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Abstract 
 

During the spring of 2017 the authors of this paper have studied the political instability in 

Turkey, and its effect on the incoming tourism. The study is done from two perspectives, 

Swedish tour operators and potential tourists. In 2015 and 2016 Turkey suffered from several 

attacks and political demonstrations. In addition, the refugee crisis affected the country 

noticeably. This became the start of reduced interest for traveling to Turkey. 

  

The aim of this paper is to examine how the political instability in Turkey has effected the 

tourism industry from a perspective of three Swedish tour operators and potential tourists. To 

explore this aim the authors have used three research questions. 

  

Based on methodological approaches empirical data has been collected. The collected data 

has been analysed by using selected theoretical starting points; political instability, crisis, 

marketing during and after a crisis. 

  

The results of this study shows that Turkey has been strongly affected by political instability 

and that decreasing tourism plays a significant role in the country’s economy. Swedish tour 

operators notices significant differences in the number of sold trips now, comparing to before 

the crisis. Exanimated tour operators all agree that the way back to where it was is a long 

process. Results also show that tourists attitudes regarding traveling to Turkey is based on 

personal experiences and emotional feelings. 

  

Keywords: Political instability, crisis management, marketing during and after a crisis, 

image creating, tourist attitude 

  



 
 
 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Under vårterminen 2017 har författarna till denna undersökning studerat de politiska 

oroligheterna i Turkiet och hur de har påverkat turismen, utifrån svenska researrangörer och 

potentiella turister. 2015 och 2016 drabbades Turkiet av flertalet attentat och politiska 

demonstrationer, även flyktingkrisen slog hårt mot landet. Detta blev början till minskad 

efterfrågan på resor till resmålen i Turkiet. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den politiska oron i Turkiet har påverkat 

landets turistnäring utifrån tre svenska researrangörer samt potentiella turister, för att 

besvara detta har tre frågeställningar utformats. 

  

Utifrån metodiska tillvägagångssätt har empirisk data samlats in och denna har tolkats med 

hjälp av utvalda teoretiska utgångspunkter; politisk oro, krishantering samt marknadsföring 

under och efter en kris. 

  

Studiens resultat visar att Turkiet påverkats kraftigt av den politiska oron och den minskande 

turismen spelar en betydande roll för landets ekonomi. Svenska researrangörer ser markanta 

skillnader i antalet resor nu jämfört med innan nedgången och de är alla överens om att vägen 

tillbaka är en lång process. Resultaten visar även att turisters inställning angående resande till 

Turkiet påverkas av personliga erfarenheter och känslor. 

  

Nyckelord: Politisk oro, krishantering, marknadsföring under och efter en kris, 

imageskapande, turisters inställning 
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1. Inledning 

Avsnittet inleds med bakgrund till den situation som råder i Turkiet idag och hur den 

politiska instabiliteten påverkat landet. Även fakta om Turkiet som turistdestination 

presenteras för att ge en djupare kunskap och förståelse kring ämnet. Vidare får läsaren en 

introduktion till undersökningens problemområde, syfte och frågeställningar. I detta avsnitt 

behandlas även avgränsningar och definitioner.  

 

1.1 Bakgrund 

Under 1980-talet påbörjade Turkiet stora satsningar på turistindustrin, något som bidragit till 

att landet under många år haft några av Europas populäraste turistmål. Under 2011 tog 

Turkiet emot över 31 miljoner utländska besökare (Landguiden 2016:06) och 2013 

beräknades över 700 000 svenska resor ha gått till Turkiet, vilket gjorde landet till den sjunde 

populäraste destinationen på den svenska resemarknaden (Regeringen 2016:07). 

  

Sönmez (1998:416-418) tar i sin artikel upp hur attacker mot turister eller större industrier 

hjälper terrorister att uppnå flera mål, bland annat uppmärksamhet, störningar inom den 

ekonomiska utvecklingen samt omvärldens bild av landets förmåga att ta emot inkommande 

turister. En av de tidigaste artiklarna som undersöker ämnet menar att turister är extra utsatta 

eftersom de ses som hemlandets ambassadörer och även som symboler för fientliga och 

osympatiska regeringar (Richter och Waugh 1986:235). 

 

Under 2015 och 2016 drabbades Turkiets turistnäring hårt av flertalet terrorattentat, 

flyktingströmmar och politisk oro. Västeuropéers intresse och vilja för att resa till Turkiet 

avtog vilket visat sig tydligt bland researrangörerna (Landguiden 2016:06). Siffror från 2015 

och 2016 samt beräkningar inför sommaren 2017 visar att den inkommande turismen till 

Turkiet minskat rejält. Turister väljer idag andra destinationer kring Medelhavet och 

resesajten Flygresor listar Grekland, Portugal och Spanien som de destinationer som ökar 

snabbast. Turkiet listas som nummer ett på listan över destinationer där intresset minskat 

mest (Cision News 2017:03) och sommaren 2016 sjönk antalet turister med nästan 40 procent 

jämfört med tidigare år. Ryska turister har varit Turkiets största målgrupp och det uppskattas 

att omkring 4 miljoner ryssar besökt landet årligen. Dock uppmanades de under 2016 att 

bojkotta landet efter att turkisk militär skjutit ner ett ryskt stridsflygplan, vilket kan ha kostat 

Turkiet miljardbelopp i förlorade inkomster (Landguiden 2016:06). 

 

Sönmez (1998:425-438) undersöker frågan om hur forskare beskriver terroristers motiv på 

olika sätt och kommer fram till att de kan enas om att terrorister gynnas av att attackera 

turistområden. Turism genererar i ekonomisk tillväxt och utveckling av länder, attacker mot 

turister räknas därför som attacker även mot regeringen eftersom de leder till osäkerhet och 

rädsla bland besökare. Detta i sin tur minskar den inkommande turismen och därmed även 

den ekonomiska utvecklingen (Hall och O’Sullivan 1996:105-121, Ritcher och Waugh 1986).  

Forskning visar att turistens beslut att antingen stanna hemma eller att välja en ”säkrare” 
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destination kan liknas med förluster för industrier i det terrordrabbade landet (Wahab 

1996:175-186).  

 

Svenska researrangörer har under många år haft ett brett utbud av resor till de turkiska 

resmålen, det finns även flertalet mindre arrangörer som endast specialiserat sig på just resor 

till Turkiet (Svt 2016). Minskat intresse bland turister har lett till minskade flygavgångar och 

smalare utbud av hotell inför säsongerna 2016 och 2017 (Sveriges Radio 2017, Svt 2016). 

 

1.2 Turkiet som turistdestination 

Turkiet har under många år varit bland de populäraste destinationerna hos svenska 

researrangörer. Väder och klimat möjliggör för långa säsonger och enligt resebolagen själva 

erbjuder Turkiet en service och standard som är svår att hitta i andra europeiska länder. 

Turismen är Turkiets främsta inkomstkälla och har en enorm betydelse för landets utveckling 

och ekonomi (Turkietresor odat).  

 

Resmålen i Turkiet är belägna längs Medelhavskusten och Egeiska havet. Destinationerna i 

Antalya regionen är de populäraste och erbjuder alltifrån lyxhotell i Antalya stad till 

familjeresorter i Side och Alanya. Marmaris, Bodrum och Fethiye är ytterligare tre resmål 

längs sydkusten och Medelhavet. Marmaris är Turkiet tredje största destination, följt efter 

Antalya och Alanya. Bodrum har länge setts som Turkiets egna riviera och är ett populärt 

resmål bland skandinaviska turister. Fethiye är turkarnas egna semesterparadis, hit reser 

också många utländska turister men är inte en vanligt förekommande destination bland 

svenska researrangörer. I västra Turkiet, vid kusten kring Egeiska havet ligger storstaden 

Izmir och även de familjekära resmålet Kusadasi (Stränder odat).  

 

Förutom de breda utbudet av resmål och den höga standarden har Turkiet även välkända 

sevärdheter som lockar många besökare. Turkiets största stad Istanbul är ett populärt resmål 

för storstadsturister och besök vid den Blå Moskén och Grand Bazar är bara två av många 

sevärdheter. Även besökare på turistdestinationerna erbjuds ett brett utbud av kultur och 

historia. Grottlandskapet Kapadokya eller bomullsbergen Pamukkale är vanliga 

heldagsutflykter bland charterresenärer och även kortare besök vid bananodlingar, 

droppstensgrottor och lokala marknader intresserar den inkommande turismen (Turkietresan, 

Cappadocia odat).  

 

Turismen spelar en betydande roll för Turkiet och inkomsterna som den genererar svarar för 

en stor del av landets BNP. Statistik visar att landets oroligheter haft en kraftig inverkan på 

den inkommande turismen vilket även skadat landets ekonomi (NE odat).  

 

1.3 Situationen i Turkiet 

Sommaren 2015 drabbades Turkiets huvudstad Ankara samt storstaden Istanbul av flertalet 

attentat där många människor dog och skadades allvarligt. I Turkiets sydöstra delar 

påbörjades konflikter mellan säkerhetsstyrkan och arbetarpartiet PKK vilket bidrog till starten 

på en oviss säkerhetssituation (Swedenabroad 2017:05).  
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Hösten 2016 ägde ett tiotal terrorattentat rum runt om i Turkiet, bland annat en raketskjutning 

utanför turistorten Antalya som ökade rädslan och osäkerheten bland skandinaviska turister. I 

december 2016 drabbades Istanbul av ytterligare två attentat där ena attentatet riktades mot 

poliser på en fotbollsarena. Även en självmordsbombare sprängdes i en av Istanbuls parker. 

Den 1 januari 2017 genomfördes ett stort bombattentat på en nattklubb i centrala Istanbul 

som ledde till många människors död och senare samma månad drabbades även staden Izmir 

av bomber (Swedenabroad 2017:05). 

 

Idag uppmanar svenska utrikesdepartementet svenska resenärer att hålla sig uppdaterade 

angående den rådande situationen och områden nära den syriska gränsen avråds från att resa 

till. UD uppmanar även till försiktighet samt att undvika större folkmassor och 

demonstrationer, det uppmanas även till försiktighet kring turistattraktioner och offentliga 

byggnader (UD odat, Swedenabroad 2017:05). 

 

UD avråder inte från resor till turistorterna längs Medelhavet samt Egeiska havet då 

terrorhotet mot dessa områden anses som litet. Säkerheten för turister anses vara hög trots att 

det finns en ökad hotbild i hela Turkiet. Under oktober 2016 utfördes två attentat utanför den 

populära turistorten Alanya, dock uppgavs inga människor ha skadats allvarligt 

(Swedenabroad 2017:05).  

 

I april 2017 genomfördes en folkomröstning i Turkiet angående grunlagsförändring. 

President Erdogan vann valet vilket ledde till att premiärministerposten avskaffades och gav 

presidenten mer makt och och ökad kontroll över Turkiets högsta domstol. Ja-sidan vann med 

en knapp marginal och det diskuterades huruvida det förekommit ett valfusk. Meningarna 

kring president Erdogan är delade och skiljer sig kraftigt mellan små- och storstäder. 

President Erdogans fortsatta styre ger honom envälde där Turkiet nu kan liknas med en 

diktatur. Efter det avslutade valet påbörjades processen där ett flertal grundlagar ska ändras 

samt nya införas. Omvärlden reagerade kraftigt och intresset hos turister minskade ytterligare 

(DN 2017:05, Metro 2017:04).  

 

1.4 Problematisering 

Turismindustrin har haft en ökande tillväxt under de senaste åren och är även en av de 

snabbast stigande ekonomierna i världen. Inkommande turism har stor betydelse för många 

länders ekonomi då de bidrar till, förutom ökande inkomster även arbetstillfällen, länders 

utveckling samt att det med hjälp av växande destinationer främjar intresse och landets image 

ut mot världen (Seddighi, Nuttall och Theocharous 2001:181-191). Detta har bidragit till att 

turism har blivit en central drivkraft för länder och deras socioekonomiska utveckling. För 

redan utvecklade länder bidrar turismen till en förbättrad ekonomi och fler arbetstillfällen 

medan det i utvecklingsländer är en av de viktigaste inkomstkällorna (UNWTO odat).  

 

Turister ses som en känslig målgrupp då deras känslor, inställning och uppfattning lätt 

påverkas av en pågående situation. Speakman och Sharpley (2012) tar i sin artikel upp hur 
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ökandet av osäkerhet i världen har bidragit till ett ökat krav på kunskap inom ämnet för 

turism-kriser. Vidare och med stöd från andra forskare menar de att nyckeln till 

återuppbyggnad av en krisdrabbad destination är kunskap inom management, krishantering 

och marknadsföring. Att återuppbygga en destination där omvärldens intresse fallit är en 

process som pågår under lång tid, men kan med hjälp av framarbetade strategier och 

förhållningssätt enklare genomföras och därmed fullföljas (Speakman och Sharpley 2012:67-

71). 

 

Araña och León (2007) skriver i sin undersökning att turism är en känslig industri som lätt 

påverkas av negativa omvärldsfaktorer, såsom terrorism och politisk instabilitet. De menar att 

ett lands inkommande turism är beroende av människors uppfattning om destinationen och 

denna styrs av hur situationen ser ut. De senaste årens ökande hotbild för terrorism och 

våldsamheter har lett till att popularitet och intresse för destinationer varierar och förändras 

snabbt (Araña och León 2007:299-305). 

 

Turism har under många år varit en av Turkiets främsta inkomstkällor och även många andra 

sektorer är beroende av att turismsektorn fungerar. På grund av olika faktorer har den 

inkommande turismen nästan halverats vilket har väckt intresset för att undersöka vilka 

faktorer som ligger till grund för detta. Det problemområde som identifierats för 

undersökningen är hur den politiska oron i Turkiet påverkar svenska researrangörer och även 

hur de arbetar för att marknadsföra en krisdrabbad destination. Ytterligare ett problemområde 

är hur turisters vilja och inställning till fortsatt resande till Turkiet påverkas.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den politiska oron i Turkiet har påverkat landets 

turistnäring utifrån tre svenska researrangörer samt potentiella turister.  

 

1.6 Frågeställning 

 

● Hur har den politiska oron i Turkiet påverkat svenska researrangörer? 

 

● Hur arbetar svenska researrangörer med marknadsföring av Turkiet samt förbättring 

av destinationens image? 

 

● Hur ser svenska turisters tankar ut kring den rådande situationen i Turkiet och hur 

påverkar det deras inställning till att resa dit? 

 

1.7 Disposition  

Undersökningens första kapitel Inledning ger en beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. 

Här presenteras även Turkiet som turistdestination för att ge läsaren inblick och förståelse till 

den undersökta destinationen. I detta kapitel presenteras problematisering, syfte och 

frågeställningar. Det inledande kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som gjorts samt en 

begrepps- och definitionslista.  
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I det andra kapitlet, Metod presenteras de tillvägagångssätt och intervjutekniker som 

tillämpas i undersökningen. Här ges även en inblick till tillvägagångssätt för bearbetning av 

uppsatsens analys.  

 

Tredje kapitlet, Teori innefattar tidigare forskning och de teoretiska ramverk som valts ut för 

undersökningen. Här presenteras även två modeller som senare kommer tillämpas för att 

analysera bland annat besutsprocessen vid val av en destination.  

 

Empiri är uppsatsens fjärde kapitel och här presenteras den data, i form av intervjuer som 

samlats in. Intervjuerna presenteras som sammanfattade texter och dessa är enskilt uppdelade 

mellan företag och fokusgrupper.  

 

Femte kapitlet är Analys-avsnittet. Här analyseras det empiriska materialet med hjälp av de 

tidigare presenterade teorierna. Uppsatsens sjätte och sista kapitel, Slutsats ger skribenterna 

möjlighet att utifrån sina analyser se resultat och dra slutsatser. Efter en avslutande diskussion 

om de slutsatser som dragits presenterar skribenterna eventuella förslag på fortsatt forskning 

inom ämnet.  

 

1.8 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till tre svenska researrangörer. Dels Tui som är en av de ledande 

arrangörerna i Sverige och som har ett brett utbud av både sommar- och vinterdestinationer, 

och dels Nazar Nordic som tidigare endast erbjudit resor till Turkiet men som till sommaren 

2016 även öppnade upp Rhodos som destination i sitt program. Dessa två företag ingår i den 

världsledande resekoncernen Tui Travel PLC. Ytterligare en av Sveriges ledande arrangörer 

undersöks, Ving, som också de har ett brett utbud av både sommar- och vinterdestinationer. 

Företaget är en del av Thomas Cook koncernen som är en av de större i Europa.   

 

Undersökningen avgränsas också till politisk oro som definition inom begreppet kris. Detta 

innebär att undersökningen kommer angripa problematiken kring hur politisk oro påverkar 

turistnäringen på en destination. Ytterligare innebär avgränsningen att övriga kriser såsom 

naturkatastrofer, krig och epidemier inte kommer behandlas.  

 

1.9 Begrepp och definitioner  

Turism - UNWTO (United Nations World Tourism Organization) definierar begreppet 

turism som människors aktiviteter när de reser eller vistas i miljöer utanför de vanliga. I 

första hand är denna typ av resa fritidsrelaterad men även affärsresor och andra syften räknas 

till turism. För att räknas som turist bör vistelsen vara kortare än ett år (Tillväxtverket 

2017:02).  

 

Destination - Visit Sweden definierar en destination som ett geografiskt avgränsat område. 

Lokala aktörer samarbetar för att utveckla området, skapa intresse och ett konkurrenskraftigt 
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resmål. En destination erbjuder en helhetsupplevelse bestående av äta, bo, resa och göra 

(VisitSweden).  

 

Kris - Begreppet kris kan ha olika innebörd beroende på vilken situation det berör. En kris är 

en händelse där våra grundläggande funktioner och värden hotas - till exempel landets 

demokrati. Det kan vara allt ifrån vår personliga frihet, terrorattentat, naturkatastrofer till 

landets säkerhet eller en politisk instabilitet (Säkerhetspolitik 2014:08). En kris drabbar 

många människor och är ett tillstånd som inte kan hanteras och lösas av normala resurser och 

organisationer. Kriser kommer ofta oväntat och kräver att myndigheter och organisationer på 

samtliga nivåer samarbetar för att gemensamt lösa den aktuella händelsen (Säkerhetspolitik 

2014:08).  

 

Politisk instabilitet - Begreppet har många olika definitioner och tolkningssätt. I 

undersökningen behandlas politisk instabilitet utifrån valda teoretikers definitioner. Politisk 

instabilitet är ett tillstånd där den sociala ordningen och styrningen utmanas, det politiska 

systemet måste anpassa sig till nya utmaningar och göra det som krävs för att återfå stabilitet 

(Causevic och Lynch, 2013:145). Politisk instabilitet definieras även som ett tillstånd där 

regeringen kontrolleras av en politisk grupp. Landets regering styrs inkorrekt efter 

övertagande vilket resulterar i konflikt (Sönmez, 1998:197). Även definition utifrån Alesina 

et al. tillämpas. Dessa menar att politisk instabilitet påverkar utvecklingen i ett land till följd 

av politisk osäkerhet (Alesina, Özler, Roubini och Swagel 1996:191-192). 

 

UD (utrikesdepartementet) - “UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och 

internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör 

tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen” (Regeringen 2017:03). 

 

Vad innebär en avrådan? - UD avråder från resor till ett land eller område när den rådande 

situationen anses som farlig, okontrollerad eller snabbt föränderlig. Skäl till avrådan kan vara 

till exempel politisk oro, smittspridning eller vid fara för en naturkatastrof. När en avrådan 

från UD verkställs slutar vanlig reseförsäkring att gälla om en resenär trots avrådan väljer att 

resa. Som charterresenär betalas pengar för den planerade/pågående resan tillbaka 

(Regeringen 2016:07). 

 

Riskfaktorer - Lepp och Gibson (2003) definierar riskfaktorer som något resenären har i 

åtanke inför en resa. Dessa värderingar och funderingar förblir oftast orosmoment och det är 

sällan dessa innebär en risk för personen i fråga. Exempel på riskfaktorer är terrorism, 

matförgiftning, kulturkrockar och kriminalitet (Lepp & Gibson, 2003). Den riskfaktor som 

främst kommer att behandlas i denna undersökning är politisk oro.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som kommer tillämpas i 

undersökningen. Dessa är utvalda för att på bästa möjliga sätt få relevant information så att 

undersökningen blir så komplett som möjligt. Här presenteras vilken typ av metod som 

används, det praktiska genomförandet av den samt hur det insamlade materialet kommer 

bearbetas och analyseras.  

 

2.1 Forskningsmetod 

Det har i forskningen applicerats en forskningsmetod som benämns som abduktiv och utgör 

en kombination mellan både deduktiv och induktiv metod (Denscombe 2009:). Det deduktiva 

tillvägagångssättet innebär att den som undersöker använder sig av tidigare teorier för att 

komma fram till ett resultat. Ett induktivt tillvägagångssätt strävar istället efter att framställa 

teorier utifrån information som samlats in (Bryman & Bell 2009:). Det abduktiva 

tillvägagångssättet, som är en kvalitativ forskningsmetod har tillämpats i undersökningen 

eftersom att det har som utgångspunkt att teorier inom det område som undersöks ska prövas 

mot den data som samlats in. Enligt metoden ska det också lämnas utrymme för att tillämpa 

ytterligare teorier utifrån intervjumaterialet. Författarna till undersökningen  har valt att 

använda sig av denna metod eftersom det eftersträvas att ta reda på huruvida verkligheten är 

likvärdig teoriernas utfall. 

 

2.2 Urval 

Författarna har tagit kontakt med organisationer, relevanta företag och personer som har en 

koppling till det som undersöks. Detta för att samla in så bra och relevant empiriskt material 

som möjligt. De viktigaste parterna är researrangörerna Tui, Nazar och Ving samt två utvalda 

fokusgrupper bestående av turister. Författarna valde att ha djupgående intervjuer med dessa, 

dels för att tillämpa arbetets kvalitativa metodansats och dels för att få en djupgående 

förståelse till varför det ser ut som det gör, utan att analysera utifrån statistik. Intresset ligger i 

att ta reda på varför resenärer väljer att resa som de gör och vad som påverkar deras val av 

resmål, samt hur de olika arrangörerna agerar i en situation där ett land uppmärksammas på 

grund av sin politiska situation. Författarna inledde uppsatsarbetet med att hitta lämpliga 

teorier för undersökningen och formade därefter intervjufrågor utifrån dessa. Detta för att på 

bästa möjliga sätt komma nära verklighetsbaserade svar, relevanta till det problem som 

undersöks. Kontakt skapades med relevanta researrangörer som anordnar resor till Turkiet 

och intervjuer bokades in. I samband med detta upprättades kontakt med turister som delades 

upp i två fokusgrupper. Den ena gruppen bestående av personer med tidigare koppling till 

Turkiet och den andra med personer utan tidigare relation.  

 

2.3 Kvalitativa metoder 

För undersökningen har kvalitativa metoder tillämpats för att samla in data som är relevant 

för att få ett svar på forskningsfrågorna. Hjerm et al (2014:30) menar att kvalitativa metoder i 

grunden är data som går att beskriva med ord, medans kvantitativa metoder är data i form av 

siffror och statistiska undersökningar. De tar även upp att det som kännetecknar kvalitativt 
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material är intervjuer, observationer och andra dokument som är relaterade till 

undersökningens frågeställningar. I den aktuella undersökningen är det just intervjuer och 

insamlad data om ämnet som utgör grunden. Fördelarna med kvalitativa metoder är när 

förståelse ska skapas för ett ämne som vid första anblick inte är begripbart. Kvalitativa 

metoder ger utrymme för mer djupgående förståelse och vidare kunskap inom det undersökta 

ämnet. Detta kan göras via intervjuer där intervjupersonerna ges utrymme för att uttrycka sina 

åsikter och tankar på ett djupare plan. (Hjerm et al 2014:149).  

 

2.3.1 Etik 

Det finns inom kvalitativa intervjuer några etiska riktlinjer som bör efterföljas. Innan en 

intervju sker ska respondenten blivit tillfrågad och gett medgivande om tillstånd till att 

intervjumaterialet får användas, samt att utlovande av anonymitet ska ske ifall så önskas av 

respondenten. Det ska även göras en plan på hur lång tid en intervju skall ta för att 

överensstämma det med vad respondenten planerat (Bell 2006:169). Det hör till vanligheten 

att det talas om för respondenten vad intervjun kommer att användas till. Det är även viktigt 

att forskaren ser på respondentens intervjusvar ur ett kritiskt perspektiv för att undvika att 

dennes, eventuella starka åsikter ifrågasätts eller riktas personligt mot respondenten (Bell 

2006:171). Författarna har i denna uppsats varit väldigt noggranna med att ge möjlighet för 

respondenterna att vara anonyma om som önskas. Däremot så har respondenterna själva gjort 

det fria valet att inte vara anonyma i undersökningen. 

 

2.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 

När man använder sig av en semi-strukturerad intervju så bestämmer sig forskaren för ett 

eller flera teman som ska beröras under intervjun. Denna typ av intervju är uppbyggd med de 

grundfrågor intervjuaren söker svar på. Dock ska utrymme för följdfrågor finnas, detta ska ge 

möjlighet för både intervjuare och respondent att vidareutveckla teman som anses intressanta 

och relevanta för undersökningen. Frågorna är till en början generella men efter hand kan de 

bli djupare, detta för att successivt skapa en trygghet hos respondenten (Patel & Davidson 

2011:82). Frågorna i denna undersökning, riktade mot researrangörer har utformats på ett sätt 

där det visas intresse för respondenten och dennes arbete inom turism. Detta för att sedan 

komma in på mer känsliga frågor som rör krishantering och hur de berörda företaget arbetar i 

utsatta situationer. I en semi-strukturerad intervju finns det utrymme för respondenten att med 

större frihet svara vilket gör att intervjun känns mer naturlig och mer likt en vanlig 

konversation. Semi-strukturerade intervjuer är positiva på så sätt att de aldrig blir likvärdiga, 

detta då svaren är djupare och uppstår från respondentens egna erfarenheter och kunskap 

(Patel & Davidson 2011:82). De semi-strukturerade intervjuerna har i undersökningen 

använts vid intervjuer med representanter från Tui, Nazar, Ving samt till turister med och 

utan tidigare koppling till Turkiet 

 

2.3.3 Telefonintervju och videointervju 

För bästa möjliga utfall under en intervju är ett flertal, delaktiga forskare att föredra. Detta då 

det bidrar till att den andra forskaren kan ställa följdfrågor, eller omformulera frågan som 

ställts till respondenten. Detta ger intervjuarna chansen att korrigera eventuella 

felformuleringar så att respondenten inte misstolkar en fråga (Bryman 2002:128). Eftersom 
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att det under utförd telefonintervju, i den här undersökningen, endast fanns möjlighet för en 

av intervjuarna att vara tillgänglig spelades telefonsamtalet in. Detta för att uppsatsens andra 

skribent skulle ha möjlighet att granska det som sagts under intervjun. Vid eventuella 

misstolkningar och svårigheter att tolka de sagda svaren ringdes respondenten åter upp för att 

få klarhet i detta. Aspekter som etnicitet, klass, kön och ålder ska inte kunna påverka vare sig 

intervjuaren eller respondenten under en telefonintervju, vilket är positivt. Något som 

däremot är en nackdel med telefonintervju som metod är att det inte lämnas utrymme för att 

reagera på respondentens reaktioner såsom ansiktsuttryck, detta eftersom respondenten inte 

går att se (Bryman 2002:129). Detta är något som märktes av under utförd telefonintervjun då 

det vi två tillfällen hände att intervjuaren, av misstag avbröt respondenten trots att hen inte 

talat till punkt. 

 

2.3.4 Transkribering 

I denna undersökning har författarna noterat det som sagts under intervjuerna på papper. 

Detta har gjorts för att inte riskera att förlora värdefull information som kan försvinna ifall 

inspelningen på något sätt skulle tappas bort eller förstöras. Trots att intervjuerna spelats in är 

det av säkerhet och minskad risk för bortfall som egna noteringar utförs. Även eventuella 

problem med ljudkvalitet skulle kunna bidra till att materialet inte gick att använda, utan 

anteckningar (Bryman & Bell 2013).  

 

Varje intervju som spelas in kommer att lyssnas på av båda författarna för att minska risken 

för misstolkning av det som sägs. Under en intervju är det av stor vikt att intervjuaren noterar 

viktiga saker som tas upp och är uppmärksam på att ställa följdfrågor. Lämpligt är att 

intervjuaren är samma person som sedan utför transkriberingen. Detta eftersom att 

intervjuaren möjligtvis lade märke till något under intervjun där respondenten uttryckte något 

med sitt kroppsspråk som kan vara av vikt. Därför kan det ibland finna svagheter i det 

transkriberade materialet, om den som transkriberar endast tolkar exakt det som sägs och inte 

ser till att få en helhetsbild (Bryman & Bell. 2013:489-490). 

 

2.3.5 Primär och sekundärdata 

I undersökningen har det tillämpats olika metoder för att samla in material som författarna 

anser är nödvändigt. Primär- och sekundärdata är två begrepp som blir aktuella vid 

tillvägagångssättet av insamling av data. Christensen et al. (2010) menar på att sekundärdata 

är material som tidigare samlats in men utan i specifikt syfte till just en forskarstudie. Detta 

kan vara i form av böcker, undersökningar och artiklar. Dessa kan i sin tur delas upp i två 

olika kategorier, nämligen extern- och interndata. Extern data finns i tidskrifter och böcker 

medan intern sekundärdata är all den data som finns inom organisationer. Författarna har i 

denna uppsats använt sig av externa sekundärdata eftersom att teorin är uppbyggd på 

vetenskaplig litteratur. Enligt Christensen et al. (2010) går det inte att bygga en teori på 

endast sekundärdata utan de menar på att det även behövs primärdata för att undersökningens 

teori ska ha trovärdighet och vara meningsfull. Primärdata är data som samlats in för ett 

specifikt undersökningsområde. Författarna har i denna undersökning använt sig av 

primärdata i form av djupintervjuer med både resenärer och researrangörer. 
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2.4 Analysmetod 

Rådata är all den oarbetade information som har införskaffats. Den information som samlats 

in under arbetets gång och sedan analyseras och genomarbetas. Vid insamlingen av rådatan 

skall skribenten ha en genomarbetad tanke över hur processen kring analysen skall 

genomföras för att senare ha möjligheten att slutföra arbetet. Frågeställningen till arbetet 

utformar metod och val av informationsinsamling. På så vis är frågeställningen 

grundläggande för hela undersökningen (Holme & Solvang 1997:196). 

 

Empiri kan samlas in via intervjuer. Det empiriska materialet ska utmana arbetets teori och 

ska sedan genomarbetas. För att förtydliga det genomförda analysarbetet kan kodning ske. 

Indelning av analysdelen i separata delar leder till analys av teorier med empirin och en 

återkommande analys av föregående forskning. 

 

Kodning kan ge komplikationer vid öppna frågor, som står till grund för en del frågor under 

arbetets gång. Kategorisering av empiri är då ett positivt utfall för att analysera. (Holme & 

Solvang 1997:196). 

 

Den metod som arbetet grundar sig i är ett abduktivt angreppssätt. Detta för att öppna upp 

möjligheten för att hitta passande teorier till den insamlade datan. Analysmetoden avspeglar 

dock en deduktivt metod då koder och kategorisering har eftersökts utefter arbetets teorier. 

Detta skapar enligt Aspers (2011:169) en deduktiv analysmetod. 

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Begreppet validitet används för att mäta huruvida den insamlade datan i en undersökning är 

relevant samt hur pass bra datan är. Validitet vänder sig till den relation som uppstår mellan 

det faktiska och det generella fenomen som behandlas via undersökning av det som avses 

mätas. Den fråga som ställs är om det som förväntas behandlas är det som faktiskt mäts 

(Johannessen & Tufte 2003:47). 

 

När det istället pratas om reliabilitet handlar det om hur pass trovärdig den data som samlats 

in är. Forskningen kan återupprepas för att se ifall utfallet av undersökningen blir detsamma 

och är det så innebär det att undersökningen har en hög reliabilitet. Undersökningen kan även 

visa sig ha en hög reliabilitet om den utförs igen, med samma tillvägagångssätt och resultat 

men med andra forskare (Johannessen & Tufte 2003:28-29). 

 

Författarna kommer att försöka att nå en så hög validitet i uppsatsen som möjligt genom att 

använda sig av information som anses vara relevant för forskningen. Intervjuernas frågor har 

anpassats och utformats för att skapa en mognad till att besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. Respondenterna informerades i förväg om uppsatsens syfte så 

att de skulle vara väl medvetna om vad forskningen var ämnad att undersöka och på så sätt 

minskas risken för feltolkning av respondenten. 
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2.6 Metodkritik 

Vid semistrukturerade intervjuer kan vissa negativa konsekvenser uppstå. Konsekvenser som 

kan komma att bli tidskrävande moment och dyra kostnader, även den så kallade 

”intervjueffekten” kan uppstå. (Andersen 1994:86) 

 

Intervjueffekten syftar till hur respondenten under en pågående intervju kan, på grund av 

värderingar, normer och yttre påverkan tolka de frågorna som ställs och omedvetet 

omformulera dessa. Etnicitet, kön, ålder är några av dessa faktorer som kan påverka 

respondenten (Denscombe 2009:244). 

 

Ålder och meriter är de två kategorier som kan påverka en respondent under en 

intervjusituation. En annan aspekt att ta hänsyn till är hur respondenten påverkas av sin 

uppfattning om skribenten och därefter påverka sina svar utefter vad hen tror att skribenten 

vill ha för respons. Strategi och marknadsföring är två huvudbegrepp vid semistrukturella 

intervjuer och dessa kategorier ser man i många fall vara sammansvetsade med sekretess på 

ett företag. I en situation där en respondent står bakom ett flertal företag kan detta leda till att 

dennes svar formas utifrån partiska och subjektiva åsikter. Det är viktigt att skribenten 

beaktar detta och att frågeformuleringen anpassas i likartade situationer.  

 

Vid kvalitativa forskningsmetoder skapas en större helhetsuppfattning och med detta kan 

även en bredare förståelse uppstå. Dock om man ser till ekonomiska och resursmässiga 

faktorer kan detta leda till att ett mindre antal enheter undersöks (Holme och Solvang 

2010:79). Mot kvalitativ forskningsmetod har en del kritik riktats där subjektivitet och 

impressionism har uppmärksammats. Resultat kan ses bygga på forskarens egna 

uppfattningar av betydelsefullhet och importans (Bryman och Bell 2011:416). 

 

En annan typ av kritik är svårigheten att replikera en kvalitativ undersökning. Problemen som 

uppstår kan vara personliga och det finns tendenser till att författaren formulerar och 

uttrycker sig olika från gång till gång. Då det mest betydande under en kvalitativ 

undersökning är forskarens förmåga att samla in och tolka data, kan detta vara en viktig punkt 

att lägga tyngd vid. Det resultat som skapas av den kvalitativa undersökningen är en 

generalisering och näst intill omöjligt om man ser till dess natur i form av intervjuer och 

observation (Bryman och Bell 2011:417). Med fokus på enskilda enheter och karaktär är 

kvalitativa metoder i de flesta fallen genomförda via personlig kontakt eller telefonmöten, 

vilket har genomförts under denna undersökning (Holme och Solvang 2010:82). Vid utförd 

telefonintervju upptäcktes nackdelar som att de svar som genererades inte var lika 

uttömmande som vid en intervju under ett fysiskt möte, detta mycket till grund av den fysiska 

intervjuns personliga prägel. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området samt lämpliga teorier för 

undersökningen. Här ges en inblick och förståelse till hur politisk orolighet påverkar 

turismnäringen, vikten av en destinations image samt fördjupning inom begreppet kris.  

 

3.1 Turism i relation till politik 

Begreppen turism och turister kan definieras på olika sätt beroende på vem som tolkar det. 

Den vanligaste definitionen innebär övernattning på en plats utanför ens vanliga boendeort. 

Utifrån denna definition kan sedan turister sönderdelas i ytterligare underkategorier och 

därmed definieras ytterligare. Affärer eller nöje är två kategorier och även beteende är något 

som karaktäriserar en turist, detta bidrar till attityd och uppfattning gentemot destinationen 

och påverkas av faktorer som bland annat en kris (Veal, 2002:246). 

  

För att förstå hur politisk instabilitet påverkar turism behöver det först skapas förståelse för 

politik i relation till turism. Tidigare forskning inom turismämnet har inte haft speciellt 

mycket fokus på den politiska betydelsen vilket leder till en något bristfällig kunskap inom 

ämnet. Hall menar dock att det finns fem viktiga beståndsdelar som beskriver politiken i just 

detta sammanhang (Hall, 1994:2). 

  

Det första steget innebär att beslut för en samling människor ska fattas, oavsett om det 

handlar om en liten grupp, en organisation, eller samhälle eller ett helt land. Vidare grundar 

sig steg två i gjorda val inom andra ideologier och grundteorier som i sin tur påverkar 

besluten. Steg nummer tre handlar om vem eller vilka som fattar och genomför besluten och 

även hur dessa kan komma att tolkas. I steg nummer fyra ges en förståelse i hur politiken 

opererar och även genom vilka beslut som processer fattas. I det sista steget, nummer fem 

beskrivs det hur de politiska besluten genomförs och tillämpas till samhället. När ledningen i 

en stat inte tar hänsyn till lokalbefolkningen, i relation till turism, skapas problematik i att 

utveckla turismen på destinationen (Hall, 1994:2). 

 

3.2 Politisk instabilitet 

Politisk instabilitet kan definieras som det tillstånd där den politiska legitimiteten, den sociala 

ordningen och samhällets styre utmanas. Causevic och Lynch (2013) hävdar att det politiska 

systemet bör anpassas till de utmaningar som krävs för att återuppbygga samhällets stabilitet 

(Causevic och Lynch, 2013:145). Vidare definierar Sönmez (1998) politisk instabilitet som 

den situation som uppstår när landets regering kollapsar eller där den tagits över och 

kontrolleras av en politisk grupp. Samhällets grundläggande funktionella förutsättningar störs 

och är instabila. Politisk instabilitet innebär att landets regering styrs inkorrekt, efter till 

exempel ett övertaganade. Detta resulterar ofta i en konflikt mellan till exempel etnicitet och 

religion (Sönmez, 1998:197). Ytterligare definitioner beskriver politisk instabilitet som något 

som tenderar att leda till en regeringsförändring (Alesina, Özler, Roubini och Swagel 

1996:197). Hall tar upp politisk våld och menar att det kan ske i olika former, han identifierar 

fem dimensioner och våld i relation till internationell turism; krig, kupp, terrorism, strejk och 
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kravall. Vidare menar han att krig är den typ av våld som har en direkt, katastrofal effekt på 

den inkommande turismen i ett land, eller på en destination (Hall, 1994:93). 

  

Alesina et al. (1996) menar att politiskt insabilitet ökar den politiska osäkerheten och därmed 

påverkar landets utveckling. Detta i sin tur har en negativ inverkan på produktiva och 

ekonomiska beslut, till exempel investeringar och sparande. I takt med att den politiska oron 

ökar så tenderar utländska investeringar att minska. Vidare beskrivs att risk för en stor 

förändring inom statsskicket kan innebära en osäker politisk framtid, detta i sin tur påverkar 

de inhemska aktörerna som vänder sig utomlands för tryggare affärer. Likaså tenderar 

utländska investerare att se sig som efter tryggare marknader i andra länder (Alesina et al. 

1996:191-192). 

 

3.3 Demokrati och diktatur 

I artikeln ”Political instability and economic growth” ställer sig författarna frågan om 

huruvida demokratiska institutioner främjar eller stoppar tillväxten. De menar att politiker i 

ett demokratiskt samhället tenderar att framställa kortsiktiga och optimistiska löften, istället 

för att satsa på långsiktiga mål. Det beskrivs även hur effekten av instabil tillväxt i ett 

industriellt samhälle tenderar att vara svagare, trots att det är näst intill omöjligt att urskilja 

tillväxtprestationen i vare sig ett demokratiskt eller odemokratiskt samhälle (Alesina et al. 

1996:193). 

  

I sin studie tar Eric Neumayer (2004) upp hur turism påverkas olika beroende på hur politiken 

ser ut, till exempel om landet är demokratiskt styrt eller är en diktatur. Han menar också att 

turismen inte skiljer sig åt på grund av styre, utan istället på grund av landets stabilitet och om 

det finns ett fungerande politiskt system (Neumayer, 2004:227-278). Causevic och Lynch 

(2013) styrker denna teori och menar att orsaker till politisk instabilitet inte enbart handlar om 

regimen utan också dess stabilitet och möjligheter för landets ekonomiska utveckling 

(Causevic och Lynch, 2013:145).  

 

3.4 Konsekvenser av en instabil politisk miljö 

Större förändringar inom maktstyre och politik är faktorer som snabbt påverkar en destination 

direkt och som även kan ha negativ inverkan på turismen. Dock ligger denna typ av händelser 

utanför turistindustrins kontroll. Uppmärksamhet skapad genom media bidrar ofta till en 

förvrängd uppfattning hos resenärer, i många fall bidrar uppfattningen till att resan bokas om 

till en annan destination eller att den i värsta fall ställs in. Den internationella turistindustrin är 

kraftigt konkurrensutsatt och uppmärksamhet i media bidrar till att situationen snabbt 

förvärras och även påverkar turismen (Heath & Wall, 1992:35). 

 

Uppdateringar och snabba förändringar inom media flyttar snabbt över uppmärksamheten till 

andra händelser, vilket ger destinationen en chans för att börja återhämta sig. Rädsla hos 

människor bidrar till att de inte vågar resa vilket leder till att destinationen tappar besökare. 

En instabil situation och minskat intresse leder till lägre priser och mindre trängsel på 

destinationen. En del besökare upplever detta som något positivt medan det för 
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researrangörerna och lokala aktörer är förödande. Ytterligare en konsekvens är att inhemsk 

befolkning och anställda inom turismsektorn förlorar sina arbeten, arbetslösheten ökar och 

förbittring hos invånarna utvecklas (Heath & Wall, 1992:35). 

  

Turismsektorn kan inte göra mycket för att kringgå politiska händelser, de kan försöka 

anpassa sig. Som nämnt tidigare kan maktskiften och andra politiska händelser ha en enorma 

effekter på turismen och det är därför viktigt för destinationsutvecklare att arbeta efter 

strategiska marknadsföringsplaner (Heath & Wall, 1992:36).  

 

3.5 Vikten av image 

Image kan definieras som den uppfattning vi har av en plats, produkt eller ett företag. För att 

fånga besökarens intresse är omvärldens uppfattning av destinationen avgörande. Under en 

köpprocess är image av stor betydelse, från det att köpet uppstår till konsumtion och till sist 

utvärdering. Mossberg (2003) beskriver Word to mouth som spridning av information från 

person till person, det är denna typ av spridning som ligger till grund för ett företags image. 

Kundens åsikter och uppfattningar går att stärka genom att företaget har en väletablerad 

strategi för hur arbete med image och målsättning ska fungera (Mossberg, 2003:167).  

 

Image spelar flera viktiga roller som är betydelsefulla för en verksamhet eller ett område. 

Genom image kan ett företag kommunicera positiva förväntningar, detta görs genom att 

tillämpa externa marknadsföringskampanjer (Mossberg 2003:167).  

 

Mossberg (2003) håller med O’Sullivan (1996) om att tidigare besökares upplevelser 

påverkar den nya resenärens beslut. I sin artikel tillämpar Seddighi, Nutall och Theocharous 

(2001) Hall och O’Sullivans (1996) modell som grundar sig på tre olika faktorer.  

 

Figur 1. Political instability and perceptual pattern determination. 

 
Källa: Seddighi, Nutall & Theocharous 2001:182. 

  

Word to mouth är den första och som tidigare definierat enligt Mossberg (2003) handlar 

begreppet om informationsspridning från person till person. Effekten av detta är inte alltid 

positivt eftersom det beror på den tidigare besökarens upplevelser. Negativa utlåtanden om 

destinationen tenderar att påverka den nya resenärens inställning till platsen, ovanligt är inte 

att denne väljer att resa till en annan destination (Mossberg, 2003:168). 
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Nästa faktor som illustreras tar upp medias påverkan och vad det har betydelse för 

destinationens image. Ofta är information från media den enda källa människor har till en 

plats de aldrig besökt och utifrån publicitet av negativa händelser skapas en uppfattning om 

destinationen. Den bild media speglar av en plats är den bild som kan komma att påverka 

potentiella turister och sedan även turismflödet till platsen. 

  

En sista påverkande faktor är landets regering och dess politik, även detta avspeglar 

destinationen och målar upp en bild för omvärlden. Blir ett lands, eller en regions politik 

negativt uppmärksammat, till exempel på grund av diktatoriskt styre eller flertalet politiska 

demonstrationer, kan detta komma att avskräcka människor från att resa till platsen. Den 

illustrerade modellen visar beslutsprocessen och de avgörande faktorerna för turister vid val 

av destination (Seddighi et al. 2001:181-182).  

 

Genom en kraftfull image kan tilliten till kunden ökas, ju större förtroende som finns desto 

större är chansen att resmålet väljs ut och därmed utesluter andra konkurrerande 

destinationer. Image påverkar förutom förväntningar också erfarenheter. Den funktionella 

och tekniska kvaliteten tillsammans med destinationens image bestämmer besökarens 

uppfattning av besöket (Mossberg, 2003:168-169).  

 

3.6 Vad innebär en kris? 

Ordet kris härstammar från grekiskans krisis som betyder beslut och begreppet har ett flertal 

definitioner och sätt att beskrivas på (Pauchant & Douville, 1993). Enligt Santana (2004) 

finns det trots definitionssvårgiheterna några allmänna kännetecken för vad som kan 

benämnas som en kris. Vanligast är att det handlar om att en ny och oväntad situation 

uppstår, för ett företag eller land. Den nya situationen ligger utanför det normala och påverkar 

situationen negativt. På grund av att kriser är oförutsägbara och ofta skiljer sig åt finns det 

ingen specifik handlingsplan att gå efter. Dock finns det, baserat på tidigare erfarenheter, 

riktlinjer att arbeta efter, dessa behöver dock anpassas efter situationen. Vidare menar 

Santana (2004) att turism är en av de industrier som påverkas mest och är känsligast 

gentemot kriser (Santana 2004:299-313).  

 

Politiska oroligheter, terrorism, matförgiftning, kriminalitet och kulturkrockar är ett par av de 

riskfaktorer och faror som turister har i åtanke när de planerar en resa. Andra faktorer spelar 

också in, såsom destinationens utbud, service och geografiska läge i förhållande till 

hemlandet. De riskfaktorer som tas i åtanke är värderingar som oftast stannar som 

orosmoment, det är sällan dessa blir en fråga om risk för resenären (Lepp & Gibson, 

2003:620-624). 

 

Enligt Santana (2004) spelar media en stor roll för hur människor uppfattar riskbilden och 

säkerheten på en destination, ofta är dessa bilder baserade på rädsla och ologiska grunder 

(Santana 2004:315-321). Sönmez (1998) menar att media använder sig av grafiska motiv och 

starka bilder som i sin tur påverkar resenärerna negativt. Vidare beskriver han ytterligare ett 
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problem som uppstår vid en kris, vilket är att resenärer ofta uppfattar hela länder eller 

regioner som osäkra trots att det i verkligheten endast är mindre områden eller enstaka städer 

som drabbats (Sönmez, 1998:449-456).  

 

3.7 Krishantering 

Hur en resenär reagerar på kriser på en destination är blandat. Reaktionen består dels av 

sympati för inblandade och drabbade individer och dels reaktioner angående agerande från 

researrangörer och regering. Lynch (2004) menar att dessa faktorer spelar stor roll i 

beslutsprocessen hos resenären som planerar att resa till det aktuella området.  

 

World Tourism Organisation (WTO 1998) har tagit fram en modell som beskriver 

återhämtningsprocessen efter en kris. Modellen behandlar bland annat hur användaren ska 

hantera medias och turisters reaktioner gentemot krisen. Konsekvensen av bortfall av turister 

på en destination samt olika mediatekniker för att återupprätta det normala är steg i modellen. 

De fyra stegen utgår ifrån att destination drabbas av en kris, de två efterföljande är de 

efterkommande konsekvenserna av krisen. Det sista steget handlar om hur destinationen tar 

kontroll över situationen och själva rapporterar till media (WTO 1998:156).  

 

Figur 2.Phase model of a tourism crisis. 

 
 Källa: WTO 1998:156.  

 

När ett resmål drabbas av en krisartad situation måste destinationen, ur 

marknadsföringssynpunkt ta ställning till fyra olika steg. Det första steget innebär att 

ansvariga på destinationen måste fatta beslut angående om situationen rör sig om en fara eller 

en kris. När detta beslut är fattat innebär steg två att en krishanteringsgrupp upprättas. 

Krisledaren i denna grupp bär ansvar för att samla ihop samt sprida information till samtliga 
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led. Mediarapportering är en av de starkaste kommunikationskanaler en destination kan 

använda sig av, genom denna kanal sprids information snabbast och resenärer tenderar att lita 

på vad media skriver och antyder (Beirman 2003).  

 

Beirman (2003) skriver vidare att det är av stor vikt för krisgruppen att gå igenom svar på 

frågor som kan tänkas ställas från media. Det är viktigt att vara konsekvent och att endast 

sprida information som är sanningsenlig. Detta underlättar för företagen att kontrollera den 

mediala bild som framhävs. Beirman menar också att det är viktigt att ha en god relation till 

media då detta bidrar till ett ökat intresse för att följa utvecklingen under tid. När krisen är 

över underlättas då arbetet med att locka tillbaka besökarna till destinationen. För 

researrangörer och andra företag inom turismbranschen är det viktigt att under denna period 

ha en välfungerande hemsida som kontinuerligt uppdateras med information angående 

situationen (Beirman 2003).  

 

Samarbeten på den krisdrabbade destinationen är en viktig del i arbetet. Själva destinationen 

behöver ha ett bra samarbete med resten av landet och regering samt med utländska 

regeringar. Interna samarbeten inom landet kan innebära att resenärer erbjuds andra 

destinationer, som inte är drabbade och då anses lugnare. När destinationen anses vara säker 

för turism igen spelar samarbeten med de utländska regeringarna stor roll. När deras avrådan 

för resa till landet avvecklas återfår destinationen turisternas förtroende och de kommer 

tillbaka. Dock underlättas denna process genom att kontinuerligt förmedla information 

angående läget i området och övriga delar av de drabbade landet (Beirman 2003).  

 

Det tredje steget handlar om marknadsföring av en destination under och efter krisen. 

Beirman (2003) menar att all ordinarie marknadsföring av den drabbade destinationen under 

kortare tid bör ställas in. Fokus bör istället ligga på att arbeta fram en återlanseringskampanj 

som presenteras när krisen är över. Dock bör företagen presentera en kortare 

marknadsföringskampanj först för att poängtera att destination återigen är säker och att 

verksamheten återgår till det normala (Beirman 2003). 

 

Det fjärde och sista steget inom krishantering handlar om att företaget ska kunna dra 

lärdomar från det som kommit ur krisen. Desto fler faktorer som tas upp i utvärderingen desto 

bättre blir analysen av marknadens agerande. Detta i sin tur leder till förbättrat arbete och mer 

kunskap inför eventuella nya kriser. Bierman (2003) menar att företaget i samband med detta 

har chansen att se över och utvärdera destinationens styrkor och svagheter. För att göra detta 

menar Kelly och Nankervis (2001) att en SWOT analys är ett lämpligt redskap, genom 

analysen kan företaget kartlägga vilka faktorer som är lönsamma och vad som behöver 

förbättras.  

 

3.8 Att marknadsföra en destination under eller efter en kris 

Egypten är igenkänt som ett starkt turistvarumärke, under många år har destinationerna längs 

kusten varit populära resmål för besökare från hela världen. Landets geografiska läge i 

mellanöstern, politisk orolighet och våldsamma konflikter inom regeringen blandat med 
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raden av terrorattentat har dock lett till drastiskt minskade turistströmmar. Avraham (2016) 

utvärderar hur Egypten arbetat för att återställa och vidmakthålla sitt starka varumärke inom 

turismsektorn, genom att analysera de strategier som använts. Utifrån modellen “Multi-step 

model for altering place image” (Avraham & Ketter, 2008; 2016) tillämpas tre strategier för 

att reparera en destinations negativa image under och efter en kris; källa, meddelande och 

publik (SAM: Source, Audience, Message).  

 

- Source strategin fokuserar på att påverka eller ersätta källan som påverkar 

marknadsförarna, de som är ansvariga för att måla upp destinationens negativa image 

– ofta internationell media. Detta kan motarbetas genom organiserade turer för 

journalister eller genom att helt blockera journalister tillträde (Avraham, 2008:42-43).  

 

Efter att ha applicerat och analyserat strategin på den egyptiska marknaden visade det 

sig att samarbeten med internationella medier funnits under flera år. Detta har hjälp 

landet att motarbeta den negativa bild som målats upp och även många resenärers oro 

inför att resa till landet. De officiella myndigheterna i Egypten har varit öppna inför 

intervjuer, de har själva organiserat presskonferenser samt visat en vilja i att svara på 

journalisters frågor. Ytterligare ett steg i processen har varit att installera 

webbkameror runt om på de populära turistdestinationerna, detta för att via Egyptens 

officiella turisthemsida kunna se livesändningar direkt från destinationen (Avraham, 

2008:43). 

 

- Audience strategier arbetar med värden, insikter och övertygelser hos besökarna. 

Marknadsförarna strävar efter att poängtera gemenskapen mellan de lokala invånarna 

och de internationella besökarna (Avraham, 2008:42, 46).  

 

När denna strategi tillämpades i Egypten valde landet att fokusera på religiös, kristen 

turism. Denna målgrupp anses, enligt många forskare, vara mindre känsliga mot 

personlig säkerhet. Enligt bibeln påstods Jungfru Maria och Jesus ha stannat i 

Egypten under 42 månader, där de också besökte över 20 platser. Turistväsendet i 

Egypten lät då utveckla ett program som gjorde det möjligt för pilgrimer att följa 

vägen som de rest genom landet (Avraham, 2008:46).  

 

- Message är den tredje och sista strategin i modellen. Detta steg i modellen syftar till 

att motsäga eventuella negativa uppfattningar och stereotyper om destinationen, så 

som till exempel personlig säkerhet (Avraham, 2008:42, 44).  

 

I Egypten arbetades det efter tanken “ignorera krisen” vilket innebar att marknadsföring och 

informationsspridning inom turism betedde sig och arbetade som om inget hade inträffat. 

Regeringen gjorde inte heller under denna tid några uttalanden angående händelserna i några 

turismrelaterade medier, detta så länge det ansågs säkert att resa dit. Enligt metoden 

“business as usual” är tanken att agerande ska ske som om ingenting har hänt. Detta i hopp 

om att krisen snart ska vara över och inte ha haft någon negativ inverkan på turismen 

(Avraham, 2008:44).  
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Ytterligare en taktik som användes i Egypten enligt denna strategi var när oroligheter i Kairo 

var aktuellt. Då valde marknadsförare att tydligt uttrycka säkerheten längs Röda havet och de 

destinationerna som ligger i området. Genom detta drogs uppmärksamheten från Kairo och 

fokus låg på de fortfarande populära turistdestinationerna (Avraham, 2008:44).  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade datan som ligger till grund för undersökningen. Det 

insamlade materialet består av intervjuer med personer verkande inom turismnäringen samt 

potentiella turister till Turkiet. Avsnittet är uppdelat i rubriker och underrubriker där 

intervjuer med researrangörer inleds med en företagspresentation följt av en sammanfattad 

och transkriberad text. Intervjumallar för samtliga intervjuer finns att tillgå i Bilaga 1-3. 

 

4.1 Företagspresentation Tui Sverige - “Discover your smile” 

Tui Sverige, tidigare känt som Fritidsresor Sverige, är en del av världens största resekoncern 

Tui Group. Tillsammans med Tui i Norge, Danmark, Finland, samt Nazar, WonderCruises 

och Tui Fly bildas Tui Nordic (Tui odat). 

 

2015 beslutar Tui Group att företagens nationella varumärken, inklusive Fritidsresor ska byta 

namn till Tui. Från och med första november 2016 heter företaget inte längre Fritidsresor 

utan Tui. Under åren 2014-2016 utvecklas företagets app mycket vilket bland annat 

möjliggör för turisterna att chatta direkt med sina reseledare (Tui odat).  

 

4.1.1 Intervju med Tui’s produktchef och krischef  

Den 10 april äger intervjun rum på Tui’s huvudkontor i Münchenbryggeriets lokaler på 

Södermalm i Stockholm. Närvarande vid intervjun är uppsatsens skribenter samt Tui’s 

produktchef Johanna Strand och krischef Mikael Edwards.  

  

Johanna berättar för oss om Tui’s koncepthotell som bland annat innefattar Blue Star och 

Family Life. Tidigare har dessa och flera andra koncept funnits på destinationerna i Turkiet. 

Inför säsongen 2017 finns ett Blue Star och ett Family Life i Turkiet, jämfört med tidigare då 

det fanns sju Blue Star och två Family Life. Minskningen av koncepthotell innebär en 

reducering av aktiviteter och personal från Tui’s sida, dock finns hotellen fortfarande kvar i 

utbudet och därför fortfarande möjliga att boka genom arrangören.  

 

Vidare berättar Johanna att företaget har så kallade garanti-rum på sina koncepthotell. Detta 

innebär att researrangören köpt ett antal rum och om de står tomma förlorar företaget pengar. 

Tillsammans med hotellen har Tui därför tillämpat en metod som innebär att gäster erbjuds 

gratis all inklusive på dessa hotell vilket har ökat försäljningen. Metoden innebär att hotellet 

står för halva kostnaden och Tui för halva, detta är fortfarande en förlust för företaget men 

den är mindre än om resan inte skulle sålts alls. På övriga hotell i utbudet har företaget så 

kallade allotment-kontrakt vilket innebär att kostnad uppstår först när en gäst bokat hotellet. 

Hotell med dessa kontrakt är lättare att förhandla ner priserna på och det är försäljning av 

dessa som genererar vinst. 

 

Vi frågar Johanna om hur marknadsföring mot Turkiet ser ut, då Tui har ett brett utbud av 

sommardestinationer. Hon svarar att man på grund av det låga intresset att resa dit har 

förflyttat stora delar av Turkiets volym till andra destinationer. Den volym som är beräknad 

till Turkiet inför säsongen 2017 är så pass låg att destinationen knappt marknadsförs. Detta då 
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de tror att den beräknade volymen kommer uppfyllas och också för att marknadsföring mot 

Turkiet skulle förstöra försäljningen andra destinationer. Med det menar hon att kunder kan 

komma att känna sig lurade då resor till Turkiet säljs för halva priset av vad en resa någon 

annanstans kostar. 

  

Vidare berättar Johanna att Tui’s bästa säsong i Turkiet var 2015. Antalet turister sedan dess 

har minskat betydligt, hon jämför med säsongen 2016 och säger att 2017 blir minst lika dålig. 

Behovet av personal på plats i Turkiet har minskat i takt med turismen. Reduceringen av antal 

koncepthotell innebär att hotell som tidigare gått under konceptet Family Life och behövt 

cirka tjugofem medarbetare istället blivit Blue Star som endast kräver omkring fyra. 

Personalstyrkan på plats i Turkiet har minskat med omkring 50% jämfört med tidigare år.  

 

Tui har länge varit en favorit hos barnfamiljer något som företaget märker har förändrats i 

Turkiet. Barnfamiljer är den målgrupp som påverkas hårdast och de är dem som känner störst 

osäkerhet för att resa. Detta har lett till att de turister Tui har i Turkiet främst är andra 

målgrupper, bland annat ungdomar, äldre och par. Detta tror Johanna till stor del beror på de 

låga priserna som gäller för resor till Turkiet. 

 

Angående framtiden menar Johanna att det tar lång tid att återuppbygga en destination som 

genomgår en liknande kris. Hon jämför med Egypten som fortfarande inte återhämtat sig helt 

efter händelserna som utspelade sig där. När oroligheterna var som värst avrådde UD från 

resande till Sharm El Sheikh, vilket ledde till att destinationen stängdes. Dock behöll Tui 

destinationen Hurghada öppen, då den fortfarande ansågs okej att resa till. Hon fortsätter med 

att hon inte tror Turkiet kommer uppnå samma volymer som 2015 men att destinationen 

återigen kan ses som bra omkring 2020. Turkiets fördel är att det är prisvänligt, kunder som 

reser dit är ofta väldigt nöjda. Hotellen håller en standard som är svår att hitta på andra platser 

i Europa. Johanna fortsätter med att Turkiet har alla förutsättningar då alla produkter finns 

där men att det kommer ta flera år att återfå tidigare volymer och för att återvinna turisters 

intresse. 

  

Flyktingkrisen 2016 drabbade den turkiska destination Bodrum hårt. Spridning av bilder på 

den lilla pojke som spolats upp på stranden tillsammans med övriga nyheter om flyktingar 

ledde till att destinationen tvingades stänga. Inför 2017 är destinationen fortsatt stängd och 

det är oklart när den återtas i programmet. 

  

Vidare berättar Johanna att hon vid kontakt med hotellen känner av en viss oro för hur 

framtiden ska bli. Tidigare säsonger har genererat stora vinster för hotellen som de nu tvingas 

använda när turismen är dålig. En viss del av oron ligger också i hur de nyss avslutade valet 

ska påverka landet. Johanna menar dock att hon inte tror att president Erdogan och den 

turkiska politiken kommer påverka skandinaver i någon större utsträckning. Hon menar att 

försäljning av resor till Turkiet kommer fortsätta i den takt det gör nu så länge situationen i 

landet och media håller sig lugn. Mikael flikar in och säger att folks politiska åsikter snabbt 

glöms bort när skriverier i media lugnat sig, vädret på destination är bättre än hemma och 

priserna är låga vilket fångar kundernas fokus. 
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Mikael berättar att Tui har framarbetade strategier för hur arbetet ska skötas vid en eventuell 

kris. Strategin är ett verktyg som sedan får anpassas efter den uppstådda situationen. Han 

fortsätter med att företaget har nära kontakt med myndigheter men att det är svårt att förutspå 

och förbereda sig för en eventuell kris. Mikael menar att UD:s restriktioner kring avrådan 

alltid måste efterföljas och att det är viktigt att företaget aldrig fattar egna beslut utan inväntar 

angivelser från myndigheter. 

  

Avslutningsvis säger Mikael att media alltid måste bemötas, oavsett om det är falskt eller 

sant. Sociala medier har kommit att ha stor inverkan på kunder vilket syns tydligt i 

försäljning. Johanna flikar in och menar att det går att använda sig av kunder för att sprida 

information, detta hänvisar hon till intervjuer med turister på plats på Kos under 

flyktingkrisen som kunde intyga att destinationen kändes lugn och säker. Liknande metoder 

har tillämpats i Turkiet där företaget har livesänt från stränder på de olika resmålen. 

  

4.2 Företagspresentation Nazar Nordic - “Lyxsemester för alla” 

Kemal Yamanlar bildar Nazar 2004 tillsammans med den brittiska koncernen First Choice, 

företaget blir koncernens första investering i Norden. Företaget specialiserar sig på All 

Inclusive-resor och i deras utbud finns främst 4- och 5-stjärniga hotell. 2007 slås First Choice 

ihop med Tui koncernen, tillsammans bildar de Tui Travel PLC världens största resekoncern. 

I samband med detta blir Nazar och Tui (dåvarande Fritidsresor) systerföretag (Nazar odat). 

 

2012 var året då den ekonomiska krisen slog till, dock var detta året då Nazar presenterade 

sina genom tiderna bästa resultat. Både inom försäljning och kundnöjdhet. Under 2014 

välkomnas de isländska turisterna till Turkiet. Nazar lansar resor från Nordens femte land och 

blir därmed Nordens mest nordiska researrangör. Under 2014 går Tui Travel PLC och Tui 

AG ihop och bildar dagens Tui Group. Säsongen 2016 öppnar Nazar upp med resor till 

Rhodos och utökar sitt program med ytterligare en destination (Nazar odat).  

 

4.2.1 Intervju Nazar’s VD 

Intervjun med Kemal Yamanlar utförs via Skype den 18 april 2017. Närvarande vid intervjun 

är uppsatsens skribenter samt respondenten Kemal.  

 

Kemal inleder med att berätta att 2012 var företagets bäst år, resultatmässigt. Under säsongen 

slogs flera rekord, bland annat de finansiella resultaten och en rekordvinst presenterades. 

Trots framgångar under säsongen arbetades det flitigt på huvudkontoret med att förbereda 

inför den kris som höll på att växa fram, i samband med att kriget i Syrien startar. Kriget har 

en otroligt negativ inverkan på Turkiets turism och efterföljande säsonger vill komma att 

påverkas kraftigt. Förutom kriget präglas de kommande åren även av ett fåtal större 

terrorattacker samt uttalanden och handlingar från den turkiska presidenten Erdogan. 

 

Kemal berättar att företaget under 2012 hade 70 000 sålda resor jämfört med de 30 000 som 

sålts inför säsongen 2017. Förra säsongen, 2016 bjöd på företagets första förlust, på närmare 
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36 miljoner kronor. Något som delvis beror på de garanti-rum företaget har låst på utvalda 

hotell genom koncernen Tui. Dessa rum är redan betalda men då efterfrågan är låg ligger 

marknadspris under inköpspris vilket resulterar i förlust för varje såld resa till dessa hotell. 

Yamanlar ger ett exempel på hur detta ser ut. Ett dubbelrum för två personer kostar 60 

Euro/natt, med avdrag och rabatter som företaget får genom Tui betalar de 45 Euro/natt. Då 

efterfrågan just nu är så pass låg är marknadspriset inte mer är 25 Euro/rum/natt vilket 

innebär att varje såld resa till dessa hotell genererar en förlust på 20 Euro/rum/natt. Dock 

innebär ju varje såld resa att den totala förlusten minskar med 25 Euro/rum/natt.  

 

Kemal berättar att Nazar tidigare haft ett stort fokus på barnfamiljer något som den senaste 

tiden har kommit att förändras. Priserna på resor till Turkiet har kommit att sjunka vilket har 

gjort att det är billigare att resa dit än till många andra ställen. Tillsammans med den höga 

standarden som erbjuds där intresseras en hel del yngre, par och även äldre att resa dit.  

 

Vidare diskuterar vi hur Kemal ser på framtiden för Turkiet, han menar att den närmsta tiden 

kommer fortsätta vara orolig. Han poängterar att han med orolig inte menar att något nytt ska 

inträffa utan snarare oroligt i bemärkelsen president Erdogans impopularitet, statsskick och 

demokrati. Dessa frågor tror Kemal kommer ha en betydande effekt för Turkiet de 

kommande åren. Han tror dock att turismen återigen kommer hitta tillbaka och detta genom 

möjlighet till billiga resor.   

 

2016 öppnar Nazar destinationen Rhodos och detta berättar Kemal var ett beslut som togs 

sent under hösten 2015. När företaget insåg att säsongen 2016 i Turkiet skulle komma att bli 

minst lika dålig som den innan beslutade företaget att satsa på en ny destination. Planeringen 

och genomförandet av Rhodos gick fort och efter säsongen konstaterades att satsningen varit 

en succe.  

 

Innan vi går in på frågorna som rör krishantering vill Kemal dela med sig av information och 

kunskap som han har angående hur turistindustrin i Turkiet har fått förödande konsekvenser 

på grund av den situation som råder i landet. Han inleder med att säga att turismen har 

kollapsat och att dessa exempel kan ge en mer konkret och klar bild av läget. 

 

I Turkiet finns otroligt många hotell och till dessa ännu fler underleverantörer – mat, dryck, 

elektricitet, teknik, inredning och möbler, målarfärg, kakel osv. Kemal har fått höra exempel 

på hur dessa drabbas. För ett hotell som funnits under fem eller tio år har historisk statistik 

över hur många till exempel toalettrullar som behöver köpas in per säsong (normalår). Med 

denna statistik kan de gå till sin underleverantör och förhandla fram ett pris som då gynnar 

inköpet av hela säsongens toalettpapper. Med detta binder man upp affärer med 

underleverantörerna som i sin tur kan göra detsamma med sin leverantör. Situationen som nu 

har uppstått bidrar till att hotellen inte vet hur många gäster de kommer ha och därför inte kan 

uppskatta hur mycket inköp de behöver göra av olika varor, de vill därför inte binda upp 

affärer och underleverantörerna vill i sin tur inte förhandla fram och garantera ett lägre pris. 
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Förutom att de olika leverantörerna påverkas i flera olika led så påverkas också bland annat 

banker. Många av destinationerna i Turkiet har säsongsarbetare som bor på destinationerna 

under ett antal månader. Manavgat som är en lokalort utanför turistdestination Side och en 

betydande del av befolkningen utgörs normalt av turkiska säsongsarbetare, de bor i Manavgat 

men arbetar på hotellen i Side. 2016 jämfört med 2015 hade Manavgat 40% lägre 

invånarantal under säsongen. Detta som nämnt ovan hade konsekvenser för de lokala 

bankerna, bostadsägare som stod med tomma lägenheter, matbutikerna och lokaltrafiken. 

Kemal berättar även att en stor makaronifabrik i Turkiet har gått i konkurs på grund av de 

minskade efterfrågan från hotell och restauranger. Turistindustrin i Turkiet är landets allra 

största inkomstkälla och effekterna av situationen som pågår har förödande konsekvenser. 

  

Vi diskuterar kring krishantering, medias funktion och restriktioner från UD. De utlåtanden, 

restriktioner och avårdan som utfärdas från UD är något företaget alltid rättar sig efter. 

Företaget har krismanualer och strategier för oförutsedda händelser. Dessa är styrdokument 

och handledning i hur företagets anställda ska agera om något förutsett inträffar. Som ett 

exempel tar han upp krisen med askmolnet över Island 2010 som ledde till att luftrummen 

stängde. Turisterna nere i Turkiet var fast och kunde inte resa hem. Många arrangörer började 

snabbt skicka hem sina resenärer med buss genom Europa. Nazar å andra sidan samlade alla 

sina gäster, från destinationerna kring Antalya-regionen på ett av sina större hotell i Side. Då 

Nazar hade de flesta av hotellets rum fick alla gäster plats och företaget hade alla samlade 

under ett och samma tak. Här fanns Nazars guider dygnet runt och och gästerna hade 

möjlighet att fortsätta sin semester. Trots att många i stunden var upprörda över att inte 

komma hem var de väldigt nöjda i efterhand då de sluppit sitta på en dygnslång bussresa med 

små barn. När luftrummen återigen öppnades fanns alla gäster samlade, guiderna kunde 

snabbt få ut information och folk kunde börja flygas hem. Detta var en risk som företaget tog 

men som i slutändan visade sig vara väldigt bra. 

 

Kemal berättar att företaget själva aldrig kontaktar media, de blir inte heller kontaktad av 

media likt andra arrangörer i Sverige. Detta tror han beror på och tackar även företagets 

storlek för. Media ser det som mer intressant att få utlåtanden från de större aktörerna än från 

de mindre. Detta ser Kemal som något positivt då företaget slipper hamna mitt i media och 

krisens centrum samt att de slipper göra utlåtanden som senare kan komma att misstolkas av 

deras kunder. 

  

Avslutningsvis berättar Kemal om hur företaget marknadsför den krisdrabbade destination 

Turkiet. I reklamuppslag i tidningar eller på sociala medier nämns Turkiet aldrig. Här talas 

istället om fantastiska stränder, stora pooler, barnpriser med mera. Detta gör att kunden 

fångas och förhoppningsvis blir intresserad utan att reflektera över vart resan går. Han menar 

också att de använder marknadsföring av Rhodos för att nå ut med Turkiet och vice versa. 

Varför företaget har valt att inte marknadsföra Turkiet som destination har främst att göra 

med att destinationen är negativt laddad och därför kan ha negativ inverkan på försäljningen.  
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4.3 Företagspresentation Ving - “Part of the Thomas Cook Group” 

Ving är en av Sveriges ledande researrangörer och företaget är en del av Thomas Cook group. 

Tillsammans med Globetrotter ingår Ving i Ving Sverige AB. Ving Sverige AB i sin tur ingår 

i Thomas Cook Northern Europe, som är en del av Thomas Cook group PLC. Företaget har 

idag över 400 resmål i över 50 länder och erbjuder charterresor och flexibla paketresor (Ving 

odat). 

 

2000-talet inleds med oroligheter i form av terrorattentat och naturkatastrofer. Dock noterar 

företaget ett försäljningsrekord år 2004 som sedan fortsätter varje år under decenniet. 2010 

får den isländska vulkanen Eyjafjallajökull flera utbrott som påverkar flygtrafiken kraftigt. 

Även politiska oroligheter och ekonomisk turbulens skakar omvärlden. Med den “arabiska 

våren” startar en våg av oroligheter. Terrordåd och ökad orolighet i Turkiet leder till ett 

minskat intresse för resande. Vings resekatalog ersätts helt med fullt utvecklade webbsidor 

samt ett stort fokus på sociala medier (Ving odat).  

 

4.3.1 Intervju med pressinformatör från Ving 

Intervjun med Barbro Holmberg utförs via telefon den 12 maj 2017. Närvarande vid 

intervjun är uppsatsens författare och Barbro. Barbro arbetar idag på Ving som 

pressinformatör, produktkoordinator samt kommunikatör. 

 

Inledningsvis berättar Barbro att antalet bokningar till Turkiet i år är uppskattat till 30 000 

resor. Detta kan jämföras med 2013 då intresset var som störst och man hade över 100 000 

resor till Turkiet. Anledningen till minskningen tror hon delvis har att göra med att folk inte 

stödjer regimen, men framförallt på grund av rädsla och orolighet för att något återigen ska 

ske. Barbro berättar vidare att det är svårt att förutspå Turkiets framtid men att hon tror 

intresset återkommer när oroligheterna lugnar sig. 

  

Hon berättar också att i och med volymminskningen till Turkiet så har intresset ökat för andra 

destinationer. Ett av de populäraste resmålen just nu är Kroatien där det också satsas stort på 

nybyggnad med fokus på öka standard och kvalité. 

  

Ving äger inga hotell i Turkiet utan de anpassar istället utbudet efter efterfrågan. Med detta 

menar Barbro att volymen i Turkiet inför säsongen 2017 är anpassat efter den uppskattade 

försäljningen. Detta innebär i sin tur att företaget inte riskerar att stå med tomma hotellrum 

som de redan betalat för. Vidare berättar hon att marknadsföring av Turkiet fortsätter som 

vanligt men att fokus ligger på produkterna istället för Turkiet som varumärke. Hotellen i 

Turkiet håller en hög standard och servicen likaså, Barbro menar att turkarna fortsatt är 

väldigt serviceinriktade och att de trots omständigheterna är otroligt måna om att anpassa sig 

efter turisternas intressen och önskemål. 

  

Barbro tar upp att Turkiet som land drabbats otroligt hårt av de politiska oroligheterna, hon 

tror att effekterna av detta blir långvarigt och att det är turistindustrin som drabbas allra 

hårdast. Hon berättar att många hotell tvingats stänga på grund av de dåliga säsongerna och 
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de minskande volymerna, även att detta lett till ökad arbetslöshet på flera av turistorterna. 

Barbro poängterar att hon tror turismen kommer återvända när det återigen blivit lugnt i 

Turkiet. Dock tycker hon det är synd att media målar upp en bild av att hela Turkiet är oroligt 

när det endast rör sig om vissa områden. 

  

Angånde säkerhet, krishantering och restriktioner så menar Barbro att företaget alltid 

förhåller sig till UD. Hon berättar att företaget har utvecklade strategier för hantering av 

krissituationer, till exempel tillvägagångssätt för att snabbt kunna evakuera en destination. 

Vidare berättar Barbro hur viktigt det är, att från företagets sida ständigt hålla en god relation 

med lokala myndigheter och genom dem uppdaterade om situationen på berörda 

destinationer. 

  

Media spelar en stor roll enligt Barbro och menar att de har en stor inverkan på turister och 

potentiella kunder. Hon säger dock att rädsla aldrig ska förminskas och att rädslan och 

osäkerheten som finns hos människor måste accepteras till dess att situationen lugnat sig. 

  

Som avslutning diskuterar vi kring sociala medier och dess betydelse. Barbro berättar att 

företaget satsar mycket på dessa kanaler och att det är ett fantastiskt sätt att kommunicera 

med sina kunder. Samtal med en person bjuder in en bred publik att ta del av den information 

som skrivs. Hon hävdar att företaget via dessa medier försöker förmedla en så pass rättvis 

bild av destinationerna som möjligt och att allt som skrivs måste bemötas. Hon tar upp ett 

exempel där Ving under ett presidentval i Gambia använde sig av livesändningar via 

Facebook för att möjliggöra för kunderna att ta del av den pågående situationen. 

 

4.4 Intervju med turister  

De medverkande turisterna har delats upp i två mindre fokusgrupper. Den ena består av 

respondenter med en tidigare relation till Turkiet medan den andra består av respondenter 

helt utan koppling till destinationen. Detta har gjorts för att gå en djupare förståelse och 

inblick i hur relationer, erfarenheter och känslor styr uppfattningen om en plats. 

 

4.4.1 Turister med relation till Turkiet 

Den 20 april 2017 genomfördes en gruppintervju på ett café i Stockholm. Förutom en av 

uppsatsens författare - intervjuaren, deltog också tre respondenter fysiskt och en via Skype, 

detta då hon bor i Finland. De fyra respondenterna har tidigare arbetat i Turkiet inom turism 

eller så har de anknytning dit då de rest flera gånger per år under en längre tid.   

  

Samtliga respondenter har inga problem med att resa till Turkiet trots den oroliga situation 

som råder där. Har de inte redan varit där i år så har samtliga åtminstone en planerad resa 

inom den närmsta tiden. Angående Turkiets försämrade image så menar respondenterna att 

det inte påverkar dem personligen i den grad att de inte skulle resa dit. Dock oroar de sig för 

hur deras vänner och bekanta på plats ska påverkas av den försämrade turismen. En av 

respondenterna menar att en av anledningarna till att hon reser dit är då hon inte vill vara en 
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bidragande faktor till minskande turism. En annan menar att det är viktigt för henne att 

turismen inte dör ut. 

 

Respondenternas främsta syfte med att resa till Turkiet är framförallt för att umgås med 

vänner. Tre av respondenterna har under flera säsonger bott och arbetat i Alanya och därför 

byggt upp ett socialt liv där. Den fjärde respondenten har varit på semester till Alanya 

kontinuerligt under flera år, men sedan drygt ett år tillbaka är hennes primära syfte att hälsa 

på sin pojkvän som bor där. Boendeformen hos respondenterna variera. Den ena bor alltid på 

ett och samma hotell, där har hon flera vänner som arbetar vilket känns tryggt eftersom hon 

ibland reser ner ensam. Två respondenter, de som tidigare arbetat där brukar bo hemma hos 

vänner när de är nere. Antingen hos tidigare arbetskollegor eller personer de lärt känna under 

sina säsonger. Respondenten med pojkvän bor hemma hos honom men under sina tidigare 

resor hyrde hon en lägenhet då hon ofta stannade ett par månader i taget.  

 

Två respondenter berättar att de var i Alanya under demonstrationerna i september 2014. Den 

ena var där med sin lillasyster som på grund av situationen kände stort obehag och rädsla. På 

barer och restauranger spelades ingen musik vilket gjorde att det var mindre roligt att vistas 

ute. Centrum stängdes ner under två dagar och respondenten berättar att hon och hennes 

syster var då hemma hos en tidigare arbetskollega. Hon fortsätter med att hon kan förstå de 

”vanliga” turister som var där då och blev fast på sina hotell, att de kände sig otrygga och att 

hon själv nog skulle känt samma sak om hon inte varit i landet tidigare. Vidare berättar hon 

att upplevelsen av att ha befunnit sig på plats i Alanya under den här händelsen har lett till att 

hon tänker efter en andra gång innan hon reser utomlands. Trots att Alanya, enligt henne är 

en trygg och säker plats så upplevde hon situationen som otäck och obehaglig.  

  

Den andra respondenten som befann sig i Alanya under samma period i september 2014 

instämmer med det som den tidigare respondenten har berättat. Hon tillägger att de som 

vistades ute på kvällarna antingen var reseledare eller turister, precis som hon själv känner de 

sig hemma i Alanya. ”För oss som känner folk där nere så infinner sig ett annat typ av lugn 

än vad det gör hos förstagångsturister, vilket är helt naturligt”, fortsätter hon. 

 

De två respondenterna som befann sig i Turkiet 2014 håller med de andra två respondenterna 

om att den oroliga situationen i Turkiet egentligen inte påverkar deras inställning att resa dit. 

Den ena respondenten menar att hon har bott där nere större del av sitt vuxna liv än vad hon 

bott i Sverige, med det menar hon att de liv hon byggt upp där nere och de vänner hon har där 

har lett till att Turkiet många gånger känns mer som hemma än vad Sverige gör. De andra tre 

respondenterna håller med och instämmer i det hon säger.  

 

Den minskande turismen påverkar Turkiet som land otroligt hårt vilket påverkar den lokala 

befolkningen, många turkar kommer till turistdestinationerna under sommarsäsongerna för att 

arbeta men som det är just nu så genererar det inte i särskilt mycket inkomster. De fyra 

respondenterna håller med varandra om att det i ett turistiskt perspektiv är positivt med lite 

trängsel och turister på destinationerna. Men ska de se det ur turkarnas perspektiv så är det 
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förödande. “Det är hemskt att se sina vänner oroa sig för hur framtiden ska bli och hur de 

ständigt går runt med en rädsla över att bli utan pengar”, avslutar den ena respondenten.  

 

4.4.2 Turister utan relation till Turkiet  

Fredag den 28 april 2017 utförs en gruppintervju på ett bibliotek i Stockholm. Förutom de 

uppsatsens författare - intervjuarna, deltar även fyra respondenter. De fyra respondenterna 

har ingen direkt relation till Turkiet, som mest har de besökt landet två gånger och då i en 

lång rad av andra semesterresmål. 

  

Ingen av de fyra respondenterna har planer eller intresse av att resa till Turkiet så länge 

situationen ser ut som den gör. Två av respondenterna har barn vilket de menar är en 

bidragande faktor till deras avtagande. En av respondenterna planerar att resa med kompisar 

till sommaren och Turkiet var från början aktuellt. Dock fanns invändningar från föräldrar till 

en i resesällskapet och därför går resan till en annan plats. Två av respondenterna har varit i 

Turkiet när de var yngre, resor som de har väldigt goda minnen ifrån. Den ena tycker Turkiet 

är ett underbart land att åka på semester till men som läget ser ut just nu så skulle han välja en 

annan destination.  

  

Vidare berättar respondenterna att de inte skulle resa till ett krigsdrabbat land och inte heller 

till en plats där de visste att de var oroligt. En av dem berättar att hon inför en resa håller sig 

uppdaterad via UD vilket ytterligare en respondent instämmer med. Dock menar 

respondenterna att riskfaktorer såsom överfall, droger, våldtäkter med mera inte går att 

förutspå och undvika då det kan inträffa vart du än befinner dig. En av respondenterna 

berättar att hon tidigare rest mycket till Egypten. Under flera år reste hon varje vinter till 

samma destination och hotell, det frekventa resandet ledde till att hon fick flera vänner nere 

på resmålet och de sista resorna var främst i syfte för att hälsa på dem. När Egypten 

drabbades av oroligheter och UD utfärdade avrådan för resande till destinationen hon brukade 

resa till, förändrades hennes bild och inställning till landet. Istället för de fantastiska, trygga 

semesterparadis hon tidigare refererat till byggdes nu tankar om osäkerhet, rädsla och 

otrygghet upp. Trots att det idag inte finns någon avrådan från UD till destinationen har 

respondenten inga planer på att resa dit. Med detta menar hon att Turkiet, på samma sätt som 

Egypten drabbas otroligt hårt av den negativa image som sprids. Hon tror att det är något som 

kommer ha stor påverkan för landets framtida turism. Detta då negativiteten kommer ligga 

kvar hos potentiella turister länge och de, inklusive henne själv kommer välja andra 

destinationer att resa till. De andra respondenterna håller med henne.  

 

Respondenterna håller med varandra om att media är det som styr deras uppfattning och bild 

om Turkiet. Detta då de inte har egna kontakter på plats i Turkiet och därför litar de på vad 

som skrivs i media, detta är den enda informationskanal som når dem. Respondenterna 

diskuterar huruvida researrangörer skulle kunna dra nytta av att livesända via sociala medier. 

De menar att detta skulle vara ett sätt för dem att nå ut med de budskap som de vill förmedla 

om destinationen.  
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Den ena respondenten tar upp framväxten och utvecklingen inom sociala medier och menar 

att detta är något som researrangörer borde utnyttja mer. Vidare berättar han att det skulle ha 

positiv inverkan på hans inställning om Turkiets resmål och destinationer var möjliga att se 

via live-stream. Till exempel från stränder, centrum, sevärdheter och så vidare. Han menar att 

dagens tekniska modernisering som ger människor möjlighet att uppleva hemifrån är något 

som borde användas mer, framförallt på destinationer som Turkiet där den negativa bilden 

tagit över folks uppfattning. De andra respondenterna instämmer och en av de lägger till att 

det för henne med små barn skulle betyda oerhört mycket. Att resa med barn och en större 

familj är dyrt och därför letar hon efter billiga resor. Att få chansen att ta del av Turkiet 

hemifrån menar hon eventuellt skulle ha positiv effekt på hennes inställning att resa dit. Om 

det inte vore för den uppfattning hon fått via media så skulle destinationen vara aktuell, 

framförallt på grund av väder och pris.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av de utvalda 

teorierna. Avsnittet delas upp i fyra punkter där varje punkt behandlar ett visst område - kris, 

politisk instabilitet, image och marknadsföring.  

 

5.1 Kris 

Trots att en kris kan definieras på flera olika sätt menar Santana (2004) att det finns några 

allmänna kännetecken. Vanligast när en kris uppstår är att det handlar om en ny och oväntad 

situation. Detta ligger utanför det normala och påverkar omgivningen negativt. Eftersom en 

kris är oförutsägbar och skiljer sig åt finns det ingen specifik handlingsplan att gå efter, dock 

finns riktlinjer baserade på tidigare erfarenheter att arbeta efter. Mikael Edwards från Tui 

berättar att företaget har en krisstrategi att rätta sig efter, dock menar han precis som Santana 

(2004)  att denna strategi behöver anpassas beroende på vad det är för kris. Även Kemal 

Yamanlar från Nazar bekräftar att företaget har strategier och förhållningssätt att tillämpa vid 

en krissituation. Även Ving har utförliga strategier att tillämpa vid en eventuell kris och även 

tillvägagångssätt för att evakuera turister så snabbt som möjligt.  

 

Vidare menar Santana (2004) att turism är en av de industrier som påverkas mest och är 

känsligast mot kriser. Detta kan vi, utifrån det insamlade materialet se stämmer. Turismen i 

Turkiet har skadats kraftigt av den oroliga situationen som råder där och exempel som Kemal 

tar upp i sin intervju tyder på att stora delar av den turkiska industrin är påverkad.  

 

Bierman (2003) tar upp frågan hur en researrangör ska ta ställning till en kaosartad situation 

och om det som inträffat ska betraktas som en kris eller fara? Bierman (2003) menar att det 

finns ett par frågor att ställa för att underlätta definitionen av händelsen. De intervjuade 

researrangörerna menar att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser utan att det alltid är 

viktigt att invänta restriktioner och utlåtanden från myndigheter. När dessa utlåtanden finns 

agerar företaget utifrån de strategier de anser lämpligast. Kemal från Nazar tar upp exempel 

om hur företaget agerade vid askmolnskrisen 2010 där de valde att samla sina turister på ett 

hotell, medan andra arrangörer skickade hem folk i bussar. Även Johanna Strand från Tui tar 

upp exempel om hur de agerade vid krisen i Egypten. Då UD avrådde från resor till Sharm El 

Sheikh riktades allt fokus på destinationen Hurghada som fortfarande ansågs lämplig att åka 

till.  

 

Sönmez (1998) menar att media använder grafiska motiv och starka bilder för att påverka 

omgivningen. Tui’s säkerhetschef Mikael berättar i intervjun hur viktigt det är för företaget 

att bemöta allt som skrivs i media, vare sig de anser det som skrivs vara sant eller falskt. 

Johanna, också från Tui berättar om flyktingkrisen 2016 och spridning av bilder på en liten 

pojke i turistorten Bodrum vilket ledde till att destinationen fick stängas ner. Omgivningen 

påverkades kraftigt av medias starka spridning av bilder vilket i sin tur hade negativa effekter 

på den inkommande turismen till Turkiet. Barbro från Ving menar att media har stor inverkan 

på människor och att så länge det målas upp en osäker bild i media så kommer även den 

osäkerheten finnas hos kunderna.  
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Enligt Santana (2004) spelar media en stor roll för hur människor uppfattar säkerhet och 

riskbilden på en destination. Även här kan vi hitta stöd från intervjun med turister som aldrig 

tidigare varit i Turkiet. Dessa menar att det som skrivs i media är den enda uppfattning de har 

angående situationen i Turkiet och att det som skrivs påverkar deras val och vilja att resa dit. 

Även i intervjun med turister som har relation till Turkiet stärks detta genom att de menar att 

dessa frågor skulle spela stor roll för dem om de planerade att resa till ett land de inte har 

relation till.  

 

Vi väljer att applicera situationen i Turkiet tillsammans med den data vi samlat in för 

undersökningen, i WTO’s modell Phase Model of a Tourism Crisis (WTO 1998). 2015 

drabbas Turkiet av en rad händelser som blir starten för den minskade turismen. Enligt 

modellen beskriver media händelsen i samband med att den bryter ut, ofta men inte allt 

överdriven. Med researrangörerna diskuteras frågan med media och Tui menar att den bild 

som de har förmedlat av Turkiet är rättvis och stämmer bra överens med den bild som de har. 

Ving däremot tycker att bilden ofta är överdriven. Ur det turistiska perspektivet menar de 

intervjuade turisterna utan relation till Turkiet att media är de som styr deras inställning till 

Turkiet. Media blir för denna målgrupp vägen in till modellens steg 2. Tourists leave the 

area, booking are cancelled. Researrangörerna ser drastiska minskningar i antalet bokningar 

de senaste säsongerna och prognoser inför årets säsong ser inte bättre ut. Intresset och viljan 

hos turister är fortfarande litet och de intervjuade turisterna menar att när situationen ser ut 

som den gör så kommer de fortsätta välja andra destinationer.  

 

I modellens steg 3 har destinationen lider destinationen ekonomiskt, den har dålig spridning 

via media och fortsatta effekter efter krisen präglar destinationen negativt. Efter 

undersökningen anser vi att steg 3 är det steg som Turkiet befinner sig i idag. I intervjuerna 

med Nazar och turister med tidigare relation till Turkiet diskuteras hur livet för turkarna på 

destinationerna påverkats. I exempel från Nazar tas det upp effekter som breddar förståelsen i 

hur många industrier som drabbats av den minskade turismen. Då turismen är Turkiets 

främsta inkomstkälla har det förstås förödande konsekvenser när situationen ser ut som den 

gör.  

 

Steg 4 i modellen är det steg där destinationen tar kontroll över media och själva tar initiativ 

till att rapportera med syfte att återvinna turismen. Riktigt här ser vi inte att Turkiet är idag. 

Researrangörerna gör inga större ansträngningar för att marknadsföra Turkiet som destination 

utan den marknadsföring som görs är direkt riktade mot produkterna. Fortfarande finns så 

många faktorer inom steg 3 som påverkar destinationen att vi just nu anser situationen vara 

en bit ifrån steg 4.  

 

5.2 Politisk instabilitet 

Alesina, Özler, Roubini och Swagel (1996) menar att politisk instabilitet påverkar den 

ekonomiska utvecklingen negativt. Detta på grund av att undlänska investeringar kan komma 

att minska. Både Tui och Nazar tar upp problematiken med sina garanti bundna hotell där 
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försäljningen bidrar till en ökad förlust för företagen. Johanna berättar att Tui minskat antalet 

koncepthotell vilket innebär att företaget inte längre binder upp sig till hotellen. Detta i sin tur 

innebär en säkerhet för Tui som företag då de inte förlorar pengar på de rum de inte klarar av 

att sälja. För hotellen innebär detta dock ökad osäkerhet då de inte längre kan vara säkra på 

vilken inkomst de kommer ha under säsongen.  

 

Barbro från Ving bekräftar att företaget inte äger några hotell i Turkiet och istället bokar de 

rum som det finns efterfrågan för. Hon ser en stor minskning i antalet resor men företaget i 

sig går inte med samma förlust som de hade gjort om de stått med tomma rum som de 

tvingats betala för.  

 

Barbro tar också upp i sin intervju att arbetslösheten bland den lokala befolkningen på 

turistorterna blir allt större, detta då många hotell är stängda på grund av den kraftigt 

minskade volymen turister. Även detta styrker Alesina et al. (2004) och menar att politisk 

instabilitet påverkar den ekonomiska utvecklingen negativt.  

 

I teorin tas det även upp att en förändrad och osäker politik leder till att investeringar sker i 

andra länder med mer säkerhet. Detta kan vi se hos Tui då de valt att flytta stora delar av 

Turkiets volym till andra destinationer, till exempelvis Kroatien. Även Nazar visar tecken på 

detta då de öppnade destinationen Rhodos en säsong tidigare än planerat. Ving kan se ökad 

popularitet hos andra destinationer, speciellt Kroatien där det satsas stort på att bygga nya 

hotell samt höja standard och kvalite.  

 

Kemal från Nazar berättar om hur osäkerheten hos hotellen leder till att de inte kan binda upp 

inköp och leveranser hos sina leverantörer, som de tidigare gjort för att få lägre priser. Detta i 

sin tur påverkar leverantörerna då de inte kan binda upp sig mot sina underleverantörer. 

Återigen kan vi se att det är mer än bara hotellen i Turkiet som är beroende av turismen. 

Samtliga företag drabbas hårt av den aktuella situationen och minskande turism.  

 

Eric Neymayer (2004) menar i sin studie att turism påverkas av ett lands politiska styre och 

om det finns stabilitet i området. Han tar även upp att stabil politik är förknippat med en 

positiv ekonomisk utveckling. Researrangörerna menar att de inte tror turister påverkas av det 

politiska styret på lång sikt, med detta menar de att många är emot president Erdogan precis 

efter det avslutade valet men att det senare kommer lugna ner sig och inte i huvudsak vara det 

som påverkar turismen negativt. Dock menar de att den största problematiken för Turkiet är 

den rad av händelser som inträffat under de senaste åren, dessa har bidragit till en ökad 

osäkerhet hos turister inför resande till Turkiet.  

 

Även Heath och Wall (1992) menar i sin artikel att förändringar inom maktstyre och politik 

är faktorer som påverkar en destination direkt och som kan ha en negativ inverkan på 

turismen. Även här tas media upp och det poängteras att andra internationella nyheter och 

händelser snabbt tar över medias uppmärksamhet, vilket ger möjlighet för destinationen att 

börja återhämta sig. Mikael från Tui tar vid intervjun upp frågan och menar att media inte 

påverkar turister långsiktigt. Andra nyheter tar över och detta leder till att intresset överförs 
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till andra platser, detta genererar i att den potentiella turisten glömmer bort det negativa som 

skrivits om destinationen.  

 

Vidare menar Heath och Wall (1992) att en instabil situation leder till att priserna sänks och 

det blir mindre trängsel på destinationen. Både Johanna från Tui och Kemal från Nazar menar 

att den låga efterfrågan på resor till Turkiet har lett till lägre priser, vilket i sin tur resulterat i 

att företagen nått en annan målgrupp än vad som tidigare varit deras fokus. Barnfamiljer som 

tidigare varit första prioritet är inte längre de som visar intresse för att resa till Turkiet. Istället 

har företagen nått fler unga resenärer och även fler sista minuten resor har sålts. Även Ving är 

en familjevänlig researrangör men bekräftar i intervjun endast att företaget anpassar utbud 

efter efterfrågan och att de minskat antalet anställda på plats i Turkiet.  

 

I intervjun med turister som har en tidigare koppling till Turkiet styrks det som Heath och 

Wall (1992) säger. Turisterna som intervjuats menar att de, ur ett turistiskt perspektiv ser det 

som positivt att det är mindre folk på destinationerna. Dock menar de att då de har en relation 

till många av de som arbetar på destinationerna och ser hur dessa påverkas av den minskade 

turismen ser detta som något negativt.  

 

Vidare menar Eric Neymayer (2004) i sin studie att positiv ekonomisk utveckling är 

förknippad med en stabil politik. Utifrån de insamlade materialet tycker vi oss inte se någon 

positiv ekonomisk utveckling, snarare en negativ utveckling då det råder en instabil politisk 

situation i Turkiet där turismindustrin påverkas negativt.  

 

5.3 Image 

Mossberg (2003) poängterar vikten av ett företags image och definierar det som en 

uppfattning av en plats, produkt eller ett företag. På grund av Turkiets politiska instabilitet 

påverkas destinationens image negativt. De undersökta företagen menar att positiva 

utlåtanden från kunder via sociala medier visar sig tydligt i försäljningen, vilket i sin tur leder 

till en positiv utveckling av företagets image på destinationen. Detta kan liknas med 

Mossbergs (2003) syn på word to mouth som innebär informationsspridning från person till 

person.  

 

Vi applicerar situationen i Turkiet utifrån Hall och O’Sullivans (1996) modell för att 

analysera de tre undersökta målgrupperna. Utifrån modellens tre påverkande faktorer kan vi 

kartlägga hur situationen i Turkiet och dagslägets image påverkar potentiella turisters 

inställning och intresse för resande till destinationen. 

 

Turister utan tidigare relation till Turkiet menar att de påverkas mycket av andras tidigare 

upplevelser samt av det som står i media. Utan en relation till Turkiet så är spridning av 

information den enda kunskap de har. Den negativa bild som målas upp av Turkiet i media 

och den rad av händelser som inträffat i landet påverkar dessa turister negativt och resulterar i 

att de inte känner någon vilja eller intresse av att resa till just Turkiet. De väljer istället en 

annan, säkrare destination. Modellens tre grundläggande faktorer, word to mouth, media och 
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politik är alla faktorer som utifrån destinationen Turkiet påverkar målgruppen turister utan 

tidigare relation negativt. 

 

Tittar vi istället på målgruppen turister med tidigare relation till Turkiet påverkar dessa 

faktorer inte alls deras inställning eller beslut i en köpprocess. De intervjuade i denna 

målgrupp har en klar bild över vad de tycker och tänker om destinationen Turkiet och låter 

sig inte påverkas av negativitet från andra, varken media eller omgivningen. Den politiska 

situationen i Turkiet menar de att de är medvetna om.  Eftersom det inte direkt påverkar 

platsen de besöker och därmed inte deras egen säkerhet menar de att det för dem inte är ett 

skäl till att inte resa. 

 

De svenska researrangörerna delar uppfattningen om att tidigare resenärers upplevelser och 

uttalanden har stor betydelse för nya, potentiella kunder. Vare sig det är positiva eller 

negativa erfarenheter så ser de tydligt hur dessa kommentarer påverkar. Även här ser vi 

styrkor i Tui’s användande av webbkameror på destinationen då detta ger potentiella turister 

möjlighet att skapa sin egen uppfattning om den aktuella situationen. Barbro från Ving 

berättar om sociala mediers betydelse och att företaget tidigare använt sig av livesändningar i 

Gambia under ett tidigare presidentval, allt för att ge människor en chans att skapa sin egen 

uppfattning om situationen.   

 

Researrangörerna delar även åsikten om att media spelar en viktig roll för hur omvärlden 

uppfattar en destination. Politik är det som ligger till grund för den minskade turismen till 

Turkiet och här är researrangörerna återigen enade om att detta påverkar potentiella resenärer. 

Tui menar att de politiska händelserna i form av attentat genererar skräck hos människor och 

rädsla för att resa. När oroligheterna lägger sig försvinner skräcken och de personliga 

tankarna angående politiska frågor är inte av lika stor vikt. Nazar håller med om detta och 

menar att så länge situationen i Turkiet håller sig lugn och inget mer inträffar så kommer 

turismen sakta men säkert återkomma. I intervjun från Ving poängteras det att rädsla inte får 

förminskas och att människors osäkerhet ska respekteras till dess att situationen lugnat sig.  

 

5.4 Marknadsföring 

Modellen “Multi-step model for alerting place image” (2008) presenterar tre strategier för att 

reparerar en destinations negativa image under eller efter en kris.  

 

Den första strategin source fokuserar på att bemöta den negativa bild som media målar upp 

av en destination. Detta görs genom att kontrollera och styra den information som sprids. Vad 

vi kan se efter att ha undersökt svenska researrangörer är att företagen är noga med att 

bemöta allt som media skriver. Mikael från Tui’s krisavdelning menar att det är viktigt att 

hålla en god relation till media då de har en förmåga att påverka människor. Precis som man i 

Egypten använt sig av webbkameror för att visa en rättvis bild av destinationerna berättar 

Johanna att detta är något även Tui valt att göra i Turkiet. Kemal från Nazar tackar företagets 

storlek för att de inte blir kontaktade av media vilket gör att företaget slipper göra utlåtanden 

och hamna i rampljuset när en krissituation uppstår. Även Barbro från Ving menar att det är 



 
 

35 

 

 

 

viktigt att hålla sig uppdaterad via internationell media och myndigheter. Hon menar också 

att det är otroligt viktigt att inte förminska folks rädsla, med detta menar hon att resande till 

en viss destination aldrig ska påtvingas eller förfinas om en underliggande rädsla hos kunden 

finns.  

 

Source strategin nämner även att journalisters tillträde på destinationen kan blockeras helt 

eller delvis kontrolleras. Då undersökningen riktar sig mot svenska researrangörer är detta 

inte en möjlig metod då de undersökta aktörerna inte kan kontrollera media på plats i Turkiet.  

 

Nästa steg i modellen, audience-strategin riktar sig mot att marknadsförarna poängterar det 

positiva med destinationen. Tui ser ett kraftigt minskande av resande till Turkiet vilket har 

lett till att stora delar av de turkiska volymen flyttats till andra destinationer. Johanna Strand 

menar att marknadsföring av Turkiet kan påverka försäljning av andra destinationer negativt 

vilket har lett till begränsad marknadsföring av de turkiska destinationerna. Då Nazar är ett 

relativt litet företag och beroende av turismen i Turkiet måste de tillämpa andra 

marknadsföringsstrategier. Detta gör de genom direkt marknadsföring av produkterna istället 

för Turkiet som destination. Som tidigare nämnt berättar Barbro från Ving att volymen i 

Turkiet anpassas efter efterfrågan men att företaget fortsätter marknadsföra precis som med 

sina andra destinationer. Dock poängterar hon att vid marknadsföring av Turkiet ligger fokus 

på, precis som hos Nazar, att peka på produkterna istället för Turkiet som destination.  

 

Message-strategin syftar till att motsäga negativa uppfattningar om destinationen. De 

undersökta företagen menar det är viktigt att hålla sig till myndigheters information, till 

exempel invänta UD innan de själva uttalar sig. Ytterligare åtgärder som Tui tillämpat är att 

visa upp resmålen i Turkiet med hjälp av webbkameror, detta för att visa turister en korrekt 

bild av det aktuella läget på platsen. Företagen är noga med att bemöta kunders frågor och 

funderingar, speciellt via sociala medier där frågor och svar visas för en större publik. De 

menar också att detta är en möjlighet för företagen att själva presentera den verkliga bilden av 

destinationerna. Barbro från Ving menar att det är viktigt att utnyttja sociala mediers 

spridning och att det är en viktig del av företagets kommunikation med kunder. Alla 

kommentarer och frågor bemöts öppet via sociala medier för att på så sätt möjliggöra för 

andra kunder att ta del av svaren. Hon menar att detta ökar förtroendet hos kunderna och ger 

företaget möjlighet att uttrycka sin mening om till exempel destinationen.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser uppsatsens skribenter kommit fram till utifrån det 

analyserade materialet. Kapitlet inleds med en återkoppling till uppsatsens frågeställningar 

och syfte. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning samt vad studien bidragit 

till för kunskap.  

 

6.1 Slutsatser 

Turkiet har under de senaste åren drabbats av flertalet händelser och attentat som påverkat 

landets turistnäring. Även landets politik och president Erdogans styre har haft inverkan på 

omvärldens bild av landet. Syftet med den här studien var att undersöka hur den politiska 

oron i Turkiet påverkat landets turistnäring utifrån tre svenska researrangörer och även utifrån 

potentiella turister. Till undersökningen ställdes tre frågeställningar; 

 

● Hur har den politiska oron i Turkiet påverkat svenska researrangörer? 

● Hur arbetar svenska researrangörer med marknadsföring av Turkiet samt förbättring 

av destinationens image? 

● Hur ser svenska turisters tankar ut kring den rådande situationen i Turkiet och hur 

påverkar det deras inställning till att resa dit? 

 

Med hjälp av tidigare forskning inom ämnet har vi analyserat vårt insamlade material. Genom 

intervjuer med de svenska researrangörerna har vi fått en djupare kunskap i hur de ser på den 

oroliga situationen i Turkiet samt vilka strategier de tillämpar för upprätthålla turismen. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att Turkiet påverkats i hög grad,  framförallt av de händelser 

och attentat som landet utsatts för. Resmålen i Turkiet har under många år varit bland de 

populäraste bland svenska resenärer och dessa är uppbyggda för att tillfredsställa turisters 

intressen och behov. Drastiskt minskande intresse från den inkommande turismen har lett till 

att de svenska researrangörerna har allt svårare att sälja resor. Detta i sin tur har bidragit till 

att hotellen runt om på destinationerna får allt svårare att fylla sina rum och även binda upp 

kontrakt med sina tjänsteleverantörer. Genom undersökningen har vi fått förståelse för hur 

betydande turismen är för Turkiet som land och vilken viktig roll sektorn spelar för landets 

ekonomi. Det är inte bara de självklara aktörerna inom turism som påverkas utan även andra 

företag, såsom bland annat bönder, livsmedelsindustrin, lokala banker och tillverkare av till 

exempel möbler och inredning. Även den turkiska befolkningen har drabbats hårt och det blir 

allt svårare att få arbete och försörja sig på turism.  

 

I dagsläget fokuserar de svenska researrangörerna inte speciellt mycket på att återskapa den 

tidigare positiva imagen av Turkiet som turistresmål. Istället för att marknadsföra 

destinationen väljer researrangörerna istället att avvakta och låta destinationen sälja sig själv, 

medan de satsar på nya resmål i Europa. Vår slutsats utifrån detta är att researrangörerna ser 

återuppbyggnad av Turkiet som en långdragen process. Innan återskapande av destinationens 

image och därmed direkt marknadsföring av Turkiet kan börja, måste intresse återskapas hos 

turister samt ett säkerställande av att oroligheterna inte återkommer.  
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Utifrån det turistiska perspektivet hat vi fått förståelse i tankar och resonemang kring viljan 

och intresset för att resa till Turkiet. Vi valde att att intervjua två grupper av turister, en med 

tidigare relation till Turkiet och en grupp utan. Detta bland annat för att se hur de personliga 

relationerna och känslor påverkar turisters tänkande kring att resa. Med hjälp av den kunskap 

vi fått genom dessa intervjuer drar vi slutsatser om att personliga relationer och erfarenheter 

spelar stor roll för huruvida en resenär är villig att resa till en destination som drabbats av en 

kris och som i media framställs som orolig. En turist utan tidigare relation till Turkiet menar 

att de hellre reser någon annanstans där läget anses som säkert, medan turisten med relation 

till landet menar att de inte vill vara bidragande till att turismen i Turkiet försvinner. Vidare 

håller turisterna med relation till Turkiet med om att de inte heller skulle resa till en orolig 

destination om de inte hade någon anknytning dit, ett resonemang utifrån det som diskuterats 

i intervjuerna är att en turists personliga erfarenheter och känslor styr valet och inställningen 

till resande.  

 

Baserat på den kunskap vi fått genom denna undersökning drar vi slutsatsen att Turkiet som 

destination är beroende av turism men att denna sektor påverkats allvarligt av den rådande 

situationen i landet. Om situationen skulle fortsätta utvecklas och i sin tur leda till att svenska 

researrangörer drog sig tillbaka, skulle detta ha förödande konsekvenser för hela Turkiet. 

Utifrån det vi fått ta del av under arbetet med denna studie tror vi att destinationen Turkiet 

kommer lyckas ta sig tillbaka och återigen bli ett populärt resmål bland svenska turister. Vi 

håller dock med de intervjuade researrangörerna om att detta kommer bli en lång process som 

är beroende av att landet bibehåller ett lugn och att inga fler krisartade situationer uppstår.  

 

6.2 Kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen bidrar till kunskap inom ämnet för hur politisk oro kan ha långtagande 

konsekvenser för en turistdestination. Uppsatsen ger en fördjupad inblick i hur politisk oro  

snabbt förändrar turisters inställning till att resa samt hur researrangörer i branschen arbetar 

för att bibehålla destinationen. Vidare genererar uppsatsen i en överblick och förståelse för 

hur ett helt land påverkas när deras största industri och inkomstkälla drabbas av en kris. 

 

På grund av att världen ser ut som den gör och att det idag ständigt inträffar oförutsägbara 

händelser, kan det vara intressant att genomföra liknande studier. Ett exempel på detta skulle 

vara att studera Turkiet igen om några år för att då undersöka om turismen återkommit och 

isåfall i vilka volymer. I en liknande studie skulle även Turkiets politiska tillstånd undersökas 

för att se vilka effekter detta har på turismen.  

Undersökningen har bidragit till kunskap om hur turkiska näringsidkare påverkas av 

situationen i landet. En fördjupad studie inom detta område där syfte är att studera hur aktörer 

på ett resmål ska anpassa sig till den nya livssituation skulle vara av intresse.  

 

I intervjuerna med de svenska researrangörerna framgår att två av dessa valt att flytta delar av 

den turkiska volymen och satsa den på andra destinationer. Ytterligare ett förslag på fortsatt 

forskning skulle vara att gå djupare in på hur en researrangör arbetar för att flytta dessa 

volymer från en krisdrabbad destination till en helt nyöppnad.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1, Intervjumall för utvalda researrangörer  
 

Denna intervjumall har legat till grund för intervjuerna med de tre researrangörerna.  

 

Frågor rörande Turkiet 

 

1. Kan du berätta lite om dig och din roll på Tui/Nazar/Ving? 

2. Hur stor skillnad är det på antalet bokningar till Turkiet idag jämfört med den säsong ni 

anser var eran bästa, innan turismen började minska? 

 

3. Fortsätter efterfrågan att sjunka eller har den återigen börjar stiga? 

 

4. Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen i Turkiet, ser ni tecken på att turismen återigen 

kommer öka och att destinationen återfår sin popularitet? 

 

5. Hur arbetar ni för att fylla de hotell ni har i ert program? 

- ligger det extra stort fokus på era koncepthotell? 

 

6. Hur agerar ni om era hotell i Turkiet står tomma under högsäsongen? 

 

7. Hur anser ni att Turkiet som land har drabbats av de politiska oroligheterna? Vad ser ni att    

effekten blir långsiktigt? 

 

8. Hur arbetar ni med att återfå turisternas intresse för Turkiet som resmål? 

 

9. Utöver Turkiet så har ni destinationer till i stort sett hela världen, hur påverkas ni som 

företag av den situation och de minskade intresset för resande till Turkiet? (Denna fråga 

ställdes enbart till Tui och Ving). 

 

10. Ni har lång historia och även image av att vara en researrangör som specialiserat sig på 

resor till främst Turkiet, hur påverkar situationen i landet er som företag? (Denna fråga 

ställdes endast till Nazar). 

 

11. Att öppna Rhodos som destination 2016, var det en åtgärd som gjordes för att rädda 

företaget när läget i Turkiet plötsligt förändrades eller var det planer sedan tidigare? (Denna 

fråga ställdes endast till Nazar). 

 

12. Finns det ytterliga planer för nya destinationer i länder utanför Turkiet? (Denna fråga 

ställdes endast till Nazar). 

 

Frågor kring krishantering 



 
 

 

 

 

1. Hur påverkas ni av UD:s restriktioner och information, väljer era kunder att inte resa till 

Turkiet när UD avråder? 

 

2. Hur påverkas era anställda på plats av oroligheterna i landet? Har behovet av 

guider/reseledare minskat i takt med turismens nedgång?  

      

3. Finns det framtagna strategier och åtgärder som ni arbetar efter när politisk instabilitet 

inträffar på en av era destinationer? Hur ser det arbetet ut? 

 

4. I media målas en bild upp av att Turkiet är osäkert och otryggt att resa till, är detta en bild 

ni delar? 

 

5. Hur arbetar ni med media och det som sprids där? Har ni ett intresse av att vara delaktiga i 

den information som sprids eller anser ni inte att det påverkar er som företag? 

 

6. Hur arbetar ni med företagets image när en orolig situation uppstår, är det då av extra 

intresse att bygga upp en trygg, säker och pålitlig bild av företaget? 

7. Hur arbetar ni med marknadsföring av Turkiet? Är det en destination ni satsar extra på att 

nå ut med eller avvaktar ni och istället fokuserar marknadsföringen mot andra resmål?  

 

Bilaga 2 

 

Intervjumallen låg till grund för gruppintervjun som gjordes tillsammans med turister som 

har en relation till Turkiet sedan tidigare. 

 

1. Hur många gånger har du varit i Turkiet, eller under hur många år har du rest dit? 

 

2. Skulle du vilja/kunna resa dit nu – med tanke på oroligheterna som anses finnas där? 

 

3. I vilket syfte reser du och vilken boendeform har du när du är där?  

 

4. Påverkar det dig att Turkiet just nu anses vara en osäker destination att resa till? 

 

5. Hur mycket riskfaktorer väger du in i ditt val av resmål? 

 

6. Hur ser du på den minskade turismen i Turkiet, anser du det positivt eller negativt (för dig 

som turist)? 

 

7. Vad tänker du om Turkiets framtid som turistresemål? 

 

 Bilaga 3 

 



 
 

 

 

Intervjumallen låg till grund för gruppintervjun som gjordes tillsammans med turister utan 

relation till Turkiet. 

 

 1. Har du tidigare haft planer på att resa till Turkiet? 

 

 2. Skulle du kunna/vilja resa dit nu? 

 

 3. Vad krävs för att du ska åka till en destination som anses vara osäker? 

 

 4. Påverkar den oroliga situationen i landet dina tankar kring Turkiet som resmål? 

 

 5. Hur mycket riskfaktorer väger du in i ditt val av resmål? 

 

 6. Under din resa, vilka riskfaktorer oroar dig mest? 

 

 7. Påverkar det som står i media din uppfattning om Turkiet som resmål? 

  

  

 

    

   

     

    

   

 

    

   

 

 


