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                                                     Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate how a theme park in Sweden works with 
preventive risk management, and how they handle crisis management in case of incidents. 
The theme park which has been studied is located in the city Gothenburg and is called 
Liseberg. A field study of Liseberg has been made with a qualitative research. Five semi -
structured interviews have been held in Gothenburg and seven mail interviews have been 
held to collect the empirical results. 
 
The results shows that Lisebergs risk and crisis management sees at the current situation on 
paper to be able to handle most types of incidents. The organization follows the criteria 
according to what the theories in the study says an organization should follow, both 
preventively and how the actions when an incident occurs should be taken. Training in risk 
and crisis management, however, is considered low for all employees to be able to handle 
major incidents. This may mean that a crisis is not handled in the most efficient way. The 
study can be applied to other amusements parks and similar tourist companies which is 
positive for the current research to fill the gaps contained in this research area. 
 
 
Keywords: Incident, accident, risk management, crisis management, knowledge 
management, media management, strategies, organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning  
 

Denna studie är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en nöjespark i Sverige 
arbetar med förebyggande risk- och krishantering. Nöjesparken som har undersökts är 
Liseberg som ligger i Göteborg. En fallstudie på Liseberg har gjorts med hjälp av kvalitativa 
metoder och ett deduktivt förhållningssätt. Fem semistrukturerade intervjuer gjordes med 
fyra personer från Lisebergs företagsledning samt en person från företaget Göteborg: Co. 
Studien baseras även på sju mailintervjuer med parkmedarbetare på Liseberg.  
 
Studiens resultat visar att organisationen följer de kriterier som de valda teorierna 
förespråkar att en organisation bör följa. Både i förebyggande syfte men även hur en kris ska 
hanteras när den inträffar. Lisebergs främsta värdeord är säkerhet, vilket återspeglar deras 
arbete kring säkerhetsfrågor. De övningar och utbildningar inom risk- och krishantering som 
de anställda på nöjesparken genomgår kan ses som otillräckliga. Detta kan leda till att en 
kris inte kommer kunna hanteras på det mest effektiva sättet. Resultatet för denna studie 
visar alltså att Liseberg teoretiskt skulle klara av de flesta risker och kriser. Studien går att 
applicera på andra nöjesparker samt liknande turistföretag vilket är positivt för att i dagens 
forskning fylla de luckor som finns inom detta forskningsområde.  
 
 
Nyckelord: Incident, olycka, riskhantering, krishantering, kunskapshantering, 
mediahantering, strategier, organisation.  
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1. Inledning 

 
I detta avsnitt introduceras det valda ämnet och en presentation av syfte, frågeställningar, 

avgränsning och problemformulering anges. 
 
 

1.1 Bakgrund  

Sverige har de senaste åren haft en stor ökning av turistflödet där kost- och logiutbudet har 
varit en bidragande faktor (Qomut 2016). Turismnäringen i Sverige fortsätter att öka och 
sedan år 2014 har omsättningen i landet ökat med drygt fem procent (Tillväxtverket 2016). 
Av samtliga besökare i Sverige under år 2014 var 84 procent privatresenärer och de flesta 
besökte storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (Tillväxtverket 2016). Storstäderna i 
Sverige erbjuder ett stort utbud av upplevelseattraktioner för turister. Vasamuseet, ABBA- 
museet och den svenska skärgården är de attraktioner som folk ofta kännetecknar Sverige 
med (Turistguide Sverige 2016).  
 
Nöjesparker ingår i upplevelseindustrin men är dock inga typiska attraktioner som 
kännetecknar Sverige (Svenska Nöjesparksföreningen u.å). Konsumtionen av varor kring 
kultur och upplevelser har ökat de senaste åren (Algotson & Daal 2007) och enligt Svenska 
Nöjesparksföreningen (2015) har nöjesparkerna i Sverige en central roll inom 
turismindustrin. De genererar årligen drygt fem miljarder kronor till Sveriges besöksnäring. 
Omdömen från svenska och utländska turister visar att nöjesparken Liseberg i Göteborg, var 
år 2008 Sveriges mest besökta turistmål (Liseberg 2009). Liseberg genererar cirka 900 000 
gästnätter till Göteborg (Liseberg 2015) och cirka 2,7 miljarder kronor till 
Göteborgsregionen (Leisure Development Partners 2015). Liseberg är ett kommunalägt 
företag och ägs av Göteborgs stad vilket medför att Liseberg även främjar fler näringar i 
Göteborgsområdet (Liseberg 2015).  
 
Det finns idag 300 nöjesparker i Europa, som tillsammans har cirka 150 miljoner besökare 
varje år (IAAPA u.å). På Europas nöjesparker inträffar det ungefär 9,5 stycken olyckor för 
varje miljon besökare till nöjesparker. Av de olyckor som inträffat har endast 6 % av dessa 
lett till allvarligare skador. 87 % av alla olyckor som sker är gästbeteenderelaterade olyckor 
(IAAPA 2012). Enligt Svenska Nöjesparksföreningen (2015) visar undersökningar att ett 
besök på en svensk nöjespark är mindre riskfyllt än att utöva till exempel vissa sporter. 
Detta beror på att säkerhet alltid haft den högsta prioriteten för svenska nöjesparker 
(Svenska Nöjesparksföreningen 2015). Liseberg har dock som många andra företag och 
nöjesparker drabbats av olika incidenter och olyckor. Mellan åren 2006-2008 inträffade det 
tre större olyckor på Liseberg där ett flertal besökare skadade sig (Kron 2008). Media 
arbetar produktivt med att uppmärksamma dessa typer av händelser. De publicerar 
manipulerande texter som lätt kan missuppfattas av läsaren och som vidare kan ge 
nöjesparker negativa konsekvenser (Enander, Hede & Lajksjö 2004, s. 24-39). Liseberg är 
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av stor betydelse för Göteborgs besöksnäring och har många besökare varje år, det är därför 
viktigt att Liseberg hanterar media på rätt sätt i krissituationer samt att organisationen har ett 
grundläggande förebyggande arbete.  

1.2 Problemdiskussion 

En kris eller en olycka är nästan alltid oväntade händelser som kan skapa negativa 
konsekvenser för en organisation om krisen/olyckan inte hanteras på rätt sätt. En nöjespark 
ska vara ett område som ska ge glädje och spänning. En olycka passar därför inte in på en 
sådan plats eftersom en olycka skapar en känsla av rädsla och osäkerhet.  
 
Forskningen inom nöjesparksindustrin har ett fokus på organisationer och deras åtgärder vid 
incidenter och olyckor. En forskning gjort av Woodcock (2014) visar att de flesta olyckor 
som sker på nöjesparker är orsakade av besökarna själva. Lewis och Clacher (2001) belyser 
att kommunikation, både internt och externt, är den främsta strategin som behövs för en 
organisation för att kunna återhämta sig efter olyckan. Att arbeta med kommunikation 
externt är viktigt då medias återspegling har en stor påverkan i dagens samhälle. Media styr 
idag vad som förmedlas och vad mottagarna ska få veta. Mottagarna i dagens samhälle är 
därför lätta att påverka via bild och text (Heath 1998, Holtzhausen & Roberts 2009). Brady, 
Cronin Jr., Fox och Roehm (2008) nämner vikten av att ha ett starkt varumärkeskapital och 
vad det för med sig. Författarna benämner att genom ett starkt varumärkeskapital kan en 
misslyckad service eller en olycka lättare förlåtas av besökaren. Nöjesparker är av stor 
betydelse för Sveriges besöksnäring (Svenska Nöjesparksföreningen 2015) och Liseberg kan 
därför ses som ett av de mest betydelsefulla turistföretaget för Göteborgs besöksnäring. Alla 
de nämnda aspekterna ovan är intressanta och viktiga för att ha en god risk- och 
krishantering. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka Lisebergs förebyggande riskhantering och 
åtgärdande krishantering vid incidenter. 

1.4 Frågeställningar  

● Hur arbetar Liseberg som organisation för att förebygga risker? 
● Hur hanterar Liseberg media vid en krissituation och hur arbetar företaget med att 

minimera negativa konsekvenser som kan uppstå vid en incident? 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till hur Lisebergs arbete kring risk- och krishantering ser ut vid 
attraktionshaverier samt olyckor som gästerna på parken själva orsakar. Detta kan innebära 
att gästen till exempel tar av sig säkerhetskedjan under en åktur på en av attraktionerna. 
Studien kommer endast att fokusera på hur organisationen arbetar med säkerhetsfrågor som 
berör förberedande och åtgärdande risk- och krishantering. Studien kommer av den 
anledningen inte att behandla besökarnas syn på organisationens risk- och krishantering. 



 

 3 

Studien kommer endast att behandla vad de valda teorierna belyser om risk- och 
krishantering och hur Lisebergs förebyggande och åtgärdande arbete förhåller sig till dessa 
teorier.  

1.6 Definitioner 

Denna studie undersöker Lisebergs förebyggande riskhantering och åtgärder vid en kris. 
Kunskapshantering och mediahantering är en del av risk- och krishantering för en 
organisation. I denna studie har risk- och krishantering brutits upp i olika teman där 
kunskapshantering och mediahantering fått egna underrubriker för en tydligare läsning.  
 
Nedan definieras ord som har en betydande roll för studien: 
 

● Förebygga - Att i förväg finna strategier för att förhindra en viss skadlig utveckling 
(NE 2016). 

● Incident - En tillfällig företeelse som påverkar något negativt (Svenska Akademin 
2016). I denna studie kommer även ordet olycka att användas med samma innebörd 
som incident för att få en mer varierad läsning. En incident eller en olycka är alltså 
en oförutsedd händelse som ger negativa konsekvenser. 

● Kris - En negativ situation som är mycket svårlöst och som oftast för med sig många 
problem (Ordlista u.å.).  

● Risk - En risk definieras enligt Harms-Ringdahl (1993, s. 14) som en oönskad möjlig 
konsekvens eller en oönskad händelse.  

● Service - Service i denna studie kommer att innebära all typ av service som kommer 
i kontakt med besökaren: allt från hur personal beter sig, hur attraktioner fungerar till 
hur olika evenemang upplevs. Kundservice är därav inte det enda som berörs. 

● Strategi - Ett långsiktigt välplanerat handlingssätt (Svenska Akademien 2016).  
● Åtgärd - Det arbete Liseberg gör för att lösa ett problem som uppstått vid en 

incident.  

1.7 Disposition 

I inledningen beskrivs studiens forskningsområde och Sveriges besöksnäring och 
upplevelseturism presenteras i en kortare text. Säkerhetsarbete inom upplevelseturismen 
presenteras som huvudfokus för studien. Det inledande avsnittet innehåller även ett syfte och 
två frågeställningar som studien utgår från. Metodavsnittet redogör det tillvägagångssätt 
författarna använt sig av för insamling av data och empiriskt material. Teorierna och den 
tidigare forskningen presenteras som ett underlag för det valda forskningsämnet. Teorierna 
utgör grunden för det empiriska material som vidare presenteras i studien.  
 
I analysavsnittet kopplas teorierna och det empiriska materialet samman för att sedan 
analyseras. Resultat och kritisk avslutande diskussion knyter samman studien i ett 
avslutande avsnitt där forskningsfrågorna besvaras. Svaren på forskningsfrågorna leder även 
till förslag på vidare forskning inom studiens forskningsområde. 
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2. Metod  
 

 
I detta kapitel introduceras studiens forskningsmetod samt studiens tillvägagångssätt och 

urval för att få en förståelse hur fallstudien gått tillväga. 
 
 

2.1 Forskningsmetod 

Det finns två typiska forskningsmetoder som kan tillämpas när en studie genomförs. 
Forskare som ska genomföra en studie använder sig av en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod. Dock finns det forskare som väljer att tillämpa båda metoderna i sin studie (Bryman 
2011, s. 110-111). Enligt Trost (2010, s. 32) går kvalitativa och kvantitativa metoder oftast 
hand i hand för att hjälpa varandra att komma vidare i ämnet. Forskare som vill få ett 
generaliserbart svar använder dock endast kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder 
tillämpas däremot främst av de forskare som vill få ett mer djupgående och bredare svar på 
ett fenomen (Eliasson 2013, s. 21). Kvalitativa metoder besvarar forskningsfrågor som hur, 
vad och varför ett fenomen är som det är, på en mer omfattande nivå än vad de 
generaliserbara kvantitativa svaren gör (Bryman 2011, s. 110-111). Kvalitativa metoder 
används när forskaren vill få fram det centrala inom det valda forskningsområdet (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 237-240). Kvantitativa metoder tar fram fakta 
som berör hur många eller hur vanligt något är, medan kvalitativa metoder handlar om att 
finna ett mönster om varför det finns så många som det gör eller hur vanligt något är. Valet 
av metod avgörs av den aktuella frågeställningen samt det teoretiska perspektivet (Trost 
2010, s. 25-33). 
 
Enligt Trost (2010, s. 40) kan både kvalitativa och kvantitativa intervjuer vara strukturerade. 
Kvantitativa intervjuer består oftast av ett frågeformulär med begränsade svarsalternativ 
medan kvalitativa intervjuer oftast har frågor med bredare svarsmöjligheter. I denna studie 
tillämpas kvalitativa metoder för att författarna ville nå djupare svar och respondenterna 
skulle få bredare svarsmöjligheter. Kvalitativa intervjuer utmärks ofta av hög strukturering 
och låg standardisering. Detta innebär att intervjufrågorna inte behöver se exakt likadana ut 
för varje respondent men frågorna som ställs bör vara begränsade till ett visst 
forskningsområde. Författarna till denna studie har valt att inte ha en standardisering för 
intervjufrågorna till de olika respondenterna. Att inte ha en standardisering resulterade i att 
respondenterna och författarna fick möjlighet till en öppen diskussion kring ämnet (Trost 
2010, s. 41). 
 
I denna studie tillämpas som tidigare nämnts kvalitativa metoder för att få en djupare 
förståelse kring hur Liseberg som organisation arbetar med risk- och krishantering. Den 
kvalitativa forskningsmetoden i denna studie består av intervjuer och analys av text. En 
kvantitativ studie kring det valda forskningsämnet kunde ha genomförts med hjälp av 
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enkätundersökning i syfte att ta fram statistik på antal olyckor som sker på nöjesparker varje 
år. Den kvantitativa studien valdes dock bort för att författarna ville få fram ett djupare 
resultat kring det förebyggande arbetet mot olyckor som en kvalitativ studie ger (Trost 2010, 
s. 32).  
 
För att studera sambandet mellan teori och forskning bör antingen ett deduktivt eller 
induktivt förhållningssätt användas. Ett deduktivt förhållningssätt innebär att teorierna 
prövas i forskningen och ett induktivt förhållningssätt innebär att teorin frambringas genom 
forskningen (Bryman 2011, s. 35-40). Denna studie baseras på ett deduktivt förhållningssätt 
då studien utgår från befintliga teorier för att kunna grunda slutsatsen från en bredare bas.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden innefattar en fallstudie av Liseberg. Organisationen har 
intensivt och detaljerat granskats samt studerats som ett specifikt fall (Bryman 2011, s.73-
74). En fallstudie utgår från att minst två analysenheter jämförs parallellt (Esaiasson et al. 
2012, s. 121-122). I denna studie jämförs Lisebergs nuvarande säkerhetsarbete mot de 
skrivna säkerhetsanordningarna som finns för nöjesparker. Det är viktigt i en fallstudie att 
finna ett fokus, för att vidare behandla informationen i den teoretiska analysen (Bryman 
2011, s.77 -79). Fokus för denna fallstudie ligger på Lisebergs risk- och krishantering.  

2.2 Tillvägagångssätt 

 2.2.1 Datainsamling 

Det empiriska materialet till denna studie har samlats in med hjälp av semistrukturerade 
direkta intervjuer (Bryman 2011, s. 202) samt intervjuer via email (Bryman 2011, s. 596). 
En intervju är en dialog mellan intervjuaren och respondenten där målet är att få fram 
intressant och relevant information om respondentens attityder, erfarenheter och åsikter. 
Under en semistrukturerad intervju ställs ett antal förbestämda frågor utformade efter ett 
frågeschema. Frågorna är vanligtvis allmänt formulerade och bör ge plats till eventuella 
följdfrågor (Bryman 2011, s. 202-206). Det empiriska materialet samlades in genom fem 
semistrukturerade intervjuer där respondenterna fick möjlighet att svara så utförligt som 
möjligt på intervjufrågorna. Intervjufrågorna utformades utifrån tre teman: respondenternas 
anställningsposition, deras medverkan i företagsledningen samt respondenternas åsikter 
kring Lisebergs säkerhetsarbete. Huvudfrågor och följdfrågor varierade beroende på 
respondenternas befattning. Intervjuerna ägde rum i Göteborg, på respondenternas 
respektive arbetsplats. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga i deras 
arbetsmiljö (Trost 2010, s. 65-66). De semistrukturerade intervjuerna spelades in för att 
författarna till denna studie skulle kunna koncentrera sig på respondenternas svar och ställa 
lämpliga följdfrågor (Repstad 2008, s. 93). Två av författarna intervjuade respondenterna 
och den tredje författaren antecknade under varje intervju. Intervjuerna var på cirka en 
timme vardera och anteckningar fördes i fall att inspelningen skulle gå miste. Utöver de 
semistrukturerade intervjuerna har sju intervjuer online genomförts via email. I 
mailintervjuerna ställdes 10 intervjufrågor som skickades ut samtidigt för att respondenterna 
skulle kunna läsa igenom frågorna och ge genomtänka svar (Bryman 2011, s. 596-597). 
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Email intervjuer utfördes för att få konkreta och effektiva svar av en så stor målgrupp som 
möjligt. Innan intervjufrågorna skickades ut fick de sju respondenterna välja om deras 
privata uppgifter, så som namn, skulle vara konfidentiella. Konfidentialitet innebär att 
respondenternas privata uppgifter skyddas. Det är endast författarna till studien som vet om 
dem. Detta tillfrågades eftersom frågorna kan komma att skada respondenternas 
arbetssituation och för att respondenterna eventuellt skulle ge ärligare svar (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 109). De sju mailintervjurespondenterna valde att deras privata 
uppgifter skulle vara konfidentiella. Till teorikapitlet har relevant material från 
studentlitteratur tillämpats för att stödja det empiriska materialet.  

 2.2.2 Intervjuareffekten 

Under en intervju kan många aspekter påverka intervjuaren och respondenten samt att de 
kan påverka varandra. Påverkan kan vara omedveten eller medveten. Omedveten påverkan 
hos intervjuaren kan vara dess kön, uttal, gester, personlighet, förutfattade meningar etc. 
som gör att respondentens svar kan bli annorlunda än om det var någon annan som 
intervjuade. Om intervjuaren medvetet påverkar respondentens svar genom att styra frågorna 
anses det som fusk (Esaiasson et al. 2012, s. 235). Vid intervjutillfällena har respondenterna 
fått bestämma plats för intervjun. För att minimera omedveten och medveten påverkan från 
intervjuarna har författarna låtit en person i taget ställa sina frågor. Författarna var medvetna 
om att svaren från respondenterna kan ha påverkats av vilken typ av intervju som utfördes 
samt vilken arbetsposition de hade. I semistrukturerade intervjuerna kunde författarna tolka 
respondenternas kroppsspråk jämfört med de intervjuerna som utfördes via email där 
respondenternas kroppsspråk inte kunde avläsas. Författarna kan i de semistrukturerade 
intervjuerna ha påverkats och påverkat respondenterna under intervjuerna. 

 2.2.3 Urval  

Respondenterna från de semistrukturerade intervjuerna var ett målinriktat urval. Att göra ett 
målinriktat urval innebär att intervjupersonerna i förväg eftertraktas av forskaren för att de 
kan vara betydelsefulla och relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 434). 
Respondenterna från de semistrukturerade intervjuerna valdes utifrån deras arbetspositioner 
då de alla har en hög position inom det företag de arbetar i och ansågs där av tillförlitliga till 
studien. Författarna ansåg att dessa respondenter kunde bidra med viktig och relevant 
information till studien. Nedan presenteras de fem respondenter från de semistrukturerade 
intervjuerna: 
 
● Julia Vasilis, informationschef Liseberg 
● Thomas Sjöstrand, Vice VD Liseberg 
● Anders Fridehäll, säkerhetschef Liseberg 
● Niclas Eklund, kampanjledare Göteborg & Co 
● Peter Forslund, regionchef Visita Göteborg 
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De sju respondenterna från mailintervjuerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Vilket 
innebar att författarna till denna studie sökte relevanta respondenter i sina 
bekantskapskretsar (Esaiasson et al. 2012, s. 188). Alla sju respondenter arbetar som 
säsongsanställda parkmedarbetare på Liseberg och presenteras endast med arbetsposition för 
att behålla deras konfidentialitet. Kön och ålder har inte efterfrågats då det inte ses relevant 
till studien. Respondenterna är följande: 
 
● Respondent 1, lyckohjulsbiträde 
● Respondent 2, restaurangmedarbetare 
● Respondent 3, arbetsledare 
● Respondent 4, lyckohjulsbiträde 
● Respondent 5, lyckohjulsbiträde 
● Respondent 6, skiftledare restaurang 
● Respondent 7, arbetsledare 

2.3 Analysmetod 

Analysmetod är den process där forskaren undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att 
komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg 2015, s. 34). Datamaterialet till denna studie 
är det material som samlades in under intervjuerna vid besöket i Göteborg. När den 
fullständiga datan sedan transkriberades valdes relevant data ut, detta bildade det empiriska 
materialet som vidare analyserades (Ahrne & Svensson 2015, s. 23-24). De svårigheter som 
finns när det empiriska materialet framställs är att ta fram det viktigaste ur datan. Därav 
kodades fyra kategorier fram: allmänt om Liseberg och Göteborg, förebyggande åtgärder, 
åtgärdande krishantering samt mediahantering. Genom en utförlig analys av den insamlade 
datan uppstod skillnader och likheter tydligare och det blev lättare att avgöra vad som var 
relevant data och vad som skulle bli empiriskt material (Fejes & Thornberg 2015, s. 37) Det 
empiriska materialet har sorterats, reducerats samt argumenterats fram för att nå ett resultat 
(Ahrne & Svensson 2015, s. 220). 
 
2.4 Reliabilitet och Validitet 
Det finns två begrepp som används för att bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning; 
Reliabilitet bedömer huruvida en undersökning får samma resultat om undersökningen 
genomförs igen. Validitet bedömer om författarna mäter det som avses mätas samt hur äkta 
resultatet är (Bryman 2011, s. 49-51). Bedömningen av reliabilitet och validitet används 
enligt Bryman (2011, s. 351-352) främst i kvantitativa metoder då mätningar inte alltid är 
relevanta för kvalitativa metoder. Reliabilitet är svårt att bedöma i denna studie eftersom en 
kvalitativ forskningsmetod har använts (Bryman 2011, s. 351-352). 
 
2.4.1 Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och validitet förekommer oftast i kvantitativa undersökningar, därför kan 
tillförlitlighet och äkthet istället bedömas i en kvalitativ undersökning. Tillförlitlighet och 
äkthet kan ses som en motsvarighet till intern och extern validitet samt reliabilitet. 
Tillförlitlighet kommer att bedömas genom att undersöka om resultatet överensstämmer med 
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den sociala verkligheten. Äkthet bedöms genom att undersöka om resultatet ger en rättvis 
bild (Bryman 2011, s. 352-357). 

2.5 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Bell (2006, s. 53-55) bör alla forskare ta hänsyn till de etiska råden som finns att 
följa. Forskare som ska intervjua respondenter och/eller undersöka ett forskningsområde har 
ett ansvar för att beskriva vad det tänkta syftet med forskningen är. Respondenterna i denna 
studie blev informerade innan intervjutillfällena om deras rättigheter, att de till exempel kan 
avstå från att svara på frågor och att allt är frivilligt från deras sida. Respondenterna blev 
även informerade om hur deras svar från intervjuerna skulle behandlas i studien och att 
ingen utomstående ska kunna identifiera vilka de är. Det är endast författarna, handledare 
samt examinatorn som kan ta del av informationen (Trost 2010, s. 61). De respondenter som 
intervjuades muntligt utlovades ingen konfidentialitet och de godkände att de skulle 
namnges i studien. 

2.6 Källkritik 

De muntliga intervjukällorna med företagsledningen samt källor från Lisebergs hemsida kan 
anses som styrande eller säljande. Detta eftersom Liseberg vill framstå som en bra 
organisation. Författarna är medvetna om att intervjusvaren från Lisebergs företagsledning 
kan anses som propaganda och detta har behövts tagits ställning till under studiens analys.  
Den tidigare forskning som finns kring nöjesparker och deras säkerhetsarbete är tunn. Vissa 
av de vetenskapliga artiklarna som har tillämpats i denna studie kan därför ses som mindre 
tillförlitliga, då de inte har tillräckligt stöd. 
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3. Tidigare forskning 
 

 
I detta avsnitt presenteras vetenskapliga artiklar som berör forskning kring nöjesparker och 

säkerhetsarbete inom turismbranschen. 
 
 

3.1 Säkerhetshantering 

Hall, Timothy och Duval (2004) beskriver hur människor i dagens samhälle allt mer tänker 
på säkerhetshantering globalt och personcentrerat. Den osäkra föreställningen av säkerhet 
kommer att fortsätta påverka turismen men turismens inverkan på säkerhet kommer att 
fortsätta vara minimal. Känslan att vara säker kommer att påverka inte bara turisten utan 
även de som är beroende av turismindustrin. Hall et al. (2004) betonar vikten av att se och 
lösa de problem som finns angående säkerhetshantering, för att utveckla stabilitet och 
välbefinnande i turismen.  

3.2 Turisters beteende och uppfattning av nöjesparker 

Den forskning som finns om turism och turisternas riskuppfattning belyser att det ständigt 
finns ett risktagande tänk hos turister (Mason & Roberts 2008).  
 
Lewis och Clacher (2001) klarlägger att en organisation bör har en bra servicekvalitet för att 
skapa och underhålla relationer till sina gäster. Lewis och Clacher (2001) nämner dock att 
det i vissa lägen inte går att styra en organisations service eftersom den påverkas av 
medarbetarnas handlingar och gästernas attityd, samt oväntade händelser. Om personalen 
beter sig dåligt eller om det förekommer en oväntad händelse kan detta skapa en dålig 
service eller en negativ händelse som organisationen sedan måste återhämta sig från. En 
misslyckad service eller negativ händelse kan leda till att organisationen förlorar gäster, får 
en negativ Word of mouth effekt etc. I Storbritannien har tre olika nöjesparker undersökts 
för att ta reda på hur ett misslyckande i service påverkar parken. Studien är baserad på de 
anställdas perspektiv där de beskriver de misslyckade händelserna och hur återhämtad 
service ser ut ur ett besökarperspektiv. Nöjesparkernas ledning beskriver de system och 
strategier som de har för att förbättra servicekvalitén samt för att öka kund- och 
medarbetarnöjdheten. Den främsta strategin som parkerna hade var en god kommunikation 
både internt och externt. Alla parker var positivt inställda till att utreda en misslyckad 
service och vidta åtgärder för att förbättra parken. De tre parkerna hade formella rutiner för 
att hantera klagomål och olyckor samt ett gästservicekontor för att ta emot dessa. Dock 
förekom det i några parker att de anställda uppmanade gästerna att lämna klagomål om 
parken för att de anställda ville se en förändring i organisationen. Säkerhet, regler, 
kommunikation, kundvård och laganda var de aspekter som undersöktes i 
ledningshanteringen av de tre olika nöjesparkerna. 
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Brady et al. (2008) nämner vikten av att ha ett starkt varumärkeskapital för att försöka 
neutralisera en misslyckad service. Brady et al. (2008) redovisar hur varumärkeskapital 
påverkar eller formar en gästs feedback efter en misslyckad service eller negativ händelse. 
Forskarna studerade även tajming och karaktär av effekterna för varumärkeskapital. 
Resultatet av forskningen var att om en organisation hade ett starkt varumärkeskapital gavs 
de en övergripande fördel gentemot de organisationer som hade ett svagare varumärke 
oavsett om det var en produkt eller tjänst i fråga. Detta visar på att de gäster som har varit 
med om en misslyckad service är mer villiga att komma tillbaka till en organisation med 
högt varumärkeskapital än lågt. Även om de organisationer med högt varumärkeskapital har 
många fördelar för att återhämta sig från en misslyckad service eller negativ händelse finns 
det nackdelar. Gäster visar en särskild besvikelse för de organisationer med högt 
varumärkeskapital som misslyckas i deras tjänster och kan därför vara enklare att avslå 
dessa organisationer snabbare än de med lågt varumärkeskapital. Att ha ett högt 
varumärkeskapital kan bli räddningen för en organisation om ett oväntat missöde sker, vilket 
enligt forskarna nästan alltid sker för ett företag eller en organisation. Det är därför extra 
viktigt att kunna hantera, identifiera och rätta misslyckanden eller negativa händelser i 
service- och upplevelsebranschen. 
 
Enligt Braksiek och Roberts (2002) fick nöjesparker under början av 2000-talet mycket 
uppmärksamhet från media som rapporterade när det var många som skadades svårt eller 
dog på grund av en attraktion. Detta ledde i sin tur till att många började ifrågasätta 
säkerheten på nöjesparker. Dock menar Braksiek och Roberts (2002) att det inte endast är 
attraktionerna som är farliga utan att det finns andra orsaker som ligger bakom dessa olyckor 
och dödsfall. I USA reglerades lagstiftningen efter att säkerheten på nöjesparker alltmer 
ifrågasattes där.  
 
Antalet döda samt svårt skadade på nöjesparker i förhållande till hur många som befinner sig 
på nöjesparken är dock låg enligt en studie av Woodcock (2014). År 2010 var det endast en 
dödsolycka i USA som orsakades på grund av ett attraktionshaveri. De andra dödsolyckorna 
uppkom av andra orsaker såsom drunkningsolycka i en vattenberg- och dalbana . Att 
ständigt göra kontroller på attraktionerna höjer säkerheten och nöjesparken kan då upptäcka 
systematiska fel i ett tidigt stadie vilket i sin tur kan leda till att parken kan undvara att 
någon kommer till skada på grund av attraktionshaveri. Studien fokuserar på de attraktioner 
som kräver en attraktionsansvarig som startar attraktionen och kan stoppa den i nödfall. De 
flesta olyckorna är förknippade med ansvarslöst beteende från besökarna. Dokumentation av 
olyckor som uppstår är viktigt för att sedan kunna gå tillbaka och se vad som gått snett och 
vad som eventuellt skulle kunna göras tidigare för att undvika olyckan. Många parker 
dokumenterar olyckor som uppstått i samband med attraktionshaverier och inte de olyckor 
som orsakades av den drabbade själv. Enligt Woodcock (2014) är det viktigt för nöjesparker 
att fokusera på säkerheten eftersom att negativa rykten snabbt sprider sig och nöjesparker 
måste konkurrera ut andra parker och fritidsaktiviteter. Slutsatsen av studien var att de flesta 
olyckor är orsakade av mänskligt beteende och inte mekaniska fel.  
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3.3 Förberedande arbete inför en kris 

Storstäder och stadskärnor är kontinuerligt värdar för turister och speciella evenemang. 
Daniels, Park, Harmon och Brayley (2013) har analyserat två forskningar för att få en bättre 
förståelse för riskhanteringsuppfattningar och processer som tillämpas i öppna områden i 
stadskärnor. Daniels et al. (2013) har kommit fram till att den personliga säkerheten är 
avgörande och att besökare i storstäder inte är alltför oroliga för exempelvis terroristhot. 
Forskningen visar även på att separata evenemangsområden, inklusive säkerhetskontroller 
och publik information, ofta slås samman under kristider för att kunna hantera en kris. 
Forskarna tyder på en nivå av psykologisk avskiljning mellan godtagande av 
säkerhetsåtgärder som skyddar människor och de som skyddar faciliteter på områdena.  
 
Att identifiera säkerhetsproblem och risker vid större faror eller incidenter är av stor vikt för 
såväl organisationsnivå, nationell nivå samt global nivå. Karunasena, Amaratunga och 
Haigh (2010) har gjort en studie om kapacitetsuppbyggnad av icke strukturerade åtgärder för 
kriser och katastrofer. Författarna menar på att naturkatastrofer är extrema händelser men att 
alla olika risker, faror eller större kriser i slutändan kan göra lika stor skada om ett land eller 
en organisation har brist på användbara och lämpliga åtgärdsstrategier. Forskarna belyser att 
en ökad medvetenhet inom till exempel organisationen, gör det möjligt att övervinna brister. 
Ett lämpligt förebyggande arbete för katastrofer eller säkerhetsproblem handlar enligt 
forskarna om att på något sätt kunna mäta upp de förväntade förlusterna när en fara eller 
större händelse inträffar inom ett visst område under en viss tid. Resultatet för studien visar 
att en risk nästan är helt oundviklig i många sammanhang i världen. Karunasena et al. (2010) 
menar att det är av vikt att ha kapaciteten som krävs för anpassade krishanteringsstrategier. 
Detta för att både kunna minska riskerna att kriser uppstår, men också att kunna hantera de 
effektivt.  
 
Det förebyggande arbetet för kriser är ett komplext spektrum som rör hantering av risker på 
olika kategorier (Palliyaguru, Amaratunga & Baldry 2014). Det finns enligt Palliyaguru et 
al. (2014) olika strategier inom 5 huvudområden av ett förebyggande arbete vid kriser. 
Dessa är planering, politik, fysiska strategier, teknisk beredskap, och främst 
kunskapshantering. Det främsta syftet är att sammanställa en helhetsbild för att minska 
risker, kriser och risken för utsatthet. Resultatet för forskningen visar en ökning på kriser 
runt om i världen där forskare söker efter effektiva sätt att övervinna dessa samt minimera 
riskerna för stora förluster efter till exempel stora kriser. Effektiviteten i risk- och 
krishantering ökar om teorin och praktiken går ihop och att strategierna som följs är 
genomtänkta utifrån rätt huvudområde.  
 
Rätt krishantering är en viktig del för alla slags turistorganisationer. Pforr och Hoise (2008) 
behandlar olika modeller av krishantering inom turismsektorn. Forskarna menar att det inte 
enbart går att förlita sig på att kunna hantera kriser genom att vänta tills de inträffar, utan det 
bör finnas bra förberedelser trots att krisen inte går att förutse (Pforr & Hoise 2008). En 
modell som forskarna behandlar förklarar sambandet mellan krishantering och 
kunskapserfarenhet vid åtgärder. Modellen visar hur olika faser i en krishantering inom ett 
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turistföretag hänger samman med den kapacitet av humankapital som finns på företaget 
(Pforr & Hoise 2008). Förmågan som en organisation har för att hantera en kris har en 
betydande inverkan på såväl kortsiktiga som långsiktiga mål och överlevnad. Modellen 
består av fyra stadier: förberedande, erfarenhet, återhämtande och förebyggande. Alla dessa 
stadier menar forskarna hänger samman både vid åtgärder av en kris samt vid det 
förebyggande arbetet inför en kris som sker oförutsedd (Pforr & Hoise 2008). Studien 
resulterar i att utveckling av humankapital i ett turistföretag på en företagsnivå, gör det 
lättare för turistföretaget att hantera kriser och minska eventuella svagheter kring 
krishantering. Detta baseras på kunskapserfarenhet som samlas hos individerna inom 
företaget, vilket utvecklar deras humankapital (Pforr & Hoise 2008).  

3.4 Hur media hanteras vid krissituationer 

Media plockar ut och väljer de berättelser av händelser som de anser är mest attraktiva och 
intressanta för medias segment. Om en kris uppstår för en organisation och media väljer att 
skriva något negativt om händelsen riskerar organisationen att få negativa konsekvenser. 
Därför bör en organisation enligt Heath (1998) ha ett förebyggande 
kriskommunikationsarbete för att hantera media. Medias målgrupp styrs av medias bild och 
därför måste krishanterare i en organisation kunna hantera detta. Heath (1998) menar även 
att negativa aspekter av en kris lättare framhålls och detta blir då utmaningen för en 
organisation att hantera i kriskommunikationen. 
 
Enligt Johnsson (2005) rapporterar olika tidningar händelser likvärdigt med teman, aktörer 
och källor. Varje tidning har dock vissa skillnader beroende på tidningens identitet och 
forum.  
 
Vem som ska hantera media på en organisation vid en krissituation är oerhört viktigt för att 
korrekt information ska lämnas ut till allmänheten och media. Trots att en organisation har 
en utsedd person för mediahantering, är det sällan medias bild över en händelse stämmer 
överens med organisationens bild av händelsen. Media är trots detta, de som i störst 
utsträckning informerar om händelsen till allmänheten. Även om organisationen försöker 
förmedla ut deras syn på händelsen är det medias bild som når flest personer. En fördel för 
en organisation som varit med om en händelse är att samarbeta med media enligt Enander et 
al. (2004). Organisationen kan genom ett samarbete med media försöka styra informationen 
till allmänheten för att förmedla en korrekt och direkt information. Detta kan i sin tur bidra 
till att allmänheten får en mindre negativ bild av organisationen och deras arbete kring 
händelsen (Enander et al. 2004).  
 
Holtzhausen och Roberts (2009) menar dock att en organisation inte kan förutspå vad media 
kommer att uppmärksamma om en kris uppstår men att en organisation kan påverka vad som 
skrivs. Organisationen bör ta till hänsyn till vad media skriver och utifrån det sedan 
omvärdera sitt arbetssätt. Genom att omvärdera sitt arbetssätt och sin kommunikation kan 
organisationen påverka vad media skriver och förmedla en så positiv bild som möjligt. 
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3.5 Lisebergs ekonomiska effekt på Göteborg  
Leisure Development Partners (2015) har gjort en analys av Liseberg och nöjesparkens 
ekonomiska effekter för regionen Göteborg. Studien analyserade tre olika typer av 
ekonomiska effekter. De studerade de sysselsättningsmässiga effekterna i parkverksamheten, 
investeringarna i parken och parkexpansionen samt vilken ekonomisk betydelse Liseberg har 
för turistnäringen i Göteborg. Förutom att besökare genererar pengar till nöjesparken, 
genererar besökare även pengar till Göteborg stad och övriga aktörer som till exempel 
hotellbranschen. Leisure Development Partners (2015) studerade antalet turister som 
besöker Liseberg baserat på övernattningar i närområdet. Resultatet visade att Liseberg 
genererar cirka 2,7 miljarder kronor till Göteborg och att Liseberg har en stor ekonomisk 
effekt på staden. 
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4. Teorier  

 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som valts utifrån studiens syfte. Teorierna fokuserar på 
risk- och krishantering samt mediahantering utifrån ett organisationsperspektiv. Med hjälp 

av dessa teorier ska sedan det empiriska materialet analyseras. 
 
  
En organisation bör ha strategier att arbeta efter inom riskhantering. Riskhantering fungerar 
som ett stöd för att organisationen ska kunna identifiera, göra en säkerhetsanalys och 
prioritera olika risker som kan inträffa (Hubbard 2009, s. 10, Persson 2002, s. 21). I 
förebyggande syfte bör en organisation kontinuerligt se över oförutsedda händelser som kan 
inträffa och som kan drabba organisationen. En krissituation är nästintill oundviklig men när 
krissituationer väl uppstår kan organisationen med hjälp av sin krishantering reducera de 
negativa effekterna (Persson 2002, s. 21). En krishantering bör innehålla en utvärdering och 
identifiering av krisen. Den ska inte endast fungera som en snabb lösning utan den kräver 
efterarbete för att företaget eller organisationen ska kunna undvika en liknande kris (Darling 
1994). 

4.1 Förebyggande riskhantering 

Alla företag och organisationer är sårbara vid kriser men turistföretag och andra offentliga 
organisationer är extra sårbara. De kriser som får mest uppmärksamhet och är mest 
intressanta för allmänheten, är de kriser som uppstår inom ett turistföretag eller en offentlig 
organisation. Detta kan medföra att organisationen eller företaget drabbas av en negativ 
påverkan. För att undvika risker och kriser bör en organisation ha ett förebyggande arbete. 
Det förebyggande arbetet innebär att organisationen på bästa sätt försöker att förbereda sig 
på olika situationer som kan uppstå. Förberedelserna bör innebära att organisationen 
försöker identifiera möjliga hot och arbeta för att hoten inte ska utvecklas till kriser. Att 
koordinera ut ansvariga innan krisen inträffar är viktigt för att det ska bli ett tydligt 
strukturerat arbete (Regester & Larkin 2005, s. 133-138). De ansvariga bildar tillsammans 
då ett kristeam som arbetar ihop med olika ansvarområden (Glaesser 2003, s. 174-175). 
Kristeamet bör bestå av de personer som är lämpligast och som har erfarenhet och 
kompetens. Kristeamet kan därav bestå av personal från olika befattningsområden i 
organisationen. Syftet med att ha ett förebyggande arbete redan innan krisen inträffat är för 
att minska överraskningsmomenten. Organisationer får i sin tur också ett försprång på vad 
som kan inträffa och hur kriser återställs om det går (Glaesser 2003, s. 174-175).  
 
Pearson och Mitroff (1993) menar att vikten hos organisationen bör ligga på hur de kan 
hantera en kris genom att undersöka fyra organisatoriska system; system för företagskultur, 
emotionella system, system för infrastruktur och teknologiska system.  
1. System för företagskultur innefattar hur företagets kultur kan påverka krisarbetet. Det kan 
spegla sig i hur företaget och deras anställdas värderingar ser ut kring säkerhetsåtgärder och 
vilken attityd de har mot till exempel personerna som rapporterar den nya informationen.  



 

 15 

2. Företagskulturen påverkar och återspeglas på beslutfattarnas syn och tro på krisarbetet 
vilket är det emotionella system. Beslutsfattarna bör se över hur sårbar organisationen eller 
företaget är och vad som kan ske. Det är även upp till de att krisförberedelserna är effektiva 
och fungerar i störst möjliga mån. Är beslutsfattarna ovilliga att se på vilka sätt de är 
osårbara kan det leda till att organisationen inte är tillräckligt förberedd på en kris.  
3. Systemet för infrastruktur innebär att organisationen måste ha utförliga 
arbetsbeskrivningar där det framgår vem som ansvarar för vad i krisarbetet och vem som 
ansvarar för att rapportera information om krisen.  
4. För att krisarbetet ska fungera måste det finnas alarmsystem och utrustning som är en det 
teknologiska systemet. 
 
När en kris inträffar ska organisationen kunna kommunicera utåt om vad som inträffat och 
ge raka och ärliga svar. Kommunikationsplanen ska bland annat innehålla checklistor på vad 
som ska göras under en kris, vilka personer som ska kontaktas samt vilka 
kommunikationsstrategier som bör tillämpas. De organisationer som har en bra 
kommunikationsplan klarar oftast av krissituationerna bättre än de som saknar. Att ha en 
kommunikationsplan är därför av stor vikt för att förmedla ut en bra bild av organisationen 
till allmänheten (Francis 1998).  

4.2 Åtgärdande krishantering 

De organisationer som har ett bra förberedande arbete innan en kris klarar 
återhämtningsfasen bättre än de som är mindre förberedda. Återhämtningsfasen är den fasen 
organisationen befinner sig i efter att krisen inträffat och när organisationen ska försöka 
återgå till det normala (Flodin 1999, s. 10-12). Organisationen bör gå igenom hur 
riskhanteringen och krishanteringen sett ut, vad de gjorde bra och vad som kunde förbättras. 
Detta ska även dokumenteras och omarbetas om det är nödvändigt (Pearson & Mitroff 
1993). Den kunskap som fås om krisen, lagras samt utvecklas och bidrar i bästa fall till att 
organisationen vid nästa risk kan behandlas innan den övergår till en kris (Pearson & Mitroff 
1993).  
 
Enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2006, s. 227-236) finns det olika 
återhämtningsstrategier som organisationer kan använda gentemot drabbade besökare. Om 
organisationen kombinerar dessa strategier och använder de tillsammans kommer de att få 
en lyckad återhämtning efter en negativ händelse eller misslyckad service.  
- Strategi 1: Gör tjänsten felfri. Om tjänsten utförs rätt första gången finns det ingen 
anledning till en återhämtning eftersom besökarna får vad de förväntar sig och det finns 
ingen risk att en kris ska uppstå. Att utföra tjänsten rätt första gången är en viktig dimension 
för servicekvaliteten i hela industrin. För att försöka uppnå en felfri tjänst första gången kan 
organisationer applicera poka yokes. Poka yokes är en benämning på ett system med 
automatiska varningar eller kontroller som säkerhetsställer att misstag inte uppkommer. Det 
är även viktigt att alla i organisationen har som mål att uppfylla kunders behov och leta efter 
sätt att förbättra tjänsten eller servicen. 
 



 

 16 

- Strategi 2: Agera snabbt. De drabbade besökarna vill ofta ha en snabb lösning och ett 
snabbt svar på vad som hänt. Detta kräver personal med befogenhet. Även om vissa 
incidenter eller större händelser kräver en längre tid för att hitta en lösning så krävs ändå en 
bekräftelse för att lugna besökaren. Personal som jobbar med service i en organisation har 
särskilda behov till återhämtningsutbildning, detta eftersom besökare ofta kräver direkta 
lösningar. 
 
- Strategi 3: Tillhandahåll lämpliga förklaringar. Om besökare får en förklaring av vad som 
har hänt har de lättare att förlåta vad som hänt och återhämta sig. Förklaringen bör vara 
lämplig med relevant fakta. Om förklaringen levereras på rätt sätt kan besökarens nöjdhet 
öka. 
 
- Strategi 4: Behandla besökare rättvist. Besökare förväntar sig att resultatet, processen och 
den interpersonella behandlingen ska vara rättvist. En rättvis behandling är en viktig 
komponent för en effektiv service återhämtning. 
 
- Strategi 5: Odla relationer med besökarna. Ett långvarigt förhållande gör det möjligt för 
besökare att vara mer förlåtande och öppna för en misslyckad service än ett kortvarigt 
förhållande. 
 
- Strategi 6: Ta lärdom av erfarenheter av återhämtning. Genom att spåra lösningar av en 
misslyckad service kan företagsledare lära sig om de systematiska problem som finns i 
leveranssystemet av en tjänst. Om organisationen hittar den grundläggande orsaken till en 
händelse och löser problemet kan organisationen eliminera behovet av återhämtning.  
 
- Strategi 7: Uppmuntra och spåra klagomål. Även om en organisation har som mål att 
uppfylla alla kunders behov, uppkommer misslyckanden. Att uppmuntra klagomål är nyttigt 
för organisationer då de kan ta till sig klagomålen och lära något från dessa. Organisationer 
kan göra detta genom nöjdhetsundersökningar eller via studier om kritiska händelser. För att 
spåra och uppmuntra klagomål kan email och telefon användas (Zeithaml et al. 2006, s. 227-
236). 

4.3 Kunskapshantering 

Att samla in, lagra samt tillgängliggöra kunskap efter en händelse är en process som är 
viktig för alla organisationer. Medarbetarna i organisationen ska kunna ta del av kunskapen 
och återanvända den. Organisationen ska även själva kunna återanvända kunskapen för att se 
vad som blev bra och mindre bra (Braf 2000, s. 49-52). Kunskapen som tillvaratas ska även 
bearbetas och utvärderas för att organisationen ska maximera den erfarenhet som de får 
(Braf 2000, s. 49-52). De anställdas egna erfarenheter breddar organisationen i sin 
handlingsförmåga vid en händelse. Kunskaper inom en organisation är det som utgör 
organisationens förmåga att producera varor och tjänster samt att hantera misstag. 
Organisationen bör sträva efter att medvetandegöra de anställdas kunskaper i syfte att 
hantera och utveckla dessa kunskaper på ett givande sätt (Mårtensson 2000). För att ta 
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tillvara på och lära ut de erfarenheter och kunskaper som finns inom en organisation kan de 
erbjuda utbildningar för de anställda. Genom utbildningar får medarbetarna större potential 
att utföra mer avancerade uppgifter än vad personen annars hade klarat av (Hunt 2003). 
Socialisering inom organisationen är även den avgörande då de anställdas värderingar och 
normer ska spegla organisationens kultur (Probst, Raub & Romhardt 2000, s. 263-280). Om 
en organisation utbildar företagskulturen på rätt sätt, kan de stärka de nyanställdas sätt att se 
på sin arbetsroll (Hunt 2003. Probst et al. 2000, s. 263-280).  

4.4 Media 

Digitaliseringens evolution har blivit ursprunget för massmedias utveckling och framgång i 
dagens samhälle. Media har fått en allt större betydelse för samhället och bestämmer mer 
eller mindre idag hur vår värld vi lever i ska se ut. Verkligheten blir vad som visas på tv eller 
i andra medier och det blir ofta mer verklighet än den egentliga verkligheten. Enligt 
Baudrillard (1994, s. 78-79) hade människor förr lättare att separera mellan verkliga 
händelser och den bild media förmedlade av händelsen. I den verkliga världen kunde det 
pågå ett krig som innebar konsekvenser för de stridande och för civilbefolkningen. 
Medierapporteringen lät allmänheten ta del av vad som hände, antal dödade, vem som vann 
etc. Dock finns det två aspekter av detta, verkligheten som faktiskt är kriget och bilden av 
kriget som når oss individer. Dessa två aspekter ska dock betraktas som två separata ting. 
Teorin handlar om att vi människor inte längre kan se gränsen mellan den bild som 
förmedlas och den verklighet som faktiskt är. Medias bild blir mer verklig än själva 
verkligheten. Enligt Baudrillard (1994, s. 79) finns media idag överallt och påverkar oss som 
individer men påverkar även hela samhället. Han menar att media har skapat en ny 
“verklighet av verkligheten”. Denna verklighet som media skapat kallas för hyperverklighet 
och är interaktionen mellan människors beteende och media. Hyperverklighet skapar 
skenbilder av vad som faktiskt händer och styr oss tittare och läsare till att få en viss 
uppfattning av verkligheten. Majoriteten av människor känner till de utländska krigen, dock 
endast via medias bild. Verkligheten formas eller till och med bestäms därav av media 
(Giddens & Sutton 2014, s. 495 - 517). 
 
Organisationer som drabbas av en krissituation får ofta utstå en stor press från media. 
Samtidigt som de ska hantera krissituationen ska organisationen även kommunicera med 
allmänheten. För att minska trycket från media bör en organisation ha en effektiv 
mediehantering så att bilden av händelsen inte ska förvrängas och allmänheten inte ska få en 
negativ uppfattning. Om organisationen har en rak och tydlig kommunikation med media så 
har de större chans att minska den negativa uppfattningen som allmänheten annars kan få av 
organisationen (Hammerskog 2005, s. 62-63). Enligt Hammerskog (2005, s. 62-63) bör en 
organisation följa fyra punkter för rätt mediakommunikation: 
 
● Berätta allt eller delar av vad du vet - du bestämmer vad du ska säga. 
● Berätta vad du inte vet och varför. 
● Berätta vad du gör för att ta reda på mer. 
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● Berätta när du tror att du har mer information - men lova ingenting annat än vid 
denna tidpunkt återkomma, oavsett vad du lyckas ta reda på.  
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5. Empiri 
 

 
I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in från de intervjuer som har 

genomförts. Det empiriska materialet är baserat på de fem semistrukturerade intervjuer med 
Lisebergs företagsledning, Göteborg & Co och Visita Göteborg samt de sju 

mailintervjuerna med Lisebergs parkmedarbetare. 
 
 

5.1 Liseberg som motorn för Göteborg 

Liseberg är ett kommunalägt företag sedan år 1923 (Sjöstrand 2016). Ägandeformen medför 
att Liseberg dels har ett eget styre genom företagets ledning, men också att organisationen 
måste förhålla sig till kommunens krav. Genom ett kommunalt ägande kan kommunen säkra 
att det finns fortsatt turism i Göteborg som även främjar andra näringar i regionen (Vasilis 
2016).  
 
Sedan 1990- talet är Göteborg & Co en turistorganisation som är uppbyggd i samarbete med 
staden och dess näringsliv. Liseberg är den största samarbetspartnern för Göteborg & Co och 
turistorganisationen har i syfte att marknadsföra och utveckla Göteborg stad. Eklund (2016), 
kampanjledare för turistorganisationen, anser att Liseberg är viktig för Göteborg. Lisebergs 
betydelse för Göteborg nämns även av andra viktiga aktörer på destinationen:  
 
“ Liseberg är en av de viktigaste motorerna som gör att någon åker till Göteborg. ” - Eklund 

(2016) 
 

“(...) vi brukar omnämna oss själva och bli omnämnda som motorn i Göteborgs 
turismnäring.” - Vasilis (2016)  

 
“Alla göteborgare jobbar på något sätt med Liseberg, det är motorn för staden.” –  

Forslund (2016)  
 

Visita är besöksnäringens arbetsgivare och branschorganisation. Regionchefen på Visita i 
Göteborg anser att parken tillför attraktionskraft till hela Göteborgsregionen. Liseberg bidrar 
till att skapa goda affärsförutsättningar för många andra företag inom besöksnäringen 
(Forslund 2016). Göteborgs besökare består av 70 % svenska turister och 30 % utländska 
turister. (Eklund 2016). 60% av besöken till Liseberg består av göteborgare och 40% av 
svenska och utländska turister. Liseberg tjänar mest pengar på turisterna men den höga 
procenten göteborgare som besöker nöjesparken är av stor vikt eftersom göteborgarna anser 
att Liseberg är knytpunkten för Göteborg (Vasilis 2016). Undersökningar i norden påvisar 
att de flesta förknippar Göteborg med Liseberg. Undersökningarna påstod även att Lisebergs 
varumärke är starkare än Göteborg stads varumärke (Eklund 2016). 
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5.2 Lisebergs förebyggande arbete inför en kris 

En kris är enligt Sjöstrand (2016) när en större incident inträffat. Säkerhetschefen på 
Liseberg beskriver en kris som något de själva inte klarar av med egna resurser. När en kris 
uppstår måste Liseberg i de flesta fall ta in fler resurser till parken genom till exempel 
räddningstjänst (Fridehäll 2016). Det är företagsledningens uppgift att se till så att ingen kris 
uppstår på parken. Säkerhet är ett av Lisebergs värdeord som ska genomsyra hela 
organisationen. 
 
“ Därför tummar vi aldrig på säkerheten. Vi chansar inte vid bygge, vid bemanning och så 

vidare.” - Sjöstrand (2016) 
 
Företagsledningen arbetar med bland annat attraktionssäkerhet och personalsäkerhet. Deras 
uppgifter är att arbeta med det förebyggande arbetet inför en kris (Sjöstrand 2016).  
 
Arbetet kring säkerheten på parken är stort. Säkerhetsavdelningen arbetar med allt från 
vakter och parkvärdar som finns ute i parken när den är öppen, till den tekniska avdelningen 
för attraktioner. Vakter och parkvärdar finns ute i parken för besökarnas säkerhet men även 
för att se till att besökarna följer de regler som finns för att vistas i parken. Den tekniska 
avdelningen på Liseberg arbetar med att underhålla attraktioner enligt de regelverk som 
finns. Kontroller av attraktioner sker både veckovis, månadsvis och årsvis för att 
säkerhetsställa karusellerna. Inspecta är ett företag som två gånger per år inspekterar parkens 
attraktioner. De ser till att tillverkarna av attraktionerna följer de regler som finns i samhället 
för åkattraktioner, även kallat för tivolianordningar. Fastighetsskötaren på Liseberg har 
ansvar för det systematiska brandskyddet. De gör kontroller för att se att allt stämmer såsom 
till exempel att brandgångar ska vara fria. Tillsyn sker regelbundet av räddningstjänsten 
(Fridehäll 2016). 
 
Det finns många säkerhetssystem som ska fungera på Liseberg och dessa kan ibland göra att 
attraktioner stannar. Att en attraktion stannar är för Liseberg inget konstigt. Det är en 
naturlig del i säkerhetssystemet och kan handla om att en tröja har fastnat eller att en grind 
till plattformen har öppnats. Vasilis (2016) menar att ett attraktionsstopp upplevs annorlunda 
ur ett “utanförperspektiv” med fokus på media. Media tycker att en sådan händelse genast 
blir spännande. Bilden av Liseberg som förmedlas via media är väldigt viktigt menar Vasilis 
(2016). Idag lägger organisationen mycket kraft på mediehantering men försöker ha en stabil 
grundton i allt som händer för att inte skada helhetsbilden av Liseberg. Gäster på parken har 
i takt med teknik utvecklingen idag en otroligt lättare tillgänglighet för mobilkamera vilket 
resulterar till att mer dokumenteras och skickas in till pressen direkt när något inträffat. Förr 
i tiden spelade medier inte så stor roll men idag har medielandskapet förändras. En incident 
definieras olika med Lisebergs ögon och medias ögon förklarar Vasilis (2016). Om en av de 
största olyckorna på Liseberg som inträffade år 2008, skulle inträffa i dagsläget skulle den få 
större reaktioner och media skulle hugga till mycket hårdare på händelser som tidigare varit 
obemärkta (Vasilis 2016). 
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“Vi har inte fler attraktionsstopp idag än vad vi hade för fem eller sex år sedan, men läser 
du tidningen så får du väldigt lätt den bilden av att det har hänt någonting på Liseberg” -  

Vasilis (2016) 
 

“Det skulle inte vara på samma sätt idag om Rainbowolyckan upprepades på samma dag, 
på samma plats, på samma tidpunkt med samma gäster. Reaktionerna på media skulle ändå 

vara väldigt annorlunda än vad det var då.”- Vasilis (2016) 
  
Säkerhetssystemen som attraktioner på Liseberg idag är utrustade med, gör att en attraktion 
av sig själv kan gå till noll läge. Attraktionen gör detta när en givare ger utslag på ett 
problem. Den kör automatiskt tillbaka till plattformen och attraktionsföraren kan tömma 
tågen på besökare (Sjöstrand 2016). På grund av den interaktivitet och påverkan media 
verkställer, har Liseberg tidigare talat om att evakuera attraktionstågen. Detta målade dock 
upp en så pass dramatisk bild av media och har lett till att Liseberg istället avstått från att 
uttala sig om ordet evakuera och säger istället tömma tågen (Sjöstrand 2016). Att enbart 
säga att passagerarna helt enkelt kliver av och går tillbaka till stationen understryker att det 
inte är något dramatiskt som media många gånger framställer det som (Vasilis 2016).  
 
När större incidenter uppstår där Liseberg behöver samhällets resurser, aktiverar de 
krisplanen. Krisplanen är utvecklad och framtagen av säkerhetschefen och Vd:n på Liseberg. 
Den revideras årligen för att den ska stämma överens med verkligheten och vara uppdaterad 
efter Lisebergs förändringar. Krisplanen är indelar i fyra delar, den första är öppen park och 
det innebär att en olycka sker när en parken är öppen för allmänheten. Den andra är stängd 
park vilket innebär att parken är öppen för uthyrning av ett företag. Den tredje är stängd park 
vilket är när parker inte alls är öppen utan det är endast när entreprenörer och byggarbetare 
är på plats till exempel veckorna innan säsongsöppning. Den fjärde delen är Göteborgs stads 
egna krishanteringsplan för händelser i Göteborg. Dessa fyra delar är baskrisplanen men 
Liseberg använder sig oftast av delar från baskrisplanen vid behov, när det inte är någon 
större incident som inträffat (Fridehäll 2016).  
  

“ Den ska ju också vara ett stöd för dom som jobbar där ute, den ska ju inte bara vara en 
pappersprodukt. Nu blir den ju ganska tjock ändå men det är som ett uppslagsverk med 

checklistor och så vidare.” - Fridehäll (2016) 
 
Krisplanen ska alltid finnas tillgänglig för alla medarbetare om en olycka skulle ske i 
parken. Krisplanen är operativ och det finns en tydlig rollfördelning över personalen på hur 
olyckor hanteras, om en medarbetare har en roll i krisplanen så är denne definitivt medveten 
om det. När krisplanen aktivers, aktiveras även krisledningsgruppen som består av ett antal 
nyckelpersoner såsom VD, vice VD samt säkerhetschefen (Fridehäll 2016). Alla 
medarbetare ska bli informerade om att krisplanen finns, det är områdeschefernas ansvar att 
informera dem. Företagsledningen, områdescheferna samt arbetsledare från olika 
avdelningar har dagligen avstämningsmöten för att informera medarbetare om vad som 
händer i parken och diskutera säkerhetsfrågor. Mötena är endast för vissa positioner men alla 



 

 22 

medarbetare har möjlighet att lämna åsikter och funderingar, som de kan diskutera med sina 
arbetsledare (Respondent 1 - 7). Krisplanen är på funktionsnivå och endast ner på 
individnivå till Vd:n, säkerhetschefen och informationschefen. Krisplanen är utformad som 
en matris, den bör vara lätt att förstå och följa. Att det finns en trygghet, kompetens och en 
tydlig krisplan i botten för organisationen är en avgörande faktor för att ha möjlighet att 
hantera situationen rätt (Vasilis 2016).  

  
“ Att ha en plan är viktigast men facit är också svårt att ha. (...) Man får greppa situationen 

i den sekund och arbeta därifrån ” - Sjöstrand (2016)  

Sjöstrand (2016) återger en fallolycka sommaren år 2015 och menar på att rätt hantering 
samt efterarbete är av stor vikt för bland annat bearbetning av media. När någonting sådant 
sker gäller det att undvika att det blir medialt och hantera situationen så gott som möjligt för 
att inte få negativa följder och konsekvenser. Nästa gång någonting stort händer menar 
Sjöstrand (2016) däremot att det kommer bli tufft för Liseberg eftersom att allting filmas 
och fotograferas och skickas till tidningar och TV direkt.  

 
5.3 Utbildning i säkerhet 

Den främsta utbildningen som Liseberg ger alla sina anställda innan de går ut i tjänst, är 
serviceutbildningen. Serviceutbildningen handlar om att medarbetarna på rätt sätt ska 
bemöta alla besökare som vistas i parken. Parken lägger stor vikt på att alla medarbetare ska 
agera som Lisebergare. Det innebär att alla medarbetare ska ha en allmän bred kunskap om 
organisationen oavsett position. Liseberg har cirka 2400 säsongsanställda och 380 
årsanställda varje år. All nyanställd personal medverkar i en introduktionsträff på parken. 
Utöver serviceutbildning och introduktionsträffen har varje anställd en arbetsplatsträning på 
den specifika positionen medarbetaren kommer befinna sig på (Vasilis 2016). Liseberg 
utbildar sina ordningsvakter och parkvärdar i första hjälpen för att de ska kunna agera som 
sjukvårdsresurs. De medarbetare som arbetar med mekaniska och elektriska attraktioner får 
en intern utbildning när de anställs för att kunna hantera händelser som sker på nöjesparkens 
alla attraktioner (Fridehäll 2016). 

 
Svaren nedan utgår endast från de sju email intervjuerna. Respondent 1, 3, 4, 6 och 7 hävdar 
att de i sin serviceutbildning fått en risk- och krisutbildning, som berörde en allmän bild av 
hur till exempel krisplanen är utformad och vad de ska göra i en krissituation (Respondent 1, 
3, 4, 6 & 7). Respondent 2 och 5 som arbetar som restaurangbiträde samt lyckohjulsbiträde 
hävdar dock att de inte fått någon direkt risk eller krishanteringsutbildning (Respondent 2 & 
5). Respondent 3, 6 och 7 med positioner som arbetsledare och skiftledare berättar att de har 
mer kunskap om både krishantering och krisplanen i jämförelse till de övriga respondenterna 
(Respondent 3, 6 & 7). Respondent 7 som arbetar som arbetsledare har utöver den 
grundläggande serviceutbildningen fått brandutbildning, HLR-utbildning samt 
arbetsledarutbildning med tema säkerhet (Respondent 7). Respondent 3 är också 
arbetsledare och berättar att hen har fått risk- och krisutbildning som inkluderats i den 
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interna serviceutbildningen, den externa serviceutbildningen samt brandutbildningen. Av de 
som intervjuats ställdes frågan om de kände till den krisplan Liseberg använder sig av och 
om de visste hur det skulle agera utifrån denna om en händelse skulle inträffa. Fem av sju 
respondenter känner till att denna krisplan finns, dock är det endast två respondenter som vet 
hur de ska agera utifrån denna krisplan.  
  
Sammanställning av parkmedarbetarnas kännedom av krisplanen 

 
                                                                                                                       (Respondent 1-7) 
 
Respondent 4 känner till den krisplan som aktiveras vid större händelser men formulerar sitt 
svar på följande vis: 
 

“Om frågan gäller generellt i parken, när det finns gäster så nej. Men sunt förnuft gäller 
och så vidare.” - Respondent 4, lyckohjulsbiträde (2016) 

 
Liseberg utbildar och övar på eventuella kriser som kan uppstå för att medarbetarna ska vara 
så pass förberedda som möjligt (Vasilis 2016). Ingen av respondenterna som intervjuats har 
varit med om en större incident under deras anställningsperiod där de fått agera och hjälpa 
till. Respondent 1 och 3 berättar dock att de fått agera vid mindre incidenter så som 
sjukdomsfall hos besökare (Respondent 1-7). 

 
5.4 Åtgärder 

När en incident inträffar aktiveras krisplanen av parkchefen (Fridehäll 2016). Parkchefen har 
även i uppgift att ta det första samtalet med media men därefter uttalar sig personen enbart 
om det som faktiskt har hänt på platsen och avstår från att besvara på frågor som inte rör 
händelsen. Parkchefen som uttalar sig ska alltid tala sanning och säga det den vet. Övriga 
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frågor hänvisas till informationschefen och denna tydliga rollfördelning är viktig för att 
Liseberg inte ska uttala sig fel i framförallt media som har sådan enorm påverkan på 
Liseberg idag (Vasilis 2016). Krisledningsgruppen kallas in och börjar sitt arbete 
tillsammans med räddningstjänsten, polis och ambulans.  
 
För ett par år sen inträffade det en större incident på parken där en av attraktionerna på 
Liseberg havererade (Fridehäll 2016). Säkerhetschefen Fridehäll (2016) återger hur arbetat 
gick till direkt efter att incidenten inträffade: Attraktionsföraren på attraktionen larmade 
säkerhetscentralen när incident inträffade och meddelade vad som hänt. Efter meddelandet 
nått säkerhetscentralen ombads ordningsvakter samt parkvärdar att bege sig till 
olycksplatsen. Därefter larmades SOS av vaktchefen. Räddningstjänst och ambulans kom till 
platsen och tog hand om de skadade. Därefter följde ett stort arbete med att utvärdera vad 
som gick fel samt hur parken kan undvika en liknande händelse i framtiden. En återkoppling 
gjordes på de gäster som skadades allvarligt under olyckan. Säkerhetschefen och Vd:n 
besökte personerna på sjukhus. (Fridehäll 2016).  
 
När en kris inträffar arbetar Liseberg med ett informationsdirektiv som innebär att 
medarbetarna på parken snabbt ska få veta vad som inträffat innan det når ut till media. Via 
sms eller på intranätet kan medarbetarna ta del av den aktuella händelsen och vad eller om 
de ska göra något (Vasilis 2016). Lisebergs krisplan används oftast inte som en helhet, utan 
det är oftast delar av den som används när en olycka inträffar. Området där olyckan inträffar 
spärras av och verksamheten på plats stannar upp. Liseberg har som tidigare nämnt ett 
säkerhetssystem som innebär att en attraktion går ner i nolläge om attraktionens system 
utlöses (Fridehäll 2016). Liseberg har en teknisk säkerhetsavdelning som arbetar med att 
åtgärda fel på attraktioner. Det kan till exempel handla om en bygel som fastnat, då har 
parken jourelektriker eller jourmekaniker som tar sig till platsen och stänger av attraktionen 
direkt och åtgärdar problemet innan attraktionen får sättas igång igen. Händer det en större 
incident på parken orsakat av ett tekniskt fel på en attraktion, tas attraktionen bort. Efter den 
ovannämnda olyckan blev Liseberg enligt Fridehäll (2016) mer noggranna och systematiska 
i sitt säkerhetsarbete. Sjöstrand (2016) belyser vikten av att bearbeta media på rätt sätt efter 
en inträffad olycka. Om parkchefen inte kan svara exakt på vad som har hänt ska de hänvisa 
till någon annan som har svaren för att undvika missförstånd och felaktig information. Det är 
informationschefen som är ansvarig för hantera stor del av media om något händer på 
Liseberg (Vasilis 2016). 
 

5.5 Från åtgärder till förebyggande arbete  

Vid planerade evenemang arbetar parken med produktionsföretaget som ansvarar för artisten 
som ska uppträda. Riskbedömningar görs på vilken målgrupp publiken består av och utifrån 
detta planerar parken säkerheten kring evenemanget. Gästbeteenderelaterad säkerhet är 
något parken kontinuerligt arbetar med. Vakter och parkvärdar är alltid på plats vid 
evenemang för att bevaka och se hur beteendemönstret ser ut bland publiken.  
 



 

 25 

“Det gäller att vara förberedd och ha krisplaner men även efterarbetet är viktigt”- 
 Sjöstrand (2016) 

 
Efter att en olycka inträffat gör Liseberg en teknisk undersökning för att utvärdera vad som 
hänt. Organisationen repeterar olyckan för att se vad som gjordes och vad som kunde ha 
gjorts annorlunda (Sjöstrand 2016). Även om Liseberg repeterar olyckor som har hänt menar 
Vasilis (2016) att de aldrig kan veta i förväg vad för kris eller händelse som kommer att 
uppstå nästa gång. Däremot har organisationen flera kris övningar i förebyggande syfte. 
Dessa är dock ofta baserade på händelser som redan inträffat vilket gör att organisationen 
inte lika lätt kan förutse ett tydligt tillvägagångssätt att hantera nästkommande incident. Alla 
incidenter är olika menar Vasilis (2016) och det är därför svårt att öva inför hantering av 
dessa. En del kris övningar är baserade på fiktiva fall för att försöka förbereda sig på alla 
tänkbara situationer. 
 
När Liseberg är öppet för allmänheten arbetar de dagligen med gästundersökningar där de 
mäter hur pass nöjd besökaren var med besöket. De mäter bland annat säkerhet, renlighet på 
parken, mat, hur personal beter sig, helheten av parken. Säkerheten får ofta en hög poäng 
och besökarna upplever parken som säker (Fridehäll 2016). 

5.6 Säkerhetssamarbeten  

Liseberg samarbetar med ett antal olika grupper i Sverige som gemensamt diskuterar 
säkerhet, bland annat Svenska Nöjesparksföreningens säkerhetsgrupp. Svenska 
Nöjesparksföreningen är en intresseorganisation bestående av 8 nöjesparker i Sverige. Ett av 
säkerhetsgruppens syfte är att utbyta information med de andra parkerna kring 
säkerhetsfrågor. Liseberg ingår även i ett evenemangssäkerhetsnätverk i Göteborg. Detta 
nätverk leds utav samhällsskydd och beredskap av Göteborg stad där även polis och 
räddningstjänsten ingår (Fridehäll 2016). 
 
Sjöstrand (2016) anser att alla samarbeten är bra samarbeten. En attraktionsolycka på Gröna 
Lund i Stockholm drabbar den specifika nöjesparken mest, men han menar att oavsett vilken 
nöjespark som drabbas av en incident drabbar det i stort sätt alla nöjesparker i närliggande 
länder. Media tar fram tidigare incidenter som hänt på alla parker och granskar dessa i 
relation till varandra. Svenska Nöjesparksföreningen diskuterar om att ta fram olycksstatistik 
på nöjesparker för att förbättra incidentrapporteringar. Dessa rapporteringar är ofta sådant 
som media tar del av och publicerar. Sjöstrand (2016) anser därav att samarbetet med 
Svenska Nöjesparksföreningen är angeläget i och med att alla parkerna gemensamt 
diskuterar incidenter och olyckor tillsammans i mån att utbyta erfarenhet och kunskap med 
varandra.  
 
Sjöstrand (2016) och Eklund (2016) diskuterar huruvida en incident kan påverka 
nöjesparken på lång sikt. De menar på att om en större attraktionsolycka sker på parken 
påverkar det tilliten till nöjesparkens säkerhet kortsiktigt. De tror att antal besökare till 
parken skulle minska den följande veckan men därefter skulle besökarantalet gå tillbaka till 
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det normala då människor idag är avtrubbade av de händelser som sker i dagens samhälle. 
Människan blir påverkan på kort sikt vilket kan drabba nöjesparken just då men besökarna 
kommer ändå att fortsätta besöka parken.  
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6. Analys 
 
 
I detta kapitel analyseras de valda teorierna och det empiriska materialet. Analysen delas in 

i samma huvudteman som det teoretiska avsnittet för att skapa en tydligare läsning. 
 
 
Enligt Hubbard och Persson (2009, 2002) bör en organisation ha en risk- och krishantering 
som stöd för att kunna identifiera och göra en säkerhetsanalys av olika risker som kan 
inträffa. Fallstudien som genomförts påvisar att Liseberg har en krishanteringsplan. Liseberg 
aktiverar krisplanen när en större incident inträffar på parken.  

6.1 Förebyggande riskhantering 

Enligt Regester och Larkin (2005) är just turistorganisationer extra sårbara om en kris skulle 
inträffa. De menar även att de incidenter som uppmärksammas skiljer sig åt och att stora 
händelser i en offentlig organisation uppmärksammas i större utsträckning. Lisebergs vice 
VD återger hur media styr vilka incidenter som uppmärksammas. Media har en stor inverkan 
på besökarnas uppfattningar av nöjesparker överlag. Om en incident inträffar på till exempel 
Gröna Lund och de hanterar olyckan på ett mindre bra sätt kommer det enligt Sjöstrand 
(2016) även att påverka Liseberg negativt. För att Liseberg ska minimera de negativa 
effekterna som kan uppstå av en incident belyser Regester och Larkin (2005) vikten av att ha 
ett förebyggande arbete. Liseberg är med i intresseorganisationen Svenska 
Nöjesparksföreningen där de diskuterar med andra nöjesparker hur de ska hantera eventuella 
kriser som kan uppstå.  
 
Pearson och Mitroff (1993) förespråkar för fyra organisatoriska system för att hantera en 
kris.  
1. System för företagskultur: Innefattar hur företagets kultur kan påverka krisarbetet. 
Lisebergs företagsledning har starka värderingar angående säkerhet, då just säkerhet är ett av 
organisationens värdeord som ska genomsyra hela organisationen. Företagsledningen, 
områdeschefer samt arbetsledare från olika avdelningar har dagliga avstämningsmöten. 
Respondenterna som arbetar som parkmedarbetare har nämnt att de är medvetna om dessa 
möten men att de inte får ta del av all information som sägs under mötena med de andra 
avdelningarna. Respondenterna nämner dock att när de har åsikter eller funderingar kring 
några frågor kan de diskutera det med sina arbetsledare som i sin tur eventuellt tar upp det 
på dessa möten. Säkerhetsfrågorna som eventuellt diskuteras på dessa möten når de anställda 
som var uteslutna från mötet som en sekundär källa. Detta kan leda till att den nya 
informationen inte ses som lika viktig.  
 
2. Emotionella system: Företagskulturen påverkar och återspeglas på beslutfattarnas syn och 
tro på krisarbetet vilket är det emotionella systemet. Beslutsfattarna bör se över hur sårbar 
organisationen eller företaget är och vad som kan ske. Liseberg arbetar i förebyggande syfte 
med en krisplan. I förebyggande syfte utövar även organisationen kris övningar baserat på 
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händelser som redan inträffat men även på fiktiva fall. Detta arbete påvisar att 
organisationen ser sig själv som sårbar och arbetar för att förhindra risker och kriser. 
Företagsledningen på nöjesparken är dock medvetna om att det inte finns ett specifikt facit, 
eftersom vad som helst egentligen kan hända. Dock försöker organisationen i den mån det 
går att utbilda och förbereda sig, för att greppa situationen i den sekund krisen sker.  
 
3. System för infrastruktur: Systemet för infrastruktur innebär att organisationen måste ha 
utförliga arbetsbeskrivningar där det framgår vem som ansvarar för vad i krisarbetet och 
vem som ansvarar för att rapportera information om krisen. Liseberg har en tydlig 
rollfördelning i krisplanen över vem som gör vad när en incident inträffat. När Lisebergs 
krisplan aktiveras, aktiveras även krisledningsgruppen som består av VD, vice VD, 
säkerhetschefen samt andra nyckelpersoner. Områdescheferna ansvarar för att informera 
resterande medarbetare på nöjesparken. Krisplanen är på funktionsnivå och endast ner på 
individnivå till VD, säkerhetschefen och informationschefen. Francis (1998) förespråkar om 
att en organisation även måste ha en bra kommunikationsplan där det ingår vilka personer 
som ska kontaktas samt vilka kommunikationsstrategier som bör tillämpas. När krisen 
inträffar ska organisationen kunna kommunicera utåt till allmänheten och ge raka och ärliga 
svar. Nöjesparken har en informationsansvarig som har i uppgift att hantera media, för att 
inte skapa missförstånd så att människor få en negativ bild av Liseberg. Liseberg belyser 
vikten av att informera allmänheten om exakt vad som hänt och att de personer som hanterar 
media ska kunna svara exakt på vad som skett. Kan de inte svara på vad som inträffat, måste 
de hänvisa till annan relevant person.  
 
4. Teknologiska system: För att krisarbetet ska fungera måste det finnas alarmsystem och 
utrustning, vilket är det teknologiska systemet. Liseberg har en säkerhetsavdelning och en 
tekniska avdelning som arbetar med att underhålla attraktioner enligt de regelverk som finns. 
Detta innebär att kontroller görs på attraktioner både veckovis, månadsvis och årsvis för att 
säkerhetsställa karusellerna. Liseberg har även hjälp från företaget Inspecta som inspekterar 
parkens attraktioner två gånger per år. Inspecta kontrollerar alla åkattraktioner så att 
Liseberg följer tivolianordningarna. Nöjesparken står själva för att kontrollera det 
systematiska brandskyddet, så att de ska vara förberedda om en brand inträffar.  

6.2 Åtgärdande krishantering 

Enligt Flodin (1999, s. 10-12) klarar de organisationer återhämtningsfasen bättre om de har 
ett bra förberedande arbete inför en kris. I och med att Liseberg utbildar sin personal inom 
den tekniska och mekaniska avdelningen själva innan personalen går ut i tjänst har de stor 
potential att klara av en incident och återhämtningsfasen eftersom deras personal är kunniga 
inom området. Nöjesparken lägger även stor vikt på att alla parkvärdar och vakter ska kunna 
agera som en sjukvårdsresurs innan till exempel ambulans är på plats. Dock får inte alla en 
risk och krisutbildning vilket kan leda till att potentiell personal inte finns i närheten av 
olyckan.  
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Zeithaml et al. (2006, s. 227-236) belyser vikten av att kombinera olika strategier för att nå 
en lyckad återhämtning. 
- Strategi 1: Gör tjänsten felfri. Om organisationen använder sig av rätt system och utbildar 
tillräckligt inom säkerhet, minimeras risken för att en kris ska uppstå. Detta skulle betyda att 
ingen återhämtningsfas behövs eftersom krisen aldrig uppstått. För att uppnå en felfri tjänst 
bör organisationen ha automatiska varningar och kontroller som säkerhetsställer misstag. 
Alla attraktioner på Liseberg är utrustade med säkerhetssystem som ger utslag om ett 
problem uppstår i attraktionen. Attraktionen går då ner i nolläge och återvänder till 
plattformen. Är det en attraktion på nöjesparken som orsakat en större incident tas 
attraktionen bort. De gästrelaterade incidenter är svåra och nästintill omöjliga för 
nöjesparken att förutspå och undvika. Däremot arbetar parken kontinuerligt med att bevaka 
och se hur beteendemönster ser ut bland besökarna. Liseberg arbetar med att utbilda all sin 
personal i den mån det går. Nöjesparken utbildar internt sin egen personal för att kunna 
hantera de mindre mekaniska och tekniska felen som kan uppstå på någon av attraktionerna. 
  
- Strategi 2: Agera snabbt. Drabbade besökare vill ha ett snabbt svar på vad som inträffat när 
en incident skett. För att Liseberg så snabbt som möjligt ska kunna reda ut en incident gäller 
det att de aktiverar krisplanen, då kallas krisledningsgruppen in och arbetar tillsammans med 
räddningstjänst, polis och ambulans. Den tekniska säkerhetsavdelningen utreder vad som 
orsakat olyckan och bestämmer sedan om attraktionen får sättas igång igen eller om den 
måste tas bort.  
 
- Strategi 3 och 4: Tillhandahåll lämpliga förklaringar och behandla besökare rättvist. När 
krisledningsgruppen på Liseberg kallas in måste de kontakta de anhöriga till de drabbade 
besökarna samt att de måste hantera media. Om Liseberg följer alla dessa steg kan de också 
minimera att situationen inte blir större än vad den behöver. Återigen är det viktigt att 
nöjesparken kommunicerar utåt i media med raka och ärliga svar på vad som inträffat och 
varför. Om allmänheten inte får några raka och ärliga förklaringar kan spekulationer startas 
och Liseberg kan få ett dåligt rykte. De svårt skadade besökarna har i tidigare incidenter 
kontaktats av Vd:n och säkerhetschefen samt fått besök av dessa på sjukhuset. Liseberg har 
sedan haft vidare korrespondens via brev och välkomnat de drabbade tillbaka till 
nöjesparken. Hade Liseberg inte agerat som de gjorde kunde det bidragit till att de drabbade 
besökarna skulle ha talat illa om Liseberg i media vilket i sin tur hade bidragit till en 
eventuellt negativ bild av Liseberg och deras säkerhet.  
 
- Strategi 5: Odla relationer med besökarna. Ett långvarigt förhållande skapar tillit och 
besökarna känner sig mer öppna till förlåtande av ett misslyckande. Liseberg har funnits 
sedan år 1923 och har på många år haft möjlighet att bygga upp denna tillit och de har ett 
starkt varumärkeskapital. Liseberg skapar goda relationer inte endast bara med besökare 
utan har även ett starkt samarbete med aktörer inom näringen. Hade Liseberg inte funnits så 
länge på marknaden och skapat en stor kännedom bland aktörer och besökare hade troligtvis 
tilliten till nöjesparken inte varit lika stark. De incidenter som eventuellt kan inträffa på 
nöjesparken påverkar hela parken överlag precis i det ögonblicket och en kort tid framöver. 
Men som Eklund (2016) och Sjöstrand (2016) tar upp så glöms oftast misslyckanden bort 
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och besökare väljer ändå att fortsätta besöka parken. 
 
- Strategi 6: Ta lärdom av erfarenheter av återhämtning. Om organisationen hittar den 
grundläggande orsaken till en händelse och löser problemet, kan organisationen eliminera 
behovet av återhämtning. Enligt vice VD på Liseberg repeterar nöjesparken olyckan för att 
se vad som hände, vad som gjordes och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Genom att 
Liseberg har dessa övningar kan de i framtida scenarion eventuellt minimera storleken på 
olyckan och på så sätt minskar behovet av återhämtning.  
 
-Strategi 7: Uppmuntra och spåra klagomål. Genom att uppmuntra klagomål kan 
organisationer ta till sig och lära sig något från dessa. Detta görs vanligtvis med 
nöjdhetsundersökningar eller via studier om kritiska händelser. Liseberg gör 
gästundersökningar varje dag där de mäter hur besökaren tyckte vistelsen var. De jobbar 
sedan aktivt med att följa upp feedbacken och förbättra det som har fått mycket kritik. 
Säkerheten får ofta en hög poäng i dessa undersökningar. Hade inte Liseberg sökt upp 
besökare och bett de göra dessa undersökningar hade parken inte kunnat rättat till det som 
besökarna tycker är mindre bra, vilket i sin tur kan leda sämre rykte. 

6.3 Kunskapshantering & krisutbildning 

Om en organisation varit med om någon större händelse bör de samla in, bearbeta och 
tillgängliggöra den kunskap och erfarenhet de fick från händelsen enligt Braf (2000). Detta 
för att se vad de gjorde rätt och vad som hade kunna hanterats på ett annorlunda sätt. 
Liseberg utför teknisk undersökning på de attraktioner som gått sönder och försöker i största 
mån att repetera olyckan för att se hur arbetet de gjorde gick till, och vad de kan förbättra till 
nästa gång. Liseberg ingår i ett antal olika nätverk där de diskuterar säkerhet, till exempel 
Svenska Nöjesparksföreningen där medlemmarna diskuterar och utbyter information och 
erfarenheter kring säkerhet med varandra. De tittar bland annat på olycksstatistik på 
nöjesparker för att förbättra incidentrapporteringar. Nöjesparken är även med i ett 
evenemangssäkerhetsnätverk i Göteborg där de tillsammans med Göteborgs stad och 
räddningstjänst diskuterar säkerhet och har även de i syfte att utbyta information och 
erfarenhet med varandra. Trots att Liseberg har sina samarbeten och tar del av andras 
erfarenheter och lösningar samt repeterar olyckor för att försöka förhindra de, belyser 
Liseberg att det är svårt att förutspå vad som kan ske. Liseberg övar och förbereder sig i den 
mån det går, trots detta är det svårt att förutse vad nästa olycka kommer att innebära.  
 
Liseberg har ett flertal interna utbildningar inom service för de säsongsanställda. I 
serviceutbildningen ingår det enligt fem av de intervjuade respondenterna en risk- och 
krisutbildning, där de åtminstone fått tagit del av krisplanen och hur de ska agera under en 
krissituation. Av de intervjuade respondenterna som arbetar som parkmedarbetare är det 
endast två som vet hur de ska agera utifrån krisplanen. Trots att Liseberg påstår att 
krisplanen endast är på företagsledningsnivå och benämner att krisplanen inte behöver gå 
längre ner skulle det vara en fördel för Liseberg om de skulle utbilda sina säsongsanställda 
inom krisplanen och hur de ska agera utifrån den. Om fler anställda skulle ha rätt kompetens 
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kan en kris eventuellt minimeras. Enligt Hunt (2003), Probst et al. (2000, s. 263-280) bör en 
organisation få sin personal att socialisera sig för att arbeta efter organisationens kultur och 
normer. Detta styrker både medarbetarnas arbetsroll och organisationens värderingar. 
Liseberg försöker att få alla sina medarbetare att agera som Lisebergare. Att agera som 
Lisebergare handlar bland annat om att alla anställda ska ha en bred kunskap om 
organisationen oavsett arbetsposition och arbeta aktivt med ett av värdeorden som är 
säkerhet. De anställda på nöjesparken ska arbeta efter företagskulturen och efter de 
värderingar och normer som Liseberg har.  

6.4 Media 

Media har en stor betydelse för civilisationen och bestämmer i stor utsträckning vad 
allmänheten ska veta och hur vår värld faktiskt ska se ut. Det är via media som vår 
verklighet visas och den är oftast mer verklig än den riktiga verkligheten (Baudrillard 1993, 
s. 78 - 79). Den bild av Liseberg som förmedlas ut är enligt nöjesparken väldigt viktig. De 
arbetar mycket med mediahantering för att rätt bild ska förmedlas. För några år sedan 
använde Liseberg frasen “evakuera tågen”, men efter förändringen i medielandskapet, 
dramatiserades detta uttryck och nöjesparken valde att byta ut frasen till “tömma tågen”. Att 
evakuera tågen har i Lisebergs mening endast inneburit att passagerarna ska kliva av 
attraktionen. Hade medias bild av frasen inte målats upp så dramatiskt hade Liseberg kunnat 
fortsätta uttala sig på det sätt de tidigare gjort. Dock är det inte endast media som söker efter 
olika händelser att skriva om. Företagsledningen på Liseberg hävdar även att det är besökare 
till nöjesparken som fotograferar incidenter och ringer olika nyhetstidningar när en olycka 
inträffat. Besökare på nöjesparken är med och påverkar vilken bild av Liseberg som ska nås 
ut till allmänheten. För Liseberg är det besökarna och media som skapar en hyperverklighet 
av nöjesparken.  
 
Enligt Hammerskog (2005, s. 62 - 63) får en organisation utså hård press från media vid en 
krissituation. För att hantera media på rätt sätt bör organisationen ha rätt mediahantering 
samt att organisationen ska vara rak och tydlig i kommunikationen så att rätt bild förmedlas. 
När en incident inträffar på Liseberg är det parkchefen som ska ta den första kontakten med 
media. Nöjesparken är noga med rollfördelningen när det gäller mediahantering. Efter att 
parkchefen uttalat sig till media om en inträffad incident ska parkchefen endast uttala sig om 
det som hänt på platsen. Om Liseberg inte haft den tydliga rollfördelningen om vem som får 
uttala sig om vad i media skulle det finnas en stor risk att felaktig information kom ut till 
allmänheten. En organisation bör följa fyra punkter för rätt mediakommunikation. Stegen 
innebär att organisationen själva bestämmer vad de ska säga, vad de inte vet, berätta vad de 
gör för att ta reda på mer samt berätta när organisationen tror att de kommer ha mer 
information. När Liseberg talar med media vid en inträffad incident svarar de endast på de 
frågor de kan och mörkar ingenting. Liseberg lägger tyngden på att de alltid ska vara raka 
och ärliga i media för att ingen fel bild av nöjesparken ska förmedlas. Vid attraktionshaveri 
avvaktar Liseberg på den tekniska utredningen som de gör på attraktionen innan de går ut till 
allmänheten och berättar varför incidenten inträffat. Öppenheten som Liseberg har för media 
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och allmänheten kan vara en bidragande faktor till att Liseberg har så pass många besökare 
varje år och att de även ses som en motor för Göteborg.  
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7. Resultat 
 

 
I detta avsnitt presenteras den slutsats som studien kommit fram till och frågeställningarna 

besvaras. Vidare ges förslag till fortsatt forskning. 
 

 

7.1 Slutsats 

Lisebergs risk- och krishantering ser i dagsläget ut att på papper kunna hantera de flesta 
typer av incidenter. Organisationen följer de kriterier som enligt teorierna i studien bör följas 
såväl i förebyggande syfte samt hur åtgärderna bör gå till. 
 
Liseberg arbetar aktivt med deras värdeord där ett av de är säkerhet. Organisationen har 
bland annat ett säkerhetssystem för att förhindra attraktionsolyckor. Inspektioner och 
kontroller görs regelbundet för att säkerhetsställa att attraktionerna följer de 
tivolianordningar som finns. Det finns en teknisk säkerhetsavdelning på Liseberg som 
undersöker de fel som uppstår på en attraktion och åtgärdar de i den mån det går. Om en 
attraktion orsakar en stor olycka så tas hela attraktionen bort från parken. Liseberg har i 
förebyggande syfte flera olika kris övningar med alla anställda för att försöka förbereda sig 
på olika incidenter. När en större incident eller olycka inträffar, aktiveras den krisplan som 
Liseberg har. I krisplanen finns det en tydlig rollfördelning över vilka ansvarsområden de 
ansvariga har. De ansvariga i krisplanen finns enbart på företagsledningsnivå vilket 
resulterar i att de flesta parkmedarbetare inte vet hur de ska gå tillväga om krisplanen 
aktiveras. Denna studie visar att en olycka på Liseberg troligtvis skulle kunna hanteras på ett 
mer effektivt och bättre sätt, om de säsongsanställda parkmedarbetarna skulle få större 
ansvar inom risk- och krishantering. Det skulle därför vara en god investering för 
nöjesparken om mer omfattande utbildningar kring risk- och krishantering infördes. 
 
Liseberg arbetar mycket med att kunna hantera media vid en inträffad olycka. Detta för att 
media annars styr vad allmänheten ska få för bild av olyckan. Medias påverkan på Liseberg 
är idag betydligt större än vad den var för några år sedan.  
 
I dagsläget får Liseberg höga poäng kring deras säkerhet i nöjdhetsundersökningarna, detta 
kan bero på att säkerhet är ett av Lisebergs värdeord. Det kan också bero på att det inte skett 
speciellt många olyckor på nöjesparken. Tilliten till Liseberg är stor och det kan vara något 
som grundar sig i att nöjesparken funnits länge och att nöjesparken omnämns som motorn i 
Göteborg  
 
- Hur arbetar Liseberg som organisation för att förebygga risker? 
Liseberg utbildar all sin personal i servicehantering där en några delar av risk- och 
krishantering förekommer. För att Liseberg ska kunna hantera en eventuell incident 
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genomförs många övningar i förebyggande syfte. Liseberg har ett säkerhetssystem på alla 
attraktioner som gör att en attraktion stannar om givaren känner av ett fel. Detta är ett 
system som i förebyggande syfte fungerar för att ingen ska komma till skada. Den tekniska 
avdelningen på Liseberg arbetar med att underhålla attraktioner. Innan evenemang eller 
konserter på parken analyseras målgrupper och vilken typ av publik som kommer att 
närvara, för att undersöka vad dessa kan medföra för risker på Liseberg. Ett annat 
förebyggande arbete Liseberg har är att samarbeta med andra temaparker i Sverige genom 
att delta i Svenska Nöjesparksföreningen. Där utbyter de olika parterna sina erfarenheter och 
kunskaper med varandra.  
 
- Hur hanterar Liseberg media vid en krissituation och hur arbetar företaget med att 
minimera negativa konsekvenser som kan uppstå vid en incident? 
När en incident inträffar på Liseberg aktiveras krisplanen av den som är parkchef vid 
tillfället. Krisledningsgruppen arbetar med räddningstjänst, polis samt ambulans. Alla 
parkmedarbetare blir sedan snabbt kontaktade via ett informationsdirektiv för att få veta vad 
som har hänt. Efter en attraktionsolycka sker en teknisk undersökning på attraktionen och 
om olyckan har varit omfattande tar Liseberg bort attraktionen. För att minimera negativa 
konsekvenser inför framtida eventuella olyckor repeteras oftast en redan inträffad incident. 
Nöjesparken analyserar vad som kunde hanterats annorlunda och utvecklar risk- och 
krishanteringen inför framtiden. Media har en stor påverkan på Liseberg vilket medför att 
rätt mediahantering och god kommunikation till besökarna är av stor vikt. Media kan väldigt 
lätt manipulera den bild som vill Liseberg visa allmänheten. Därför arbetar Liseberg mycket 
med rätt mediahantering. De ska alltid vara tydliga, ärliga och inte mörka någonting i deras 
kommunikation.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Den genomförda studien visar att Liseberg har ett bra förebyggande arbete för att minska 
risken för incidenter på nöjesparken. Organisationens risk- och krishantering är genomtänkt 
och praktisk även inför oförutsedda företeelser. För vidare forskning inom ämnet vore en 
studie om tillit och känslor kring säkerheten från besökarens perspektiv intressant. Detta för 
att gästbeteenderelaterad säkerhet inte är någonting som går att arbeta förebyggande med på 
samma sätt. Besökarnas åsikter är en aspekt som skulle kunna utveckla forskningen kring 
risker på nöjesparker. Gästbeteenderelaterad säkerhet går dessutom att studera på större 
turistdestinationer och inte enbart på nöjesparker. Denna studie syftade endast till att 
undersöka hur Lisebergs arbete förhåller sig till de valda teorierna. Under studiens gång har 
dock relationen mellan företagsledningen och parkmedarbetarna uppmärksammats men har 
valts bort då det anses känsligt till denna studie. En studie om relationen mellan 
företagsledningen och parkmedarbetarna i organisationen är därför ett förslag för vidare 
forskning.  
 
Syftet till den genomförda studien går även att applicera på andra nöjesparker. Att studera 
och jämföra flera olika nöjesparkers risk- och krishantering mot varandra skulle även vara 
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intressant för att få en helhetsbild av nöjesparkers säkerhetsarbete. En sådan bred studie är 
relevant för att fylla ut de luckor som finns i dagens forskning kring nöjesparker.  
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8. Avslutande kritisk diskussion  
Denna studie är skriven av tre personer vilket innebär att det har varit lite svårare att enas 
om olika åsikter. Därav har vi lagt stor vikt vid att allas åsikter ska tas hänsyn till genom 
hela studien. Vi anser att intervjuerna genomfördes i ett för tidigt stadie. Trots att vi är nöjda 
med den information som intervjuerna gav oss, anser vi i efterhand att vi borde gjort 
intervjuerna när syftet och upplägget var mer strukturerat. För att få ett ännu bättre resultat, 
skulle det krävas att intervjuerna hölls på en professionell nivå. Då ingen av oss har en bred 
erfarenhet av att hålla intervjuer kan detta ha påverkat vårat resultat. Våra semistrukturerade 
intervjuer består av respondenter från företagsledningen på Liseberg. Att det endast är 
respondenter från företagsledningen som svarade på våra djupare frågor kan anses som 
otillräckligt då de vill ge en bra och säljande bild av nöjesparken. Om vi hade valt att 
intervjua fler respondenter från Liseberg kunde vårt resultat ha blivit mer generaliserbart. Vi 
hade i åtanke att intervjua fler personer från Göteborgs stad och kommun om hur deras 
arbete ser ut kring Liseberg, men detta valdes bort på grund av tidsbrist. Denna studie 
fokuserar på Lisebergs organisation och hur de arbetar med säkerhet. Om vi även hade valt 
att studera besökarnas syn på säkerheten kunde detta ha givit oss ett djupare samt bredare 
resultat.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att resultatet vi kommit fram till är bra med utrymme för vidare 
forskning. Teorierna är relevanta för det empiriska materialet och vi anser att 
frågeställningarna har blivit besvarade.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide till de semistrukturerade intervjuerna 
 
Julia Vasilis 
Informationschef 
1) Kan du förklara vad din roll som informationschef innebär? 
2) Hur kommunicerar du som informationschef vid en incident? 
 2a) Hur stor del av kommunikationen externt ligger i ditt ansvar?  
3) Har media någon påverkan på Liseberg? Hur stor påverkan i så fall? 
 
Företagsledningen 
1) Hur ser din roll i företagsledningen ut? 
2) Arbetar hela företagsledningen gemensamt i grupp vid en incident? 
3) Vad är det som enligt er definieras som en incident eller olycka? I vilka sammanhang agerar ni 
och använder krisplanen eller andra krishanteringsstrategier när en incident inträffar? 
4) Hur ser företagsledningens förberedande arbete ut vid incidenter eller olyckor? 
5) Hur tar ni fram sådana strategier och policys, hur har de arbetats fram? 
6) Hur arbetar ni för att snabbt hantera en oförutsedd händelse på Liseberg? 
7) På vilket sätt arbetar ni fram krisplanen och andra hanteringsstrategier? 
 
Strategiska ledningsgrupp Varumärke 
1) Hur ser din roll ut i strategiska ledningsgruppen för varumärke? 
2) Hur bildades den strategiska ledningsgruppen och i vilket syfte bildades den? 
 
Peter Forslund 
Regionchef för Visita i Göteborg 
1) Kan du berätta om din roll som regionchef och jurist på Visita? 
2) Samarbetar Visita i Göteborg med Liseberg? 
3) Tror du att Liseberg påverkar hela besöksnäringen i Göteborg? 
4) Hur tror du att besöksnäringen i Göteborg skulle förändras om Liseberg stängdes ner? 
5) Relaterat till tidigare incidenter och olyckor på Liseberg, såg ni några reaktioner på hela 
besöksnäringen i Göteborg när dessa inträffade? 
6) Har ni några mål för en förändring i besöksnäringen för Göteborg? 
 
Thomas Sjöstrand 
Vice VD Liseberg 
1) Hur ser din roll ut som Vice VD på Liseberg? 
2) Hur ser Lisebergs ägandeform ut? 
3) Hur definierar du en incident?  
4) Hur ser företagsledningens förebyggande arbete ut vid incidenter eller olyckor? 
5) På vilket sätt arbetar ni fram krisplanen och andra hanteringsstrategier? 



 

 

6) Hur viktigt tycker du som Vice VD det är att det finns rätt strategier att arbeta efter vid 
incidenter? 
7) Hur tas olika beslut som rör både det förebyggande och åtgärdande arbetet vid incidenter eller 
olyckor?  
 7 a)Vem har det avgörande ordet om ni skulle vara oense i företagsledningen? 
8) Vad har Liseberg för samarbeten och vad tillför dessa? 
9) Hur stor påverkan har media för Liseberg? 
  
Ordförande på Svenska Nöjesparksföreningen 
1) Kan du berätta vad Svenska Nöjesparksföreningen är för något och hur föreningen uppkom? 
2) Hur ser din roll ut som ordförande på Svenska Nöjesparksföreningen? 
3) Vilken betydelse har Svenska nöjesparksföreningen för nöjesparkerna i Sverige och främst för 
Liseberg? 
4) Liseberg var 2008 Sveriges mest besökta sevärdhet, hur tror du att det kommer sig? 
5) Hur ser samarbetet mellan Svenska nöjesparksföreningen och Liseberg ut? 
6) Vad tillför din roll som ordförande i Svenska nöjesparksföreningen till Liseberg? 
 
Anders Fridehäll 
Säkerhetschef på Liseberg 
1) Vad innebär det att vara säkerhetschef på Liseberg? 
2) Hur tas strategier fram för förebyggande och åtgärdande arbetet för risk- och krishantering på 
Liseberg? 
3) Vad innebär gästbeteenderelaterad säkerhet och hur arbetar ni med det? 
4) Hur definierar du en incident?  
5) Hur kontrolleras säkerheten och den tekniska delen på attraktionerna? 
6) Hur går ni tillväga när en incident på parken inträffar? 
7) Förändras arbetet kring säkerheten på attraktionerna efter en inträffad incident? 
8) Hur ser Lisebergs risk- och krishantering ut? 
9) Hur ser det förebyggande och åtgärdande arbetet vid incidenter ut på Liseberg? 
10) Hur ser kommunikationen i organisationen ut? Det vill säga, når krisplanen och 
kriskommunikationen ut till medarbetarna i parken eller är det något som enbart diskuteras i 
företagsledningen? 
 
Niklas Eklund  
Kampanjledare Göteborg & Co 
1) Vad är Göteborg & Co och hur ser din roll i företaget ut? 
2) Vilka besökare har Göteborg? 
 2a) Vilket är det vanligaste syftet för turister att besöka Göteborg? 
3) Finns det ett samarbete mellan Göteborg & Co och Liseberg? 
4) Kan ni på Göteborg & Co se vilken påverkan Liseberg har för hela besöksnäringen i Göteborg 
stad? 
5) Har det någon gång skett någon incident på Liseberg som varit så stor att det visat reaktion på 
besöksnäringen? 
6) Har ni på Göteborg & Co några mål för marknadsföringen till besöksnäringen i Göteborg? 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till mailrespondenterna 
 
1) Jobbar du nu på Liseberg? Eller när jobbade du senast? 
2) Hur länge har du jobbat/jobbade du på Liseberg? 
   2 a) Vilken tjänst har/hade du? 
   2 b)Vilken position har/hade din närmaste chef? 
3) Fick du någon introduktion för vad Liseberg står för innan du påbörjade din anställning? 
4) Har du fått någon generell utbildning för att jobba på Liseberg? 
   4 a) Om ja, vad var det för typ av utbildning? 
   4 b) Fick du någon kompletterande utbildning under din anställning?  
5) Fick du någon risk eller krisutbildning? Exempelvis hur du ska gå tillväga för att hantera en 
incident? 
6) Har du varit med om en större incident där du fått agera? 
   6 a) Visste du då vad du skulle göra? 
   6 b) Har du fått ta del av vad som hänt tidigare i parken angående incidenter och har du i så fall 
fått lära dig utifrån det hur du ska agera om en liknande händelse skulle inträffa? 
7) Hur väl känner du till krisplanen som Liseberg har vid större incidenter? 
   7 a) Om det skulle hända något, vet du då hur du ska agera utifrån krisplanen? 
8) Vad är den största händelsen/incidenter som har förekommit under din anställning på 
Liseberg? 
   8 a) Var du på plats under händelsen/incidenten? 
   8 b) Om ja, utgick du från eventuella hanteringsplaner eller tog du egna initiativ? 
9) Hur känner du att arbetet mellan arbetsledningen och parkmedarbetarna har fungerat? 
   9 a) Känner du att du får/fått ta del av arbetsledningens arbete? 
10) Förekom/förekommer det några möten med andra avdelningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Ansvarsområden 
 
Vi har gemensamt ansvarat för alla avsnitten i studien. Ingen uppdelning av ansvarsområden har 
tilldelats mellan oss. Avsnitten analys och resultat har vi dock lagt tyngd i att alla tre ska ha varit 
aktivt delaktiga i när de skrevs. 
 


