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vara en lagspelare
Lottie Knutson säger att hon är en typisk heltidsarbetande förälder.
”På jobbet har jag dåligt samvete för att jag inte är med barnen,
och är jag med barnen har jag dåligt samvete för att jag inte är på
jobbet.”

Efter ﬂodvågskatastrofen var Fritidsresor nerringda av läkare,
sjuksköterskor och psykologer som ville hjälpa till. ”Vi hade inte
möjlighet att ta hand om dem, men det var starkt, fantastiskt”,
säger Lottie Knutson.

◗ Fick medalj av kungen
◗ Namn: Lottie Knutson.
◗ Ålder: Snart 44 år.
◗ Familj: Gift med Mats
Knutson, politisk reporter
på Aktuellt, fyra barn mellan 1 och 16 år.
◗ Bor: Nacka.
◗ Yrke: Informationsdirektör på Fritidsresegruppen i
Norden.

◗ Aktuell: Den 29 januari
2008 mottog hon H.M. Konungens medalj av kung Carl
XVI Gustaf för sina förtjänstfulla insatser i samband
med ﬂodvågskatastrofen.
Medaljen delades ut av
kungaparet på Stockholms
slott, är av 8:e storleken och
i Seraﬁmerordens band.

uppbyggande och rivande. Jag är inte särskilt intresserad av att bli raserad.” Kollegan på bilden är informatören Peter Hellström.

Själv slapp hon mista någon nära anhörig och under
katastrofen prioriterade hon ner sina privata känslor. Hon betonar att hon är allt annat än ett helgon,
och att företaget hon jobbar på är kommersiellt och
vill ha nöjda kunder.
– Jag är en person med fötterna på jorden. Tar jag
på mig en världsförbättrarroll och sedan kränger
resor till Gran Canaria för 2 995 kronor krockar det i
folks huvuden. Vi blev the good guys så till den milda
grad att det kolliderar med verkligheten när jag inte
är Moder Teresa. Inte ens när det var som värst var
jag frestad att hänga med i den rollen.
Hon säger att det är lättare att vara talesperson
utåt när hela organisationen drar åt samma håll.
Under tsunamin var alla överens om att de drabbade
och deras anhöriga var viktigast. Allt annat var underordnat.

– Jag är en väldigt tydlig person och kan upplevas
som lite väl burdus ibland. Jag är ganska rak, drivande och vill se resultat.
Fortfarande lever hon med det som hände varje
dag, och påminns ständigt om det av kollegor som
var med eller anhöriga som hör av sig. Berättelserna
om enskilda människoöden har varit tunga att hantera.
Efteråt har Lottie bearbetat det upplevda genom
att ge sig ut på en lång, krånglig reguljär ﬂygning till
västindiska Isla de Margarita helt ensam bara för att
få tänka.
I dag tycker hon att det är ”enormt viktigt” att vara
framåtblickande.
– Kungen sa att visserligen hade vi fått medaljen
för sådant vi gjort, men det var också en uppmuntran att keep up the good work.

”Får man ett larm tre på morgonen går det inte att lita på att det
löser sig spontant. Rutinerna ska sitta i ryggmärgen och man måste
ha testat det i verkligheten”, säger Lottie Knutson.

