
 

 

Turkiet efter det senaste politiska 
kaoset  

Har detta påverkat svenskturkarnas resmönster 
till hemlandet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Filippa de Vale & Eden Zekarias 
 
Handledare: Saeid Abbasian 

Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik 

Kandidatuppsats 15 hp  

Turismvetenskap C | VT 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi som författat denna uppsats vill först och främst tacka vår handledare Saeid Abbasian för det 

ovärderliga stöd och uppmuntran vi fått under arbetet med denna undersökning. Vi vill även 

tacka alla respondenter och de anställda på flygbolagen som ställt upp och svarat på våra frågor. 

 

Eden och Filippa, 27/4-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om Turkiets nuvarande politiska situation påverkar 

svensk-turkars vilja att åka till sitt ursprungsland. Den metod som har använts i denna 

undersökning är både en kvalitativ och en kvantitativ metod. De teorier som författarna har 

använt inkluderar bland annat Maslows behovspyramid, Hsu et al.s Hierarchy of destination 

selection model och Simpson och Siguaws teorier om turism och risk.  

 

En enkätundersökning har genomförts med trettio svensk-turkar samt med representanter från 

Ving och TUI. Frågorna som ställdes till svensk-turkarna handlade om varför de valde eller inte 

valde att resa till Turkiet med tanke på landets politiska instabilitet. Vi frågade också om bristen 

på säkerhet i Turkiet är något som oroar dem eller betyder något när de väljer resmål. Författarna 

undrade också om informanternas etniska bakgrund påverkat valet att resa till Turkiet. Den 

analys som utförts är byggd på fem teman som hittats i den empiriska studien. De har kopplats 

till de teoretiska utgångspunkterna med syfte att undersöka hur det senaste politiska kaoset i 

Turkiet har påverkat svensk-turkars resvanor till landet.  

 

Vi har kunnat konstatera att våra svensk-turkiska respondenters resvanor till Turkiet inte har 

påverkats så mycket av den politiska instabiliteten. De flesta har i någon mån, på grund av den 

politiska instabiliteten, börjat tänka mer på vilka delar av Turkiet de reser till men har inte 

minskat frekvensen på sina resor i någon större utsträckning. Det var endast nio av trettio 

respondenter som helt slutat åka till Turkiet på grund av den politiska instabiliteten i landet. En 

av respondenterna skrev att anledningen till att han slutat åka till Turkiet beror på att han inte vill 

bidra ekonomiskt till landet eftersom han är emot dess regerings politik. Åtta av trettio svensk-

turkar i vår undersökning tycker att media på ett alltför negativt sätt skildrat den politiska 

instabiliteten i Turkiet och att de därför inte låtit det påverka sina resvanor. 

 

Nyckelord 

 

Turkiet, turkar, svensk-turkar, turism, terrorism, turism och terrorism, turism och terrorism i 

Turkiet, mänskliga behov/Maslows behovstrappa, media och politisk instabilitet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis has been to investigate whether Turkey's current political situation 

affects swedish-turks willingness to travel to their country of origin. A qualitative and a 

quantitative method have been used in this study. The theories used include, among others, B. 

Maslow's hierarchy of needs pyramid, Hsu et al.s Hierarchy of destination selection model and 

Simpson and Siguaw's theories about tourism and risk. 

 

Surveys sent by e-mail have been carried out with thirty swedish-turks and representatives from 

Ving and TUI. Some of the questions that were asked to the swedish-turks regarded if they still 

chose to travel to Turkey even though they are aware of the country's political instability. We 

also asked if the lack of security in Turkey is something that concerns them or matters when 

choosing a destination. The authors also wondered if their ethnic background influenced the 

choice to travel to Turkey. The analytical part of the thesis is based on five themes found in the 

empirical study linked to the theoretical starting points with the purpose of investigating how the 

latest political chaos in Turkey has affected the swedish-turks travel habits. 

 

We have found that the swedish-turks travel habits to Turkey have not been affected in a greater 

scale by the political instability. Although because of the political instability, some of them have 

begun to be more careful about which parts of Turkey they visit but they have not reduced the 

frequency of their travels to any significant extent. Only nine out of thirty swedish-turks have 

completely ceased to travel to Turkey and one of the survey respondents mentioned that the 

reason he stopped traveling there is because he does not want to contribute financially to the 

Turkish government as he is against their policies. Eight out of thirty of the swedish-turks found 

that the media portrayed the political instability in Turkey in an excessively negative way and 

therefore they have not let this affect their travel habits. 
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1.Inledning 

I detta avsnitt kommer författarna presentera en bakgrund till uppsatsens ämne som sedan 

kopplas till problemformulering, syfte och frågeställning.  

 

1.1 Bakgrund 

Arbetskraftsinvandring från Turkiet till Sverige skedde under 1960-talet. Många av de som kom 

då, uppemot 30 000 personer, kom från en stad vid namn Kulu som ligger tio mil söder om 

Ankara. Många kom också från sydöstra Turkiet, företrädesvis från städerna Mardin och Midyat. 

Många av dem upprätthåller även i andra och tredje generationen kontakten med Turkiet 

(Sweden abroad, 2017). Under 1970-talet började en annan sorts invandrare från Turkiet anlända 

till Sverige. En minoritetsgrupp med ortodoxa kristna turkar sökte asyl på grund av religiös 

förföljelse (Westin, 2006).  Enligt Statistiska centralbyrån (2017) fanns det år 2016 cirka 47 000 

turkar i Sverige. År 2012 sågs Turkiet som en modell för demokrati för den muslimska världen. 

Turkiet var då aktiv i processen att bli medlem i EU och en fredsuppgörelse med den kurdiska 

minoriteten i landet var på gång. Detta sågs som hopp för stabilitet i landet. Det kan diskuteras 

om Turkiet för närvarande kan ses som en modell för demokrati. Medborgare i Turkiet som blev 

offer för militärkuppen 2016, vänsterpolitiska supportrar och Erdoğankritiker anser att 

demokratin försvunnit undan för undan när presidenten stämt eller utvisat sina motståndare och 

fått stöd från extrema lojalister. De medborgare i Turkiet som är för Erdoğans ledarskap anser 

ofta att alla politiker är korrupta men att presidenten i alla fall gett den religiösa delen av landet 

jämlikhet, byggt skolor och sjukhus och är den ledare som Turkiet behöver idag (BBC, 2016).  

 

De främsta orsakerna till den politiska instabilitet som påverkat turismen är terrordåd, 

inrikespolitisk osäkerhet samt det kalla kriget mot Ryssland. Den främsta händelsen i detta kalla 

krig var när det turkiska flygvapnet sköt ned ett ryskt plan som var på uppdrag i Syrien och den 

ryska regeringen på grund av detta beslutade att förbjuda alla charterresor till Turkiet. Detta var 

ett enormt bakslag för den turkiska turismindustrin då det innebar att cirka 4 miljoner ryska 

resenärer inte längre skulle komma att  resa till landet. Enligt Handelskammaren i Antalya 

kommer över 1 300 hotell att behöva säljas och förlusten av de ryska turisterna kommer att 

uppgå till 90 miljarder kronor (Dagens Nyheter, 2017). 

 

Turkiet har under många år varit ett av svenskarnas populäraste resmål. Alanya, Antalya och 

Side har med stor marginal varit de destinationer som de svenska resebyråerna bokat mest åt sina 

resenärer. Staden Istanbul har länge legat på topplistan för de tio mest valda resmålen för 

weekendresor. Allt detta har förändrats i och med landets nuvarande politiska instabilitet. TUI 

har i år rapporterat en nedgång av bokningar till Turkiet med hela 40% (Dagens Nyheter, 2017). 

Redan 2015 märktes det en minskning av turistströmmen till Turkiet med 8,3 procent och detta 

var också det år då terrorhandlingar med självmordsbombningar initierades. Annan 
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inrikespolitisk oro, som till exempel när den turkiska regeringen avbröt vapenvilan med det 

kurdiska separatistpartiet PKK, vilket bland annat drabbade turistorten Side, har också påverkat 

turismens minskning. Några andra incidenter som medverkat till det minskade turistflödet 

är självmordsbombaren som angrep en fredsdemonstration, bomben som exploderade på 

inrikesflygplatsen i Istanbul och de tio tyska turister som dödades mitt i Istanbuls turistkvarter av 

IS (Islamiska staten), (Dagens Nyheter, 2017). 

 

Enligt Polat & Uslu gör terrorism att människor får en negativ bild av turistdestinationen, det 

minskar turistflödet och kan därmed öka arbetslösheten i regionen (2013:s.73-96). Mot 

ovanstående bakgrund är det inte svårt att förstå att politisk instabilitet kan spela en roll när 

människor väljer resmål. Tyvärr är terrorism numera en realitet på många platser i världen och 

det kan därför vara givande att se hur det påverkar människors val av resmål och om deras 

tidigare resmönster påverkas av ett lands politiska situation. Författarnas ambition med denna 

uppsats är att titta närmare på de möjliga effekter den politiska situationen i Turkiet har haft på 

svensk-turkar och deras resvanor till sitt hemland. 

 

1.1.1 Turkiet i media 

Turkiet har speciellt de senaste åren skildrats negativt i media och orsaken till detta är främst den 

politiskt instabila situationen i landet. Enligt Bianchi blir turister avskräckta från att resa till en 

destination när terrorattentat lett till rubriker som getts högt nyhetsvärde i media trots det faktum 

att terrorism oftast inte drabbar turister (Bianchi,2006). I en artikel från BBC News (2017) om 

Turkiet presenteras information om större terrorattentat som skett i landet och hur många som 

har dött. Under år 2015 dog 140 personer vid tre olika terrorattacker. Under 2016 ökade 

terrorattackerna till sju olika tillfällen och antalet döda uppgick till 248. Hitintills under 2017 har 

det i Istanbul ägt rum en terrorattack som orsakade 39 människors död.  

  

Terrorattentaten har gjort att antalet turister sjunkit drastisk. Den stora shoppinggatan, Istiklal 

Caddesi i Istanbul brukade vara en gata fylld med människor, både lokalbefolkning och turister. I 

dagsläget är gatan fylld med tomma butiker och barer. Turister undviker numera att gå på den 

här gatan då en bomb 2016 exploderade här och ledde till att 4 turister dog. Utländska butiker 

som till exempel Topshop och C&A har valt att stänga alla sina butiker i Turkiet vilket har 

resulterat i en sjunkande ekonomi för landet. Turismen bidrog tidigare till cirka 10% av landets 

ekonomi och under 2014 besökte 42 miljoner turister Turkiet. Antalet turister har sjunkit 

dramatiskt på två år, 2016 hade landet 25 miljoner besökare. Istanbuls Grand Bazaar som har 

varit en av de största och mest besökta turistattraktionerna har också minskat i antalet besök med 

ungefär 80%. Den sjunkande ekonomin har bidragit till att arbetslösheten i landen ligger över 

12% (BBC news, 2017). Grafen nedan illustrerar den sjunkande turismen i Turkiet.  
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Figur 1,Turkey Tourist Arrivals . Se bilaga 1 i referenslista. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Politisk instabilitet, terrorism, krig och brott har stor påverkan på hur folk ser på en destination. 

Om en destination förknippas med dålig säkerhet och att riskfaktorn i landet är hög kommer det 

ha påverkan på turistens val av destination. En turist väljer inte i första hand att resa till en 

destination med en dålig image och dåligt rykte när det finns många andra och säkrare alternativ 

som resmål. (Kozak,Crotts & Law, 2007). 

Under senare år har Turkiet varit i fokus för de terrorattacker som skett i landet. Från att ha varit 

en mycket populär charterdestination från Sverige har antalet resor dit minskat drastiskt vilket 

stämmer med Kozak, Crotts & Law (2007) teori om att en turist i första hand väljer att inte resa 

till en destination med dålig image. Bianchi (2006) menar också att turister blir starkt påverkade 

av politisk instabilitet och att det påverkar turisters val av resmål. Destinationer som upplevs som 

osäkra på grund av tidigare terroristattacker väljs helt enkelt bort. Turister utan personliga 

kopplingar till ett land åker istället till resmål som upplevs som tryggare. Men hur resonerar 

människor som har sina rötter i ett politiskt instabilt land? Vilka bevekelsegrunder styr deras val? 

Gruppen svensk-turkar i Sverige har, som författarna tidigare nämnt (Sweden abroad, 2017) även 

i andra och tredje generation upprätthållit kontakten med hemlandet. Författarna menar att det är 

intressant att undersöka hur svensk-turkarna resonerar kring den politiska instabiliteten i landet 

och hur det påverkar deras resvanor till hemlandet då de troligen har andra prioriteringar och skäl 

att resa, eller att avstå från att resa, till Turkiet än vad den genomsnittliga charterresenärer har.  

Uppsatsen ämnar alltså diskutera teorier om huruvida ett lands politiska läge och risker för 

terrorism påverkar turisters, i detta fall svensk-turkars, resvanor. 

1.3 Syfte & frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att studera hur Turkiets politiska situation påverkar svensk-

turkars vilja att åka till sitt ursprungsland. Med ovanstående syfte som grund lyder vår 

frågeställning: “Hur har det politiska kaoset i Turkiet påverkat svensk-turkars vilja att åka till 

hemlandet?” 
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1.4 Avgränsningar 

För att uppnå syftet med studien har författarna valt att avgränsa sig genom att fokusera på 

svensk-turkars resvanor från Sverige till Turkiet. Metoden som har använts är enkäter med öppna 

frågor som har mejlats till svensk-turkarna, TUI Sverige och VING resor. Enkätundersökningen 

har avgränsats till att ske via mejl på grund av tidsbrist både från författarnas och 

respondenternas sida. 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund som därefter mynnar ut i 

problemformulering, syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  I kapitel två redogörs för 

metodkapitlet med alla dess komponenter. Denna del följs av kapitel tre där undersökningens 

teoretiska referensram redovisas. Den nästkommande delen, kapitel fyra, berör undersökningens 

empiri. I kapitel fem redogör författarna för analysdelen av denna undersökning och därefter 

kommer kapitel 6 och undersökningens slutsatser.  Kapitel 7 ger förslag till fortsatta studier och 

kapitel 8 samt 9 består av referenser och bilagor. 
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2. Metod  

I avsnitt två beskriver författarna den vetenskapssyn och det metodval som uppsatsen bygger på, 

därefter följer en beskrivning av metodvalets tillvägagångssätt och urval.  

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod   

Antingen väljs en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Det fungerar dock att välja båda 

metoderna samtidigt eftersom dessa två metoder kan samarbeta. Ett exempel på detta är att 

använda en kvantitativ metod för att presentera diagram eller tabeller, sedan kan en kvalitativ 

metod användas för att tolka och förklara dessa diagram eller tabeller (Kvale,1997). Eftersom en 

enkätundersökning utförs i denna uppsats och författarna kvantifierar de olika svaren i en 

tematisk analys så har en kvantitativ metod använts. För att få en förståelse för svaren på dessa 

enkätundersökningar används också en kvalitativ metod i uppsatsen. Denna metod besvarar 

frågor som ger information om på vilket sätt eller varför.  

 

Enligt Holme och Solvang (2011) är metod ett redskap för att lösa problem samt komma fram till 

ny kunskap. Kvalitativ metod är en inringad grad av formalisering. Det centrala är att på olika 

sätt samla in information som kan ge en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras 

(Holme och Solvang 2011:s.13). En kvalitativ metod är när ord används för att kunna beskriva 

insamlad data. När en intervju utförs används kvalitativa metoder (Holme och Solvang  

1997:s.14).  

Fördelar med att använda en kvalitativ metod är att det insamlade materialet ofta blir rikligt och 

detaljerat. Det är en djupgående undersökning med förankring i verkligheten. Metoden tillåter 

avvikelser eftersom det finns en viss toleransnivå för motsägelser och tvetydigheter som finns i 

den sociala tillvaron man undersöker. Alternativa förklaringar kan förekomma i metoden då man 

tillåter mer än en giltig förklaring. Nackdelar med att använda en kvalitativ metod är bland annat 

att resultatet kan vara mindre representativt genom sin detaljrikedom i tämligen små studier. 

Resultatet kan bli svårt att generalisera och applicera. Forskarens närhet till det studerade kan bli 

problematiskt och dennes tolkning av datan kan påverkas av forskarens bakgrund och egna 

uppfattningar. Det är också viktigt att tänka på att när man i kvalitativ metod gör en intervju och 

sedan skriver ut den riskerar man att förlora innebörden av insamlad data (Denscombe,2000). 

Johannessen och Tufte (2003) menar att användning av en kvantitativ metod underlättar när 

hårddata ska bedömas. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en kvantitativ metod en god 

metod att använda när exempelvis samband mellan statistik och en enkätundersökning ska 

genomföras. I kvantitativa metoder besvaras frågor som ger information om hur många eller hur 

mycket (Kvale, 1997). Fördelar med att använda en kvantitativ metod är att det enkelt går att 

generalisera genom data och att det enkelt går att koppla till teoretisk förankring i arbetet. En 

nackdel med att använda en kvantitativ metod är att flexibiliteten i kvantitativa ansatser inte är så 
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stor på grund av de förutbestämda frågor och svarsalternativ som ofta finns i de använda 

frågeformulären (Johannessen och Tufte, 2003). 

2.2 Metodval  

Författarna har valt att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod, enkäter skickade via mejl. 

Enkätundersökningen med svensk-turkarna samt med resebyråerna TUI Sverige och VING resor 

har skett genom enkäter med öppna frågor. Att använda sig av enkäter med öppna frågor som 

forskningsmetod ger respondenterna tid och utrymme att i sin egen takt formulera sina 

upplevelser och tankar till svar på enkätfrågorna (Ejlertsson,2005). Enkäter med öppna frågor 

valdes eftersom författarna ville att respondenterna i första hand skulle svara på frågorna som 

ställdes och i andra hand ge dem möjlighet att utveckla svaren och om de ville, tillägga något 

utöver de ställda frågorna. En kvalitativ metod har också använts då författarna har i analysen 

förklarat svaren från enkätundersökningen för att få en förståelse av resultaten.  

 

Författarna har valt enkäter med öppna frågor till de två tillfrågade resebyråerna, som är några av 

de större resebyråerna med resor till Turkiet, i syfte att få en förståelse för om dessa bolag 

minskat på volymen av resor till Turkiet. Författarna har också som undersökningsmetod valt 

enkäter med öppna frågor till de trettio svensk-turkar som tillfrågats. De enkäter som använts till 

denna studie består av öppna frågor där respondenterna får en chans att utveckla sina svar 

eftersom författarna önskar så uttömmande information som möjligt.  

Den intervjumetod som författarna valt att använda är enkäter med öppna frågor som skickas via 

mejl. Till skillnad från ansikte mot ansikte-intervjuer skickades enkäterna samt svaren till 

respondenterna via mejl. Detta ger både respondenten och intervjuaren god tid att läsa frågorna 

och svaren. Personen som utför enkäten har mer tid att utförligt formulera sina frågor och 

respondenten har tid att tänka igenom frågorna och behöver inte svara direkt utan kan komma 

tillbaka till frågorna när denne vill. Precis som vid andra intervjumetoder kommer personen som 

utfört intervjun gå igenom svaren och noggrant analysera dem (Sveningsson, Lövheim & 

Bergquist,2006:s.97). 

2.3 Tillvägagångssätt  

 

2.3.1 Val av respondenter  

Under processen att hitta svensk-turkar som respondenter till de trettio enkäter med öppna frågor 

som utfördes har författarna använt sig av snöbollsurvalsmetoden. Enligt Bryman (2011) är 

snöbolls- eller kedjeurvalsprocessen ett slags bekvämlighetsurval. Under denna urvalsprocess får 

forskaren kontakt med en mindre grupp människor som är relevanta för studien och använder 

sedan dessa människor för att få kontakt med ytterligare respondenter (2011:s.198). I det här 

fallet har författarna tagit kontakt med ett mindre antal svensk-turkar som var villiga att delta i 
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enkätundersökningen och sedan fick författarna kontakt med fler respondenter som var relevanta 

för studien via de personer som initialt kontaktades. 

 

Eftersom enkätundersökningen med svensk-turkarna handlar om eventuella förändringar i deras 

resmönster till Turkiet beslutade författarna att också kontakta resebyråer med flyg från Sverige 

till Turkiet för att kunna få fakta och information om resandet till Turkiet faktiskt har minskat 

eller inte. De resebyråer som valdes ut för att delta i enkätundersökningen var TUI Sverige samt 

Vingresor. Detta val baserades på att båda dessa resebyråer hanterar resor till Turkiet i en stor 

skala och därför kan förse författarna med god och pålitlig information om ämnet som behandlas. 

Författarna ställde mellan 9-10 enkätfrågor till svensk-turkarna och resebyråerna via mejl. 

Samtliga informanter är från Stockholmsområdet. Se bilagorna för dessa enkätfrågor. 

2.3.2 Bortfall 

Ett bortfall som författarna vill nämna är det faktum att författarna inte kunnat utföra en 

enkätundersökning med ett av de flygbolag som de initialt planerade att kontakta. Detta 

flygbolag är Turkish airlines. Enligt deras hemsida ska de ha kontaktuppgifter till medarbetare i 

Stockholm och Göteborg men detta stämmer dessvärre inte utan det svenska telefonnumret är 

endast kopplat till ett callcenter i Turkiet och de kunde varken svara på våra frågor eller hänvisa 

till andra som kunde det. De varken svarade på våra mejl eller kunde ta hand om våra frågor via 

telefon. Författarnas lösning på detta var att istället kontakta ett annat flygbolag som handhar 

många resor till Turkiet, Vingresor.  

2.4 Metoddiskussion  

Som författarna redan informerat används både en kvalitativ och kvantitativ metod till denna 

uppsats. Nedan kommer en metoddiskussion utföras. 

2.4.1 Primär och sekundärdata 

Primär och sekundärdata har använts i uppsatsen. Primärdata har samlats in genom de 

kvantitativa enkäter med öppna frågor som utförts med svensk-turkar samt med resebyråerna 

Vingresor och TUI.  Sekundärdata har hämtats från vetenskapliga artiklar samt tidigare forskning 

om liknande ämnen. För att enkätfrågorna ska bli så relevanta som möjligt har författarna använt 

den sekundärdata som hämtats från tidigare forskning som hjälp till utvecklingen av frågorna till 

både svensk-turkarna och resebyråerna. 

2.4.2 Källkritik 

Enligt Eriksson och Hultman (2014: s.15) innebär kritisk distans till teori att ifrågasätta om 

författarna till exempel sökt tillräckligt med redan befintlig information i relevanta databaser och 

om man hittat aktuell information om det man avser undersöka i böcker, databaser, vetenskapliga 

tidskrifter och på internet. Författarna ska för övrigt även ställa sig frågan om man som forskare 

är förtrogen med aktuell forskning på området. En annan viktig aspekt som måste tas i beaktande 

är om referensramen är tillräckligt bred samt djup. Det ska även ses över om begrepp lyckats 
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identifieras som kan komma till användning. Vidare ska det ställas frågor kring hur och i vilket 

sammanhang nyckelbegreppen formats och vems teori och modell forskningen baserar sig på. 

Annat som också ska ses kritiskt på är om avgränsningen är motiverad mot alternativa modeller 

och teorier och i vilken grad summeringen av tidigare utförda empiriska studier balanserats samt 

om det hålls en tillfredsställande hög kritisk nivå och befintliga källor är prövade. 

 

Eriksson och Hultman menar att man kan undersöka sanningshalten i intervjupåståenden genom 

att se till att den data som samlats in går att granska. Till exempel kan det tas upp frågor som hur 

datainsamlingen har dokumenterats, om forskaren endast använt minnesbilder eller om denne har 

spelat in och transkriberat svaren från intervjuerna. Dokumentationen kan leda till onödiga 

frågetecken och registrering, transkribering och annan dokumentation av data som dessutom 

förutsätter speciella insatser och kräver stora resurser måste skötas med stor omsorg (2012: 

s.105). Ett annat sätt att kontrollera sanningshalten skulle kunna vara genom att använda sig av 

kontrollgrupper eller slumpmässiga urval i forskningen (2012: s.97). 

 

Den metod författarna valt för undersökningen som handlar om hur svensk-turkars vilja att åka 

till Turkiet påverkas av landets politiska instabilitet är både en kvantitativ och en kvalitativ 

metod. Författarnas metodval påverkar och påverkas av möjligheten till kritiskt tänkande i 

undersökningen på så sätt att författarna till exempel inte bara vill se giltighet och tillförlitlighet 

som norm utan mer betona möjligheterna med metoden, som ger tillfälle till upptäckt av nya 

samband, idéer och begrepp. Om denna ”positiva” strävan är omedveten hos forskaren kan det 

leda till att man tappar det hårda kritiska tankesättet man borde eftersträva (Eriksson och 

Hultman, 2014: s.90) 

 

Den information som har hämtats handlar i grunden om Turkiet, terrorism och turism och de 

källor som använts för insamlandet av detta är bland annat litteratur, artiklar och intervjuer. Vad 

gäller de tryckta källorna är det mesta av detta ren fakta och siffror. Författarna uppskattar att de 

tryckta källorna inte innebär en stor risk att vinklas åt det ena eller andra hållet. I de fall där de är 

skrivna av turkiska författare eller individer som kan ha egen intresse finns alltid risken att en 

vinkling kan ske eller att en dold agenda finns. 

 

Författarna vill också uppmärksamma läsaren på att eftersom de trettio svensk-turkarna samt de 

anställda på reseföretagen som svarat på enkäterna har någon slags anknytning till det land vi 

undersöker antingen genom att ha ursprung i Turkiet eller arbeta med det som resmål, kan det 

vara känsligt att dela med sig av erfarenheter och åsikter vad gäller ämnet politisk instabilitet. 

Det finns nämligen en risk att respondenterna på grund av lojalitet, samhörighetskänsla eller 

vinstintresse upplever det som att de “sviker” sitt land eller resmål genom att diskutera ämnet. 

Författarna måste därför vara medvetna om att respondenterna medvetet eller omedvetet kan 

styra sina svar för att till exempel “inte tala illa om landet” eller inte vilja avslöja eller dela sin 
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upplevda verklighet. Eftersom författarna är medvetna om detta och att frågorna i enkäterna ger 

utrymme för utökade svar ger det oss en chans att finna det som ligger under ytan.  

 

Författarna tror dock att en del av risken med partiskhet kan undvikas genom att genomföra 

anonyma enkätundersökningar där alla namn är fingerade. Eftersom författarna är medvetna om 

samtliga risker är det med kritiska ögon författarna granskar det material som används. En 

eventuell kritik mot metoden skulle kunna vara att författarna kunde använda ett större antal 

respondenter, som inte bara befinner sig i Stockholmsområdet, för att på ett bättre sätt kunna se 

ett samband mellan svaren.  

2.4.3 Diskussion om enkäter 

På grund av den begränsade tiden som författarna har haft för att genomföra uppsatsen och det 

faktum att respondenterna bor på geografiskt skilda platser i Stockholm och själva hade ont om 

tid blev det svårt att genomföra personliga intervjuer. Författarna beslöt sig därför att utföra 

enkäter med öppna frågor via mejl. Även om några få av respondenterna möjligen hade gått att 

träffa ville författarna ge samma förutsättningar till respondenterna så att deras svar inte skulle 

påverkas av att intervjuerna var utförda på olika sätt. Då uppsatsens ämne kan anses vara känsligt 

till sin karaktär har författarna valt att låta respondenterna delta anonymt. Fingerade namn 

används. 

2.4.4 För och nackdelar med enkäter  

Fördelar med att använda enkäter är att själva analysen och tematiseringen som görs av svaren 

går fortare då frågorna som ställts i enkäten redan är uppdelade i olika teman (Denscombe,2000). 

En annan fördel är att respondenten i lugn och ro kan svara på enkäten samt har en en icke 

personlig relation till intervjuaren vilket kan leda till att respondenten svarar mer ärligt på 

frågorna (Bryman,1997). En nackdel med att använda enkäter är att bortfall kan inträffa och om 

frågorna är formulerade på ett sätt som respondenterna inte förstår kan eventuella missförstånd 

ske vilket även kan leda till bortfall i enkätundersökningen. Det kan även inträffa att 

missförstånd äger rum med respondenter som har läs- och skrivsvårigheter samt med 

respondenter som kanske inte behärskar det språk enkäterna är skrivna på. Då intervjuaren inte är 

på plats för att eventuellt förklara vissa frågor kan ovanstående leda till missuppfattningar kring 

frågorna (Ejlertsson,2005). 

 

2.5 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 

I denna uppsats använder författarna både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Inom all 

forskning finns några kriterier som utgör basen i tillförlitligheten i en undersökning.  Författarna 

går igenom dessa nedan.  

2.5.1 Etik 

Forskningsetik enligt Holme och Solvang (1997) betyder respekt för medmänniskor. Det ska inte 

accepteras en forskningspraxis där människor används som medel för att vissa mål ska uppnås, 

det gäller oavsett vilket värde målet har. Respondenterna blev informerade om uppsatsen och 
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dess syfte, respondenternas svar är opåverkade av författarna och är bara presenterade i 

uppsatsen. Respondenterna är informerade om att de förblir anonyma (Holme och Solvang 

1997:s.32). 

 

2.5.2 Trovärdighet  

Enligt Bryman (2008) bestäms informationens acceptans hos andra av den trovärdighet som 

forskaren kommer fram till. Författaren menar vidare att för att uppnå trovärdighet med sin 

undersökning är det viktigt att resultaten från undersökningen rapporteras till de personer som 

varit grund för undersökningen samt att den forskning som bedrivits har följt de grundläggande 

förfarandesätten (Bryman, 2008:s.354-355). För att uppfylla dessa villkor har författarna sett till 

att noga följa förfarandet med den metod författarna använder och även varit beredda att skicka 

resultaten från undersökningen till respondenterna. 

 

2.5.3 Överförbarhet  

I grunden innebär en kvalitativ forskning en mer djupgående undersökning där djupet och inte 

bredden av informationen, som genereras av att studera en mindre grupp människor, eftertraktas. 

Inom kvalitativ forskning ska de resultat som uppnås i undersökningen kunna vara gällande även 

i en annan kontext och ett annat tillfälle och därför skapar man en fyllig rapportering som 

resulterar i en databas för forskning där forskarna kan undersöka resultatens överförbarhet 

(Bryman, 2008:s.355). Författarna skapar därför denna undersökning på så sätt att den ska kunna 

vara överförbar på liknande frågeställningar om ämnet politisk instabilitet och dess påverkan på 

turism. 

2.5.4 Pålitlighet  

Inom kvalitativ forskning står termen pålitlighet för reliabilitet vilket innebär att man ser till att 

en komplett skildring av varje steg av forskningsprocessen skapas (Bryman, 2008:s.355). 

Författarna har fått hjälp att bedöma och kontrollera att nödvändiga tillvägagångssätt har använts 

för denna studie såväl under dess skapelse som i dess slutskede, genom till exempel vår 

handledare för studien, opponenter/medstudenter samt en examinator. 

2.6 Analysmetod  

I den här undersökningen har författarna skickat enkäter med öppna frågor via mejl till trettio 

svensk-turkar som författarna funnit via snöbollseffekten och även representanter från 

researrangören TUI och flygbolaget Vingresor som båda handhar resor till Turkiet och som 

uppfattades kunna bidra med relevant information till denna studie. 

 

I analysprocessen har svaren från respondenterna satts i relation till varandra och sedan kopplats 

ihop med de teoretiska utgångspunkter som denna studie bygger på i syfte att se om samband 

kunde hittas mellan dessa. För att analysera den insamlade datan har författarna använt en 

tematisk analysmetod. I den tematiska analysmetoden bryts de utförda enkäterna ner i koder som 
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sedan utvecklas till teman. När dessa teman har blivit bildade kan författarna sedan göra en 

ingående genomgång av den insamlade datan (Braun och Clarke,2006). 

 

Den tematiska analysmetoden används för att identifiera, analysera och hitta teman i den 

insamlade datan. För att analysera denna insamlade data använder författarna det sex steg som 

Braun och Clarke nämner. Steg ett är att bekanta sig med sin data. Under detta första steg har 

författarna bekantat sig med det insamlade materialet genom att noggrant läsa igenom 

enkätsvaren. Under steg två, koda intressanta ämnen, är det mycket viktigt att behandla allt 

insamlat material lika och med samma intresse för att inte missa några återkommande teman 

inom materialet. Författarna har använt manuell kodning för att hitta olika teman. Detta har 

gjorts genom att skriva anteckningar medan författarna läst igenom enkäterna. Det som 

antecknades var fakta och svar som författarna ansåg upprepade sig i de olika enkäterna eller 

fakta som var relevanta för studien. Steg tre är sökandet efter teman. Efter att enkäterna har 

kodats, jämförts och anteckningar skapats i det föregående stegen ska författarna nu hitta olika 

teman. Författarna analyserar noga de insamlade koderna för att kunna hitta ett eller fler liknande 

teman. För att hitta dessa teman har författarna skrivit ner namnen på varje kod på ett separat 

papper, en kort beskrivning av dem och sedan organiserat dem till olika teman. I steg fyra, 

utvärdering av framtagna teman, har författarna sammanfattat och granskat teman som 

framkommit. Författarna har också beslutat vilka teman som eventuellt behöver bilda mer än ett 

tema eller om vissa olika teman kan bilda ett gemensamt tema. De teman som hittades bröts ned i 

tre olika kategorier som kommer presenteras i analysavsnittet. Att namnge och definiera teman 

sker i steg fem. Här ska utvalda teman finslipas och namnges samt sammanfattas. I den här 

uppsatsen har författarna kommit fram till tre teman i enkäterna med svensk-turkarna samt två 

teman i enkätsvaren med representanterna från TUI och Vingresor och namngivit dessa olika 

teman. Teman från enkäterna med svensk-turkarna fick namnen;  Familj då temat grundar sig i 

att besöka sin familj då det är ett av de främsta skälen till varför respondenterna besöker Turkiet. 

Tema två fick namnet Säkerhet. Detta tema grundar sig i frågan om personlig säkerhet och hur 

en person tänker kring sin egen säkerhet när denne ska resa. Tema tre fick namnet Media, detta 

tema grundar sig i hur media påverkar valet av resmål, hur ett land och dess säkerhet kan 

uppfattats av olika slags media. De teman som hittades i enkäterna med TUI och Vingresor fick 

namnen  Efterfrågan och Marknadsföring. I steg sex, presentation av resultat, presenterar 

författarna den insamlade datan, beskriver hur den är förknippad med olika teman och varför 

detta är relevant för författarnas forskningsfråga (Braun och Clarke, 2006).   
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3. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt kommer författarna presentera tidigare forskning. Sedan presenteras uppsatsens 

referensram som utgör grunden för denna undersökning. De teorier som berörs används för att 

kopplas samman med och analysera datan som samlats in för att därefter besvara 

frågeställningen samt uppsatsens syfte. 

 

3.1 Tidigare forskning  

 

3.1.1 Turism och intern politisk instabilitet och faktisk påverkan  

Ett land som haft liknande problem med terrorism som Turkiet har haft är Egypten. Artikeln 

Understanding attacks on tourists in Egypt är en analys av relationen mellan turism och 

terrorattacker i Egypten (Aziz,1995). Författaren menar att terrorism och främlingsfientlighet i 

Egypten inte främst bör undersökas ur ett religiöst perspektiv utan från ett sociologiskt och 

kulturellt. I de mestadels lantliga områden där man har uppfört lyxiga turistkomplex har man 

använt arbetskraft från städerna och därmed lämnat den lokala befolkningen utan större chans att 

tjäna pengar på turismen. Satsningen på infrastruktur för turisterna har ökat men grundläggande 

infrastruktur för befolkningen, till exempel vattenförsörjning och elektricitet har inte legat på 

samma nivå. 

 

Författaren menar att roten till terrorattackerna dels ligger i de stora sociala orättvisor som 

lokalbefolkningen upplever mellan dem och turisterna och dels i den inverkan som turism kan ha 

på traditionella samhällen. Detta är särskilt märkbart i samhällen med sociala och religiösa 

värden som är annorlunda än turisternas. Om lokalbefolkningen inte får någon ekonomisk 

förtjänst av en turistindustri som de tycker är främmande för deras sociala och religiösa 

värderingar och de dessutom upplever att turismen utnyttjar deras kulturella arv och livsstil kan 

det enligt Mathieson och Wall (1990) leda till främlingsfientlighet som i sin tur kan leda till våld 

mot turisterna. 

 

Heba Aziz (1995) menar även att terrorattackerna inte behöver vara riktade mot turisterna själva 

utan att de kan vara ett uttryck för ilska och frustration gentemot de styrande i landet. 

Aziz skriver också att utvecklingen av turistindustrin i Egypten kan upplevas som om den saknar 

en social dimension, att man inte har satsat på att involvera lokalbefolkningen i utvecklingen av 

turistattraktionerna. 

 

3.1.2 Politisk instabilitet, terrorism och krig 

Mansfeld och Pizam (2006) säger att krig, politisk instabilitet, terrorism och brott är betydande 

säkerhetsrisker som på ett märkbart sätt påverkar såväl resenärer som turismindustrin. Enligt 
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Rittichainuwat och Chakraborty (2009) har man som västerländsk turist mer eller mindre vant 

sig vid att terrorism kan inträffa överallt i världen och i direkt motsats till tidigare studier menar 

författarna att turister alltså inte längre är lika rädda för att en terrorattack ska inträffa på vägen 

till eller på resmålet. Det är viktigt att komma ihåg att all form av politisk instabilitet kan ha 

betydelse för att antalet turister till ett land minskar då ingen frivilligt utsätter sig för våld. Enligt 

Neumayer (2004) är politisk instabilitet något som inträffar när det dominerande politiska 

systemet i en nation blir ifrågasatt av hela eller delar av ett lands befolkning. Om det går illa kan 

detta leda till våld av politisk karaktär antingen av de som sätter sig emot det politiska systemet 

eller de som leder det. I slutändan kan det till och med resultera i ett inbördeskrig. I det långa 

loppet kan även andra länder i närheten påverkas av denna negativa syn på ett land då hela 

området kan anses eller upplevas vara politiskt instabilt. Det finns också en chans att 

grannlandets turism ökar då resenärerna kan välja att istället resa till just det grannlandet som då 

anses vara säkrare. 

 

3.2 Turism och rädslans globalisering 

Enligt Bianchi (2006) blir turister, när de reser, starkt påverkade av politisk instabilitet, brott, 

våld och naturkatastrofer. Bianchi menar att terrorism är något som påverkar turistens val av 

resmål då de blir avskräckta att resa till en viss plats eftersom risken finns att det kan ske ett 

terrorattentat när turisten väl är på plats. Bianchi skriver att politiskt motiverat våld och terrorism 

mot turister är ett fenomen som är relativt nytt då internationalisering av turism och media 

utvecklas och växer. Att kunna resa när man vill, vart man vill och att resan och destinationen 

ska vara säkra är också ett nytt fenomen menar Bianchi. Förr innebar att resa vissa risker som 

resenären var medveten om och var villig att ta. Även om säkerheten har utvecklats på de flesta 

resmål menar Bianchi att det alltid kommer att finnas en viss risk när turister reser, under själva 

resan eller på destinationen och att detta är något som alltid kommer att existera. Författaren 

skriver att den osäkerhet som den globala turisten kan känna måste ges perspektiv. Den stora 

majoriteten som drabbas av terrorism är lokalbefolkning som inte bor nära några 

turistattraktioner. Bianchi exemplifierar detta med ett exempel från Kenya där en attack på ett 

hotell i Mombasa i november 2002 dödade 17 kenyaner och 3 israeler. Den brittiska regeringen 

varnade då för resor till Kenya och i maj 2002 ställde British Airways in alla flygningar till 

landet och återupptog dem inte förrän 4 månader senare. Enligt Kenyas turistminister förlorade 

turismindustrin mycket pengar och de lokala hotellanställda fick inte ut någon lön eftersom 

hotellen inte hade några gäster. När brittiska och amerikanska myndigheter så småningom drog 

tillbaka varningen att inte resa till Kenya på grund av möjliga terrorattacker var det efter att den 

kenyanska regeringen först hade infört olika antiterror- och säkerhetsåtgärder, till en hög kostnad 

för landet som redan hade förlorat mycket pengar som ett resultat av ländernas avrådan att resa 

till Kenya. Bianchi menar att det var vanliga kenyaner som förlorade mest på den kollaps av 

turismindustrin som ägde rum och inte de utländska turister som enligt Bianchi oftast inte blir 

skadade i områden där våldsamheter förekommer. 
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3.3 Maslows behovstrappa  

Enligt Mullins och Christy (2010) kan Abraham Maslows teori om individuell utveckling 

användas för att förklara motivation. Maslow menar att människor ständigt vill ha mer. Det 

människor önskar är även beroende av det de redan har. Maslow menar att dessa mänskliga 

behov är ordnade i olika nivåer och han illustrerar det i form av en pyramid, en behovstrappa. 

Människans fysiska behov, till exempel hunger, törst och sex finner vi längst ner i trappan, som 

ett fundament. Därefter kommer behovet av trygghet och säkerhet följt av ett samhörighets-och 

kärleksbehov, som inkluderar tillgång till en gemenskap och till sociala kontakter. Därefter anser 

Maslow att behovet av social acceptans och status kommer och därefter, i toppen av 

behovstrappan, behovet av självförverkligande och skapande för människan (2010:s.260-261). 

 

Maslow menar dock att behovshierarkin inte ständigt befinner sig i en fast ordning utan kan 

ändra ordningsföljd. Det är endast otillfredsställda behov som motiverar människor och ett 

tillfredsställt behov är därför inte längre en motivator (Mullins och Christy, 2010:s.260-261). 

 

Enligt Maslow är behovet av trygghet och säkerhet en av de viktigaste faktorerna för människor 

och författarna kommer därför att att använda sig av denna faktor till uppsatsens forskningsfråga 

och även för att analysera empirin. (Maslow 1987:s.15). 

 

 

 
Maslows behovstrappa 

("Maslows behovstrappa kontra sysselsättningen idag!" Test. N.p., n.d. Web. 07 Apr. 2017) 
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3.4 The hierarchy of destination selection model 

För att få en förståelse för hur en turist beslutar sig för den destination hen ska besöka har 

författarna valt att använda en modell kallad The hierarchy of destination selection som är 

illustrerad av Hsu et al.(2009). 

 
Figur 2,The hierarchy of destination selection . Se bilaga 2 i referenslista.  

 

Modellen visar de olika steg som en individ går igenom när den ska välja en destination.  Det 

finns psykologiska faktorer, fysiska faktorer, sociala faktorer och viljan av att utforska som alla 

ingår i den interna kategorin. Det finns också materiella och icke materiella faktorer som ingår i 

den externa kategorin. 

 

Det som påverkar en individs val av destination är; ålder, inkomst, kön, personlighet, utbildning, 

pris, distans, nationalitet, risker och motivation. Motivationen som påverkar en individs val av 

destination är en mycket viktig del då motivationen för att resa ser annorlunda ut från person till 

person. Intern motivation som visas på modellerna är avkoppling, hälsa, äventyr, att “komma 

bort” och social interaktion. Den externa motivationen som visas på modellen är baserade på hur 

pass attraktiv destinationen är och på resenärernas förväntningar. Säkerhet, som ingår i den 

externa kategorin, är en viktig faktor för turister när de gäller val av destination (Hsu et al. 2009). 

Denna modell belyser de olika val en individ går igenom för val av destination. Säkerhet och 

familj ingår i en av dessa kategorier och det är en mycket viktig faktor i relation till uppsatsens 

forskningsfråga. Därför har författarna valt att använda denna modell för att analysera det 

insamlade empiriska materialet.  
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3.5 Turism och riskfaktorer  

Det finns en hel del olika åsikter om vad människor upplever som riskabelt när det rör deras 

resande. I en undersökning som utförts inom just detta ämne nämnde respondenterna olika 

faktorer som de ansåg vara risker i korrelation till deras resande.  

 

• Fysiska risker: terrorism, bilolycka och att bli sjuk. 

 

• Psykologiska risker: förlora värdesaker, gå vilse. 

 

• Finansiella risker: Dyrare semester än planerat och risken att bli rånad. 

 

(Simpson och Siguaw: 2008) 

 

J.E Araña och C.J León (2008) skriver om hur terrorism förändrar turisters krav på de resmål de 

väljer. Författarna har undersökt hur terrorattacken den 11 september i New York ändrade 

turisters syn på presumtiva turistmål. De beskriver hur de jämfört två studier som utförts med 

samma metod innan och efter den 11 september. De tillfrågade respondenterna fick svara på 

frågor om vilken destination de föredrog med avseende på pris och faciliteter. Turistmålen var 

Tunisien, Cypern, Turkiet, grekiska ö-världen, Balearerna, Kanarieöarna och Cypern. Studien 

visar att turisterna som tillfrågades efter den 11 september uppvisade en lägre vilja att betala för 

de paket de erbjudits på turistmålen. De visade sig också vara beredda att betala mindre för en 

semester tillbringad i Tunisien och Turkiet än på de andra turistmålen. De länder med en högre 

andel muslimsk befolkning valdes alltså bort till förmån för andra destinationer med en lägre del 

muslimsk befolkning. De europeiska turistmålen på de öar som tidigare nämnts blev alltså 

turisternas förstahandsval efter den 11 september och som de var beredda att betala mer för, dock 

mindre än de varit beredda att göra före den 11 september. Författarna citerar en annan studie 

gjord av Yechiam et al (2005) som konstaterar att den inverkan terrorattacker har på turisters 

reaktioner är beroende av tre dimensioner: kulturella aspekter, personlig erfarenhet och 

kostnaden för att undvika risker. När kostnaden för att undvika risker blir hög så blir 

terrorattackers effekt på turisters reaktioner mindre. 

 

3.6 Media, turism och politisk instabilitet   

Bianchi (2006) har tidigare skrivit om det som kan ligga bakom terrorism och hur begreppet kan 

definieras. Det är viktigt att man noterar globaliseringens betydelse. De incidenter som riktar sig 

mot turister skapar oftast stor publicitet och de olika medier som skildrar terrorism väljer 

medvetet ut vissa händelser att rapportera. Medias betydelse, genom att de rapporterar om 

terrorhandlingarna, för terroristers skapande av rädsla och skräck i omvärlden är viktig men 

Bianchi menar att media sällan nämner hur pass ovanligt det är att just turister skadas i dessa 

attentat som mest drabbar samhället och lokalbefolkningen. Den ekonomiskt negativa påverkan 
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bör även nämnas. Terrororganisationers främsta mål är att få uppmärksamhet och media är deras 

främsta hjälpmedel för att åstadkomma detta. Utan medias hjälp skulle terrorismen inte kunna få 

det gehör den fått (Freyer & Schröder, 2006:s 129-141). 

 

År 2014 utförde Seabra et al. (2014) en undersökning med syfte att se över om inverkan från 

terrorism påverkar en turists val av mål för sin resa och deras uppfattning av risker inom 

internationellt resande.  

 

De slutsatser som kan dras av ovanstående är: 

 

• Turister har en tendens att inför en resa söka både allmän information men också 

information om eventuella terrorattentat skett i landet. 

 

• Turisters resande påverkas av terrorattentat på så sätt att de faktiskt väljer bort specifika 

resmål om terrorattentat skett i landet.  

 

• Turisters riskuppfattning påverkas av media när det rapporteras negativt såsom till 

exempel terrorattentat på den plats de tänkt göra som mål för sin resa. 

 

Det finns också positiva effekter av media och dessa är till exempel att den nyhetsspridning som 

media bidrar med ger experter möjlighet att utvärdera och ge förståelse för det som skett och hur 

det har gått till. En annan positiv aspekt är att detta är ett snabbt och effektivt sätt att informera 

samt varna människor om olika incidenter som händer i världen. Men det är också viktigt att 

komma ihåg att medias sätt att porträttera händelserna kan leda till ännu fler attentat. 

Terrororganisationers främsta mål är att nå ut med budskapet att de av olika skäl är missnöjda 

med en viss regering, socialt system eller den politiska agendan som råder i ett visst land. Med 

hjälp av medias uppmärksamhet kan terrororganisationer således uppnå sitt syfte (Freyer & 

Schröder,2006).  

 

Enligt Freyer & Schröder (2006) finns det många exempel där media överdrivit 

terroristincidenter i till exempel Kuba och Egypten där händelserna gällt ett begränsat område 

eller varit fredliga demonstrationer. Dessa typer av överdrivna reportage har lett till ett stort antal 

avbokningar från resenärer som hade tänkt resa till landet i fråga. Författarna menar också att 

media kan ha en tendens att vinkla sina reportage beroende på om de på grund av en egen agenda 

ämnar visa en partisk eller opartisk skildring. Läsarens egna personliga uppfattning kan också 

här spela roll då de tolkar det som berättas på sitt sätt och kan bli upprörda om de anser att en 

felaktig bild presenterats. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt kommer författarna inleda med att presentera en bakgrund till den empiriska 

undersökningens utförande och dess respondenter. Därefter lägger författarna fram det material 

som samlats in från enkätundersökningarna med svensk-turkar samt enkätundersökningen med 

anställda inom TUI Sverige och Ving resor. Empirikapitlet följer enkätens uppbyggnad och de 

tematiseringar som gjorts med hjälp av den insamlade datan samt resultaten från denna. 

4.1 Teman  

Författarna har valt att presentera empirin utifrån de återkommande teman som hittats i 

enkätsvaren med svensk-turkarna samt med representanterna från TUI Sverige och Vingresor. 

De teman som författarna hittat och som även nämns i analysmetoden är Familj, Säkerhet och 

Media. De teman som hittats i enkätsvaren från representanterna från TUI Sverige och Vingresor 

är Efterfrågan och Marknadsföring. Nedan presenteras de trettio svensk-turkar som deltog i 

enkätundersökningen. Då respondenterna är anonyma har författarna fingerat namnen. Tabellen 

nedan visar dessa trettio svensk-turkar, deras fingerade namn, ålder och kön. Sedan presenteras 

en mindre tabell med namnen på representanterna från TUI Sverige och Vingresor samt deras 

arbetstitel. 

 

Fingerat 

namn 

Ålder Kön 

Ersin   37 Man 

Bahar   25 Kvinna 

Lorin 22 Kvinna 

Celim 50 Man 

Deniiz 29 Man 

Erdal 30 Man 

Selima 19 Kvinna 

Oya 28 Kvinna 

Nurcan 34 Kvinna 



19 

 

Tarek 30 Man 

Rana 56 Kvinna 

Tuba 55 Kvinna 

Emir 19 Man 

Doruk 44 Man 

Ela 22 Kvinna 

Jale 56 Kvinna 

Ender 32 Kvinna 

Havva 19 Kvinna 

Zeki 27 Man 

Efe 41 Man 

Sezer 28 Kvinna 

Nur 61 Kvinna 

Melis 24 Kvinna 

Samet 19 Man 

Adem 33 Man 

Ali 41 Man 

Birsu 36 Kvinna 

Ege 22 Man 
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Peri 59 Kvinna 

Burak 48 Man 

Tabell 1, Presentation av respondenterna (egen). 

Namn Arbetstitel Företag 

Matthias 

Bergendahl 

Nordisk 

informationschef 

TUI 

Sverige 

Charlotte 

Hallencreutz 

Informatör Vingresor 

Tabell 2, presentation av flygbolagets representanter (egen). 

4.1.1 Tema Familj  

Familj är ett av de återkommande teman som hittades i enkätsvaren. Författarna fann att tjugosju 

av trettio respondenter reser eller reste till Turkiet för att hälsa på familj,släkt och vänner samt 

för att ha semester. Det resterande tre svarade inte på frågan eller svarade att skälet till resan är 

endast semester. Två av trettio respondenter slutade att resa till Turkiet inte bara på grund av den 

politiska instabiliteten men också för att de inte längre har familj som bor kvar där. 

Respondenten Doruk berättade att han brukade resa till Turkiet för att träffa sin familj, dock bor 

familjen inte kvar i landet och eftersom familjen var en pullfaktor till att besöka landet har han 

nu slutat resa till Turkiet. Respondenten Birsu har också slutat resa till Turkiet då skälet till 

resorna var för att hälsa på sin pappa som bodde där men eftersom hennes pappa inte längre bor i 

Turkiet har hon inte varit där på fem år.  

 

”Mina föräldrar kommer från Turkiet, så jag har alla mina släktingar där som jag besöker varje 

år, samt att jag gillar landet.”-Lorin 

 

”Har familj och vänner som bor i Turkiet så jag åker för att hälsa på dem.”-Oya 

 

” Semester, familje- och släktbesök”-Erdal 

 

“Jag har familj och vänner som bor där och har rest dit varje år sedan jag var liten. “-Samet 
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“Mina föräldrar och större delen av mina släktingar bor i Turkiet, jag åker dit för att hälsa på 

dem.”-Burak 

 

“Min syster och mina släktingar bor i Turkiet, jag reser dit för att vara med dem.”- Peri 

 

“Åker dit för att träffa min mamma som bor där och ha semester.”-Efe 

4.1.2 Tema Säkerhet  

Respondenterna blev tillfrågade om en destinations säkerhet, när de gäller politisk instabilitet 

och terrorattentat, är viktig för dem. Säkerhet blev då ett annat återkommande tema som 

författarna undersökte. Femton av de trettio svensk-turkiska respondenterna ansåg att personlig 

säkerhet var mycket viktigt för dem när det gällde resor och val av destination. Dock ansåg de 

resterande femton respondenterna att personlig säkerhet inte var så viktigt när de valde ett 

resmål. Större delen av respondenterna var medvetna om riskerna som fanns med att resa till 

Turkiet men var villiga att ta dem ändå. 

 

” …det kan hända överallt och Turkiet är ett stort land så det kan absolut hända där också men 

det handlar om otur och kan hända i Turkiet några gånger per år. Kan hända och har även hänt 

i Stockholm.”-Celim 

 

” Reser dit jag ska som jag brukar göra”-Erdal 

 

”…Jag skulle ju självklart inte åka till ett land där krig och så pågick men om den här 

instabiliteten endast var i ord så skulle jag väl fortfarande ta mig till det landet. Turkiet i det här 

fallet, om det händer något så får väl det hända när jag väl är med min familj så slipper vi i 

Sverige lida för dem och är istället tillsammans med dem.”-Selima 

 

“...Jag reser inte till ett land som är mycket osäkert”-Nur 

 

“...Jag åker hellre till ett land som är tryggt, jag vill kunna upptäcka ett land och njuta av min 

semester och inte vara orolig.”-Zeki 

 

Nio av trettio svensk-turkar har helt slutat att resa till Turkiet på grund av den politiska 

instabiliteten och terrorismen. Deniiz delade med sig av informationen att han inte besökt Turkiet 

på två år då terrorattentaten som skett i landet skapat oro hos honom. Nucran har också slutat att 

resa till Turkiet. Hon berättade att hon inte besökt landet på tre år och detta på grund av oro för 

terrorattentat. Ersin är en annan av de svensk-turkar som helt slutat resa till Turkiet. Han berättar 

att han åkte dit med sin familj en gång om året tidigare men på grund av oroligheterna i landet 
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har de helt slutat resa dit. Han berättar även att han inte vill bidra ekonomiskt till landet. Tuba 

berättade att hon slutat resa till Turkiet eftersom hon är rädd för att ett terrorattentat kan ske när 

hon är på plats.  

 

. ” Reser inte till länder där det finns en ökad risk för terrorattentat.”- Nucran. 

 

”… Syftet med resandet är att upptäcka och koppla av vilket inte blir fallet vid politisk 

instabilitet eller låg säkerhet. Livet går inte i repris vilket också är orsaken till att vi väljer andra 

mer trygga resmål. Visserligen kan allt hända oavsett var i världen man befinner sig men att 

ekonomiskt bidra till en ”diktatur” eller regering som inte värdesätter demokrati ligger inte mig 

varmt om hjärtat direkt.”-Ersin 

 

“Jag är mycket rädd för att något ska ske när jag är där. Jag har släktingar som har varit 

utsatta för terrorattentat i Turkiet.”-Tuba 

 

“Skälet till att åka på semester är för att koppla av, hur ska jag kunna koppla av om jag vet att 

landet jag är i är osäkert eller att det finns en politisk instabilitet i landet?”-Birsu 

4.1.3 Tema 3 Media 

Det tredje tema som författarna fann är relaterat till Media. Författarna fann att åtta av trettio av 

respondenterna ansåg att media målade upp en negativ bild av Turkiet och att media ofta bidrog 

till onödig oro hos människor då de ofta överdrev situationer. Av dessa åtta respondenter, som 

anser att media inte rättvist beskriver Turkiet, har endast en person helt slutat att resa dit. Trots 

att det endast var åtta av trettio respondenter som nämnde att media visar en alltför negativ bild 

av vad som händer i Turkiet ansåg författarna att detta var ett viktigt tema att ta med då media 

idag spelar en stor roll när människor väljer destinationer.  

 

”…som jag nämnt tidigare tycker jag att media alltid skrämmer upp folk och försöker ge en 

annan bild av det som egentligen är.”- Lorin 

 

”…media skriver mycket om terrorattentat i Turkiet och då är det ju självklart att man blir ännu 

mer orolig. Tycker dock att media gör så att man blir ännu mer orolig och rädd än vad man 

egentligen behöver vara.”-Oya 

 

“...Tycker att media kan dramatisera vissa händelser och göra så att man blir ännu mer orolig 

än vad man behöver vara.”-Ela 

 

“Man hör och läser mycket om terrorattentat i Turkiet men jag som varit där mycket tycker inte 

att media målar upp en rätt bild av hur det faktiskt är i landet.”- Havva 
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“...Jag anser personligen att politiken i landet är instabil men tycker att media överdriver om 

hur osäkert landet är. Man blir bara räddare än vad man behöver vara.”- Melis 

 

“...Jag tycker att media ofta överdriver eller så vinklar de politiskt. Man får ta det man läser 

med en nypa salt.”-Ender 

 

4.2 Tema Efterfrågan och tema Marknadsföring 

Enkäterna till representanter från TUI Sverige och Vingresor såg annorlunda ut än de till svensk-

turkarna då syftet med frågorna till flygbolagen var att få reda på om resor till Turkiet har 

minskat eller inte. Enligt båda resebyråerna har turismnäringen och antalet resor till Turkiet 

minskat märkbart de senaste åren. Det första tema som hittades var reduceringen av antal flyg till 

Turkiet, detta på grund av en sjunkande efterfrågan. Enligt Matthias Bergendahl, TUI Sverige, 

har resorna till Turkiet minskat med 50% från år 2015 till 2016, på grund av att turisters 

efterfrågan på resor till Turkiet reducerats. Charlotte Hallencreutz konstaterar också att antalet 

resor som Vingresor erbjuder till Turkiet har reducerats på grund av minskad efterfrågan och 

berättar även att det politiska klimatet i landet säkert har haft en påverkan på detta faktum. 

 

” Vi har dragit ned volymerna till Turkiet pga av vikande efterfrågan de senaste 2 åren. En 

halvering i volym sedan förra året.”- Charlotte Hallencreutz 

 

”Vikande efterfrågan de senaste tre åren, i huvudsak på grund av Syrenkriget och att Syrien 

gränsar till Turkiet” - Charlotte Hallencreutz 

 

Det andra temat som författarna hittade var marknadsföring. Båda resebyråerna försöker öka 

volymerna till Turkiet genom att fortsätta marknadsföra landet men inga större åtgärder har 

gjorts för att återinföra Turkiet som ett av de populäraste resmålen. Både Bergendahl och 

Hallencreutz berättar att båda företagen fortsätter med marknadsföringen för Turkiet precis som 

de marknadsför alla de andra resmål som de erbjuder. 

 

”Turkiet ingår fortsatt i vårt program och ingår därför i vår marknadsföring.”- Matthias 

Bergendahl 

 

” Vi marknadsför Turkiet precis som vi gör med andra resmål i vårt utbud. Vi lyfter fram det som 

är bäst med våra resmål och det som våra kunder vill veta.”- Charlotte Hallencreutz 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer författarna med hjälp av den teoretiska referensramen analysera det 

empiriska materialet som har samlats in samt presentera sambanden mellan teman och teori.  

 

5.1 Tema familj och säkerhet  

För att få en förståelse för hur en turist beslutar sig för den destination hen ska besöka har 

författarna valt att illustrera med en modell kallad The hierarchy of destination selection (Hsu et 

al.2009). I analysmetoden nämns det att författarna hittat teman i enkäterna och tema Familj och 

Säkerhet kan analyseras med hjälp av denna modell. Författarna beskriver i teoriavsnittet att 

modellen The hierarchy of destination selection (Hsu et al. 2009) kommer att användas för att 

analysera några av svaren från enkätundersökningen med svensk-turkarna. Den interna 

motivationskategorin under kategorin fysiska faktorer samt sociala faktorer är det som mest 

motiverar svensk-turkarna att resa till Turkiet. Majoriteten av respondenterna reser till Turkiet 

främst för att de ska hälsa på familj och släkt samt för att ha semester. Detta är en intern 

motivation, under kategorin social interaktion; Visiting friends and/or relatives. Den andra 

motivationen till resan var den fysiska faktorn, att ha semester; Rest and relaxation. 

 

En annan fråga som kan analyseras med hjälp av denna modell är enkätfrågan som handlar om 

en destinations säkerhet med avseende på politisk instabilitet och risk för terrorattentat och om 

det har någon betydelse vid val av resmål. Hälften av respondenterna svarade att säkerhet har en 

betydelse i val av destination och den resterande halvan av respondenterna svarade nej, 

säkerheten spelade inte någon roll vid val av resmål. Detta analyseras genom den externa 

motivationen där Personal safety är en kategori. Författarna kan alltså se att majoriteten av 

svensk-turkarnas drivkraft att resa till Turkiet är relaterad till att hälsa på familj och släktingar. 

Författarna kan också se att hälften av respondenterna inte lägger någon större vikt vid personlig 

säkerhet när det väljer resmål. Familj och släkt, under kategorin Visiting friends and family 

visade sig vara betydelsefullare än hälften av respondenternas egna säkerhet under kategorin 

Personal safety i valet av att resa till Turkiet. Detta beror troligtvis på den anknytning 

respondenterna har till landet samt att den familj och de vänner som befinner sig där ses som 

viktigare att besöka än tanken på den egna säkerheten. 

 

Tema säkerhet kan vidare analyseras med hjälp av Maslows behovspyramid, Simpson och 

Siguaws teori om säkerhet och risker, Araña och Leóns studie om hur terrorism förändrar 

turisters krav på de resmål de väljer samt Bianchis teori om resande och risktagande.  

 

Maslow menar att behovet av att känna sig trygg, säker och skyddad är är ett grundläggande 

behov för människor (1987:s.15). Det innebär att människor som anser att trygghet och säkerhet 

är mycket viktigt troligtvis inte skulle vilja utsätta sig för risker som hotar denna trygghet. Det 

här kan författarna sätta i relation till respondenternas tankar om att säkerhet och trygghet är 
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viktiga komponenter vid en resa. Även om vissa av respondenterna inte lät den hotbild som finns 

i Turkiet avskräcka dem helt, uttryckte flera av dem vikten av avkoppling under sin 

utlandsvistelse och där ingår också känslan av att få känna sig trygga på destinationen som de 

valt. 

 

Respondenterna håller med om att terrorism och terrordåd är att betrakta som risker och särskilt 

då fysiska risker då risken finns att de skulle drabbas av dessa dåd och tvingas utstå fysisk skada. 

Ingen av dem såg den politiska instabiliteten som obetydlig och det är tydligt att deras behov av 

trygghet inte helt kunde bli tillfredsställd i Turkiet. Det är också viktigt att nämna att de flesta 

verkade ha tillräckligt med kännedom om landet för att vara medvetna om vilka platser de skulle 

undvika för att kunna få bibehålla den känsla av trygghet som Maslow (1987) beskriver, även i 

ett land som lider av politisk instabilitet. 

 

Simpson och Siguaw (2008) diskuterar olika typer av risker. Fysiska risker är en av dessa och 

där ingår terrorism. Respondenterna håller med om att terrorism och terrordåd är att betrakta som 

risker och särskilt då fysiska risker då risken finns att de skulle kunna bli fysiskt skadade genom 

en terrorattack. Diskussionen om svensk-turkars behov av trygghet och säkerhet vid resor till 

Turkiet kan också relateras till Simpson och Siguaws (2008) teori om de olika typer av risker 

som de menar existerar i form av fysiska, psykologiska och finansiella risker. Den typ av risk 

som berör denna undersökning mest är den typ som de refererar till som fysisk risk, genom till 

exempel terrorism.  

 

En mindre del av respondenterna värderade sin säkerhet och trygghet så pass mycket att de slutat 

resa till Turkiet, som de tidigare rest till regelbundet. Orsaken till detta är att de upplevt att 

Turkiets politiska instabilitet blivit ett sådant direkt hot och en sådan risk mot deras säkerhet och 

välbefinnande att de beslutat sig för att sluta resa dit. Den här gruppen respondenter var alltså 

inte villiga att ta någon fysisk risk, genom att kunna bli offer för till exempel terrorism, som 

Simpson och Siguaws (2008) nämner. 

 

J.E Araña och C.J León (2008) menar i sin studie att om det blir för dyrt att åka till säkra 

destinationer så väljer turister istället de mindre säkra destinationerna som är billigare. I denna 

uppsats är svensk-turkarna villiga att betala för att åka till en mindre säker destination, Turkiet. 

Författarna drar slutsatsen att de gör det för att de har familj och släkt där och att detta är 

viktigare för dem än oron för terrorism. 

 

Enligt Bianchi (2006) så innebar en resa förr vissa risker. Nu för tiden är folk vana att resa, 

resandet har blivit mer åtkomligt och folk förväntar sig en viss säkerhet vid resan och på 

destinationen. Hälften av respondenterna som svarade att personlig säkerhet inte spelade en stor 

roll i val av resmål visar att de är medvetna om risker som tas när de ska göra en resa och på 

själva resmålet men att de är fullt villiga att ta dessa risker ändå. Dessa respondenter svarade att 
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de reser till Turkiet i dagsläget vilket visar att de inte påverkas av den politiska instabiliteten i 

landet när de väljer att resa dit.  

 

5.2 Tema Media  

Tema media, som nämns i avsnittet om analysmetoden, kommer nedan att analyseras i relation 

till enkäterna med svensk-turkarna. En mindre grupp respondenter ansåg att media antingen 

överdrev osäkerheten i Turkiet eller att den bidrog till att folk blev onödigt oroliga. 

Respondenterna nämner i enkätsvaren att media överdriver när det gäller osäkerheten i Turkiet, 

att media ofta skriver om terrorattentat i landet och att det bidrar till att människor blir mer 

oroliga och rädda än vad de egentligen skulle behöva vara. 

 

Bianchi (2006) skriver att media bidrar till skapandet av människors rädsla för terrorism i olika 

länder och att media inte ofta rapporterar att det är ovanligt att turister skadas i attentaten. Denna 

mindre grupp svensk-turkar anser alltså precis som Bianchi att media ofta bidrar till rädslan för 

terrorattentat. 

 

Freyer och Schröder (2006) skriver att media ibland har en tendens att vinkla sina reportage 

beroende på om de har en egen agenda som avser att visa en partisk eller opartisk beskrivning. 

De skriver också att läsarens personliga uppfattning kan spela roll då läsaren tyder det som 

media skriver på sitt sätt och då kan bli upprörda om de anser att en felaktig bild presenteras. De 

av uppsatsens respondenter som ansåg att media visar en felaktig bild av Turkiet beskriver att de 

blir upprörda över hur deras hemland blir framställt i media. I Seabra et al.s (2014) undersökning 

framträder en bild av att turisters riskuppfattning påverkas av media när media rapporterar 

negativa händelser såsom exempelvis terrorattentat som skett på de resmål turisten tänkt besöka 

och denna bild bekräftas i svaren från de svensk-turkiska respondenterna.   

 

5.3 Tema Efterfrågan och Marknadsföring 

Respondenterna från TUI Sverige och Vingresor har rapporterat att de varit tvungna att halvera 

antalet resor till Turkiet under de senaste åren. I Seabra et al.s (2014) undersökning framgår det 

att turisters resande påverkas av terrorattentat genom att de väljer bort specifika resmål om 

terrorattentat skett i landet. Eftersom det skett ett flertal terrorattacker i Turkiet under de senaste 

åren är detta en trolig förklaring till varför efterfrågan på resor till Turkiet sjunkit då 

destinationen inte antas vara lika säker längre. 

 

Marknadsföring är det andra temat som författarna hittade i enkätundersökningen med 

flygbolagen. Både TUI Sverige och Vingresor fortsätter att marknadsföra resor till Turkiet även 

om de har varit tvungna att halvera resmängden dit det senaste året. Enligt Sebra et al. (2014) 

tenderar turister att söka både allmän information om destinationen samt information om 

eventuella terrorattentat i landet. Via den marknadsföring som både TUI Sverige och Vingresor 
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använder för att nå kunder genom olika mediekanaler kan turister hitta olika erbjudanden om 

resor till Turkiet men också allmän information om landet. 
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6. Slutsats och avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer författarna att dra slutsatser från det analyserade materialet samt 

diskutera och besvara uppsatsens frågeställning. 

 

Författarnas syfte har varit att studera hur Turkiets politiska situation påverkar svensk-turkars 

vilja att åka till sitt ursprungsland. Med detta syfte som grund är frågeställningen: “Hur har det 

politiska kaoset i Turkiet påverkat svensk-turkars vilja att åka till hemlandet?”  

 

Enkätundersökningen utfördes med hjälp av trettio svensk-turkar som alla bor i 

Stockholmsområdet vilket innebär att författarna inte kan dra alltför radikala slutsatser av 

materialet på grund av en ringa mängd respondenter utan någon vidare geografisk spridning. En 

enkätundersökning med flera svensk-turkiska respondenter från andra delar av Sverige skulle 

troligen ge ett mer omfattande resultat. Det skulle då behövas mer tid men fortsatta studier skulle 

vara fullt möjliga. 

 

Det som framkom vid undersökningen var att det finns olika faktorer som påverkar en persons 

val av resmål. Dessa faktorer inkluderade familj, säkerhet och medias påverkan. Det framkom 

också att ett lands säkerhet gällande den politiska situationen i landet eller vid terroristattacker 

kan påverka ett lands turistnäring. Författarna fann att denna påverkan kan vara drastisk och ha 

negativa konsekvenser för landet. 

 

Syftet har varit att undersöka hur Turkiets politiska situation påverkar svensk-turkars vilja att 

resa till hemlandet. Det författarna kommit fram till är att ett större antal svensk-turkar blivit 

påverkade genom att antingen minska antalet resor till Turkiet eller endast besöka områden som 

de vet är “säkra”. Då det endast är en tredjedel av de tillfrågade som helt slutat besöka landet 

måste författarna dra slutsatsen att det politiska kaoset i landet inte haft en alltför stor påverkan 

på respondenterna och att de allra flesta inte sett instabiliteten som ett så stort hot att de beslutat 

sig för att sluta besöka sitt hemland där, som de flesta också nämnde, deras familj, släkt och 

rötter finns. Författarna kan också dra slutsatsen att hälften av respondenterna värderar familj och 

släkt över sin egna personliga säkerhet.  

 

En annan slutsats är att respondenterna verkar känna lojalitet mot sitt hemland då många av dem 

försvarade landet mot den, som de tyckte, negativa och ensidiga bild som media givit av Turkiet. 

Författarna vill även notera att det var respondenterna själva som nämnde medias påverkan. 

Författarna har endast frågat om deras resvanor ändrats då terrorattentat uppmärksammats. Ett 

antal respondenter nämnde då att de tyckte att media visade en negativ bild av Turkiet och att 

media därför kunde skrämma upp människor mer än nödvändigt. Nästan en tredjedel av 

respondenter nämnde detta ämne utan att bli tillfrågade. 
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7. Förslag till fortsatta studier  

I detta avsnitt ger författarna förslag till fortsatta studier. 

 

Under uppsatsens gång har författarna bearbetat frågeställning och syfte. På grund av bristande 

tid blev inte enkäterna med öppna frågor så omfattande som de kunde ha blivit. Ett förslag till 

fördjupning kunde vara att genomföra enkäterna i person i stället för via mejl och tillfråga 

personer som inte endast bor i Stockholmsområdet. Författarnas andra förslag till fortsatta studier 

är att med fokus på könstillhörighet undersöka hur första eller andra generationens svensk-

turkars resmönster påverkats av den politiska instabiliteten i Turkiet. Det vore intressant att veta 

om en individs generationstillhörighet eller könstillhörighet gör någon skillnad när det gäller 

detta undersökningsämne. Ytterligare förslag till fortsatt forskning kunde vara en liknande 

undersökning som gällde ett land med politisk instabilitet på en kontinent med större geografiskt 

avstånd från Europa, till exempel Afrika. 
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Enkäter med öppna frågor, mallar 

 

Enkätmall svensk-turkar: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket kön tillhör du? 

3. När var du i Turkiet sist? 

4.Hur ofta reser du till Turkiet? 

5. Vad är din huvudorsak till att resa just till Turkiet? 

6.Är du orolig över risken att ett terrorattentat kan äga rum i Turkiet när du är där? Utveckla 

gärna. 

7.Tror du att du hade rest just till Turkiet trots den politisk instabiliteten även om du inte hade 

haft rötter därifrån?Utveckla gärna. 

8. Har en destinations säkerhet eller snarare politisk instabilitet/terrorattentat någon vikt när du 

väljer resmål? Utveckla gärna. 

9.Har dina resvanor förändrats efter att terrorattentat som skett uppmärksammats? På vilket sätt? 

Utveckla gärna. 

10. Brukar du kolla upp eventuella avrådan från Utrikesdepartementet innan du reser? Utveckla 

gärna. 

https://www.researchgate.net/282239728_fig1_Figure-2-The-hierarchy-of-destination-selectionTzu-Kuang-Hsu-Yi-Fan-Tsai-et-al-2009
https://www.researchgate.net/282239728_fig1_Figure-2-The-hierarchy-of-destination-selectionTzu-Kuang-Hsu-Yi-Fan-Tsai-et-al-2009
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Enkätmall flygbolag: 

1.Hur ofta flyger ert bolag till Turkiet? 

2.Har denna frekvens ändrats något på grund av Turkiets politiska instabilitet? Hur/på vilket sätt. 

Utveckla gärna 

3.Har ni fått en officiell avrådan från att flyga till Turkiet från Utrikesdepartementet? Vad 

innebär i sådana fall detta exakt? 

4.Vad är huvudorsaken till det beslutet?  

5a. Har ni märkt någon skillnad i antalet resenärer allmänt sett till Turkiet sedan denna politiska 

instabilitet?Hur/på vilket sätt.Utveckla gärna. 

b)Om ja/nej varför/varför inte? 

6. Har ni märkt någon skillnad i antalet svensk turkiska resenärer  till Turkiet sedan denna 

politiska instabilitet?Hur/på vilket sätt?Utveckla gärna. 

b)Om ja/nej varför/varför inte? 

7.Har ni någon statistik över hur antalet svensk/turkiska resenärer påverkats av den politiska 

instabiliteten? I så fall vänligen skicka oss detta. 

8.Har ni påverkats mycket ekonomiskt sätt, ifall antalet svensk turkiska resenärerna sänkts något 

på grund av den politiska instabiliteten? 

9.Arbetar ni på något sätt för att öka antalet resenärer till Turkiet trots/p.g.a den politiska 

instabiliteten? 
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