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Förord 
Vi vill tacka alla som gjorde denna studie möjlig!  

 

Framför allt ett stort tack till vår handledare Saeid Abbasian för hans goda råd som inspirerat 

oss i vårt arbete. Vi värdesätter högt hans tydliga feedback som hjälpte oss avsevärt i förfat-

tandet av vår uppsats. 

 

Dessutom vill vi även ägna ett stort tack till myndighetsrepresentanter från Ukraina som 

kunde avsätta tid för oss och ställde upp på intervjuer. Dessa är Ivan Liptuga (ansvarig för 

turism & resortsdepartement inom Ministeriet för ekonomisk utveckling och handel i 

Ukraina) och Volodymyr Putij (biträdande direktör inom departementet för ekonomi och inve-

steringar i Kiev, ansvarig för ekonomiska frågor gällande turismutvecklingen i Kiev).  

 

Givetvis är vi även tacksamma för alla de 13 respondenternas bidrag som deltog i vår under-

sökning.  

 

Slutligen vill vi framföra ett varmt tack till våra opponenter för deras konstruktiva kritik och 

relevanta feedback. Ni ska alla ha ett hjärtligt tack, er hjälp är ovärderlig! 
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Abstract  

Key words: Ukraine, Kiev, tourism, image, safety and political violence 
 

The purpose of this thesis was to get an idea of how tourism in Ukraine and specifically in the 

capital, Kiev, changed since the major events in recent years. In 2012 Ukraine and Poland 

welcomed the big football event Euro 2012 where Kiev was one of the hosting cities. After 

that the tourist flow increased until the terrible riot that took place at the end of 2013. Among 

other consequences, it led to Kiev receiving a bad image internationally via mass media, 

which in turn led to the reduction of the tourist flow. This thesis is a qualitative study, based 

on interviews with two government officials who had given us an overview of how tourism is 

today and what government does to improve the city’s image of having poor security and 

threats to potential tourists in Kiev today. Interviews with both representatives took place on 

location in Kiev. In addition to that, we conducted an email-survey with 13 Swedish tourists 

who had not previously visited Kiev to get a picture of their knowledge of Ukraine’s capital. 

Based on the answers from our respondents, we had worked to obtain the relevant theories 

and previous research for further analysis. The results of this thesis show that nowadays tour-

ism in Kiev is not a profitable industry and there is too little focus dedicated to this topic as 

well as the city's marketing, because of the ongoing war in parts of the country. Furthermore, 

there is no ministry responsible for tourism in Kiev, but only departments that are being con-

stantly moved between different ministries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

 

Nyckelord: Ukraina, Kiev, turism, image, säkerhet och politisk oro 

 

Syftet med denna uppsats var att få en uppfattning över hur turism i Ukraina och specifikt i 

huvudstaden Kiev ser ut, då den ändrades i och med stora händelser under de senaste åren. År 

2012 hade Ukraina och Polen välkomnat det stora fotbollsevenemanget EM 2012 och Kiev 

var en av städerna som evenemanget arrangerades i. Efter detta hade turistflödet ökat tills det 

förfärliga upploppet som skedde i slutet av år 2013. Det ledde till att Kiev fick en dålig image 

internationellt via massmedia som i sin tur ledde till turismflödets minskning. Uppsatsen är en 

kvalitativ studie, byggt på intervjuer med två myndighetsrepresentanter som har gett oss en 

överblick om hur turismen ser ut idag och vad staten gör för att avlägsna denna image om 

dålig säkerhet och hot mot potentiella turister som Kiev har idag. Med potentiell turist menas 

en person som hittar något intresse för att besöka ett turistställe.    

Intervju med både representanter skedde på plats i Kiev. Samtidigt hade vi genomfört en 

undersökning då vi via e-post intervjuade 13 svenska turister som inte tidigare hade besökt 

Kiev. Syftet med e-post intervjuerna var att få deltagarnas bild av vad de har för kunskap om 

Kiev. Utifrån svar från våra respondenter hade vi arbetat för att få fram de relevanta teorier 

samt tidigare forskning för vidare analys.  

Resultatet av denna uppsats visar att dagens turism i Kiev inte är den lönsamma näringen och 

det fokus som läggs på detta område samt stadens marknadsföring är obetydlig, då det pågår 

krig i delar av landet. Samtidigt som förvärvsarbetet av turismen brister på grund av saknad 

av ett departement som ska vara ansvarig för turismen i Kiev. Det finns endast inaktiva avdel-

ningar som ständigt flyttas till olika departement.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar författarna bakgrund som beskriver historisk fakta om 

turismen globalt och specifikt i Ukraina. Vidare tas fakta upp och en problemdiskussion förs.  

Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Enligt World Tourism Organization (UNWTO) är turism en av världens snabbast växande 

näringsgrenar och har därför en betydlig roll för den globala ekonomiska återhämtningen och 

bidrar även till uppkomsten av nya arbetstillfällen.1 Den internationella turismen har enligt 

den senaste statistiken från UNWTO2 visat en oavbruten tillväxt sedan år 1950 från endast 25 

miljoner resenärer till drygt 1133 miljoner turister globalt. År 2014 har den internationella 

turismen genererat över 1,5 triljoner USD i exportinkomster och antalet internationella turister 

ökade med hela 4,3 %. Enligt prognoserna kommer den internationella turismnäringen fort-

sätta att växa fram till år 2030 med 3,3 % turister per år och år 2030 förväntas den globala 

turismen nå 1,8 miljarder resenärer.  

Förutom den positiva tillväxttendensen som turismen skapar har den också blivit en av de 

viktiga aktörerna i den internationella handeln. Turismens affärsvolymer beräknas i många 

fall överträffa exporten av olja, livsmedelsprodukter samt bilexporten. Utöver den socioeko-

nomiska välfärden som turismen bidrar till är den även en viktig drivkraft för utveckling och 

modernisering på turistorterna.3  

 

  
Karta 1.  Centrala Europa med Ukraina i fokus 

                                                
1World Tourism Organization, 2016 
2 UNWTO, Tourism Highlights 2015 
3 World Tourism Organization, 2016 
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Källa: Google 

 

Ukraina är ett relativt ungt land men trots det har landet en lång och dramatisk historia bakom 

sig. Ukraina är beläget i Östeuropa och är Europas näst största land till yta efter Ryssland och 

beräknas ha ca 45 miljoner invånare i dagsläget.4 (se även kartan) Ukraina blev en självstän-

dig stat efter att Sovjetunionen upplöstes år 1991. Trots att landet endast varit självständigt de 

senaste tjugofem åren, har Ukrainas kulturella historia funnits för redan 4500 år sedan.5 Fol-

kets kultur tycks vara starkt influerad av den europeiska samt kristna kulturen och därför kan 

Ukraina anses ha mycket gemensamt med de europeiska nationerna.  

Landets huvudstad, och samtidigt den största staden, är Kiev, vilken är drygt 1500 år gammal 

och därmed är en av Europas äldsta städer.6 Tack vare det rika historiska och kulturella arvet 

som staden har lyckats bevara är Kiev idag en unik blandning av de gamla historiska samt 

kulturella minnesmärken med nya och moderna skyskrapor. Kiev är känt över hela världen 

som ett gammalt centrum för kristendom, men trots att staden har drabbats av två världskrig 

har den bevarats i de heliga arkitektoniska komplex av ett flertal kyrkor, kloster, katedraler 

och andra unika arkitektoniska byggnader, av vilka några ingår i UNESCO:s världsarvlista.7 

Kiev är en fartfylld europeisk stad, rik på museer, teatrar, konstgallerier samt bibliotek, insti-

tut och universitet. Staden är även ett administrativt centrum, där alla centrala myndigheterna 

är belägna.  

 

År 2012 har Ukraina tillsammans med Polen fått äran att vara värd för fotbolls EM. Ukrainas 

huvudstad Kiev var bland de åtta städer som valdes ut att vara värd i detta fotbollsevene-

mang.8 Denna stora händelse var kolossalt betydande för landet i stort och särskilt Kiev ef-

tersom EM2012 blev som en drivande kraft för stadens utveckling. Fotbollsevenemanget bi-

drog till en snabb och effektiv utveckling av huvudstadens infrastruktur. Nya hotellanlägg-

ningar, en helt ny flygplatsterminal av hög standard, en ny fotbollsarena i världsklass och 

mycket annat har byggts samt moderniserats i samband med evenemanget i Kiev.9 Förutom 

de materiella förbättringarna som EM2012 har bidragit till har det även möjliggjort för hu-

vudstaden att stärka sin position som en turistdestination. Evenemanget har fått människor 

runt om i världen att se Ukraina, som är beläget i hjärtat av Europa, som ett stort och säkert 

                                                
4 Landguiden , 2016  
5 Globalis, 2016 
6 Kyiv Tourism Portal, 2016 
7 UNESCO, 2016 
8  Wikipedia, 2016 
9  Rbc Ukraine News, 2016 
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land med ett flertal intressanta kulturella och historiska sevärdheter att utforska. Enligt den 

amerikanska journalisten Max Foster har Ukraina lyckats överraska de utländska fotbollsgäs-

terna och turneringen har förändrat bilden av landet samt öppnat landet för turister över hela 

världen.10 Landets förbättrade image bidrog till att antalet internationella turister som besökte 

Ukraina året efter EM:s slut ökade med hela 7 % och närmade sig 25 miljoner besökare.11  

 

1.2 Problemdiskussion  

Turismen är väldigt känslig för olika typer av kriser såsom naturkatastrofer, krig, revolution-

er, politiska oroligheter samt ekonomiska kriser.  Så fort en turistdestination hamnar i ett kris-

läge drabbas turistbranschen.12 Detta kan studeras genom olika undersökningar som klart vi-

sar att turismen är beroende av säkerhetsfrågor. Egyptens fall kan tas som ett exempel då lan-

det drabbades av turistattacker och massmordet vid Hatshepsut templet i Luxor 1998. 13 Stu-

dien som genomfördes påvisade att effekten av politiskt våld hade en negativ påverkan på 

turistindustrin i Egypten. Forskningens resultat visade även att potentiella turister ersatte 

Egypten med andra liknande turistdestinationer, som en följd av de våldsamma attackerna på 

turister i Egypten. Undersökningen diskuteras mer utförligt senare i arbetet.  

Även om författarna analyserar den senaste statistiken som presenterades av UNWTO kan det 

tydligt synas att det finns ett samband mellan en krissituation och en kraftig nedgång i antal 

turister i ett krisdrabbat land.  År 2014 var Östeuropa den enda regionen i världen som drab-

bades av en nedgång i ankomster. Detta var främst ett resultat av en enorm nedgång i ankoms-

ter till Ukraina som beräknades vara 48 %.14  

 

Trots de positiva förändringarna som turismen upplevde och det hopp om en ljus framtid för 

turismnäringen som fanns i Kiev, har läget förändrats drastiskt. Med start i november 2013 

har Ukraina börjat uppmärksammas jämt av massmedia runt om i världen. Fredliga protester 

mot den dåvarande politiken och presidenten som utbröt i Kiev eskalerade snabbt till konfron-

tation mellan demonstranterna och specialpolisen.15 En folkprotest, vars mål var att visa miss-

nöje kring presidentens regim, ledde till regeringens tuffa reaktion och som resultat, våld-

samma sammandrabbningar i Kiev. I februari 2014 röstade det ukrainska parlamentet för att 
                                                
10 Ukrinform, 2016 
11 Ukrstat, 2016 
12 Sönmez, “Tourism, terrorism, and political instability”,1998 
13 Fielding & Shortland, ”How do tourists react to political violence? An empirical analysis of tourism in Egypt”, 2011 
14 UNWTO, Tourism Highlights, 2015 

15 Globalis, 2016 
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avsätta presidenten eftersom han misstänktes för massmord på demonstranter.16 Efter presi-

dentens avsättning har situationen i landet försämrats ytterligare på grund av Rysslands kri-

tiska reaktion. Ryssland valde att gå in i konflikten genom att genomföra en militär operation 

på den ukrainska halvön Krim, vilket ledde till Rysslands annektering av Krimhalvön och en 

ytterligare försämring av det politiska klimatet i Ukraina.17 Protesterna i Kiev, presidentens 

avsättning och annekteringen av Krimhalvön följdes av separatistövertagagande av makten i 

östra delen av Ukraina och som en konsekvens, en pågående väpnad konflikt än idag.  

 

Det har nu gått två år sedan händelserna i Kiev. Huvudstaden har återhämtat sig efter den 

dramatiska revolutionen som ägde rum där under vinter 2014 trots att konflikten i Ukrainas 

östra region fortfarande inte är löst. Numera befinner sig landets ekonomi i en svår krissituat-

ion. Eftersom turismens betydelse har ökat globalt och bedöms ha en viktig roll för ekono-

misk återhämtning enligt UNWTO, finns det därför goda skäl för Kievs stadsledning att satsa 

på turismen.  

 

Enligt Sveriges utrikesdepartement bedöms Kiev inte ha påverkats av den väpnade konflikten 

i östra delen av landet och därför finns det ingen avrådan för turister att besöka staden i dags-

läget. Däremot avråder Sveriges utrikesdepartement från resor till halvön Krim och östra reg-

ionen i Ukraina i och med det instabila säkerhetsläget där.18  

Storbritanniens utrikesdepartement skriver att situationen i Kiev är i allmänhet lugn, även om 

enstaka offentliga demonstrationer förekommer. Departementet avråder inte från besök till 

Kiev men påpekar att turisterna bör ta stor omsorg och vara extra vaksamma under sina resor 

till Kiev och resten av landet.19  

Tidigare forskning tyder på att turistnäringen har en tendens att påverkas negativt i krisdrab-

bade länder men författarna betraktar att det är en viktig och relevant fråga som borde upp-

märksammas mer med tanke på turismens ekonomiska betydelse för samhällen och den allt-

mer instabila världen alla lever i. Det är viktigt att vara medveten om hur landets politiskt 

instabila situation kan drabba turistnäringen på enskilda destinationer för att kunna komma 

fram till nya och mer effektiva lösningar på hur turismen kan återuppbyggas i krisdrabbade 

länder samt städer.  

 

                                                
16 Säkerhetspolitik, 2016 
17 ibid 
18 Sveriges Ambassad Kiev, 2016 
19 Government UK, 2016 
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1.3 Syftet  

Syftet med arbetet är att utifrån intervjuer med ukrainska myndigheter samt potentiella 

svenska turister studera hur turismen i Kiev har påverkats av de politiska oroligheterna i lan-

det de senaste åren. Delsyftet är att ta reda på hur bilden av Kiev har drabbats av omständig-

heterna. 

1.4 Frågeställningar   

• Hur ser turistnäringen ut idag i Kiev efter en period av instabilt läge? 

• Vilka faktorer hämmar och påverkar potentiella turisters resor till Kiev? 

• Varför är det svårt att återuppnå positiv destinationsimage för Kiev i nuläge?   

 

1.5 Avgränsningar  

Eftersom Ukraina är ett stort land som har många olika turistdestinationer har författarna i 

denna studie valt att avgränsa sig och fokusera endast på hur turistnäringen har drabbats i 

Ukrainas huvudstad Kiev. 

 

Författarna har även valt att använda sig utav begreppet potentiell turism.  En turist definieras 

som en person som reser utanför sin vanliga omgivning i mer än ett dygn för nöjesskull. Det 

finns även olika typer av turister så som inhemska samt utländska.20 Vi har i denna studie valt 

att betrakta en potentiell turist som en utländsk resenär som kan tänka sig besöka Kiev.  De 

potentiella turister som valdes att intervjuas var endast svenska medborgare som aldrig har 

besökt staden tidigare, detta för att inte blanda in de som har en personlig erfarenhet av staden 

eftersom deras uppfattningar kan skilja sig avsevärt gentemot de som aldrig har besökt Kiev.  

 

1.6 Disposition 

• Kapitel 1innehåller bakgrunden till forskningsämnet, fakta om turistströmmar till Ukraina 

och Kiev. Dessutom omfattar detta avsnitt problemdiskussion kring det undersökta ämnet, 

syfte med arbete, frågeställningar samt avgränsningar.  

 

                                                
20 Weaver & Lawton, 2014, s. 23 
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• Kapitel 2 presenterar metoden som författarna använde i arbetet och bidrar till en bättre för-

ståelse kring uppsatsens tillvägagångsätt. 

 

• Kapitel 3 beskriver teorier som författarna har använt sig av för att få en djupare förståelse 

av turismsituationen i Kiev. Dessutom innehåller detta avsnitt en del tidigare forskning som 

vidare används i analysen.  

 

• Kapitel 4 innehåller empiri som författarna har samlat vid genomförandet av intervjuer och 

sedan bearbetat.  

 

• Kapitel 5 handlar om analys där författarna drar återkopplingar mellan empiri och teori.  

 

• Kapitel 6 redogör författarna s slutsatser som de kommit fram till utifrån frågeställningar.  

 

• Kapitel 7 presenterar författarnas förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. Metod  

I detta kapitel presenteras de metoderna som författarna har valt att använda för att genom-

föra undersökningen. Det redogörs även för hur författarna gick tillväga för att samla in det 

empiriska materialet. 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk synssätt 

Vetenskapsteorin handlar om studieobjekt, hur vetenskap ska definieras och vad som är god 

och dålig vetenskap. Den huvudsakliga rollen för vetenskapsteori är att ge en utgångspunkt 

för forskaren om vad som ska studeras och hur det ska studeras.21 Det skiljs två vetenskapliga 

huvudinriktningar - positivism och hermeneutik. Positivism är en kunskapsteoretisk värde-

ringsfri ståndpunkt som stödjer en tydlig betoning av användandet av naturvetenskapen, dess 

metoder och aspekter.22 Positivism relaterar till den absoluta kunskapen vilket avser kritisk 

undersökning av alla påstående och iakttagelser som kan säkerställas med all rimlig sannolik-

het. Den insamlade datan ska logiskt analyseras för att sedan kunna dra slutsatser av det. 

Hermeneutiken är humanistisk vetenskaps inriktning med uppfattning för relativistiska tanke-

gångar.23 Relativistisk syn är inte direkta återspegling av verkligheten utan kunskap om något 

relativt till ämnet eller frågor författarna vänder sig till.24   Hermeneutiska tolkningar syftar på 

förståelse av innebörd och mening som sker intersubjektivt. Intersubjektiv förståelse är en 

egenskap att förstå ett fenomen eller begrepp då den påverkas av den förståelse som uppnås.25 

Den hermeneutiska forskningsprocessen syftar på att expandera och förändra forskarens för-

ståelse genom att tolka och ständigt reflektera över tolkningar i en kritisk analys.26   

 

I denna undersökning har författarna valt att utgå från den positivistiska inriktningen då arbe-

tet har som fokus på den sannolika verkligheten och dess objektiva analys.27  

 

 

 

 

                                                
21 Langemar, 2008, s. 196-197 
22 Bryman, 2011, s. 30 
23 Thurén, 2007, s. 16 - 18 
24 Langemar, 2008, s. 187 
25 Langemar, 2008, s. 40, 122 
26 Langemar, 2008, s.121-122 
27 Bryman, 2011, s. 30 
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2.2 Ontologi 

Inom samhällsvetenskapen är ontologi läran om existensen.28  Det finns två ontologiska 

ståndpunkter, objektivism och konstruktionism. Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som 

innebär att sociala gestalter och deras betydelse har en tillvaro som är oberoende av sociala 

aktörer. Objektivism beskriver något större än personen eller individen, och människor själva 

har inte möjligheten att påverka eller styra de sociala företeelser i form av yttre fakta som 

människor möter. Den objektivistiska ståndpunkten betraktar även att kulturer inte är påverk-

bara och kan inte ha bestämda former med standardiserade regler, värderingar och vanor samt 

hierarki som finns i samhället.29  

Konstruktionism är den andra ontologiska ståndpunkten som innebär att den sociala gestalten 

är det som sociala aktörer skapar. Konstruktionism anmärker att det finns ett socialt samspel 

mellan olika parter och att inget kan bedömas som slutgiltigt då vi lever i en växlande värld 

där individernas vardagliga interaktion skapar den sociala verkligheten. Den sociala verklig-

heten ändras ständigt då de som stödjer denna ståndpunkt hela tiden har nya idéer, behovet att 

skapa, förnya, granska, revidera samt påverka varandra. Inom konstruktionismen är en orga-

nisation inte objektiv och den kan inte påverkas, tvärtemot bör den anpassas till den sociala 

omgivningen.30 

 

Denna uppsats har en positivistisk ansats då författarna valt att vara objektiva och inte på-

verkbara och styrda av egen personlighet. Arbetet baserats på att utreda om det existerar ett 

mönster som påverkar individernas val att besöka Kiev oberoende av dagens situation.  

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två centrala metoder inom samhällsvetenskap som används för insamling av det 

empiriska materialet, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden 

är en samling och analysering av data och siffror, den används då forskaren vill studera hur 

vanligt ett fenomen är.31 Den kvalitativa metoden är en metod som används då forskaren strä-

var efter att få en djupare förståelse kring det fenomen som studeras.32 

 

                                                
28 Langemar, 2008, s.185 
29 Bryman, 2011, s. 36-38 
30 Bryman, 2011, s. 36-38 
31 Hjerm et al, 2014, s. 87 
32 Holme & Solvang, 1997, s. 92 
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Den kvalitativa metoden är en metod som fördjupar forskningen i observation, personliga 

intervjuer och källanalys. I en kvalitativ forskning anses nära förhållande mellan den stu-

derande miljön, personer och forskare ligga i fokus.33 Kvalitativa studier ger forskaren en bra 

grund till att få en förståelse om den undersökta processen. Forskaren kan få en direkt upp-

fattning om vad som påverkar vad i den miljön som studeras.34 En kvalitativ metod anses vara 

mer flexibel i kombination med andra metoder. Den är lätt att anpassa till situationen och ut-

vecklingen av undersökningen så länge som insamling av information behövs.35. Kvalitativ 

analys är alltid interaktiv, alltså består det av ett flertal granskningar av materialet innan fors-

karen kommer fram till ett stabilt resultat.36 Kritiken mot den kvalitativa metoden är att den är 

svår att generalisera då den bygger på enstaka intervjuer. Denna metod bör användas när syf-

tet med undersökningen är att studera varför ett fenomen är vanligt snarare än att undersöka 

hur vanligt ett fenomen är. 37 

 

Författarna har valt att använda sig av den kvalitativa metoden i undersökningen. Inom kvali-

tativ forskning ses observationer och intervjuer vara de två vanligaste forskningsmetoderna38 

och det är dem insamlingsmetoderna som författarna ska använda sig av under insamlingen av 

empiriskt material.  

 

2.4 De utvalda metoderna 

2.4.1  Semi-strukturerade intervjuer 

Det finns flera olika sätt för författarna att välja hur de ska strukturera de kommande intervju-

erna. Inför denna undersökning har författarna valt att genomföra semi-strukturerade inter-

vjuer med två ämnesinriktade informanter från turismdepartementen i Kiev. 

 

En semi-strukturerad intervju erbjuder en form av ett vanligt samtal mellan intervjuaren och 

informanten där samtalet flödar fram och tillbaka kring det ämne intervjun behandlar.39  

Semi-strukturerade intervjuer erbjuder frihet i samtalet och frågorna kan ställas i fri ordning 

beroende på respondenternas svar samt anpassas till hur intervjun utvecklas under proces-

                                                
33 Repstad, 2007, s. 15 
34 Repstad, 2007, s. 22 
35 Eliasson, 2013, s. 27 
36 Hjerm et al, 2014, s. 31 
37 Bryman, 2011, s. 362-364 
38 Eliasson, 2013, s. 24 
39 Bryman, 2011, s. 415 
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sen.40 Frågorna till dessa intervjuer var delvis baserade på resultaten från e-postintervjuer som 

författarna har fått från respondenter.  

 

Författarna bedömer att semi-strukturerade intervjuer passar bäst med uppsatsens syfte och 

bidrar till att besvara uppsatsens frågeställningar på ett gynnande sätt. Ifall valet hade blivit att 

utföra strukturerade intervjuer finner författarna att de hade varit alldeles för fokuserade på att 

följa det förberedda frågeformuläret vilket hade kunnat leda till att författarna inte hade fått 

chansen att ställa följdfrågor.41 Däremot med de semistrukturerade intervjuerna har författarna 

fått möjligheten att vara öppna med informanterna och har kunnat ställa följdfrågor då det 

behövts (se bilaga 1 samt 2). Författarna har genomfört två personliga intervjuer med myn-

dighetsrepresentanter i Kiev. I början av båda intervjuerna hade författarna presenterat upp-

satsens syfte och frågeställningar för att ge de valda informanterna en överblick över arbetet. 

Genom att informera intervjupersoner om arbetets inriktning säkerställde författarna att repre-

sentanterna kunde bidra till forskningen med relevant fakta.  

  

2.4.2 E-post intervjuer 

Utöver de semi-strukturerade intervjuerna med myndighetspersoner ifrån den offentliga sek-

torn har författarna även genomfört 13 e-postintervjuer med potentiella svenska turister. För 

denna intervju hade författarna format en intervjuguide med nio halvstrukturerade frågor.42 

Halvstrukturerade intervju är den vanligaste formen och är lätt tillämpa vid olika typer av 

intervjuer.43 Valet har fallit på att genomföra just e-postintervjuer med potentiella svenska 

turister och var grundat på att informanterna behöver en längre tid för att kunna svara på de 

ställda frågorna i en lugn och ostörd miljö som dem själva väljer och där ingen kan höra 

dem.44 

 

2.4.3 Undersökning av hemsidor  

I sin intervju har Volodymyr Putij (biträdande direktör inom departementet för ekonomi och 

investeringar i Kiev samt ansvarig för ekonomiska frågor gällande turismutveckling i Kiev) 

nämnt att bilden som Kiev har idag är negativ och att vid sökningar på destinationen Kiev är 

det första sökningsresultaten en avskräckande bild, information om att det är politisk instabilt 
                                                
40 Langemar, 2008, s. 69 
41 Eliasson, 2013, s. 26 
42 Hjerm et al, 2014, s. 150 
43 Langemar, 2008, s. 69 
44 Bryman, 2011, s. 420-421 
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och att det pågår krig i Ukraina. För att säkerhetsställa tjänstemannens ord hade författarna 

valt att genomföra en egen sökning men nyckelord ”besöka Kiev”. Resultatet av sökningen är 

baserat på att informera potentiella turister att det är instabilt i landet och att krisen fortfa-

rande pågår. Förutom den negativa bilden finns det goda råd om destinationens sevärdheter 

och upplevelser som staden erbjuder längre ner.  

 

2.5 Urval 

För att samla in relevant material för genomförandet av studien behövdes det kontakt med 

lämpliga representanter från turistsektorn. Genom kontaktkretsen har författarna fått möjlighet 

att träffa och genomföra intervjuer med två högtuppsatta turismrepresentanter i Kiev. Samt-

liga representanter arbetar med frågor om turism på olika nivåer och med olika inriktningar. 

Urvalet av representanter är ett bekvämlighetsurval då författarna inte hade flera alternativa 

representanter som arbetar inom det undersökta ämnet.45 Båda respondenter som valdes arbe-

tar med turism i Kiev på både nationell och internationell nivå och har en stor kunskap som 

kan bidra till undersökningen. . Den första representant är Ivan Liptuga som är ansvarig för 

turism- & resortsdepartementet inom ministeriet för ekonomisk utveckling och handel i 

Ukraina. Den andra representant är Volodymyr Putij som är biträdande direktör inom depar-

tementet för ekonomi och investeringar i Kiev samt ansvarig för ekonomiska frågor gällande 

turismutveckling i Kiev. 

 

För att få ett klart empiriskt material bör författarna i förväg avgöra vilken information som 

behövs för att kunna svara på studiens frågeställningar.46 Urvalet av respondenter för e-post 

intervjuer har skett systematiskt där författarna försökt få in relevanta respondenter för under-

sökningens tema. För att få tag på respondenter har författarna använt sig av så kallad ”snö-

bollsurval”. Ett snöbollsurval innebär att forskaren först har tillgång till några respondenter i 

sin kontaktkrets som i sin tur föreslår andra eventuella informanter/respondenter som kan 

medföra ett nytt synsätt eller ny information till studien.47 Urvalet används inom kvalitativa 

forskningar och fokuserar på relationer mellan människor.48  

 

 

 

                                                
45 Denscombe, 2010, s. 39 
46 Holme & Solvang, 1997, s. 195 
47 Hjerm et al, 2014, s. 152-153 
48 Bryman, 2011, s. 197 
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Variabel Man Kvinna 

Antal intervjuer 6 respondenter 7 respondenter 

Ålder Mellan 22 och 68 år Mellan 22 och 50 år 

Total, antal intervjuer 13 respondenter 
 

Tabell 1.0 E-post intervju respondenter och deras egenskaper 

 

Urvalet av respondenterna utfördes på så sätt att författarna valde ut människor från Sverige 

ur egen kontaktkrets som aldrig tidigare har besökt Kiev. Författarna använde sig av snöbolls-

urval som skapat flera nätverk mellan dem själva och respondenterna. De första kontaktper-

sonerna som hade valts var familjevänner som har svensk nationalitet. Under empiriin-

samlingen hade författarna skickat e-postintervjuer till de valda respondenter som hade svarat 

på frågor (se bilaga 3).  Därefter har de personerna skickat vidare intervjufrågorna till sina 

bekanta av svensk nationalitet. På det sättet har författarna fått flera respondenter till studiens 

undersökning. De 13 respondenter som deltog i intervjuundersökningen via e-post var 

svenska medborgare som aldrig har besökt Kiev förut. Valet av representanter som hade inte 

tidigare besökt Kiev grundas på att deras tidigare upplevelser inte ska påverka uppfattningen 

av dagens huvudstad. Anledningen till varför författarna valde att intervjua människor med 

samma nationalitet var för att de ville omöjliggöra att etniska faktorer skulle påverka resulta-

ten. Valet av representanter av olika nationalitet kräver en bredare forskning av kulturella, 

religiösa samt sociala normer och syn på världen för att förklara deras reseanledning vilket 

behöver längre tid.49   

 

2.6 Tematisk analys  

För att kunna analysera så tydligt som möjligt kommer författarna använda en tematisk ana-

lys. Denna analys anser en deduktiv, teoristyrd eller empiristyrd data strukturering utifrån 

teman.50 Analysen utförs ”vågrätt” vilket innebär att materialet analyseras tillsammans, alltså 

alla intervjuer, observationer och annat insamlat material ska analyseras i en och samma text 

utifrån de givna svaren.51 Analysen kan vara från konkret och deskriptiv till abstrakt och med 

                                                
49 Langemar, 2008, s. 142 
50 Langemar, 2008, s. 127 
51 Langemar, 2008, s. 128 



 
 

13 

ett tolkande tema men den ska vara grundlig och förståeligt.52 Under en eller flera teman för 

analyssökning ska författarna tänka på:  

• Repetition – ett och samma tema som upprepas flera gånger. 

• Lokala typologier eller kategorier – uttryck som är ovanliga eller används i annat 

sammanhang. 

• Metaforer och analogier – framställning av sina tankar med referering till metaforer el-

ler analogier. 

• Övergångar – hur olika teman förändras i utskrifterna och annat material. 

• Likheter och skillnader – analys av hur respondenter diskuterar ett tema på olika sätt. 

Undersökning av hela texter för att se skillnader eller likheter i det. 

• Språkliga kopplingar – genomgång av användningen av ord ”på grund av” och ”därför 

att” då dessa ord kan framföra kausala kopplingar i respondenternas medvetande. 

• Saknade data – observation av material som inte är med i texten och utredning varför 

intervjupersoner inte tagit det med i sina svar. 

• Teorirelaterat material – användning av viktiga begrepp i arbete för analystema.53 

 

I denna uppsats anser författarna att den tematiska analysen är mest relevant och ger möjlighet 

att lägga fokus på de viktigaste teman i forskningen. Analysen kommer vara en teoridriven 

analys med fokus på huvudsakliga teman i teori delen. Författarna ska bygga analysen på fli-

tigt återkommande teman och underteman därefter analysera de ur uppsatsens frågeställning-

ar. Sökningen av teman kommer utgöras genom att uppmärksamma repetitioner, det vill säga 

återkommande teman, metaforer och övergångar, hur ett tema övergår till ett annat. Författar-

na ska även se till att återvända till viktiga begrepp som använd i uppsatsen för en tydligare 

analys.  

 

2.7 Etiska aspekter 

Begreppet etik framställer de riktlinjer och regler som en forskare utgår ifrån för att stärka 

metodens giltighet. Processen som kan påverka och bidra med konsekvenser för andra männi-

skor måste bedömas ur etiska normer. Forskaren bör säkerställa att deltagarna är fullt med-

vetna om syftet med forskningen samt att de känner till sina rättigheter.54  

                                                
52 Langemar, 2008, s.129 
53 Bryman, 2011, s. 529-530 
54 Nilsson& Bell, 2006, s.157 
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Inom samhällsvetenskapliga undersökningar riktas etiska aspekter på normernas roll i forsk-

ningsprocessen. Informationen som respondenter ger får endast användas i forskningssyfte. 

Det är viktigt för författare att informera respondenterna om syftet med arbetet för att dem ska 

känna sig trygga i undersökningsprocessen.55 

 

Under materialinsamlingen hade författarna avstått från personliga frågor om respondenterna 

och endast samtyckta frågor hade skickats. Författarna hade säkerställt att alla deltagare hade 

fått information om hur deras svar kommer att användas och att all information som var sam-

lat endast användas i forskningssyfte.  

 

Konfidentialitet är ett kriterium som innebär att intervjupersonens privata integritet skyddas. 

Eftersom deltagarnas påståenden i intervjuer kan komma att studeras i offentliga rapporter i 

framtiden är det därför viktigt att information som förekommer vid intervjuer inte avslöjar 

respondenters personliga identitet.56 Ett sätt att omöjliggöra att personernas egentliga identitet 

avslöjas kan en fiktiv identitet i form av påhittade namn användas.57  

 

I studien har författarna valt att endast använda sig av könsfördelning för att kunna identifiera 

samtliga e-post respondenter. Myndighetsrepresentanternas riktiga namn används eftersom 

dessa själv valt att vara presenterade i studien.  

 

2.8 Tillvägagångsätt 

Tillvägagångsättet för insamling av materialet till den empiriska delen av vår undersökning 

har skett på olika sätt. I denna undersökning har författarna utfört personliga intervjuer med 

personer som har bedöms ha tillräckligt med kunskaper och erfarenheter om ämnet som en 

stärkande faktor för empirin. För att kunna genomföra personliga intervjuer har författarna 

rest till Kiev. Med hjälp av kontaktkretsen samt urvalet av dem mest relevanta personerna 

som kan svara på forskningsfrågor, har författarna valt två myndighetspersoner från den of-

fentliga sektorn. Varje intervju hade individuella frågeformulär som grund. 

 

Författarna har använt semi-strukturerade intervjuer med flera frågor som var baserade på 

svar från e-postrespondenterna. Båda intervjuerna har blivit flödiga samt öppna med hjälp av 

följdfrågor som ställdes för att komplettera informanternas svar. Den första intervjun som 
                                                
55 Bryman, 2011, s. 131-132 
56 Kvale, 2009, s. 88-89 
57 Kvale, 2009, s. 293 
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författarna genomförde med Ivan Liptuga var en timme och 20 minuter lång och den andra 

intervjun med Volodymyr Putij var en timme lång.  Intervjuerna utfördes på det ukrainska 

språket och därför bad författarna om tillstånd till att spela in samtalen med de båda respon-

denterna.58 Som en försäkring har författarna använt sig av två olika inspelningsutrustningar 

för att undvika att informationen missuppfattas.59 För att sedan kunna använda materialet som 

samlats under intervjuerna transkriberade författarna inspelningarna och därefter översattes 

intervjuerna till svenska.  

 

Inför e-post intervjuerna hade författarna gemensamt utformat nio frågor som skickades till de 

första fyra valda respondenterna. Eftersom valet av respondenter inför e-post intervjuer hade 

skett med hjälp av snöbollsurvalet hade dem första respondenterna ombeds skicka vidare in-

tervjuformulär via e-post till sina bekanta, familjemedlemmar, kollegor eller vänner med 

svensk bakgrund. Alla svar som samlades in har författarna fått från respondenter som bor i 

Sverige och som aldrig tidigare varit i Kiev. Alla respondenter hade två veckor på sig att 

svara på frågorna och därefter skickades en påminnelse till dem. Svaren från några av respon-

denterna behövdes kompletteras med följdfrågor då svaren på vissa frågor ansågs vara för 

korta eller ofullständiga. Intervjuerna som genomfördes är sammanställda och presenteras i 

empirin.   

 

I den teoretiska delen har författarna använt sig av ett flertal vetenskapliga artiklar som tidi-

gare forskning byggts på. Kursböcker, referenslitteratur, tidskrifter samt vetenskapliga artiklar 

har används för att strukturera teori, med hjälp av vilken empirin ska analyseras. 

 

2.9 Metodkritik 

Genom att samla in materialet för arbetet har författarna använt tre olika metoder: personliga  

intervjuer med två myndighetsrepresentanter, e-postintervjuer samt deltagande observationer. 

Dessa metodval har genomförts för att kunna få en korrekt och tillförlitlig bild av det stude-

rade ämnet.60   

Intervju via e-post hade både positiv och negativ påverkan. Respondenterna hade fått inter-

vjublanketter via e-post och hade en längre tid på sig att svara fritt på nio frågor som förfat-

tarna valt att ställa. Den största nackdelen med den valda metoden var att respondenterna i 

                                                
58 Bryman, 2011, s. 428-429 
59 Bryman, 2011, s. 430 
60 Eriksson & Hultman, 2014, s. 90 
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vissa fall hade svarat för kort på de ställda frågorna vilket kunde leda till ofullständiga resul-

tat. Detta var orsak till att författarna var tvungna att komplettera vissa intervjuer genom att 

ställa ytterligare frågor för att få ett bättre svar vilket ibland kunde ta lång tid.  

 

För att genomföra intervjuer med myndighetsrepresentanter ifrån den offentliga sektorn i 

Kiev hade författarna konstruerat specifika frågor till varje intervju även om själva intervjuer-

na skedde i en semistrukturerad form. Den största svårigheten var att få tag på personerna 

samt att planera möten med dessa under den korta tiden som författarna befann sig i Kiev. 

Med hjälp av kontaktkretsen i Kiev hade författarna fått tag på två turismrelaterade myndig-

hetsrepresentanter som svarat öppet och direkt på frågor som författarna ställt under inter-

vjuer. Personliga intervjuer ger möjlighet att tolka situationen och kroppsspråket och därefter 

bättre förstå svaren på frågorna.61 Eftersom de intervjuade representerade den offentliga sek-

torn kan deras svar vara av en säljande karaktär vilket författarna även tagit ställning till. Me-

toden som valdes för arbetet gav inte möjlighet att generalisera resultaten.  Författaren bör 

även granska informationen som ges under intervjuer genom att pröva källornas kvalitet på 

olika sätt så som äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser.62 

 

2.10 Källkritik 

Det finns två typer av källor: normativa, som är värderande samt kognitiva, som är berättande. 

En av dem är oftast dominerande. Beroende på förhållandet mellan upphovsman och motta-

gare förekommer konsekvenser för både källans innehåll och för dess form. Författarna kan 

skilja mellan konfidentiella personliga källor som dagböcker och privata brev, institutionella 

källor som interna arbetsdokument och hemliga rapporter samt offentliga personliga källor 

med tidningsartiklar, insändare och institutionella källor med rapporter, resolutioner, årsberät-

telser med mera.63 

 

I arbetet har författarna använt sig av ett flertal olika vetenskapliga texter varifrån de tagit en 

del information till både teori och tidigare forskning. För att säkerställa att artiklar, tidskrifter 

och rapporter var pålitliga har författarna granskat organisationerna som publicerat dessa. För 

att höja värdet på det empiriska material som författarna samlat in har de genomfört en littera-

turstudie.  Författarna har använt sig av ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter som är 

                                                
61 Eriksson & Hultman, 2014,s.104 
62 Ibid 
63 Holme & Solvang, 1997, s.128-130 
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relevanta för det undersökta ämnet. Vid en litteraturgenomgång är det ytterst viktigt att ge-

nomföra en analys av källskrifter samt göra en bedömning av forskningsrapporter.64 Att vara 

kritiskt mot den valda litteraturen innebär att författarna ifrågasätter de olika antagandena och 

utgångspunkterna, samt jämför de resultat som olika forskare har kommit fram till.65  Förfat-

tarna har gjort en kritisk bedömning samt analys av den valda litteraturen och de teorier som 

de hade hittat i vetenskapliga texter. I arbetet användes Wikipedia som en källa för inledning-

en. Denna källa har beskrivande syfte och anses därför vara pålitlig då den stärks av ett stort 

antal olika källor.66 

 

2.11 Forskarens roll 

Innan arbetet sätts igång reflekterar forskare över sin roll och hur de själva påverkar integrat-

ion med respondenter och därefter hur forskaren själv kan påverkas samt vilka konsekvenser 

det kan ha på resultatet. För att driftigt arbeta med kvalitativ forskning ska forskaren hela ti-

den reflektera över sig själv. Forskaren måste vara objektiv och kan inte låta sina egna känslor 

flöda fritt. För att få ett önskvärt resultat ska forskaren kontrollera sina känslor för det valda 

ämnet.67 

 

Under hela arbetsgången har författarna försökt att vara ytterst objektiva i resultatframställ-

ningen och dess tolkning samt har tagit distans från den tillfredsställelse som forskningspro-

cessen kan medföra.  Författarna har varit medvetna om att ”när en forskare börjar få person-

lig tillfredställelse av processen så kan han/hon inte vara neutral och förlorar distans vilket 

kan leda till en icke objektiv studie.”68 

 

 

 

 

                                                
64 Nilsson& Bell, 2006, s. 92 
65 Nilsson& Bell, 2006, s.100 
66 Repstad, 2007, s.18 
67 Repstad, 2007, s.76 
68 Aspers, 2007, s. 68 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av de begreppsdefinitioner som är centrala för 

hela studien. Vidare följer de tidigare forskningarna som valdes att utgå från och slutligen 

presenteras våra valda teorier samt modeller som sedan kommer att fungera som våra hu-

vudverktyg i analysdelen av denna studie.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Image 

Image är en summa av uppfattningar, attityder samt intryck som en person har gentemot vissa 

fenomen. Faktorer som bidrar till en destinations image är dess attraktioner, kultur, prisvärd-

het samt stabilitet och säkerhet.69  

 

3.1.2 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är en typ av marknadsföring som bygger på samtal i bekantskapskretsar som 

ofta rör upplevelser av bland annat resor, restaurangbesök eller teateruppsättningar. Word-of- 

mouth ligger i vikten i valet av destination, detta kan förklaras genom att människor ofta sö-

ker konsumtionsvärden och vid upplevelser är de emotionella intrycken av stor betydelse. 70  

 

3.1.3 Organisk & inducerad image 

Organisk image innebär förmedling av informationskällor via masskommunikation (t.ex. TV 

nyheter, dokumentärer om platser, radio, tidningar) samt word-of-mouth rekommendationer 

och är den första processen i vilken destinationsimage (åter) skapar sig.71  

Inducerad image är den andra processen genom vilken destinationsimage utgörs. Den innebär 

en strategisk, medveten och välplanerad promotion och förmedlas sedan genom personliga 

erfarenheter.72 

                                                
69 Weaver& Lawton, 2014, s. 95 
70 Mossberg, 2003, s. 48 
71 Mossberg, 2003, s. 172-173 
72 Ibid 
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3.1.4 Politisk instabilitet 

Politisk instabilitet kan definieras som ett lands tillstånd där regeringen har störtats, eller styrs 

av fraktioner efter en kupp, eller där grundläggande funktionella förutsättningar för social 

ordning och underhåll är instabila och regelbundet störs"73  

 

3.2 Tidigare forskning 

I artikeln ”How do tourists react to political violence? An empirical analysis of tourism in 

Egypt”74 studeras de heterogena effekterna i olika dimensioner av politiskt våld och våld mot 

turister i Egypten under 1990-talet. Forskarna tar upp USAs och EUs turisters reaktioner på 

attacker mot turister. Den första vågen av attacker var riktad mot turister som ledde till mas-

sakern vid Hatshepsuttemplet i Luxor 1998. Trots att antalet turistoffer i en terrorincident ten-

derar till att vara relativt lågt och politiskt våld endast utgör en obetydlig risk för en enskild 

turist, påvisar forskningen att effekten av politiskt våld har benägenhet för en negativ utveckl-

ing inom turismen. Enligt forskarna utgör attacker mot turister i allmänhet endast en liten del 

av en bredare aspekt av politiskt våld och instabilitet.  

 

Forskningen visar även att potentiella turister ersätter Egypten med liknande turistdestination-

er, som svar på våldsamma attacker mot turister eller med andra ord framkallar en substitut-

ionseffekt mellan länder. Undersökningen visade att efterfrågan på egyptiska soldestinationer 

efter terroristincidenten och regeringens återverkan hade olika reaktioner beroende på turis-

ternas härkomst. Europeiska turister agerade negativt på den egyptiska regeringens ingripande 

mot den islamistiska oppositionen, medan amerikanska turister inte verkade bry sig om denna 

dimension av konflikten.  

 

Resultaten som forskarna kom fram till visade att regeringens kampanj mot radikala islamist-

iska organisationer lyckats tillfoga stora förluster på den egyptiska turistnäringen. Våldsamma 

attacker som ägde rum i Egypten hade negativa effekter på turismen även då risken att turister 

hamnade i dessa attacker var extremt låga. Trots stora prissänkningar som Egyptens soldesti-

nationer genomförde stoppades inte minskningen av turismen. Forskarna menar att en rad 

olika faktorer påverkar turistbeteende negativt bland vilka politiskt våld, attacker och hot mot 

turister är centrala.  

                                                
73 Sönmez , “Tourism, terrorism, and political instability”, 1998 
74 Fielding & Shortland, ”How do tourists react to political violence? An empirical analysis of tourism in Egypt”, 2011 
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I artikeln “The impact of political instability on tourism: case of Thailand”75 undersöks sam-

bandet mellan politisk instabilitet och destinations image samt hur turisternas uppfattningar 

och konsumentbeteende påverkas när destinationen drabbas av politisk instabilitet.  Utgångs-

punkten till studiens ämne var den negativa publicitet som Thailand fick år 2010-2011 som en 

följd av dåvarande politisk osäkerhet och protester i landet. Som ett exempel uppgav forskar-

na flera brittiska tidningar som har varnat turister för att resa till Thailand i och med en för-

sämring i det politiska läget där mer än 20 dödats och 1000 bedömdes ha skadats. Likaså har 

flera andra utländska ambassader avrått sina medborgare från alla resor till Thailand under de 

åren. Genom att undersöka både de som har besökt Thailand tidigare och de som aldrig hade 

besökt landet ville forskarna mäta och jämföra de uppfattningar som respektive grupper hade 

gällande den politiska instabiliteten som rådde samt hur den hämmar turistflödet till landet.  

 

Resultaten visade att de som hade besökt Thailand tidigare var mer positivt inställda till landet 

än de som inte hade besökt landet. Resultaten tyder på att 87 % av de som aldrig besökt Thai-

land påverkades av den politiska instabiliteten jämfört med 46 % av de som hade varit i Thai-

land. Forskarna menar att det är saknaden av personligt upplevd erfarenhet samt kunskap om 

landet som kan ha påverkat människors attityd till politisk instabilitet i Thailand. Tidigare 

reseupplevelse kan förbättra känslan av säkerhet och därför är de som tidigare besökt destinat-

ionen mindre känsliga för negativ publicitet än de som aldrig besökt landet förut. 

 

 I artikeln tas de faktorer upp som påverkar beslutsfattandeprocessen i val av semesterort, 

bland vilka säkerhet och trygghet är högt rankade av resenärer. Studien tyder på att länder 

som Thailand som har en stark turistisk image endast påverkas tillfälligt av politiska protester 

och turistbranschen återhämtar sig snabbt under förutsättningen att politiska protester inte är 

alltför långvariga. Förklaringen till detta kan ligga i att destinationer som har en stark turistisk 

image kan rida ut stormen av negativ publicitet bättre än destinationer med en svagare image. 

 

I artikeln ”Political Instability and Tourism: An Empirical Study with Special Reference to 

the Microstate of Cyprus”76 undersöker författarna sambandet mellan politisk instabilitet och 

turism från Cyperns perspektiv. Genom att analysera händelserna som inträffade i Cypern 

under perioden 1960-1998 bevisar författarna instabilitetens negativa påverkan på turism-

sektorn i landet.  

                                                
75 Ingram et al, ”The impact of political instability on tourism: case of Thailand”, 2013 
76 Seddighi et al, ”Political Instability and Tourism: An Empirical Study with Special Reference to the Microstate of Cyprus”, 
2002 
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Sedan Cyperns självständighet år 1960 har landet blivit ett centrum för massturism. Turistin-

dustri har bidragit kolossalt till den ekonomiska tillväxten och sociala utvecklingen på ön. 

Antal turister beräknas ha ökat spektakulärt, från endast 24 000 år 1960 till drygt 2 000 000 år 

1998. Trots den positiva ökningen har landets turistindustri drabbats rejält flera gånger under 

samma period. Författarna till artikeln presenterar tre stora perioder då turismen i Cypern 

stördes som ett resultat av oroligheterna som ägde rum i landet. Utbrott av inbördeskonflikten 

år 1964 då turkiska flygvapen bombarderade områden där sammanstötningar mellan paramili-

tära turkcypriotiskaenheter och grekcypriotiska nationalgardet tog plats ledde till den första 

kraftiga nedgången i antal turistsankomster till Cypern. Dock har branschen lyckats återhämta 

sig under en kort tidsperiod och utvecklingen fortsatte fram till juli 1974 då en militärkupp 

mot den valde ordföranden för Cypern ägde rum och en efterföljande invasion av Turkiet 

hade orsakat delningen av ön i två separata politiska enheter, den internationellt erkända Re-

publiken Cypern och den självutnämnda "turkiska republiken på norra Cypern."  

 

Kriget och delningen av ön hade förödande konsekvenser för turistindustrin eftersom flera 

viktiga turistiska faciliteter och högt utvecklade turistiska orter föll under kontroll av ockupe-

rade områden. Cyperns regering hade genomfört oerhört intensiva ansträngningar för att lyck-

as sätta turistnäringen på rätt spår igen. Det dröjde fem år innan branschen återhämtade sig 

och uppnådde förkrigstids turistindikatorer. Därefter hade Cyperns turistindustri upplevt an-

märkningsvärd tillväxt som fortsatte fram till 1991 då Irak invaderade Kuwait och det efter-

följande kriget medförde en kraftig minskning för turistindustrin globalt. Författarna påpekar 

att ovanstående analys klart och tydligt påvisar att turistnäringen i Cypern upplevt negativa 

effekter av politisk instabilitet och faktorer som krig, maktkupp och andra negativa händelser 

drabbade turismens utveckling drastiskt.  

 

I studien ”The Impacts of Mass Media on Organic Destination Image: A Case Study of Sing-

apore”77 undersöks massmediernas effekter på bildning av organisk image av destinationer. 

Studien baseras på undersökning av Singapores image ur Hong Kong invånarnas perspektiv. 

Massmedia utövar ett ständigt inflytande på individer genom direkt exponering av dess bud-

skap. Nyheter, TV och tidningar är djupt förankrade i människors vardag på grund av hög 

marknadspenetration. Forskarna hänvisar till teoretikernas påståenden om att den organiska 

imagen skapas genom massmedia. Massmedias effekter påverkar människors åsikter på fyra 

                                                
77 Wang et al , ”The Impacts of Mass Media on Organic Destination Image: A Case Study of Singapore”, 2015 
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olika sätt. Det är gradvis förändring av ett huvuddrag, förstärkning av huvuddrag, plötslig 

förändring av grunddrag och plötslig variation av grunddrag.  

 

Denna studie identifierar hur nyhetsinslag kan påverka den organiska imagen av en destinat-

ion genom en informationsmottagares kognitiva avkodningsprocess. Forskarna valde att ge-

nomföra en fallstudie om Singapore, som är ett turistmål för Hong Kongs lokalbefolkning. 

Sedan 2010 hade en ökning av antalet nyhetsinslag om Singapore och dess turistprodukter i 

massmediekanaler, såsom tidningar och TV-program skett i Hong Kong. För att undersöka 

effekterna av nyhetsinslag på ändringar av organiskt image intervjuades tio informanter som 

var fast bosatta i Hong Kong och som aldrig tidigare rest till Singapore. Hela studien följde 

inom två steg. Först fick informanter se tre typer av bilder från olika källor som represente-

rade Singapore. Alla tolkningar av bilderna användes som intervjuer. För att genomföra steg 

två fick alla tio informanter läsa en utvald artikel om Singapore. Därefter intervjuades alla 

respondenter om Singapore som deras framtida resmål.  

 

Forskningen visar att positiva nyheter om Singapore förbättrar den redan befintliga positiva 

imagen genom att informanter möter ny information samtidigt som de bekräftar den redan 

befintliga positiva bilden i deras sinnen. Beroende på de potentiella turisternas organiska 

image av en destination kan neutrala nyheter tolkas som antingen som positiva eller negativa. 

Inflytandet av negativa nyheter beror på typen av nyheter, såsom uppfattningen av de befint-

liga nyheterna beror på naturliga eller sociala katastrofer och själva behovet av att se omfatt-

ningen av de negativa nyheterna. Resultat av denna studie visar att massmedier har olika in-

flytande på människor beroende på huvuddrag av en destination i varje individs sinne. 

 

I den kvantitativa forskningen ”Potential tourists’ image of a tourist destination: The case of 

Brazil”78 studerar författarna image som potentiella turister kan ha om ett turistmål. Forsk-

ningen baseras på Brasiliens image utifrån europeiska studenter vid Högskolan i Halmstad, 

Sverige. Forskarna tar upp sex kategorier genom vilka turister skapar sig image av Brasilien. 

Kategorierna genom vilka turisterna bildade Brasiliens image var: gästfrihet av befolkningen, 

sexualitet, turisminfrastruktur, miljö, ekonomi, skydd och säkerhet. Forskningen byggdes på 

olika turistrelaterade definitioner som forskarna sedan förstärkte med egna exemplar. Ett ex-

empel var att en person kan skapa sig image av en plats eller destination antingen genom ett 

                                                
78 Baffour &Reinert, ”Potential tourists’ image of a tourist destination: The case of Brazil”, 2011 
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faktiskt besök eller genom bearbetning av information från elektroniska källor, tryckt media 

och word of mouth.   

För att kunna genomföra forskningen hade 392 respondenter besvarat forskarnas frågor där 

66% var kvinnor och 34% var män. Ingen av respondenter har tidigare haft personliga erfa-

renheter av Brasilien. Resultaten visade att den image som Brasilien har idag tyder på att lan-

det är mindre säkert och anses vara våldsamt. Majoriteten av respondenterna tror att Brasilien 

är fattigt, med lägre utbildade människor. Men när det gäller sexualitet, visar resultaten att 

uppfattningen om detta varierar. Majoriteten av de som svarade anser som Brasilien är ett 

land med mycket gästvänliga människor, god mat och trevligt miljö. Brasilien anses ha pro-

blem med logi, infrastruktur samt låg kvalité på restaurangstandarter. Med allt detta håller 

Brasilien ändå en image av en mycket imponerande karaktär.  

 

Slutligen kommer en turistisk bild av ett land vara en funktion av de olika informationskällor, 

som kommer att avgöra imagen. Resultaten visade att TV, tidningar, internet samt släkt och 

vänner var de viktigaste källorna som utformade imagen för den potentiella turisten om desti-

nation. Forskarna kom fram till att valet av ett turistmål påverkas mycket av den bild av desti-

nation som en turist har format själv. Resultaten visade att imagen som den studerade mål-

gruppen hade om Brasilien som ett turistmål, var att landet uppfattades vara exotiskt med en 

vänlig befolkning samt en fantastisk natur. Potentiella turisterna förknippade Brasilien med de 

ledande ikonerna inom fotboll och karnevalhändelser. Underhållning och nöje var alltså bland 

de positiva egenskaperna som respondenterna nämnde. Dock hade våld och bräcklig säkerhet 

en stor betydelse för alla respondenter. 

 

I studien ”Media effects on image: The Case of Tibet”79 fokuserar författare på att studera 

medias inverkan på image. Kvalitativa och kvantitativa metoder används i studien för att ana-

lysera effekten av det visuella och skriftliga innehållet av filmer, guideböcker och tidskrifter 

om fantasin som turister har om Tibet. För att kunna genomföra insamlingen av data hade 600 

enkätexemplar delats ut i Lhasa (Tibets huvudstad). 54% svar från kvinnor och 46% svar från 

män delades in i kategorier och frekvenser som därefter registrerades i en statistik. Den visade 

att tibetanerna verkade ha ett mycket gott rykte utomlands, eftersom endast 3% nämnde en 

negativ uppfattning om landet. 33% av respondenter tyckte att Tibet hade en mycket högre 

nivå av utveckling och modernisering än respondenterna hade väntat (detta inkluderar infra-

                                                
79 Mercille, ”Media effects on image: The Case of Tibet”, 2005 
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struktur, transporter, anläggningar, livsstil, etc.), medan 2%  fann det tvärtom, en mindre mo-

dern plats. Detta tyder på att en traditionell bild av Tibet klart dominerar fantasin av platsen.  

Turister frågades om vad de hade hört innan resan om Tibet. Det som flest nämnde var en 

Hollywood-film ("Sju år i Tibet", konsulteras 43% av de svarande) och en guidebok (Lonely 

Planet, 27%).  En annan Hollywood-film ("Kundun", 11%) och ett magasin (National Geo-

graphic, 10%) (den näst mest populära var boken Sju år i Tibet -, på vilken filmen baserats, 

med 6%, varefter 3% turister som inte har hört talas om Tibet via medier). Dessa upptäckter 

visar tydligt betydelsen av att massmedia, både visuella och skriftligt, exponerar allmänheten 

med bilder av främmande länder och folk.  

 

Författarna till denna artikel hade försökt att klargöra påverkan av massmedia på destination-

ers image. Resultaten tyder på att Tibets image avbildas av medieproduktioner vilket motsva-

rar en betydande utsträckning i turisternas fantasi och tyder på ett relativt starkt inflytande, 

både i vad som visas och vad som utelämnas om platsen.  

 

3.3 Teori 

3.3.1 Destinationsimage 

En turistprodukt är en immateriell tjänst som inte kan vara direkt upplevd före dess konsumt-

ion.80 Den blivande konsumenten har vanligtvis en mycket begränsad uppfattning om en des-

tination, och dess image skapas genom medierna och andra informationskällor. Att kunna 

skapa samt hantera en lämplig image är därför avgörande för turistortens internationella posit-

ionering samt för utveckling av destinationens marknadsstrategi.81 Potentiella turister inför-

skaffar sig information om destinationen före planerat besök för att kunna framställa sig en 

image av destinationen.82 

Turisternas val av destination påverkas av deras uppfattningar eller kunskaper om en destinat-

ion. En negativ uppfattning om destinationen kan leda till mindre pålitlighet och därmed 

minska destinationens chanser att bli vald framför andra destinationen. De risker som potenti-

ella resenärer förknippar med en destination kan bidra till att skapa varaktiga bilder av denna 

destination.83 Det är inte sällsynt att dessa bilder är helt felaktiga eftersom de informations-

                                                
80 Weaver & Lawton, 2014, s. 95 
81 Selby, 2004, s.75 
82 Holloway, 2002, s. 69 

83 Weaver & Lawton, 2014, s. 95 
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källor som de potentiella turisterna använder sig av kan vara okunniga eller källor som med-

vetet försöker förvränga den information som de förmedlar.84 Det finns en tendens hos poten-

tiella resenärer att styras av stereotyper när de väljer en destination före en annan.  

 

I boken ”Tourism management”85 tar författarna upp ett exempel från Kalifornien där resenä-

rerna uppfattar att alla kaliforniska städer ska vara dominerade av hotande gatugäng på grund 

av enstaka fall som skett i vissa områden. Dessa stereotyper försvårar närliggande destinat-

ionernas möjligheter att sprida en positiv image till turistmarknaden.86 Sådana negativiteter 

kan vara mycket skadliga för destinationens turistnäring och kan leda till nedgången av anta-

let turister i områdena. Detta sker på följande sätt: "(1) Potentiella turister besluter att inte 

besöka en viss destination eftersom den har ett rykte om att ha en hög kriminalitet eller upp-

fattas farliga. (2) Ifall turister känner sig osäkra på en destination, kommer de sannolikt inte 

delta i aktiviteter utanför deras boende. (3) Turister som har känt sig hotade eller osäkra 

kommer troligtvis inte återvända till destinationen, och dessvärre kommer inte rekommendera 

destinationen till andra ".87  

 

Det är ofta tillräckligt med enbart en rekommendation av icke kommersiell natur för att över-

tyga en person att köpa en viss tjänst/upplevelse. Denna typ av word-of-mouth kommunikat-

ion kan ofta vara avgörande för kundens val eftersom rekommendationer ofta väger tyngre än 

företagets/destinationens kommersiella annonser i dagspress.88Word-of-mounth betydelse 

förklaras som de emotionella värdena som konsumenterna söker vid olika typer av upplevel-

ser. Forskning pekar också på att det framförallt är verksamheter som erbjuder tjänster som 

skapar känslomässiga upplevelser åt sina kunder som genererat flest samtal människor emel-

lan.89 Det är därför av en stor betydelse för en destination att kunna generera en positiv image 

genom word-of-mouth. Vikten av en bra image är allmänt erkänd och den påverkar männi-

skors subjektiva uppfattning, beteende och val av destination.90 Ett viktigt mål för alla desti-

nationer bör vara att förstärka den positiva image som redan innehavs av målgruppen, korri-

gera den negativa bilden och skapa en ny bild. Alternativt betrakta image som ett koncept som 

                                                
84 Holloway & Taylor, 2006, s. 69 
85 Weaver & Lawton, 2014, s. 96 
86 Ibid 
87 Donaldson& Ferreira, “(Re-) creating Urban Destination Image: “Opinions of Foreign Visitors to South Africa on Safe-
ty and Security”, 2009 
88 Mossberg, 2003, s. 149 
89 Mossberg, 2003, s. 148 
90 Selby, 2004, s. 65 
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bildas genom en kombination av konsumentens motiverade och känslomässiga tolkningar av 

en destination.91  

Det finns två huvudsakliga sätt att (åter) skapa en destinationsimage. Den första processen i 

vilken destinationsimage framkommer kallas för ”organisk” och förmedlas via masskommu-

nikation (t.ex. TV nyheter, dokumentärer om platser, radio, tidningar) samt word-of-mouth 

rekommendationer. Många platser har en stark organisk image, särskilt om de kontinuerligt 

återkommer i media. Turistorganisationer har i de flesta fall svårt att förändra den organiska 

delen av destinationsimage. Den andra processen genom vilken en destinationsimage utgörs 

är den så kallade ”inducerade imagen” och innebär välplanerad, avsiktlig och övervägd pro-

motion. Genom en väl genomtänkt positioneringsstrategi kan turistorganisationer förändra 

den ”inducerade imagen” som en viss destination har.92  

 

Ett exempel på en planerad kampanj (”inducerad”) som sedan förmedlas vidare genom mass-

media (”organisk”) kommunikation är då journalister bjuds in till nya turistdestinationer för 

att få inblick i vad resmålet har att erbjuda. Det är därför svårt att avgöra om denna form av 

kommunikation är av kontrollerbar eller okontrollerbar karaktär.93 Till den ”inducerade ima-

gen” tillhör även de personliga erfarenheter som en turist besitter om en plats eller destinat-

ion. Se illustration III för en illustrerad tolkning av processen.  

 
Källa: Egen illustration om imageskapande process utifrån vår teori om organisk och inducerad image 

 

Informationskällor är även kända som stimulansfaktorer eller imagebildande verktyg eftersom 

dessa har ett stark inflytande på bildandet av människors uppfattningar och utvärderingar som 

slutligen formar image.94 De ”organiska” och ”inducerade” informationskällorna ligger till 

                                                
91 Holloway, 2002, s. 69-72 
92 Mossberg, 2003, s. 172-173 
93 Ibid 
94 Beerli & Martin, 2004, s. 661 
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grund för turistens uppfattning av destinationen innan själva besöket och kallas för sekundär-

image. Däremot bildas primärimagen först då turisten besöker destinationen och därför spelar 

sekundära informationskällor en viktig roll vid beslutandet av destinationsval.95 

 

3.3.2 Turism och säkerhet 

Ett citat hämtat från artikel” Safety and security in tourism: relationships, management, and 

marketing” framställer säkerhetens roll inom turism på ett tydligt sätt: 

“Tourism is irrevocably bound up with the concept of security. Tourist behavior and, conse-

quently, destinations, are deeply affected by perceptions of security and the management of 

safety, security and risk.”96  

Turistmarknaden är lätt påverkad av olika typer av social eller politisk instabilitet vid en des-

tination. Turister strävar ofta efter en avkopplad och obekymrad semester och därför är de 

ofta känsliga för händelser som våld och andra oroligheter på semesterorter. Majoriteten av 

turister väljer helst en säker destination för sin semester, men det finns i undantagsfall de som 

tillhör risktagarkategorin.97  

 

En betydande nedgång av antal inkommande turister har inträffat under perioder av konflikter 

och krig i de drabbade länderna.98 En tydlig effekt på resmönster kan konstateras som en följd 

av regionernas instabila politiska situationer. Händelsen som inträffade den 11 september, 

2001 i USA medförde en allmän ökning av säkerhetens betydelse vid resetillfälle.99 Turistin-

dustrin och säkerhetsaspekten är starkt förknippade och därmed påverkas destinationer djupt 

av turisternas uppfattningar om trygghet, risk och säkerhet på platsen. En destinations säker-

het bedöms inte endast av olika slags terrorattacker, krig eller naturkatastrofer, men även ut-

brott av olika slags sjukdomar på destinationerna kan påverka turisternas val av resmål.100 

Säkerheten är alltså en prioriteringsfaktor när det gäller valet av destination idag. Eftersom 

kunden behöver känna sig trygg i den omgivningen den befinner sig under upplevelsen är 

säkerhetsaspekten därför av vikt för destinationen där den potentiella upplevelsen finns.101 För 

att avgöra ifall det är tryggt och säkert att besöka en viss destination med en pågående kon-
                                                
95 Ibid 
96 Hall et al,  “Security and tourism”, 2004, s.2  
97 Neumayer, “The impact of political violence on tourism: Dynamic cross-national estimation”, 2004 
98 Weaver& Lawton, 2014, s. 93-96 
99 Nordin, ”Tourism of Tomorrow: Travel Trends and Forces of Change”, 2005 
100 Hall et al, “Security and tourism”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2004 
101 Steene, “Quality and security- two sides of the same coin in hospitality and tourism”, 2009 
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flikt gör den potentiella turisten en bedömning av säkerhetsgraden i landet innan själva resan 

även om det inte är inom området där själva upplevelsen sker.102  

 

Flödet av turister kan även avsevärt påverkas av hotet om fara som medföljer politisk oro, 

eftersom olika slags politiska konflikter tenderar att skrämma de potentiella turisterna.103 In-

ternationella, regional, inbördeskrig, etniska rensningar och deklarationer av krigslagar samt 

militärkupper klassificeras ofta som politisk oro vilket hotar både regionernas samt ländernas 

säkerhet. Terrorism och politisk oro har en stark sammankoppling och det kan vara svårt att 

skilja de åt. Trots de olika karaktärsdrag som terrorismen och politisk oron har bedöms dess 

inverkan vara allvarlig på turistindustrin. Även fast politiskt kaos inte uppmärksams lika in-

tensivt av medierna som terrorattacker bedöms de ändå ha en kvardröjande effekt på turistin-

dustrin, hindra resvanor samt skapa en varaktig image av destinationen på internationell 

nivå.104 Även då turistområdena är trygga och säkra kan destinationens turistflöde minska 

avsevärt när de politiska förhållandena verkar vara oroliga. Detta är på grund av att turister är 

känsliga för den negativa bilden av ett turistmål. Våldsamma händelser påverkar därför en 

turistdestination långt efter händelsen har passerat och stabiliteten i själva verket har åter-

ställts. 

 

Orsaken bakom turisternas starka reaktioner för händelser som är provocerade av politiskt 

våld är att sådana händelser kan leda till risken av en orolig och bekymrad semester. Bety-

dande ökningar av politiskt våld sänker turistflöde till en destination. Så länge det pågår poli-

tiskt våld och landets situation betraktas som instabil finns det stora risker att turisterna väljer 

att istället besöka en liknande destination med samma egenskaper som bedöms vara säkrare 

att turista i.105 

 

Krig är en ytterligare faktor som har en negativ inverkan på efterfrågan inom turism och re-

sulterar i att turistströmmarna vänds bort till säkrare områden. Emellertid kan kriget ha en 

lockande effekt på vissa och dra till sig risktagare eller så kallade ”krigsobservatörer” som 

söker spänningen. Andra typer som dras till stridande regioner inkluderar massmediamed-

                                                
102 Ibid 
103 Sönmez , “Tourism, terrorism, and political instability”, 1998 
104 Ibid 
105 Neumayer, “The impact of political violence on tourism: Dynamic cross-national estimation”, 2004 
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lemmar, journalister, rättsaktivister med flera. Huruvida ett land upplever krig, terrorattack 

eller politiska oroligheter slår händelserna hårt mot landets turistnäring.106 

                                                
106 Sönmez , “Tourism, terrorism, and political instability”, 1998 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån de genomförda intervjuerna med 

de offentliga aktörerna från turistnäringsdepartementet, samt de valda svenska respondenter-

na som intervjuades i ändamålet att nå en djupare förståelse kring de bakomliggande fak-

torerna som påverkar deras val av resmål för en weekend.  

 

4.1 Sammanställning av intervjuer med offentliga aktö-

rer från turistnäringen 

 

4.1.1 Intervju med ansvarig för turism- & resortsdepartement  

Ivan Liptuga är ansvarig för turism- & resortsdepartement inom ministeriet för ekonomisk 

utveckling och handel i Ukraina. (Se bilaga 1 för utförliga intervjufrågor) 

 

Turism är en av de snabbast växande näringsgrenarna runt om i världen och dess betydelse för 

ett lands ekonomi blir alltmer viktig, därför ville författarna först undersöka om Ukrainas re-

gering gör några satsningar för att utveckla turistindustrin i landet.  Intervjun med Ivan 

Liptuga, ansvarig för turismdepartementet, visade att under Ukrainas nästan 25 år av själv-

ständighet har landet genomfört 12 turismreformer och turismdepartement har ständigt dele-

gerats från det ena ministeriet till det andra. Till följd av den instabila politiska situationen 

som ägde rum i Ukraina år 2014 har landet genomgått en period då ingen var engagerad i tur-

ismfrågor alls. Det är först i början av år 2015 som turismdepartementet blev tilldelat ministe-

riet för ekonomisk utveckling och handel och det var först då som turismen började betraktas 

som en del av ekonomin och inte endast som en kultur. Dock arbetar departementet fortfa-

rande under ett sammanhang där alla mekanismer av interaktion på en statlig nivå är så pass 

komplexa och otympliga att frågor som kan ses som enkla och logiska kräver flera månader 

till godkännandet, beslutsfattandet och signering, menar Liptuga. 

 

För att få Ukraina att synas på den internationella marknaden deltar turismdepartementet ak-

tivt i arbetet inom UNWTO. Ivan Liptuga berättade att departementet försöker tillämpa alla 

världstrender i utvecklingen av turismen i Ukraina. Departementet har redan skapat turism 

branding för Ukraina och i dagsläget pågår även arbetet för att skapa ett nationellt nätverk av 



 
 

31 

resevarumärken. Liptuga berättade att det finns en hel del potentiellt intressanta turistattrakt-

ioner i Ukraina som inte kan säljas eftersom det inte finns någon varumärkesplattform och 

just därför strävar departementet efter att varje destination, även mindre attraktionsplatser, 

utformar egna turismvarumärken. Turismdepartementet deltar även i olika internationella ut-

ställningar som exempelvis WTM 2015 i London, IBTM World 2015 i Barcelona samt ITB 

2016 i Berlin för att på så sätt nå ut till den potentiella internationella turisten. Departementet 

har även skapat och presenterat en promo video kallad "Experience Ukraine! We are open for 

Tourism" på utställningen i London i ändamål att återuppliva utländska turisters intresse för 

Ukraina, samt bidra till investeringar i turistnäringen. Trots de satsningar som departementet 

gör finns det svårigheter i att locka internationella turister till Ukraina som en följd av den 

försämrade image som landet har fått efter all uppmärksamhet som de politiska oroligheterna 

medförde, säger Ivan Liptuga. Han anser att oroligheterna som drabbade landet satte sin nega-

tiva påverkan på den inkommande turismen och detta beror främst på säkerhetsaspekten. Ivan 

Liptuga menar att den massmediala bilden som landet har fått internationellt bidrar till att 

Ukraina uppfattas som ett farligt och instabilt land för turismen och information som motsä-

ger detta är minimalt framkommande. Dessutom har landet sällan varit representerat vid olika 

internationella turismutställningar, forum och liknande, vilket enligt Ivan Liptuga försvårade 

utvecklingen för turistindustrin.  Det finns alltså ingen utarbetad informationspolitik riktad på 

marknadsföringen av turism i Ukraina på en internationell nivå. Att Ukraina har en negativ 

bild idag är inget konstigt, anser Ivan Liptuga, eftersom landets image bygger på vad nyheter-

na som berör landet rapporterar. Massmedia har en tendens att endast uppmärksamma/upplysa 

de händelserna som berör kriget i Ukrainas östra del, krisen i Krimhalvön och alla de politiska 

skandaler som äger rum i landets parlament. I dagsläget har turistdepartementet tagit sig an 

uppgiften att bilda en turismideologi som kommer att syfta till rätt marknadsföring för landets 

turism. Ivan Liptuga tycker även att det är ytterst viktigt att i nuläget skapa en korrekt bild av 

Ukraina. Vidare menar han att turismen ska ha rätt att säljas internationellt, trots de bristerna 

som landet besitter. Ivan Liptuga anser att Ukraina också har en del fördelar som i dagsläget 

är landets ökade konkurrenskraft, framförallt prisskillnaden i jämförelse med grannländerna. 

Skillnaden kommer dock till följd av den instabila ekonomiska situationen som landet befin-

ner sig i. 

 

Saknaden av lågprisflyg anses inte vara ett problem av stor betydelse för landet enligt 

Liptuga. Han menar att det finns andra frågor som bör prioriteras. I nuläget finns det flera 

olika områden där Ukraina behöver bli bättre, bortsett från de infrastrukturella frågorna. 



 
 

32 

Några av dessa är exempelvis den otillräckliga nivån på professionellt utbildade specialister 

inom olika områden eller de bristande kunskaper i engelska språket som finns inom ser-

vicebranschen. Dock ligger inte det största problemet och skälet bakom turisternas val att 

överge resan till Ukraina i att infrastrukturen är dåligt utvecklad eller att servicepersonalen 

inte kan tillräckligt med engelska, tycker Ivan Liptuga. Enligt honom är orsaken till ett otill-

räckligt turismflöde avsaknaden av information om turism samt en välformulerad turistpro-

dukt som kan säljas till turisterna. Därför har departementet arbetat fram en strategi beräknad 

på de fem kommande åren som kan uppdelas i fem grundinriktningar. Den första berör säker-

hetsfrågor, eftersom det är ytterst viktigt att kunna garantera säkerheten för turister samt 

skydda deras rättigheter under vistelsen i landet. Genom att övervaka händelser som inträffar 

på de turistdestinationerna kan nödhjälpen ske mycket snabbare och turisterna kan därmed 

känna sig tryggare. Ivan Liptuga berättade även att strategin gällande säkerheten innefattar 

skapandet av en ”hotline” för att kunna ta emot turisternas klagomål samt tillhandahålla turist-

information. Den andra målsättningen inom den nya strategin grundar sig på regler, riktlinjer 

och policies inom turistverksamheten som enligt Liptuga behöver anpassas till de befintliga 

internationella normerna samt UNWTO:s standard. Den tredje inriktningen är utveckling av 

infrastrukturen genom att locka investerare. Här behandlas även frågor som rör tillgången till 

turistinfrastruktur för personer med funktionshinder. Fjärde aspekten berör utveckling av 

mänskliga resurser samt behov till professionell utbildning inom turistbranschen. Den sista 

frågan bedriver marknadsföringen, alltså utformningen samt främjandet av landets positiva 

image inom turismen. 

 

Departementet har även skapat ett regionalt turistråd som består av 22 regioner exklusive 

Krim, Luhansk och Donetsk. Syftet med detta turistråd är att förena alla inblandade aktörer 

och se till att alla intressenter arbetar åt samma riktning.  

För att kunna segmentera marknaden är det av central vikt att alla regioner börjar med att tyd-

ligt positionera sig. Regionerna behöver besluta sin specialisering och dess turistprodukt som 

de kan erbjuda, anser Liptuga. Vidare påpekar han att alla regionerna i Ukraina i dagsläget 

besitter olika förvaltningsstrukturer gällande turism. I vissa regioner tillhör turismen kultur-

förvaltningen, i andra infrastruktur, ekologi eller ekonomidepartementen. Ivan Liptuga 

nämnde att departementet för turismfrågor har som mål att skapa en nationell turistorganisat-

ion(NTO) som kommer att fungera som en gemensam plattform som ska konsolidera alla in-

blandade aktörer på samma plats med utgångspunkt från en enda online-resurs där all tänkbar 

information om alla möjligheter till turism i Ukraina. NTO:s centrala uppdrag blir att konso-
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lidera alla intressenter inom turistbranschen med ändamålet att delegera ut till världens le-

dande mässor för att lobba för och främja intressen på en regional och internationell nivå. 

 

4.1.2 Intervju med ansvarig för ekonomiska frågor gällande turism-

utvecklingen i Kiev   

Volodymyr Putij, är biträdande direktör inom departementet för ekonomi och investeringar i 

Kiev. Han är även ansvarig för ekonomiska frågor gällande turismutvecklingen i Kiev. (Se 

bilaga 2 för utförliga intervjufrågor) 

 

Departementen för ekonomi och investeringar som ingår i Kievs stadsadministration har un-

der senaste åren varit ansvariga för turismutvecklingen i staden. Volodymyr Putij är i första 

hand ansvarig för att ekonomiska frågor gällande turismutvecklingen. Det huvudsakliga målet 

och syftet med den nya strategin är att locka fler turister samt skapa bra förutsättningar för 

deras vistelse i Kiev. 

 

Under de senaste två åren har den inhemska turismen ökat rejält. Denna ökning kan ha kom-

mit som en följd av den svåra ekonomiska krisen som Ukraina hamnat i. Dock är  

departementets huvudmålgrupp de utländska turisterna, detta eftersom de anses vara mer lön-

samma med tanke på deras betydligt större köpkraft i jämförelse med inhemska turister, påpe-

kar Putij. Det finns emellertid svårigheter att locka internationella turister till Kiev. Volody-

myr Putij förklarar att händelserna som utbröt i Kiev år 2014 satte fruktansvärt negativ effekt 

på stadens turismnäring och som ett resultat har en betydande nedgång i antal utländska turis-

ter, drygt 45%, registrerats. Tjänstemannen anser att det är ett naturligt fenomen då städer 

som drabbas av avskräckande händelser inte bedöms vara säkra enligt turisterna.  

Volodymyr Putij förklarar att mellan år 2012 fram till slutet av år 2013 hade turismens flöde 

till Ukraina ökat i samband med fotbolls EM som ägde rum i Ukrainas fyra största städer och 

bland annat i Kiev.   

 

”Innan november 2013 hade vi mycket lättare att locka turister. Sedan självständigheten år 

1991 inte spilldes en enda droppe blod Ukraina trots de olika händelserna och revolutionen 

som har pågått under tiden”, säger Putij. Under intervjun lägger han stor vikt på att landets 

image har blivit skadad och den negativa informationskampanjen som landets aggressor pro-

pagerar gör människor för oroliga och osäkra för att komma till Kiev. Han tar upp ett exempel 
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från sin senaste affärsresa till Berlin på ITB 2016: ”Det sändes 55 internationella Tv-kanaler 

på det hotellet jag bodde på, och två av dem var rysk propaganda från nyhetskanalen ”Russia 

Today” som sändes på både tyska och franska”. Dessa ryska nyheter målsätter att skrämma 

folk och sprida falsk information om Ukraina, och det har de delvis lyckats med, tillägger 

Volodymyr Putij.  

 

Det största problemet som gör potentiella turister oroliga är säkerhetsaspekten. Trots att Kiev 

är en säker stad och denna region av landet anses vara trygg för besökare, kvarstår faktumet 

att det fortfarande pågår en väpnad konflikt i landets östra region, och detta bidrar till av-

skräckandet av utländska turister.  

Enligt Putij försöker turistdepartementet ständigt genomföra relevanta kampanjer för att in-

formera om att Kiev är en säker stad. Som ett exempel nämner han att ”Avståndet från Gaza 

till Jerusalem är runt 80 kilometer medan avståndet från Kiev till det omstridda området är 

725 kilometer, vilket får oss att säga att det inte är helt korrekt att mena att faran fortfarande 

skulle beröra Kiev”. 

 

Ett annat problem med att locka utländska turister är okunskapen gällande Ukraina och speci-

fikt Kiev. Volodymyr Putij berättar att under hans vistelse på den internationella utställningen 

ITB 2016 i Berlin hade han ett samtal om Ukraina med en tysk kollega från turismnäringen. 

Den tyska kollegan blev förvånad över att höra att medborgare i EU-länder har viseringsfrihet 

med Ukraina. 

Putij menar att det är ett jätteproblem att utländska turister har för lite kunskaper om Ukraina. 

Volodymyr Putij är även insatt i andra frågor relaterade till turismnäringen. Departementets 

huvuduppgift är att organisera ett fungerande samarbete mellan alla aktörer som är intresse-

rade av turismens utveckling i Kiev. Denna organisation är utformad för att arbeta med frågor 

som är relevanta, inte endast för staden utan även för andra turismrelaterade medlemmar, till 

exempel för representanter inom miljö och infrastruktur. I dagsläget pågår ändringar av orga-

nisationen på grund av jämna val i staten och därför är det svårt att vara offentligt tillgänglig 

tills organisationen har omformats klart och godkänts, menar Volodymyr Putij.  

Trots att departementet för närvarande begår en omstrukturering försätter arbetet inom tur-

ismområden. År 2016 har departementet arbetat fram en strategi för turismens utveckling i 

Kiev fram till år 2018. Denna strategi inkluderar en ökning av turismens finansiella kapital i 

stadens budget. För att genomföra den planerade utvecklingsstrategin har departementet inve-

sterat ett större kapital än de tidigare åren. Putij avslöjade att den summan som staden inve-
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sterade i turismnäringen år 2016 var fyra gånger större än budgeten för utvecklingen år 2013. 

Dock påpekar han att det fortfarande är en ganska liten summa pengar för turismutvecklingen 

i en miljonstad, men att det är förståeligt med tanke på att den största delen av statens kapital 

spenderas på krig som pågår i västra delen.  

Volodymyr Putij berättar att för att nå ut till utländska turister i syftet att framföra budskapet 

om att Kiev är en säker stad arrangeras olika pressturer för utländska journalister och resear-

rangörer från bland annat Kina, Tyskland, Österrike och Turkiet som genomförs några gånger 

om året i Kiev. Medierepresentanter erbjuds att besöka huvudstaden och skaffa sig egna erfa-

renheter genom att testa service- och tryggheten i staden. Kvaliteten på servicen och attrakt-

ionskraft som staden kan erbjuda är det som stadsadministration vill sälja via utländska medi-

ekanaler, menar Putij. Han påpekar att tv-reklam är omöjligt att köpa med budgeten som Kiev 

har idag. Enligt honom är det ytterst svårt för utländska turister att kunna se all attraktivitet 

som Kiev har. Han förklarar att vid en internetsökning på ”Besöka Kiev” är det första träffar-

na artiklar om den väpnade konflikten i Ukrainas östra region, eller att utrikesdepartementen 

avråder från att besöka landets östra region samt Krimhalvön.  

 

Trots all de ovan nämnda faktorerna som hindrar turismens utveckling i Kiev har staden även 

fördelar som bör nämnas. Tjänstemannen menar att en utländsk turist som besöker Kiev kan 

känna sig fri i valet av boende, transport inom staden, måltider samt olika slags underhåll-

ningar - allt detta är betydligt billigare än i Europa, och trots saknaden av lågkostnadsflyg till 

Kiev bedöms staden fortfarande vara konkurrenskraftig gentemot andra europeiska storstäder 

gällande prissegment. Dessa ekonomiska fördelar är inte de ända fördelar som staden har att 

erbjuda. Volodymyr Putij påpekar att Kiev är rik på olika slags sevärdheter. Han tillägger 

även att nöjda turister som har besökt staden är av stor betydelse för stadens image då dessa 

förhoppningsvis delar med sig av sina positiva upplevelser till andra i sin bekantskapskrets. 

Personliga rekommendationer är den enda typen av marknadsföringen som, enligt Putij är 

effektiv i den svåra situationen som landet befinner sig i.    

 

4.2 Sammanställning av intervjuer med potentiella svenska 

turister 

Ukraina och dess huvudstad Kiev har på senare år fått en negativ bild i massmedia till följd av 

revolutionära händelser som ägde rum i Kiev under vintern 2014 samt den väpnade konflikten 
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som pågår i östra delen av landet. För att undersöka hur dessa händelser har påverkat potenti-

ella turisters syn på Kiev har författarna valt att intervjua 13 svenska respondenter som aldrig 

tidigare har besökt Kiev.  Intervjuerna inleddes med frågan om respondenternas kunskaper 

om landet Ukraina och specifikt staden Kiev. Författarna har valt att tydliggöra frågan genom 

att fråga potentiella turisterna om deras associationer om Kiev. Detta för att få en överblick av 

vilken bild som potentiella turisterna har om staden. En av respondenterna svarar:  

“Jag vet att Ukraina tillhört Sovjetunionen en gång i tiden. I landet så pratas både ukrainska 

och ryska. I landet finns ryska minoriteter, bland annat på Krimhalvön som nu på senare år 

tillhör Ryssland. Kiev (huvudstaden) är landets största stad och ligger väldigt centralt i 

Ukraina”.107  

 

En annan respondent menar:  

”Jag vet att det är ett gammalt land med mycket historia samt huvudstaden Kiev är en av 

Europas äldsta städer”.108  

 

Många av de tillfrågade respondenterna har en hel del geografiska förkunskaper om landet 

Ukraina och staden Kiev. Potentiella turisternas svar tyder på att Ukraina är känt som ett stort 

land beläget centralt i Europa samt att Kiev är dess huvudstad. De flesta känner även till att 

landet en gång i tiden har tillhört Sovjetunionen och därmed förknippas Ukraina med dess 

förflutna, dåvarande Sovjet.  Respondenterna nämner dock att de ser Kiev ha en hel del lik-

heter med andra östeuropeiska städer som har mycket kultur och historia, gamla och slitna 

byggnader, fina kyrkor och annat som kan vara intressant att upptäcka.  Det som flera berör 

redan i första frågan är att korruptionen är utbredd i hela landet samt att staden Kiev associe-

ras med oroligheter som ägde rum på senare tider i Ukraina.  

En av respondenterna påpekar:  

”[… det alltid hänt mycket inom korruption samt frigörelsen. Kiev har varit en stad med 

mycket kravaller och demonstrationer. Vad jag kan komma på nu att jag lagt mest på minnet 

är när ett stort antal (fler än 60 personer tror jag) blev dödade av krypskyttar i en demon-

stration”.109  

                                                
107 E-postintervju; Kvinna, 24 år, Stockholm, 2016-03-05. 
108 E-postintervju; Man, 22 år, Stockholm, 2016- 02- 24. 
109 E-postintervju; Kvinna, 28 år, Stockholm, 2016- 03-17. 
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Citaten ovan sammanställer på ett tydligt sätt de associationer som är gemensamma för majo-

riteten av de intervjuade. Uppfattningen som respondenterna har om Ukraina och Kiev kom-

mer mestadels från massmedia. Med tanke på att media och internet på det senaste decenniet 

fått en alltmer viktig roll är det helt uppenbart att den bidrar till människornas bild av omvärl-

den.  

 

Vid frågan om vad respondenterna känner till om turismen i Kiev visade det sig att majorite-

ten hade väldigt begränsade kunskaper. Några av de tillfrågade hade en uppfattning om att 

Kiev erbjöd billig shopping och god mat. Andra föreställde sig Kiev vara en stad med olika 

slags kyrkor, kloster samt katedraler.  Förklaringen bakom turisternas okunnighet om just 

turismen i huvudstaden är till mestadels bristen på reklam om staden ur ett turistiskt perspek-

tiv. En av intervjuade poängterade: 

”Kiev är inte den stad jag först kommer att tänka på om jag vill resa till Östeuropa, utan de 

städer som först poppar upp i mitt huvud är Prag, Krakow, Tallinn etc. Jag tror att landet 

måste marknadsföra sig mera för att kunna locka till sig turister”. 110 

 

En annan respondent förklarar detta: 

”Att resa till Östeuropa har blivit allt mer vanligt under de senaste åren då många lockas av 

den billiga maten/boendet och den fina arkitekturen. ”Ukraina har aldrig fallit för valet av 

besöket eftersom jag oftast reser till en stad som jag ser reklam på och därefter omedveten 

köper jag biljetter dit ”.111  

 

Kiev är alltså inte känt för turismen men däremot uppgavs det utifrån majoriteten av de inter-

vjuade att huvudstaden i dagsläget uppfattas som en instabil stad med en hel del demonstrat-

ioner, kravaller samt andra oroligheter. De senaste årens strider som ägde rum i Kiev har satt 

sin negativa effekt på turisternas uppfattning om staden. Bilden av en fin stad med mycket 

intressant historia att upptäcka förmörkades av de tragiska händelserna under vintern 2014 då 

ett stort antal fredliga demonstranter dödades. En av respondenterna berättar: 

”[…det har även skapats en lite annorlunda bild för mig efter den stora konflikten som nylig-

en har brustit. Därför ser jag Kiev men även andra delar i Ukraina som en aning rörigt. Men 

                                                
110 E-postintervju; Kvinna, 38 år, Stockholm, 2016- 02-10. 
111 E-postintervju; Kvinna, 24 år, Stockholm, 2016- 03-05. 
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med tanke på omständigheterna så är det försåtligt! Jag tror dock att staden har lugnat ner 

sig en aning och folket börjar komma i sin ordning”.112  

 

Medan en annan respondent säger: 

”Jag är nästan säker på att det inte råder någon väpnad konflikt i Kiev”.113  

 

Det finns alltså ingen klar bild om Kiev i nuläget bland de intervjuade. Vissa tycker att situat-

ionen har lugnat ner sig i staden medan andra fortfarande uppfattar Kiev som en delvis rörig 

och orolig stad. Flera intervjuade kopplar Kiev med östra delen av landet där det pågår en 

väpnad konflikt och därmed ser huvudstaden ut att vara farlig att åka till. Faktorer som påver-

kar valet av resa är olika från person till person men alla respondenterna har betonat att säker-

het är den viktigaste faktorn som avgör det slutliga valet av destination.  Händelserna som 

bröt ut i Ukraina för drygt två år sedan har dragit ned landets image rejält och huvudstaden 

har drabbats hårt av detta. En av de intervjuade säger: 

”Jag har redan besökt Ukraina för 5 år sedan men efter dess har jag inte funderat att åka till 

Kiev pga.  den osäkra politiska situationen, konflikten i östra delen av landet och att det finns 

många andra alternativ som konkurrerar”.114  

 

Säkerheten nämns även av en annan respondent: 

”För mig är det viktigt att känna sig trygg på den destination jag vill tillbringa min semester 

eller en kortare resa”.115  

 

Däremot är den pågående konflikten i landet inte den främsta anledningen bakom responden-

ternas val att inte besöka Kiev. Mer än hälften av intervjuade hade inte tänkt sig att åka till 

Kiev innan händelserna bröt ut. Bristen på information om Kiev nämns som den främsta för-

klaringen varför Kiev inte är lika lockande att besöka i jämförelse med andra östeuropeiska 

städer. Respondenterna påpekade dock att Kiev är en potentiellt intressant stad att besöka. 

Enligt de intervjuade var prisvärda erbjudanden, billiga flyg samt övernattningar bland de 

viktigaste faktorerna som kunde väcka deras intresse för Kiev. Staden behöver alltså mark-

nadsföras mer för att kunna få turisterna från Sverige att vilja resa till Kiev. 

 

                                                
112 E-postintervju; Kvinna, 22 år, Stockholm, 2016-02-09. 
113 E-postintervju; Kvinna, 28 år, Stockholm, 2016-03-17. 
114 E-postintervju; Man, 68 år, Stockholm, 2016-02-05. 
115 E-postintervju; Man, 24 år, Stockholm, 2016- 03-01. 
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5. Analys  
I analysdelen kopplas det empiriska resultaten ihop med valda teoretiska utgångspunkterna 

samt med tidigare forskning. Analysen kommer behandla nyckelbegrepp, destinationsimage 

och säkerhetsaspekt. 

   

5.1 Destinationsimage 

Selby116  skriver att en potentiell turist vanligtvis har en mycket begränsad uppfattning av ett 

turistmål innan resan, så dess image införskaffas genom olika informationskällor. Att kunna 

skapa och hantera en lämplig image är därför avgörande för turistmålens internationella posit-

ionering. Weaver& Lawton117 menar att de risker som potentiella turisterna förknippar med 

en destination kan bidra till att det skapas varaktiga bilder som inte sällan är förvrängda. Som 

den tidigare studien av Baffour & Reinert118 visar påverkas människor ständigt av massmedia 

och därmed är det en av de viktigaste källorna som utformar destinationsimage för den poten-

tiella turisten.  

 

Av de intervjuer som vi genomförde med representanterna från den offentliga sektorn i 

Ukraina uppgavs det att landet, och i synnerhet huvudstaden Kiev, upplevde svårigheter i 

lockandet av internationella turister. Ivan Liptuga, ansvarig för turism- & resortsdepartement 

inom ministeriet för ekonomisk utveckling och handel i Ukraina, anmärkte att trots de sats-

ningar som departementet utför är det ytterst svårt att locka turister till Kiev i dagsläget. Han 

tillägger att det faktumet att dagens massmedia enbart uppmärksammar de händelserna som 

berör konflikten i Ukrainas östra del, Krimkrisen samt alla de politiska skandalerna, försämrar 

den redan skadade imagen som Ukraina har. Liptuga menar att den försämrade imagen som 

Kiev har fått efter all uppmärksamhet som de politiska oroligheterna medfört resulterade i att 

Kiev förknippas med olika slags risker som turisterna helst vill avstå ifrån. Volodymyr Putij, 

ansvarig för ekonomiska frågor gällande turismutvecklingen i Kiev, påpekade också att den 

förvrängda imagen som huvudstaden har fått nu på senare år gör potentiella turisterna oroliga 

och osäkra på att ha Kiev som turistmål.  

                                                
116 Selby, 2004, s. 75 
117 Weaver& Lawton, 2014, s. 95-96 
118Baffour &Reinert, ”Potential tourists’ image of a tourist destination: The case of Brazil”, 2011 
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Det finns ett klart mönster mellan vad som framkom genom teorin och de tankar som dem 

potentiella turisterna delade med sig av under de genomförda intervjuerna. Intervjuer med 

potentiella svenska turisterna visade att majoriteten av respondenterna uppfattade Kiev som 

en instabil stad samt att dem förknippade staden med oroligheter, demonstrationer och kraval-

ler. Den pågående väpnade konflikten i östra delen av landet, annekteringen av Krimhalvön 

samt den allmänt svåra politiska situationen i Ukraina har skapat oklarheter i turisternas syn 

på Kiev. 

 

Weaver & Lawton119 menar att det finns en tendens hos människor att generalisera händelser 

på en ort till närliggande områden.  

Som ett exempel tar dem upp Kalifornien där resenärer uppfattade alla kaliforniska städer 

som dominerande av våldsamma gatugäng på grund av enstaka fall som skett i vissa områden. 

Dessa stereotyper försämrar närbelägna destinationers möjligheter att sprida en positiv image 

på turistmarknaden. Denna teori kan appliceras på Kiev, då staden har svårt att sprida en posi-

tiv image på grund av att den associeras med konfliktområden i den östra delen av landet.  

 

Enligt Mossberg120 finns det två huvudsakliga sätt att (åter) skapa destinationsimage. Den 

första processen kallas ”organisk” och förmedlas via masskommunikation samt word-of-

mouth rekommendationer. Det finns ett mönster mellan Mossbergs antaganden samt de poten-

tiella turisternas svar under intervjuerna som tyder på att bilden som de har av Kiev är, till 

större delen, byggd på nyheter som sänds i massmedierna om händelserna i Ukraina. Moss-

berg121 menar att många destinationer har en stark organisk image, särskilt om de kontinuer-

ligt återkommer i media. Turistorganisationer har ofta svårt att förändra den organiska delen 

av en destinations image när den väl blivit etablerad. Som en följd av de händelser som 

Ukraina varit med om de senaste åren har landet ofta varit negativt belyst av massmedia vilket 

medfört att den organiska imagen försvagats, menar Ivan Liptuga. I intervjun har han påpekat 

att informationen som motsäger den negativa imagen av Ukraina har saknats.  

 

Den andra processen för (åter) skapande av destinationsimage presenterad av Mossberg122 

kallas för ”inducerad” och innebär välplanerad, avsiktlig och övervägd promotion. Turistor-

                                                
119 Weaver & Lawton, 2014, s. 93-96 
120 Mossberg, 2003, s. 172-173 
121 Ibid 
122 Ibid 
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ganisationer kan i detta fall förändra den inducerade imagen som en destination har genom 

välgenomtänkta kampanjer. Ett sätt att genomföra en planerad kampanj och stärka den ”indu-

cerade imagen” är att bjuda in journalister till turistdestinationen i ändamålet att de får en in-

blick i vad resmålet har att erbjuda. Journalisterna kan sedan förmedla sina personliga erfa-

renheter och åsikter om resmålet i media, vilket skapar “organisk” image av destinationen hos 

den potentiella turisten. Volodymyr Putij talade om att turistdepartementet i Kiev arrangerade 

pressturer för utländska journalister och researrangörer i syfte att skingra tvivel om att huvud-

staden skulle vara farlig. Genom att bjuda in medierepresentanterna till Kiev vill stadsadmi-

nistrationen få destinationens image att förbättras i de utländska mediekanalerna, förklarade 

Putij.  

 

5.2 Säkerhetsaspekten 

Enligt Neumayer123 har turistmarknaden en tendens att drabbas negativt av olika typer av po-

litiska eller sociala kriser. Sömnez124 anser att terrorism och politisk instabilitet har en sam-

mankoppling och det kan vara svårt att avskilja de. Trots att dessa fenomen har olika karak-

tärsdrag är dess inverkan allvarlig på turistindustrin. Politisk instabilitet är inte lika vanligt 

förekommande inom media som terrorattacker, dock bedöms det ändå drabba turistsektorn om 

de skulle rapporteras om det i ett land. Forskaren menar att även om turistområden anses vara 

trygga och säkra kan destinationens turistflöde sjunka som ett resultat av politisk oro. 

Neumayer (2004) anser att turister oftast är känsliga för händelserna som kan hota deras 

trygghet och väljer vanligen platser där de kan känna sig säkra. Han påpekar att en avkopplad 

och lugn semester är ett av de viktigare kriterierna när det kommer till valet av destination.  

 

Utifrån de genomförda intervjuerna med myndighetsrepresentanterna framkom det tydligt att 

det tveksamma säkerhetsläget i Ukraina bedöms vara den främsta avskräckande faktorn för 

potentiella besökare till Kiev. I sin intervju har Ivan Liptuga poängterat att upploppen som 

drabbade landet hade en mycket negativ effekt på den inkommande turismen. Han anser att 

detta främst beror på det ostadiga säkerhetsläget som landets bedöms ha. Den andre intervju-

ade tjänstemannen, Volodymyr Putij, menar att trots att Kiev bedöms vara en säker och trygg 

stad för besök, kvarstår faktumet att den pågående väpnade konflikten i östra Ukraina skräm-

mer bort utländska turister.  

                                                
123 Neumayer, “The impact of political violence on tourism: Dynamic cross-national estimation”, 2004 
124 Sönmez , “Tourism, terrorism, and political instability”, 1998 
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Samma mönster kan även urskiljas i de potentiella turisternas antaganden som tyder på att 

Kiev uppfattas vara en instabil stad som förknippas med dödliga demonstrationer, kravaller 

samt andra oroligheter. De intervjuade potentiella turisterna har även poängterat att det är 

viktigt för dem att känna sig trygga under sin semester.  

 

Weaver & Lawton125 skriver att en betydande nedgång av antal inkommande turister har in-

träffat under perioder av konflikter och krig i de länder som drabbas av dem. Utifrån Hall et 

al126 framgår det att turistindustrin och säkerhetsaspekten är starkt sammankopplade. Forskar-

na menar att turisternas uppfattningar om möjliga risker samt hot på platsen har en stark in-

verkan på destinationen. Likaså har studien presenterad av Sömnez127 bevisat att turismflödet 

har benägenhet att påverkas av fara som kommer till följd av politisk oro. I Volodymyr Putijs 

intervjun finns en koppling till teoretikernas antaganden. Han fastställde att händelserna som 

utbröt i Kiev år 2014 ledde till ett negativt intryck om staden bland potentiella besökare. Oro-

ligheterna som drabbade huvudstaden samt andra omständigheterna i landet resulterade i en 

nedgång på drygt 45 procent bland utländska turister till Ukraina året efter.  

 

Neumayer128 anser att så länge politiskt våld pågår och landet anses som instabilt, finns det 

stora risker att turister väljer att besöka andra, säkrare destinationer med liknande egenskaper. 

Detta fenomen kan kopplas till svaren från de potentiella turisterna som uppfattade Kiev ses 

som en rörig och instabil stad att besöka. De intervjuade svenskarna menade att det finns 

andra destinationer i Östeuropa som kan prioriteras före Kiev. Neumayer129 poängterar även 

att våldsamma händelser kan ha en negativ effekt på en turistdestination långt efter händelsen 

har passerat och stabiliteten återställts.  

I enighet med forskarens teori framgick det av de intervjuade potentiella turisterna att trots att 

de flesta av respondenterna var medvetna om att läget i Kiev har stabiliserats finner de ändå 

risker i att besöka staden. Riskerna ligger i att situationen i Ukraina generellt ses som ostadig 

av potentiella turisterna.  

 

Ingram et al130 skriver om att brist av personliga erfarenheter av en destination samt kunskap-

er om landet kan påverka människors attityd till politisk instabilitet. Forskarna menar att tidi-

                                                
125 Weaver & Lawton, 2014 
126 Hall et al, “Security and tourism”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2004 
127 Sönmez , “Tourism, terrorism, and political instability”, 1998 
128 Neumayer, “The impact of political violence on tourism: Dynamic cross-national estimation”, 2004 
129 Ibid 
130 Ingram et al, ”The impact of political instability on tourism: case of Thailand”, 2013 
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gare reseupplevelser av landet kan förbättra känslan av säkerhet och därför är de som tidigare 

besökt en destination mindre känsliga för negativ publicitet än de som aldrig besökt den in-

nan. Ingen av de intervjuade potentiella turisterna har tidigare varit i Kiev, endast en respon-

dent har tidigare besökt en annan stad i Ukraina. Dessvärre ses det ingen större skillnad i hans 

attityd till politisk instabilitet i Ukraina jämfört med de som aldrig besök staden innan. 
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6. Slutsats& förslag på vidare forskning 
I slutkapitlet diskuteras studiens resultat utifrån det insamlade materialet. Författarna besva-

rar här frågeställningar. Slutligen presenteras förslag till framtida studier. 

 

6.1 Slutsats 

Destinationsimage och säkerhetsaspekten är nyckelbegrepp som genomsyrat denna studie och 

därmed varit centrala delar i att förstå turistsituationen i Kiev. Med hjälp av teorier och tidi-

gare forskning har författarna kunnat tolka det resultatet som intervjuerna medförde. Syftet 

med denna studie var att undersöka hur turismen i Ukraina, och i synnerhet huvudstaden 

Kiev, har påverkats av de politiska oroligheterna i landet de senaste åren. Delsyftet var att ta 

reda på hur Kievs image har drabbats av omständigheterna.  

 

• Hur ser turistnäringen ut idag i Kiev efter en period av instabilt läge? 

 

Under de senaste två åren har den inhemska turismen ökat rejält, denna ökning kan förklaras 

som en följd av den svåra ekonomiska krisen som Ukraina hamnade i. Det finns emellertid 

svårigheter att locka internationella turister till Kiev på grund av händelserna som utbröt i 

Kiev år 2014. Det satte fruktansvärt negativ effekt på stadens turismnäring och som ett resul-

tat har en betydande nedgång i antal utländska turister skett, med drygt 45 %.  

 

Så länge landet ses osäker för besökare väljer dem att åka till andra mer säkra och kända län-

der med liknande egenskaper. Efter genomförda intervjuer hade författarna anmärkt att de 

flesta av respondenterna inte tycktes vara intresserade av att besöka Kiev och det fanns flera 

olika anledningar bakom detta, men det som de flesta var överens om var det politiska våldet 

som var avskräckande.  

 

Bortsett ifrån politiska omständigheterna kan en annan förklaring för den dåliga turistnäringen 

vara bristen på en fungerande myndighet. Departementet som ansvarar för turismen i Kiev har 

ändrats för många gånger och för tillfälle finns det ingen särskild myndighet som ansvarar för 

turismen i landet. Det är endast stadsadministrationer som tar ansvar för egen marknadsföring 

och turismnäringen i deras städer och område. 	
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• Vilka faktorer hämmar och påverkar potentiella turisters resor till Kiev? 

 

Det finns flera faktorer som hämmar potentiella turisters resor till Kiev enligt vår studie. Uti-

från de intervjuer som genomfördes med potentiella svenska turister framgick det att det som 

var gemensamt för alla respondenterna är att de alla har väldigt få kunskaper och saknar ob-

jektiv information om situationen i Kiev. Dessutom är staden okänd som en turistdestination 

bland de tillfrågade. Det är alltså en komplex fråga då det är svårt att avgöra vilka faktorer 

som påverkar turisterna mest, krigsläget i östradelen av landet och den försämrade imagen 

som resultat eller faktiskt avsaknad av information om turismen i staden.  

 

Det har inte varit möjligt att urskilja varken respondenterna tyckte att läget i Kiev var stabili-

serad eller inte. Det råder en förvirring bland de intervjuade då vissa ansåg situationen i Kiev 

vara stabil medan andra tyckte att läget är rörig och förknippar situationen i Kiev med den 

pågående väpnade konflikten i Donetsk och Luhansk regionen. Denna förvirring kan förklaras 

som ett resultat av den stora mängden negativa nyheter som sänds om krisen i Ukraina.  Det 

är alltså flera av de tillfrågade som generaliserar och styrs av fördomar samt anser att krisen i 

den östradelen av landet medför faran att besöka Kiev.  

 

Bristen på reklam om turismen i Kiev är en ytterligare orsak som hämmar turisterna att välja 

staden framför andra. Flera av respondenterna nämnde att de prioriterar andra östeuropeiska 

städer före eftersom de dels ser andra städer mer attraktiva än Kiev men dels saknar kunskap-

er om Kiev för att vilja besöka den.  

 

Som Volodymyr Putij nämnde i sin intervju finns det goda exemplar på framgångsrik utveckl-

ing av turism under förhållanden med ständig militär konflikt mellan Israel och Palestina, där 

avståndet till Jerusalem från Gaza är ungefär tio gånger mindre än avståndet från konfliktom-

råden i Ukrainas östradelen till huvudstaden Kiev. Vid bättre ansträngningar från myndighets-

sidan hade Kiev alltså kunnat förbättra turismsituationen betydligt.  

 

• Varför är det svårt att återuppnå positiv destinationsimage för Kiev i nuläget?   

 

En turist har vanligvist en väldigt begränsad uppfattning om en destination. Image om en des-

tination bildas hos den potentiella turisten genom olika informationskällor, oftast genom 

massmedia. Bilden som Ukraina har idag är negativ. Information som massmedia förmedlar 
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är att landet är farligt och instabilt för turisterna. Den mest uppmärksamma informationen 

som sänds via massmedia om Ukraina samt Kiev berör kriget. 

 

För att kunna återuppnå en positiv image för Ukraina och Kiev behövs det administrativa an-

svariga inom turismen i landet då i dagsläget har varje stadsadministration ansvar om turism-

en i staden och område. Avsaknad av turism representanter finns, därför ställs Ukraina sällan 

ut på olika turismmässor på internationell nivå. Det saknas även en utarbetad informations-

politik inom turism som siktar på marknadsföringen av landet samt spridning av en positiv 

bild som landet börjar återskapa. 

 

Sedan Ukraina blev självständig hade turistdepartementet genomfört tolv reformer men det är 

fortfarande oklart vilka som ska ta på sig ansvaret att driva turismen på en internationell nivå. 

Detta är den största problematiken som leder till att promotioner av landet sker sällan internat-

ionellt och oftast internt inom landet vilket i sin tur leder till att den positiva bilden som 

Ukraina börjar ha erhåller sig inom landet och sprids inte vidare. Ju länge turismen i landet 

och i Kiev lever för sig själv desto svårare blir det att återskapa en positiv image.  

För att öka turismen och skapa ett bättre turismklimat är det viktig bland annat med god ser-

vice och tillgängliga anläggningar. Detaljerad, relevant och uppdaterad information om till-

gänglighet samt aktiva och informationsuppdaterade turismentreprenader är också en annan 

viktig bidragande orsak till en ökad turism. Viktigt att inte glömma internets betydelse då den 

är bland de viktigaste källorna för presentation, kommunikation och information och är därför 

A och O med web tillgänglighet och strukturerade webbinformation för att öka potentiell tur-

ism. Webben är bland de viktigaste potentiella upptagnings- och tillgänglighetsområden där 

bland annat turismentreprenaderna kan kommunicera med potentiella turister.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att studera hur det kommande evenemanget ”Eurovision Song Con-

test 2017 Ukraine” kommer att påverka turismnäringen i landet. 

Kommer Eurovision att vara den drivkraften som kan förbättra turistiska bilden av Ukraina, 

såsom efter EM 2012? Det skulle även vara intressant att åter genomföra intervjuer om 

Ukraina med de studerade potentiella turisterna för att se ifall deras bild om landet har ändrats 

efter ett så stort musikaliskt evenemang. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Ivan Liptuga 

1. Eftersom turism är en av de snabbast växande näringsgrenarna runt om i världen och dess 

betydelse för ett lands ekonomi blir alltmer viktigt i dagens samhälle ville vi därför undersöka 

om Ukrainas regering gör några satsningar för att utveckla turistindustrin i landet?  

 

2. Gör staten några satsningar för att öka den inkommande turismen eller är det mer vinstgi-

vande i den nuvarande situationen att inrikta sitt arbete mot att öka andel av de inhemska 

turisterna istället?  

 

3. Finns det en tydlig plan för turismens utveckling? strategier, mål samt tidsramar för dess 

genomförande? 

 

4. Hur stor andel av landets intäkter beräknas komma från turistnäringen?  

 

5. Vad anser du hämmar internationella turisterna från besök till Ukraina? Vilka primära och 

sekundära hinder finns det i nuläget? 

 

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att främja turismen i Ukraina på den internationella mark-

naden samt att förbättra landets image?  

 

 

  



 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor till Volodymyr Putij 

1. Hur länge har Kiev Stadsadministration varit ansvarig för turismen utvecklingen i 

Kiev?Finns det några andra turistorganisationer som ni samarbetar inom utvecklingen av 

turismen i Kiev? 

 

2. Vilka huvudsakliga mål sätts inför departamentet för turismens utveckling i Kiev? 

 

3.  Finns det en tydlig plan för turismens utveckling? strategier, mål samt tidsramar för dess 

genomförande? 

 

4. Finns det prioriterings länder som turistmarknaden i Kiev orienterar sig till?   

 

5. Vilka åtgärder görs för att göra Kiev konkurrenskraftig i förhållande till andra europeiska 

storstäder och förbättra turistbilden av staden? 

 

6. Hur stor andel av stadens budget används för turismens utvecklingen? 

 

7. Hade staden upplevt en minskning av turistflödet i samband med händelserna i landet de 

senaste två åren? 

 

8. Vad anser du hämmar internationella turisterna från besök till Kiev? Vilka primära och 

sekundära hinder bedöms det finnas i nuläget? 

 

  



 
 

Bilaga 3. Intervjufrågor till potentiella turisterna  

1. Vad vet du om landet Ukraina och staden Kiev? Vad har du för associationer när du hör 

talas om staden Kiev? Vart får du den bilden ifrån? Berätta! 

 

2. Vad vet du om turismen i Kiev?   

 

3. Hade du någon gång tänkt på att resa till Kiev på en weekend? Förklara! 

 

4. Vad påverkar ditt val när du väljer en storstad för en weekend resa? Vilka faktorer som får 

dig att välja en viss stad istället för en annan?  

 

5. Vilken uppfattning har du om nuvarande situationen i staden Kiev? 

 

6. Hur påverkas ditt val att besöka Kiev med tanke på den pågående konflikten i östra 

Ukraina?  

 

7. Fanns det något som hindrade ditt besök till Kiev innan alla oroligheter? 

 

8. Vad anser du är viktigt för Kiev i dagens läge för att kunna locka turister från Sverige? 

Vad tycker du turistnäringen i Kiev bör tänka på för att få turister att åka dit. Kom gärna 

med flera förslag! 

 

 

 


