i eller 
direkt efter krisen)  

- Har ni erfarenhet av att er marknadsföring har hjälpt en destination som 
drabbats av en kris? Genom att exempelvis sälja resor till en drabbad 
destination  

- På vilket sätt förändras bilden ni försöker förmedla av en krisdrabbad 
destination på till exempel er hemsida och sociala medier?  

Resesäljares roll vid en kris  

- Vad är nyckeln till att bygga upp resenärernas förtroende för en krisdrabbad 
destination? 

- På vilket sätt har ni som researrangör inflytande på en krisdrabbad 
destination?   

- Vilket ansvar och roll har ni i återhämtningsprocessen för en krisdrabbad 
destination genom t.ex. marknadsföring, samarbeten osv?  

- Vad prioriterar ni ang. kommunikationen mellan er och samarbetspartnerna på 
plats vid en kris? (T.ex. hela tiden få en uppdatering av vad som händer) 



 

- Vilken information har ni valt att kommunicera ut till resenärer som är på plats 
och till resenärer som är i Sverige i väntan på avresa vid en kris?  

- Vilken information har ni valt att inte gå ut med och isåfall varför?  
  
Slutligen, är det något ni själva vill lyfta fram?   

  

 
 

 


