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Abstract 
 

Today’s technology allows people to interact at a great distance that could not be imagined before. 

Through the technology, the media such as news channels and social media which allows people 

to interact as well as read and gather information from all over the world. For example, a person 

can gather information from the comfort of his own home, without having to experience it himself.  

 

The purpose of this paper is to examine how the media coverage affects and alters tourist’s attitudes 

and views of a tourist destination. The study has limited itself to the Greek Island of Lesvos and 

how its tourism has been affected by the media reports of the refugee movements. The authors of 

the study have applied a quantitative research method in the form of structured interviews. 

Secondary data have also been collected such as; news from social media, scientific articles, 

statistics, and facts from governmental organizations, in order to have a deeper understanding of 

the subject that is studied.  

 

The results of the structured interview showed that the majority of respondents gained their 

knowledge of the island Lesvos through media outlets.  Whilst the majority of those who 

participated expressed that they could not imagine traveling to the island of Lesvos in Greece for 

pleasure and relaxation. The study survey shows that the media coverage of the refugee tide and 

the island of Lesvos had a great influence among the respondents. Based on the information from 

the media outlet, the island was described as a refugee camp and the respondents traveling for 

relaxation and fun chose to avoid Lesvos as a tourist destination 

 

I conclusion; the study indicates that the majority of the Swedish tourists have a negative attitude 

and view towards Lesvos due to the coverage and information spread by the media. Furthermore, 

it is important to note that the attitudes and views of the tourists differ from each individual. This 

is because every individual receives and perceives the information differently, even though it may 

come from the same source. 
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Sammanfattning    
 

Dagens teknologi förenklar integrationen mellan människor med stort avstånd, något man inte 

kunde föreställa sig tidigare. Massmedier som nyhetskanaler och sociala medier tillåter människor 

att interagera samt läsa och samla in information från hela världen. En person kan exempelvis 

samla information från bekvämligheten av sitt egna hem, utan personliga erfarenheter. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur mediebevakningen av flyktingströmmen har påverkat 

turisters attityder mot turistdestinationer. Studien avgränsas geografiskt till den grekiska ön 

Lesbos, för att få en inblick på hur turister påverkas av massmedia. Därtill har författarna av studien 

implementerat en kvantitativ forskningsmetod i form av strukturerade intervjuer. Sekundärdata har 

även samlats in i form av tidigare forskningar, information tilldelad av massmedia och fakta från 

myndigheter. Valet att inkludera dessa former av sekundärdata är för att få insikt och en djupare 

förståelse om hur världen ser ut idag i samband med studien. 

   

Resultatet av den strukturerade intervjun visade att majoriteten av de tillfrågade fått sin kunskap 

om Lesbos genom massmedier.  Dessutom visar det sig att majoriteten av respondenterna uppgav 

att de inte kunde tänka sig resa till ön Lesbos i Grekland för nöje och avkoppling. Studiens 

undersökning visar att mediebevakningen av flyktingströmmen och ön Lesbos har haft stort 

inflytande bland respondenterna. Baserat på informationen från massmedia, har ön beskrivits som 

flyktingmottagning och respondenter som reser för avkoppling och nöje valde att undvika Lesbos 

som ett resmål.  

  

Det författarna fick fram av studien var att majoriteten av de svenska turisterna har en negativ 

attityd och syn på Lesbos. Detta på grund informationen som förmedlas av massmedia och dess 

informationsspridning om ön. Vidare är det viktigt att notera att turismens attityder och åsikter 

skiljer sig åt mellan varje individ, eftersom varje individ tar emot informationen olika, även om 

den kommer från samma källa. 

 

 

 

 

Nyckelord; Turism, Mediebevakning, Synsätt och Attityder, Flyktingström, Turistdestination, 

Lesbos. 
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Definitioner:      
• Flyktingar - personer som tvingas fly från sitt land (Nationalencyklopedin 2016) 

 

• Svenska turister - svenskar som befinner sig utanför Sverige, potentiella turister i utlandet 

kommande från Sverige och befinner sig utanför Sveriges landgränser. 

 

• WTTC- The World Travel & Tourism Council, en global myndighet/nämnd arbetande 

med ekonomiska och sociala medverkanden inom rese- och turismbranschen. 

 

• BNP(GDP) – Bruttonationalprodukt värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett 

land under ett år (Globalis 2016). 

 

• Mediebevakning- Att övervaka och uppfölja information massmedier tilldelar. 

 

• Massmedier - tekniska medier och mediaorganisationer som tilldelar information till en 

stor publik (Nationalencyklopedin 2016)  

 

• Attityder – en generell inställning till någon eller någonting. En känslomässig dimension 

som får en att agera på ett visst sätt. (Aroseus 2013) 

 

• Synsätt – en persons åsikt eller synvinkel av någonting. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel presenterar det undersökta ämnesområdet samt viktig bakgrundsfakta för att ge 

läsaren förståelse över den nuvarande situationen i världen. Syftet bakom studien samt 

frågeställningar presenteras i detta kapitel för att läsaren ska få insikt över vad studien behandlar 

inom det presenterade ämnet. 

 
 

1.1 Bakgrund 

I århundraden har människor rest från ett land till ett annat. Syftet bakom resandet och människors 

omplacering skiljer sig från individ till individ. Somliga människor reser på grund av sin religiösa 

tro medan andra reser på grund av arbetsmöjligheter. Det finns även människor som reser för nöje, 

turister samt människor som reser på grund av att de tvingats lämna sitt hemland, flyktingar. 

(Bookman 2008) 

 

Vid början av andra halvåret under 2015 rapporterade nyhetskanaler runt om i världen dagligen 

om den höga flyktingströmmen mot Europa. Nyheterna rapporterar att en av vägarna att ta sig till 

Europa är över Medelhavet till länderna vid kusten (Leadbeater 2016). Längst Europas sydliga 

kuster ligger turistdestinationer som exempelvis Lesbos (Grekland), Lampedusa och Sicilien 

(Italien). Här sker mötet mellan människor som reser för nöjes skull och människor som tvingats 

lämna sina hemländer. Det vill säga längst Europas sydliga kust möter turismen 

flyktingströmmen(ibid.). Detta gör det intressant att veta hur flyktingströmmen som ett fenomen 

påverkar turisters attityder samt hur stor inflytande massmedier har hos turister.      

1.1.1 Turismens påverkan  

Turismsektorn har under årtionden blivit en av de snabbaste växande industrier. Turismnäringen 

har stor påverkan på ekonomiska, kulturella, miljömässiga och sociala faktorerna i ett land 

(Douglas 1998, 183). Effekterna av turismen på destinationer har både positiva och negativa 

verkan. Vidare bidrar turismsektorn betydligt mycket till den ekonomiska tillväxten i länder, 

speciellt bland utvecklingsländer. Då den ekonomiska tillväxten genom turismen, genererar nya 

arbetsmöjligheter samt importerar och exporterar valuta (Min, Roh, Bak 2015). 

1.1.2 Grekland och dess turism 

Grekland har ett rikt historiskt arv och är födelseplatsen för demokrati. Geografiskt är Grekland 

belägen i Europas sydöstra hörn med cirka 11,5 miljoner invånare. Greklands yta omfattar cirka 

132 000 kvadratkilometer från fastlandet och ut i Medelhavet (Nationalencyklopedin 2016). 

Grekland har mer än 2500 öar varav 227 öar innehar befolkning. Ett flertal av Greklands öar är 

belägna nära Turkiet, exempelvis ön Lesbos som ligger cirka en mil från den turkiska kusten 

(Globalis 2016).                  
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Sedan år 2009 har Grekland drabbats av en ekonomisk kris, vilket drivit många människor till 

fattigdom samt ökade inkomstskillnader (Landguiden 2013). Turismsektorn är en av de största 

inkomstkällorna för Grekland, vilket innebär att landet är starkt beroende av turismen (OECD 

2016). Dessutom deklarerar svenska charterbolag år 2016 till Greklandsår för svenska turister. 

Antalet bokningar till Grekland har stigit med över 10 procent jämfört med 2015 enligt svenska 

charterbolag. Däremot har ett antal grekiska öar valts bort som resmål (Tuvhag 2016). 

 

1.1.3 Flyktingströmmens väg   

2015 rapporterade International Organisation for Migration (IOM) att mer än 3 330 flyktingar 

omkommit när de försökt korsa Medelhavet (International organization for migration 2015). I en 

3 minuters video delat genom stiftelsen Gapminder förklarar Hans Rosling varför flyktingar väljer 

att resa i överbelastade båtar till Europa än att flyga i bekvämlighet (Dufour 2015). Medan direkt 

flyg från Egypten till Italien, eller Libanon till Storbritannien kostar 3 200 kronor respektive 4 000 

kronor, väljer flyktingar att resa i överbelastade båtar över Medelhavet för 10 000 kronor. Detta 

beror på EU-direktiv från 2001 som talar om för medlemsländer inom EU hur de skall förhindra 

samt hantera illegal invandring (European communities 2001). 

Europa är känd för sina öppna gränser vilket tillåter en person att resa, bo och arbete från ett land 

till ett annat utan särskilda dokument som exempelvis visum. Samarbetet mellan EU- länder heter 

Schengenavtalet och gäller för EU-medborgare i Schengenländer (European Commission 2016, 

Europeiska unionen 2001). En icke - EU-medborgare som planerar att besöka ett land inom Europa 

måste ansöka om visum som ger dem tillstånd att resa och bo i ett land under en begränsad tid 

(Migrationsverket 2016). En person som inte innehar ett visum, hindras inte från att nå flygplatsen 

samt köpa en flygbiljett. Det är dock vid in-checkning som flygbolagen nekar passagerare utan 

visum att fullfölja sin resa. Detta är till följd av att EU-direktivet uppger att varje flygbolag som 

beviljar en persons tillträde till ett EU-land, utan rätt dokument måste stå för samtliga kostnader 

för dennes hemresa till hens ursprungsland (European communities 2001). Samtidigt får 

människor som kommer till ett land inom EU med visum ingen flykting-status samt klassificeras 

inte som en flykting och kan därmed inte ansöka asyl i EU-landet. 

 

1.1.4 Mediebevakning 

Nyhetskanaler och sociala medier skapar möjligheten att nå ut och integrera med en bredare publik. 

Därtill möjliggör dessa medier, men även underlättar för enskilda personer att ta del av nyheter 

och händelser som sker i hela världen. 

 

Den 3 september 2015 exploderade nyhetskanaler runt om i världen med en bild av en 3-årig pojke 

som hittats död vid stranden i Bodrum, Turkiet (Smith 2015). De kommande månaderna präglades 

nyhetssidor om flyktingar som sökt sig till Europa och om deras hemska rutt samt levnadstillstånd. 

Detta uppmärksammade den kraftiga flyktingströmmen som blev ett hett ämne samt ett aktuellt 

ämne i dagens samhälle. 

 



3 
 

Rapporteringen av 3-åriga Alan som hittades död vid stranden skapade stora och ständiga 

förändringar i Europa och EU:s flyktingpolicy. Organisationen Gula Båtarna startades utifrån en 

insamlingskampanj med syfte av att rädda liv genom att undsätta flyktingar i sjönöd i den grekiska 

övärlden. Under mindre än fyra månader rapporterades det att Gula Båtarna räddat 1600 människor 

som hamnat i nöd under flykten över havet mellan Turkiet och Grekland. Samtidigt har det 

beräknats att sammanlagt 390 000 människor har på flykt tagit sig över Medelhavet för att nå 

Europa. (Thurfjell 2016) 

 

Uppmärksammande av flyktingströmmen bidrog till att EU:s migrations- och inrikesministrar 

röstade JA den 25 september 2015 till EU kommissionens nya lagförslag. Detta innebar införandet 

av en tvingad kvot där 120 000 flyktingar fördelades till Grekland, Ungern och Italien, men även 

till andra EU-länder (Tronarp 2015). Kort efter att EU kommissionens nya lagförslag gick igenom 

började de europeiskan unionens medlemsländer sända militärstyrkor till landsgränserna för att 

kontrollera eller helt stänga igen gränserna. Det höga antalet av inkommande flyktingar till Sverige 

resulterade till att flera svenska politiker ställde sig bakom frågan om ”stängda gränser”. Den 12 

november 2015 beslöt Sverige att stänga sina gränser och parallellt med detta infördes en tillfällig 

inre gränskontroll. Därefter infördes ID-kontroll på passagerarfartyg, den 21 november och 4 

januari tillkom kontroller av id-handling för resande med kollektivtrafik från Danmark (Lönnaeus 

2016). I samband med att allt fler länder upprättat inre gränskontroller enades EU och Turkiet om 

ett avtal för att få kontroll över flyktingkrisen. Avtalet lagstadgar att samtliga flyktingar som tar 

sig till Grekland genom Turkiet illegalt kommer att deporteras tillbaka till Turkiet (Europeiska 

unionen. 2016). De inre gränskontrollerna i EU länderna samt avtalet mellan EU och Turkiet har 

minskat flyktingströmmen, dock beger sig människor fortfarande ut på de livsfarliga båtresorna 

(Berger 2016). 

 

1.2 Problemformulering 
I takt med teknikens utveckling kan människor privat ta del av händelser både i sina egna 

hemmiljöer men även i främmande miljöer. Nyhetskanaler och sociala medier rapporterar dagligen 

aktuella händelser som sker runt om i världen, vilket underlättar för en person att söka och ta del 

av information, samt interagera med en bredare publik (Silverstone & Hirsch 1992, 15–16). Den 

insamlade informationen och kunskapen bidrar till att forma ens perspektiv (Fulk et al. 1987). 

Konsekvensen av insamlad information från nyhetskanaler och sociala medier är att informationen 

kan vara oklart och tvetydigt med dess beskrivningar av händelser (Daft, Lengel, Trevino 1987). 

Om personen i fråga inte ifrågasätter och källkritiskt undersöker informationens grunder, leder det 

till ett vridet perspektiv skapad av medierna. Detta kan i sin tur påverka personens framtida 

handlingar, då individens tankesätt formar dess attityd. 
 

Den höga flyktingströmmen under andra halvåret av 2015 uppmärksammades i flera nyhetskanaler 

och sociala medier. Nyhetskanalerna informerade om flyktingströmmens väg till Europa, politiska 

åtgärder gällande flyktingströmmen och de lokala samhällens tillvägagångssätt att hantera 

flyktingarna. Den grekiska ön Lesbos nämndes dagligen i nyhetskanaler och blev en association 

med flyktingar. Mediebevakningen av situationen i Lesbos kan ha stor inverkan på turister och 

deras syn samt attityder gentemot turistdestinationen.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt mediebevakningen av flyktingströmmen 

påverkar turisters attityder mot turistdestinationer. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur har mediebevakningen av den aktuella flyktingströmmen påverkat svenska turisters attityder 

mot ön Lesbos i Grekland? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien har som avsikt att behandla hur turismen, med fokus på hur svenska turister berörts av den 

aktuella flyktingströmmen från september år 2015. Det vill säga svenska turisters attityder och 

tankesätt gentemot turistdestinationer. Studien avgränsar sig geografiskt till destinationen Lesbos 

i Grekland, detta är till följd av dess uppmärksamhet och områdets anknytning till 

flyktingströmmen inom massmedier. 
 

Inom mediebevakningen avgränsas information från massmedier i studien till publicerade 

nyhetsartiklar från diverse nyhetssajter och tv-nätverk. Undersökningen kommer inte ha fokus på 

politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella faktorer. Dessa faktorer kan dock 

komma att behandlas enbart för att få förståelse över situationen i Lesbos. 
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2..Metod 
 

Detta kapitel inleds med det vetenskapliga synsättet författarna av studien har under arbetet. Med 

det valda synsättet implementeras två forskningsmetoder som anses vara relevanta för studien. 

Kapitlet mynnar sedan ut till hur forskningsmetoderna strukturerades upp samt studiens 

reliabilitet och validitet. 

 
 

2.1 Val av vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutiskt synsätt, en existentiell filosofi vars syfte är förståelse av livsvärlden. Detta innebär 

att få förståelse och möjlighet att tolka mänskliga handlingar och livsyttringar (Patel & Davidsson 

2011, 28). Synsättet omfattas av fyrahuvudmoment: förförståelse, tolkning, förståelse och 

förklaring (Ödman. P-J 2004, 71). Förförståelse bygger på forskarens tidigare kunskaper och 

lärdomar samt upplevelser och känslor, vilket gör att den aldrig är neutral. Förförståelse spelar en 

central roll för att kunna tolka genom att ge inblick i det behandlade ämnesområdet. Detta bidrar 

till att studie kan gå framåt. Tolkning och Förståelse innebär att hen uppfattar ett synsätt genom 

att uppmärksamma och belysa sin egen förståelse. Synsättet bidrar till fördjupad insikt över hens 

livsstil vilket berör och förändras av det som uppfattas (Ödman. P-J 2004, 74–75). Förklaring är 

det som uppkommer fram genom tolkning, vars mening är att underlätta förståelse (Ödman. P-J 

2004, 74–75).  Inom hermeneutik innebär förklaring att forskaren tar till sig teori för att försöka 

förklara ett fenomen. Författarna av studien har valt att implementera ett sådant synsätt för studien, 

eftersom författarna söker efter förståelse. Det vill säga förståelse över; på vilket sätt 

mediebevakningen av flyktingströmmen påverkar turisters attityder gentemot turistdestinationen 

Lesbos. Svenska turisters attityder och åsikter är personliga därmed anses det hermeneutiska 

synsättet vara bäst lämpad för denna studie. 
 

2.2 Val av Forskningsmetod   

2.2.1 Kvantitativ forskning 
För att få en djupare insikt och förståelse för hur mediebevakning om flyktingströmmar i Lesbos 

påverkar turister har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats i form av strukturerade 

intervjuer.  Denna kvantitativa metod anser författarna av studien vara bäst lämpad för att kunna 

besvara hur en grupp enskilda individer ställer sig till problemet med inflytelse av massmedier. 

 

Det finns ingen absolut skillnad mellan kvantitativa forskningsmetoder och kvalitativa 

forskningsmetoder.  Metodernas angreppsätt är inriktade på att ge en bättre förståelse av samhället 

vi lever i, och hur enskilda individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra 

(Holme & Solvang 1997, 76). I ett mycket grovt och generell mening kan grundläggande skillnader 

mellan dessa två forskningsmetoder vara att; kvantitativa metoder omvandlar information till 

siffror och mängder som sedan utgör statistiska analyser. Medan i kvalitativa metoder står 

forskarens uppfattningar och tolkningar i förgrunden. Författarna av studien anser att en kvantitativ 

undersökningsform bidrar till en utökad förståelse över mediebevakningens betydelse av 
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flyktingströmmen för turisters attityder gentemot mot turistdestinationer. Valet att implementera 

kvantitativ undersökningsform är att metoden tillåter forskarna av studien, på bäst sätt, kunna 

bedöma i vilken utsträckning bland respondenterna mediebevakningen har på turisters attityder 

gentemot flyktingströmmen och Lesbos. Till skillnad från kvalitativ forskningsmetod skulle 

studien innefatta djupgående förklaringar och tolkningar bland enskilda individer men inte 

individer som en grupp. Vilket studien undersöker genom att behandla svenska turister som en 

grupp av individer med lika eller olika synsätt som förbinder de.    
 

2.2.2 Strukturerad intervju 
Målet med en intervju är att få fram information om hur respondenten själv reflekterar och beter 

sig kring olika frågor. Det vill säga vilka attityder, normer, värderingar och åsikter de har (Bryman 

2007,123). Strategin för att samla in data för denna studie har därmed varit i form av en 

surveyundersökning för att förstå hur svenska turisters attityder har påverkats av informationen 

media utger om flyktingströmmen i Lesbos. Vilket är en kvantitativ undersökningsform där den 

strukturerade intervjun tillämpades för att underlätta själva frågandet och registreringen, men även 

kategoriseringen av svaren (Bryman 2007, 123). Dessutom möjliggör den kvantitativa delen någon 

form av generalisering om urvalet är representativt (Bryman 2007, 93).  Med detta kan studien gå 

vidare genom att tolka och förstå svenska turisters attityder gentemot flyktingströmmen och i 

vilken utsträckning bland respondenterna har likasinnade synsätt om Lesbos. Vilket är orsaken till 

att författarna av studien anser att denna form av kvantitativ metod är lämpad för denna studie. 

 

Strukturerad intervju är uppbyggd på sådant vis där intervjuaren ställer frågor till respondenterna 

med hjälp av ett intervjuschema eller ett frågeformulär (Bryman 2007,123).  Intervjuschemat är i 

förväg fastställt med ett antal öppna eller slutna frågor med fasta svars alternativ. I denna studie 

bestod intervjufrågorna av totalt nio frågor varav fyra var öppna medan de resterande fem frågorna 

var slutna. Intervjuschemat används oftast även ansikte mot ansikte eftersom det är det främsta 

instrumentet inom surveyundersökningar (Gillham 2008, 115), vilket författarna av studien tog 

vara av med denna metod.   Dessutom innebär surveyundersökning att ordningsföljden på frågorna 

i en intervju eller enkät inte skiljs åt från respondent till respondent (Bryman 2007,134–135). 

Strukturerade intervjuer jämförs oftast med enkäter som kan uttala sig som verbalt administrerad 

enkät (Gillham 2008,115). Fördelen med en strukturerad intervju för studien var att få en närmare 

kontakt med respektive respondent. Dessutom ökar möjligheten att få in alla svar samt möjligheten 

att observera respondenterna under själva intervjun underlättades i jämförelsevis med enkäter. 

 

Målet med intervjun är att alla respondenter ska möta samma ”frågestimuli”, alltså att kontexten 

för samtliga intervjuer ska vara detsamma. Detta för att intervjun ska kunna säkerställa att 

respondenternas svar kan sammanställas och jämföras. Vilket kan ske om responsen utgörs av 

rekreationer på identiska frågor (Bryman 2007,123). Därmed anser författarna av studien att denna 

intervjuform vara ett passande metodval för denna undersökningen. Eftersom studien behandlar 

en grupp individer; svenska turisters och syn såväl som attityder. Dessutom ställs frågan i vilken 

utsträckning massmedier har för inflytelse kring turisters synsätt, gällande fenomenet 

flyktingströmmar som påverkar turistdestinationer.  Vilket ställs till svars genom att 

respondenterna bemöter samma ”frågestimuli”. För att intervjun ska gå på rätt sätt måste 

intervjuaren formulera sina frågor på samma sätt och i samma ordning som det står på 
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intervjuschemat, vilket inte skulle kunna göras vid ostrukturerade eller halv-strukturerade 

intervjuer (ibid). 
 

2.2.3 Sekundärdata 
Sekundäranalys är insamlad data från tidigare forskningar eller fakta från statliga myndigheter, 

exempelvis offentliga statistik (Bryman 2007, 207). Det positiva med sekundärdata är möjligheten 

att få tillgång till kvalitativt bra data genom undersökningar som inte har varit möjligt att 

genomföra av studiens egna forskare. Urvalsproceduren är rigorösa med representativa resultat. 

Därmed har författarna av studien valt att inkludera vetenskapliga artiklar, information från 

massmedia, statistik samt europeiska regelverk för att få inblick på hur världen ser ut idag inom 

ramen för studien.  Dessutom har data uppsättningarna skapats av skickliga och erfarna forskare 

eller stora institutioner (Bryman 2007, 208). Tolkningen av data varierar däremot från person till 

person, i och med att datamängden kan vara väldigt omfattande med stort antal respondenter och 

variabler (Bryman 2007, 210), vilket författarna av studien tar hänsyn till. 

 

Motivet att inkludera offentliga statistik från The World Travel & Tourism Council (WTTC) är 

för att se hur offentliga data kring turismen i Grekland jäms upp med de strukturerade intervjuerna. 

Eftersom det i nuläget inte går att få fram fakta om fenomenet och situationen i Lesbos med 

flyktingar har författarna av studien valt att inkludera och behandla denna form av sekundärdata 

för undersökning. Detta för att kunna klargöra, förstå och tolka svenska turisters syn och attityder 

kommande från mediebevakning och dess rapportering.  

 

   

 

2.3 Tillvägagångssätt/datainsamling 

2.3.1 Intervjuschema 
I syfte att förstå svenska turisters syn och attityder mot ön Lesbos, till följd av flyktingströmmen 

som framhävs i massmedia, strukturerades intervjuschemat upp med nio frågor. Där fyra var öppna 

frågor och de resterande fem frågorna var slutna frågor med fasta svarsalternativ.  Alla frågor 

formulerades på ett subjektivt sätt med ord som Du för att få fram hur respondenterna själva 

reflekterade kring respektive fråga. De frågor som ställdes var:   

 

1. Var planerar du att resa i år?   

Valet att ha med denna fråga var i syfte till att kunna kartlägga vart respektive respondent hade 

tänkt sig resa i år. Genom att kunna kartlägga och kanske även se ett mönster bland 

respondenternas val av resmål får författarna av studien en förförståelse som sedan kan tolkas till 

varför det ser ut som det gör. 

 

2. Har du varit i Grekland tidigare? 

Frågan bestod av två svarsalternativ; Ja och Nej. Denna fråga bidrar till att få en inblick samt en 

förståelse på hur pass väl respondenterna har för kännedom om Grekland. Med detta ansågs denna 

fråga vara bra att inkludera i intervjuschemat. 
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3. Var i Grekland har du besökt? 

Denna fråga behandlas som en fördjupning för fråga 2. Detta eftersom frågan utgör ett mer 

specifikt svar till vart i Grekland respondenten har besökt samt vart deras kännedom, lärdom och 

attityd om Grekland har kommit från. Vilket är nödvändigt att förstå för denna studie. 

 

4. Är Grekland ett attraktivt resmål för dig idag? 

Anledningen till att ha med en sådan fråga i intervjuschemat är för att få en uppfattning för hur 

respektive respondent reflekterar kring Greklands attraktivitet idag. Frågan bestod enbart av 

svarsalternativen Ja och Nej, och inte fler svarsalternativ som exempelvis Varken eller. Orsaken 

till detta är att författarna av studien vill få respondenternas första intryck; om Grekland är ett 

attraktivt resmål idag eller inte. 

 

5. Känner du till den grekiska ön Lesbos? 

Denna fråga ställdes i syfte till att studien avgränsas geografiskt till destinationen Lesbos i 

Grekland. Frågan består enbart av två svarsalternativ Ja och Nej, och inkluderade inte fler 

svarsalternativ som: har hört talas om Lesbos eller känner till namnet. Detta är på grund av att 

författarna av studien vill undgå tveksamma och allt för diffusa svar från respondenterna. 

 

6. Var har du fått kännedom om ön Lesbos? 

Denna fråga behandlas som en fördjupningsfråga för fråga 5. Utformandet av frågan var i syfte till 

att få en uppfattning till vart respondenternas kännedom om Lesbos kan ha kommit från. 

Svarsalternativen för denna fråga utgörs av totalt fem olika svarsalternativ, nämligen; 

Nyhetskanaler, Bekanta, Word of mouth, Annat och Jag har inte hört talas om Lesbos tidigare. 

Valet att ha dessa svarsalternativ är för att få möjligheten om att kunna klassificera var 

respondenternas kännedom om Lesbos kan ha kommit från. Dessutom inkluderas svarsalternativen 

Annat och Jag har inte hört talas om Lesbos tidigare då respondenterna själva anser att deras svar 

inte skulle vara adekvat nog för frågan. 

 

7. Vad har du för bild av ön Lesbos? 

Frågan besvarar hur respondenterna ser på ön Lesbos. Genom att överväga dessa svar med 

respondenternas svar i fråga 6 illustreras en uppfattning på vad som har påverkat respondenternas 

bild och image av Lesbos. 

 

8. Kan du tänka dig åka till ön Lesbos idag för semester (avkoppling och nöje)? 

Motivet bakom att införa en sådan fråga i intervjuschemat är för att kunna se hur stor andel av de 

50 respondenter som tillfrågades kunde tänka sig och åka till Lesbos just för nöje och avkoppling. 

Varför frågan avgränsas till just nöje och avkopplingsturism är på grund av att turismen i Grekland 

betraktas till större delen bestå av nöjes- och avkopplings turism. 

 

9. Kan du motivera varför du kan/kan inte tänka dig åka till ön Lesbos? 

Denna fråga behandlas som en fördjupning för fråga 8. Utformandet av frågan var i syfte till att få 

en förståelse över varför respondenterna kan/kan inte tänka sig åka till ön Lesbos. Genom att förstå 

orsaken bakom varför de kan föreställa sig att resa eller inte till Lesbos, uppfyller detta 

kunskapsgapet gällande syfte för resandet samt faktorer som spelar roll vid valet att resa eller inte 

för respondenterna.  
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Frågorna 4–6 samt 8 och 9 var obligatoriska frågor som ställdes till alla respondenter som deltog 

i undersökningen. Orsaken till varför det både fanns obligatoriska frågor och icke-obligatoriska 

frågor är på grund av att vissa frågor var följd frågor till förgående fråga. Därmed kunde inte vissa 

respondenter uttala sig i vissa frågor vilket bidrog till att dessa frågor inte var obligatoriska. Utöver 

detta var frågorna 1, 3, 7 och 9 öppna frågor.  Anledningen till detta var för att respondenterna 

själva med egna ord skulle kunna besvara frågorna. Genom att göra detta får författarna av studien 

en bättre förståelse över hur respondenterna själva reflekterar och tänker kring dessa frågor. Vilket 

studien även strävar efter, att få förståelse över och utifrån deltagarnas egna uttalanden i de 

strukturerade intervjuerna. 

 

Dessutom var ingen fråga ledande på något sätt mot flyktingströmmen dock var det riktad mot den 

grekiska ön Lesbos. Intervjuschemat skapades med hjälp av ett Google formulär där all data 

registrerades och sammanställdes. 
 

2.3.2 Intervjun  
Intervjun tog plats den 15 april 2016 i T-centralen och Centralstation i Stockholm under 

eftermiddagen. Alla intervjuer skedde ansikte mot ansikte med hjälp av ett Google formulär och 

iPads. Intervjuerna tog upp till 5–6 minuter, där respektive författare av studien genomförde 

intervjuerna. Samtliga respondenter tillfrågades innan intervjun om det kunde tänka sig delta samt 

en kort beskrivning vad intervjun handlade om innan själva intervjun drog igång. Detta är på grund 

av att inte påtvinga någon att delta i studien. Samtliga respondenter som deltog i undersökningen 

gjorde det frivilligt. Intervjun bestod totalt av 50 respondenter.  
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Stickprovet med de strukturerade intervjun är relativt litet i jämförelse med folkmängden i Sverige 

vilket kan få intervjun att betraktas ha en lägre form av reliabilitet. Detta anses till följd av att 50 

respondenter som deltog i undersökningen inte är tillräcklig stark nog för att representera alla 

svenska turister eller turister från Sverige. Därmed går det inte att fullständigt säkerställa att alla 

svenska turister har ett viss sorts attityd mot flyktingströmmen i Lesbos. För övrigt är inget 

empiriskt mått fritt från mätfel dock handlar reliabiliteten mer om i vilken utsträckning ett 

empiriskt mått innehåller slumpmässiga mätfel (Sverke 2004, 55). All respons i undersökningen 

transkriberades mer eller mindre ordagrant vilket även togs in i beräkningen av mätfel i och med 

att alla ord är olika laddade. Författarna av studien är fullt medveten om detta och arbetar för att 

vara neutral och objektiv kring all insamlad data. 

 

All sekundärdata i denna studie behandlas som en kompletterande ansats av kvalitativa data till 

den kvantitativa forskningsmetoden. Motivet att inkludera information från massmedia om 

flyktingströmmen i Lesbos är för att få förförståelse över det pågående och aktuella fenomenet 

under 2016. Eftersom fenomenet är pågående finns det ännu inte någon forskning som behandlar 

den aktuella situationen i Lesbos. Information från massmedia som presenteras i kapitlet Inledning 

behandlas därmed i studien som faktahantering utgiven för allmänheten. Författarna av studien 

behandlar informationen inte som problematiska berättelser utan försöker vara objektiva och få 

inblick på vad svenska turister exponerats till.  Därtill även hur mediebevakningen har påverkat 

respondenterna genom att inkludera information massmedier tilldelar världen om Lesbos och 
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flyktingströmmen. Med detta i åtanken anser författarna av studien kunna minimera mätfelen samt 

upplyfta och stärka studiens reliabilitet. Vidare har författarna av studien inte som mål att 

karaktärisera alla information från massmedia, utan undersöka presenterad information och förstå 

hur respondenterna tolkar och reflekterar kring det som belyses i massmedier.   

 

Med allt detta förblir validiteten för intervjun måttligt hög då författarna av studien succesivt 

arbetar för att erhålla en objektiv syn på all data och minimera eventuella mätfel. Eftersom 

reliabilitet förstärks med sekundärdata men även av författarnas av studiens inställning kring 

massmedia, förstärks även validiteten i studien. Då validitet handlar om i vilken utsträckning ett 

empiriskt mått faktiskt mäter det den är avsett att mäta (Sverke 2004, 62).  Vilket i detta fall är på 

vilket sätt svenska turister syn och attityder påverkas av massmedia. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta avsnitt är uppdelad i två delar, nämligen teori och tidigare forskning. Teori avsnittet är 

inriktad mot teorier som behandlar och möjligen förklarar det som studeras. Medan avsnittet 

tidigare forskning riktar mot att få förståelse över hur information och kommunikation sprids men 

även påverkar en och annan. 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Beroendeskap av mediasystemet  
Sandra J. Ball-Rokeach(1976) teori även kallad Media System Dependency har formats utifrån 

vetenskapsgrenen kommunikation. Media System Dependency teorin föreslår en integrerad 

relation mellan publik, media och det sociala systemet som in sin tur skapar en bunden relation till 

media. Det är viktigt att förstå graden av publikens beroende av mediainformation och varför 

media ändrar publikens tro, känslor eller beteende. (Ball-Rokeach 1976) 

 

Inom Media System Dependency definieras beroendeskap likt en relation med media där behov 

tillfredsställs eller uppnår uppsatta mål. Behovet kan vara allt från att hitta de mest fördelaktiga 

erbjudanden, eller behov av att få information som bidrar till att upprätthålla en känsla av 

samhörighet och förtrogenhet till världen utanför ens egna miljö. Denna form av beroende skapar 

även social stabilitet vilket visar en ökning av tillit till media för information vid sociala 

förändringar och konflikter. (Ball-Rokeach 1976) 

 

 

 
 

Figur 1. Media System Dependency Model   Källa: Maria Hassan 
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Det sociala systemet - Den sociala verkligheten är en produkt av processer genom införandet av 

samhällssystemet och strukturerandet av sociala handlingar. 

 

Mediesystemet – Mediebudskapet är inte kopplad till publikens behov dock kan det förstärka 

befintliga övertygelser eller beteendeformer. Det kan även ändra publikens beteende. 

 

Målgrupper - Graden av beroende av mediainformation varierar mellan målgrupper. 

 

Effekter - Kognitiv effekt tar form som i sin tur producerar en ny serie av händelser. Detta kan 

sedan komma att täckas av media och leda till en ökad grad av samhälleliga konflikter, förändra 

samhällsnormer eller skapandet av nya sociala grupper. 

 

(Ball-Rokeach1976) 

 

Teorin beroendeskap av mediasystem framhäver förståelse graden av publikens beroende av 

mediainformation som skapas genom integrerad relation mellan publik, media och det sociala 

systemet. Författarna av studien anser att beroendeskap av mediasystem är lämplig till studien då 

teorin förklarar relationen mellan en person, information från massmedier och samhället. Hur tro, 

känslor samt beteende kan förändras av information från massmedier.  

 

 

3.1.2 Kommunikationsprocessen   

  

Figur 2. The Communication process    Figur 3.  The Communication Model 

Källa:  SlideShare- Dalia Elshafei    Källa: Slideplayer- Jayson Blakenship  
 

Kommunikationsprocessen är en förenklad modell av kommunikationsmodellen som beskriver 

masskommunikation. Nyckelfaktorerna som presenters i modellen går i följd där respektive fas 

har distinkta karaktärer. Varje fas inleds med specifika sekvenser och information som 

transmitterar olika idéer, känslor, och attityder från person till person. Nyckelfaktorerna beskriver 

klart och tydligt hur sekvensen eller följden av masskommunikation går till. Det är dock 
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anmärkningsvärd att lyfta fram och benämna att kvalitén mellan dessa faktorer, det vill säga det 

som utgör sekvensen (encoding och decoding) är det som avgör om kommunikationen blir lyckad 

eller inte. Med andra ord om förmedlaren får fram sitt budskap med rätt intentioner till mottagarna. 

(Baines, Fill, Page 2011)     

Sender - Enheten, det vill säga personen, organisationen eller företaget som vill förmedla någon 

information. 

Encoding- informationskällans val av ord, symboler och så vidare som komponeras för att 

förmedla och transmittera rätt information och budskap. 

Message - information med ett budskap som kommuniceras ut till mottagaren. 

Channel - medel som används för att kommunicera ut information. 

Reciever - det andra änden av kommunikationsprocessen. De som tar emot information från 

utgivaren. 

Decoding - hur mottagaren tolkar och ger informationen mening. 

Feedback - tolkning och reflektioner mottagaren har som sedan förmedlas vidare till 

informationskällan, the Sender. 

(Baines, Fill, Page 2011) 

Kommunikation, ett sätt att förmedla, tolka och reflektera information. Hur personen i fråga tolkar 

utgiven information är det som beskriver hur fenomenet kommunikation sker. Där sekvenser av 

nyckelfaktorer från utgivaren till mottagaren sker som en omgående process. Teorin beskriver och 

framhäver stegvis hur kommunikation sker med de viktigaste elementen inom 

masskommunikation. Eftersom teorin avspeglar en central roll inom denna studie är det angenämt 

för författarna av studien att med hjälp av denna teori få både större men även djupare förståelse 

kring det som undersöks i denna studie. 
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3.2 Tidigare Forskning  
3.2.1 Rörelsefrihet och dess verkan 
Globalisering och rörelsefrihet är inte ett nytt fenomen utan ett accelererande rörelse som har 

bidragit till degradering av migrations barriärer men ökat mobiliteten världen över uppger 

Richmond. A (2010) i sin artikel.  

 

Vidare belyser Katsanevakis(2015) om att den främsta vägen att ta sig över landsgränserna för 

immigranter brukade vara över land. Detta förändrades dock under början av 2000-talet i och med 

Europeiska unionens förstärkta landsgränser och kontrollstationer. Det har resulterat till 

inströmning av illegal immigration vid marina områden. Antalet immigranter i de grekiska öarna 

fortsätter att öka och sedan början av år 2015 har 77 100 människor anlänt i Grekland där 60 % 

betraktas var flyktingar från Syrien (Katsanevakis 2015). Dessutom uppger hon att den främsta 

vägkorsningen för illegal immigration är genom det Egeiska havet. Där grekiska öar som Lesbos, 

Chios, Samos, Leros och Kos är till större delen påverkade. Transportmedlet som används för att 

förflytta immigranterna är små snabba gummibåtar som sedan överges och dumpas längs kusten 

när de väl anländer i land. Det är dock inte det ända som överges längs kusten vid de grekiska 

öarna utan även flytvästar såväl som kläder.  Under vissa omständigheter då exempelvis 

gummibåtar hejdas av gränspoliser och kustbevakare, river immigranterna upp gummibåten för att 

den ska sjunka, vilket tvingar gränspoliserna att rädda immigranterna istället för att tvinga de att 

återvända (Katsanevakis 2015). Till följd av detta uppger Katsanevakis att marint skräp längs 

kusten, i havets botten eller flytandes på havsytan i det Egeiska havet har ökat. Skräpet består 

främsta av gummibåtar, flytvästar, plastflaskor och kläder som stör havets ekosystem. Mätningar 

längs kusten i två olika lägen i Lesbos tyder på att nedskräpningen har ökat med 97 %. Marint 

skräp är en påtaglig skymf för visualisering och “aesthetic sensitivity” mot turister och lokala 

besökare i stränderna, samt att det kan skada människorna uppger Katanevakis. Turister tenderar 

att undvika stränder med hög koncentration av marint skräp samt att det bidrar till konsekvenser 

för den lokala ekonomin (Katsanevakis 2015).   

 

Individuella turisters kollektiva närvaro i destinationer har resulterat till permanenta verkan, likaså 

är det även med flyktingar. I viss mån tillhandahåller människorörelsen inom båda kategorierna 

inkomster och intäkter för människor och kommuner i värdlandet. Effekterna av människorörelser 

kan både betarkats vara positivt men även negativt beroende på ur vilken synvinkel det betraktas 

från. (Russell 2003) 

 

 

3.2.2 Kommunikation 
Vladutescu och Voinea(2016) diskuterar i sin artikel hur information blir en del av 

kommunikationsprocessen. Informationen eller närmare sagt budskapet informationen innehar tas 

igenom en process för att mottagaren ska förstå det som sägs. ”… the message takes shape within 

the processing of the significations used in the communicational transaction” (Vladutescu & 

Voinea 2016: 131). 

Alla former av informationsöverföring innehar något budskap vilket i sin tur omvandlas till 

kommunikation.  Det är dock efter att kommunikationen har ägt rum som budskapet träds fram. 

Fenomenet kommunikation kan beskrivas som en debatt av signifikanta avsikter och betydelser 
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som transmitteras från givare till mottagare.  Inom massmedia förmedlar det en illustrerad 

konstellation om hur verkligheten må se ut, en modifierad sanning kommande från verkligheten. 

Det vill säga en aspekt av verkligheten. (Vladutescu & Voinea 2016)  

Beroende på vilket aspekt kommunikation betraktas från omvandlas information och budskap till 

diskurser på ett eller annat sätt. Diskurser som ska förmedla själva budskapet men även uppvisar 

en rationell bild av verkligheten. Där den rationella bilden förmedlas som en reflektion av 

verkligheten. Det vill säga, metodologiskt sätt är kommunikation; processen som formar själva 

budskapet av den givna informationen. (Vladutescu & Voinea 2016) 

De tre elementen kommunikation, diskurs och budskap är bundna konstitutioner som är en del av 

domänen mening. Mening i den form där elementen bearbetas, genereras och organiseras inom 

aspekten kognitiv och lingvistisk tänkande. Skillnaden mellan dessa två tankesätt är att budskapet 

förmedlas som reflektioner av idéer inom det första aspekten medans den lingvistiska aspekten 

skapas och framträdes som känslofyllda upplevelser (Vladutescu & Voinea 2016). I kombination 

med varandra struktureras budskapet upp och ger den ”mening”. ”Mening” vars betydelse träds 

fram genom utgiven information med ett budskap som formar kommunikation inom 

kommunikationsprocessen. ” Communication ends within the discourse, the discourse ends within 

the message, more precisely within the message that concludes, in its turn, the communication 

process.” (Vladutescu & Voinea 2016: 134). 

 

3.2.3 Attityder och integrering 
I artikeln Warming Up Peace: an Encounter between Egyptian Hosts and Israeli Guests in Sinai 

har författaren D.Maoz forskat turisters och turistvärdars möten. Forskningen grundar på att 

undersöka ifall turisters och turistvärdars möten är en fördel eller nackdel, samt om mötet ger 

möjlighet till försoning. Då negativa syn och attityder gentemot varandra kan förändras och må 

bidra till fred och internationell förståelse. Studien fokuserar på möten mellan judiska-israeliska 

turister och arabiska egyptiska värdar i Sinai. År 1967 hamnade Israel och egyptiern i konflikt som 

resulterade till ett 6-dagars krig. Författaren beskriver förhållandet mellan de två länderna efter 6-

dagars kriget med att “The Peace between the two countries remained frozen or ’cold’, 

characterized by the absence of war and threats, but also distrust.” (Maoz 2010: 66) 

 

Maoz fann det även intressant att studera israelernas respektive egyptiernas attityder gentemot 

varandra, före och efter mötet i Sinai. Studien visade att 2/3 delar Israeler som deltog i studien 

ansåg att mötet med egyptierna inte ändrade deras inställning till egyptierna. Samtidigt uppgav 

många israeler att de inte hade något intresse av att bilda någon form av relation med egyptierna 

heller. Israeler beskrev egyptier som våldsamma, aggressiva samt förträngda människor. Den 

negativa attityden mot egyptier skapades oftast utifrån möten med polismän och soldater vid 

landsgränsen; “I don’t like the Egyptians at all… I usually meet the officers and policemen… they 

harass us, they are harassers, harass in checking for weapons and drugs, making trouble for 

Israelis and for Bedouins.” (Maoz 2010:72). Minoriteten som gjorde ett försök att lära känna 

egyptier beskrev egyptier som moderna, utbildade, varm och hade samma mentalitet som israeler. 

De fann många likheter mellan israeler och egyptier. Denna minoritet av israeler som skapade en 

relation med egyptierna var de som var öppna för mötet med lokalbefolkningen i Sinai, och inte 
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enbart polismän och soldater som stod vid landsgränserna (Maoz 2010). Enligt egyptierna som 

deltog i studien framställdes israeler som dåliga människor i egyptiska medier. Baserat på media, 

hade de flesta människor en dålig bild av israeler, de var arroganta och såg ner på egyptierna. 

Israeler beskrevs med hårda ord: “Before I came to Sinai I thought the Israelis were the Devil, I 

never met them, just read about them in the papers, and saw them on TV, heard from people. All 

people on the street [in Egypt] hate them” (Maoz 2010:78). Efter mötet med de israeliska turisterna 

ändrade majoriteten av egyptierna sin inställning till dem och insåg att de var mycket lika. Teorin 

om turism relaterad kontakt minskar fördomar och negativa effekter bekräftades i studien. Däremot 

påstod enbart några israeler ha bildat ”relationer” med egyptierna, medan många egyptier påstod 

sig ha skapat ”vänskap” med israeler. (Maoz 2010) 
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4. Empiri 
 

Kapitlet är uppdelade i två olika delar där respektive del behandlar och presenterar insamlade 

data från 1. Årliga rapporter från WTTC Greece och 2. Redovisning av de strukturerande 

intervjusvar. All presenterad data är i syfte till att förstå massmediers inflytande och turisters 

attityder gentemot Lesbos. 

 

 

4.1 Tourism council - Hur turismsektorn har sett ut? 
Enligt WTTC rapport från 2016 har turism- och resesektorn under 2015 växt med 2,8 % vilket 

passerar den globala ekonomins tillväxttakt (2,3 %) såväl som andra stora sektorer. Totalt har 

turism- och resesektorn genererat 7,3 triljoner USD (9,8 % av global GDP/BNP) och främjat 284 

miljoner jobb, vilket är ekvivalent med 1 av 11 jobb i den globala ekonomin. Inom det senaste året 

har säkerhet och trygghet varit av intresse och i rampljuset, vilket förmodligen kommer att bidra 

med svårigheter i de kommande åren. “Incidents such as the ones we observed with shock and 

sadness in recent months will not stop people travelling, as the world continues to go about its 

business” (WTTC Greece 2016:3). 

 

Visitor exports 

Kostnader inom landet som kommer från internationella turister, både affärs- och fritidsresenärer, 

inklusive kostnader för transport. Med andra ord intäkter för landet som är en kostnad för turister. 

 

Foreign visitor arrivals 

Antalet ankomster av utländska besökare inkluderande en dags och övernattande 

besökare(turister) i landet. 

Diagram 1. Visitor exports and international tourist arrivals  

 
Källa: World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2016 Greece 
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Inkomster kommande från utländska besökare genererade 14,8 biljoner euro i Grekland under 

2015 (WTTC 2016). Under 2014 generades 12,2 biljoner euro (WTTC 2015) från utländska 

besökare i Grekland medan under 2013 gick det upp till 11,0 biljoner euro (WTTC 2014). Under 

2016 beräknas det att stiga med 2,2 % samt att landet förväntas dra till sig 24 021 000 

internationella turister (WTTC 2016). 

 

 

Direct contribution to employment 

Antalet jobb generade direkt från turism- och resesektorn, sektorn inkluderade jobb inom hotell, 

resebyråer, flygbolag och andra transport färdmedel inom service, dock ej allmänna färdmedel 

som pendeltåg. Hit räknas även aktiviteter från restauranger och nöjesindustrier som direkt baseras 

på turister. 

 

 

Diagram 2. Direct contribution of travel and tourism to employment 

 
Källa: World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2016 Greece 

 

Turism- och resesektorn genererade 401 000 jobb under 2015 vilket motsvara totalt 11,3% jobb i 

Grekland. Dessutom förväntas det växa med 0,6 % under 2016 det vill säga upptill 403 500 jobb, 

och motsvara 11,5% av totala arbetstjänster (WTTC 2016). Under 2014 visade det sig generera 

340,500 jobb (9,4 % av totala arbetstjänster) i Grekland (WTTC 2015), medan under 2013 låg det 

på 319 500 jobb vilket motsvarar 8,9 % av totala arbetstjänster i Grekland (WTTC 2014). 
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Direct contribution to GDP   

GDP(BNP) genereras av industrier som arbetar direkt med turister, inkluderade hotell, resebyråer, 

flygbolag och andra transportmedel/färdmedel, såväl som restauranger och nöjesindustrier som är 

direkt kopplade med turister. Vilket dessutom är ekvivalent med den totala turism-och 

resekostnaden inom ett land. 

 

Diagram 3. Direct contribution of travel and tourism to GDP 

 
Källa: World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2016 Greece  

 

Det direkta kapitaltillskottet från rese- och turismsektorn till BNP var under 2015, 13,3 biljoner 

euro motsvarande av 7,6 % av BNP (WTTC 2016). Under år 2014 låg det på 11,8 biljoner euro 

motsvarande av 7,0 % av BNP (WTTC 2015). Medan under 2013 beräknades kapitaltillskottet 

ligga på 11,2 biljoner euro (6,5 % av BNP) (WTTC 2014). Inom 2016 beräknas det dock falla 

med 0,5 % det vill säga till 13,2 biljoner euro (WTTC 2016). 
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4.3 Strukturerad intervju 
Den empirisk undersökning utfördes i form av strukturerade intervjuer för att få förståelse över 

svenska turisters syn och attityder gentemot Grekland och Lesbos, samt vilken kännedom de har 

över ön Lesbos. Sammanlagt genomfördes 50 strukturerade intervjuer med 50 respondenter. 

 

Fråga 1 Var planerar du att resa i år? 

Undersökningen visade att Spanien är ett populärt resmål hos respondenterna under sommaren 

2016 följd av Frankrike, det näst populära resmålet hos respondenterna. Utav de 50 respondenter 

som deltog i intervjuerna svarade 3 personer att de planerar att resa till Grekland under detta år, 

2016. Majoriteten av de länder som nämndes är belägna i Europa, exempel på dessa länder är; 

Portugal, Kroatien, Italien, England samt Tyskland. Länder som respondenterna uppgav utanför 

Europa var; Syd Korea, USA, Turkiet och Chile. (se bilaga) 

 

Fråga 2 Har du varit i Grekland tidigare? 

Utifrån intervjuerna framgick det att 54 % av respondenterna, det vill säga 27 av 50 respondenter 

har tidigare besökt Grekland medan de resterande 46 % (23 av 50 respondenter) av respondenter 

hade inte besökt Grekland tidigare. (se bilaga) 

 

Fråga 3 Var i Grekland har du besökt? 

Intervjuerna tyder på att Kreta är det mest besökta resmålet, följt av Aten och Korfu. Andra resmål 

som nämndes är Rhodos, Alexandroupolis, Sparta samt Santorini. Utav de 50 respondenter som 

deltog i intervjuerna svarade två personer att de har tidigare besök ön Lesbos. (se bilaga) 
 

Fråga 4. Är Grekland ett attraktivt resmål för dig idag? 

Diagram 4. Greklands attraktivitet 

 

 

 
                      

En relativ stor del av respondenterna ansåg att Grekland är ett attraktivt resmål idag, 42 % (21 av 

50 respondenter) av respondenterna, medan majoriteten 58% (29 av 50 respondenter) ansåg att 

Grekland inte är ett attraktivt resmål.  
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Fråga 5. Känner du till den grekiska ön Lesbos? 

Flertalet av alla respondenter som deltog i undersökningen, det vill säga mer än en tredjedel (70 

%) kände till den grekiska ön Lesbos och mindre än en tredjedel (30 %) gjorde inte det. 
 

 

Fråga 6. Vart har du fått kännedom om ön Lesbos? 

Diagram 5.  Vart kännedom om Lesbos kommer från   

 

 
 

 

Majoriteten av respondenterna som deltog fick kännedom om Lesbos via Nyhetskanaler (25 av 50 

respondenter) följd av Bekanta (17 av 50 respondenter). Dessutom visar det även sig att flertalet 

av respondenterna (14 av 50 respondenter) inte alls kunde uttala sig om detta vilket bidrog till att 

de föll inom kategorin Jag har inte hört talas om Lesbos tidigare.   

 

Fråga 7. Vad för bild har du av ön Lesbos? 

Flertalet av respondenternas uttalanden om deras bild och syn på den grekiska ön Lesbos visade 

sig vara förknippa med flyktingar. (se bilaga) 

 

Nedanför presenteras några av de kommentarer respondenterna uppgav om deras syn på Lesbos: 

”Måste vara fylld med flyktingar. Det står alltid skrivet online om flyktingar som kommer till 

Lesbos” 

”Grekiska gamla myter, numera flyktingar som kommer dit” 

”Just nu är ön väl inte så eftertraktad för turister” 

”Lesvos är där många flyktingar är”   

 

En liten del av respondenterna hade ingen bild av ön Lesbos och besvarade frågan med att säga; 

”Ingen bild” 
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Fråga 8. Kan du tänka dig åka till ön Lesbos idag för semester (avkoppling och nöje)? 

Diagram 6.  Kan du tänka dig åka till ön Lesbos idag för semester (avkoppling och nöje)? 

 

 

 
 
 

Utav alla 50 respondenter som deltog i de strukturerade intervjuerna ansåg 24% (12 respondenter 

av 50) att de kunde tänka sig och åka till ön Lesbos för semester. De resterande 76% (38 av 50 

respondenterna) angav att det inte kunde göra detta. 

 

 

 

Fråga 9. Kan du motivera varför du kan/ kan inte tänka dig åka till ön Lesbos? 

Motiveringen bakom varför somliga respondenter inte skulle kunna tänka sig resa till Lesbos för 

avkoppling och nöje var främst på grund av den stora flyktingströmmen. Respondenterna yttrade 

sig med att säga: 

 

”ingen turist ställe lägre för familj och barn. Har blivit flyktingmottagning” 

”Inte som turist men som hjälp i en hjälp-organisation” 

”Vill helst åka runt i Asien” 

”Om jag skulle resa till Grekland, skulle jag hellre se Aten. Dessutom gillar jag verkligen inte 

solsemester /semester i alltför varma länder.” 

”Absolut inte… för mycket problem. Ingen plats för avkoppling” 

(se bilaga) 

 

Fastän att majoriteten av respondenterna inte kunde tänka sig resa till ön Lesbos, visar det sig dock 

att en del respondenter kunde tänka sig att göra detta. Deras motivering var: 

 

”Vill resa överallt så skulle kunna resa hit också.” 

”För att det är fint där” 

”En fin ö med god natur som resten av Grekland” 

(se bilaga) 
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5. Analys   
 

Kapitlet behandlar författarnas betänk över empirin genom att dra kopplingar till teorier och 

tidigare forskningar. Sammankopplingen mellan alla dessa delar är att förstå svenska turisters 

syn och attityd mot turistdestinationer som belyses i massmedia. Det vill säga granskandet av all 

insamlad material i studien gällande situationen i Lesbos. 

 
 

 

World Travel Tourism Council 

Turismsektorn är ett av Greklands största inkomstkällor och skapar en ekonomisk tillväxt som 

genererar nya arbetsmöjligheter samt importerar och exporterar valuta.  Till följd av 

flyktingströmmen har det uppkommit delade uppfattningar om hur turismen kommer att se ut 

under sommaren 2016. Statistik från WTTC belyser att hotellavbokning av privata turister har ökat 

till 20 % samt att det beräknas anlända 25 kryssnings fartyg i hamnen av Lesbos. Vilket är en 

minskning med 21 kryssnings fartyg från 2015. Samtidigt uppger svenska charterbolag att 2016 

blir ett grekiskt år för svenska turister. Detta beror på att antalet bokningar till Grekland har stigit 

med över 10 %. Ökningen av svenska turister i Lesbos är dock oklart. Vidare lyfter data från de 

strukturerade intervjuerna att majoriteten av de svenska turisterna som deltog i undersökningen 

planerar inte att semestra i Lesbos eller Grekland överhuvudtaget år 2016. Detta hänger dock inte 

med det massmedier uttalar sig om med grekiskt år för svenska turister. Dessutom beräknar WTTC 

att Grekland kommer locka till sig 24 021 000 internationella turister under år 2016, vilket är färre 

än förgående år. Minskningen med antalet ankomster av utländska besökare beror på den 

genomgående transformationen grekiska öar och Grekland som ett helt land befinner sig i. En del 

av respondenterna i den strukturerade intervjun uppger även att de har valt att selektera bort Lesbos 

och därmed Grekland som en turistdestination att semestra i. Ett beslut som har genererats till följd 

av all information de har exponerats till om flyktingströmmen i Grekland genom massmedier eller 

bekanta. Oberoende av vad massmedier väljer att belysa har detta mer effekt på människan än 

statistik från myndigheter då hen exponeras till informationen lättare. Med detta strider 

uppfattningarna ytterligare om svenska turisters syn på Lesbos och Grekland gentemot statistiken, 

då information från massmedier och statistik inte jämns upp. 

  

Turismberoende destinationer som Lesbos och där hela landet Grekland har turism som en viktig 

inkomstkälla förblir flyktingströmmen en svår hanterad situation. WTTC uppger att turismen 

(rese- och turismsektorn) i Grekland alstrade 13,3 biljoner euro under 2015, motsvarande av 7,6 

% av BNP, dock beräknas det falla till 13,2 biljoner euro under 2016.  Trots det genererade 

turismen 401 000 jobb under 2015 och det förväntas stiga upp till 403 500 jobb detta år, 2016.  

  

Avtalet mellan EU och Turkiet har bidragit till en minskning av anlända flyktingar. Rapporteringar 

tyder även på att 120 000 flyktingar som anlänt har fördelats bland ett antal europeiska länder och 

däribland i Grekland. 
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Beroendeskap av mediasystem 

Sandra J. Ball-Rokeach teori, Media System Dependency, introducerar relationen mellan media, 

människans behov och tillfredsställelse. Informationen som utges av massmedier påverkar det 

sociala systemet genom att strukturera sociala handlingar. Den strukturerade intervjun visade att 

majoriteten av respondenterna som deltog i intervjun fick kännedom om Lesbos via Nyhetskanaler 

(50%) följd av Bekanta (34%). Intervjuerna tyder även att, fastän en stor andel ansåg Grekland 

vara ett attraktivt resmål var det enbart 3 av 50 respondenter som hade planer att resa till Grekland 

under 2016. Inställningen beror på massmediers inflytande i Greklands och Lesbos image. Media 

påverkar människans sociala handlingar som förstärker befintliga övertygelser, beteendeformer 

samt kan ändra beteenden. I sin tur leder detta till en effekt där mediesystemet påverkar 

respondenternas åsikter och attityder om Grekland. Respondenternas syn över Grekland som ett 

oattraktivt resmål uppnås i samband med att de anser att deras behov och tillfredsställelse inte kan 

uppnås i Grekland. Vilket uppstår av information som visas i media om den höga 

flyktingströmmen i den grekiska ön Lesbos. Den ökade uppmärksamheten av flyktingströmmen 

innebär en förändrad syn hos respondenterna över ön och landet i sig. Flertalet av respondenterna 

uppgav en bild av ön som kopplades till flyktingar och beskrev öns image med följande 

påståenden; 

 

 ”Lesbos är där många flyktingar är”  

”Just nu är ön väl inte så eftertraktad för turister”  

”Grekiska gamla myter, numera flyktingar som kommer dit”  

 

Samtliga möten den enskilde turisten upplever i turistdestinationen, oavsett om det är med en 

flygvärdinna eller en taxichaufför är det ett viktigt moment inom turistindustrin. Varje moment är 

viktig då det påverkar och ändrar personens attityd rörande turistdestinationen till det bättre eller 

sämre. I Maoz studie framkom det även att kontakt bemötandet inom turismen ändrar attityder och 

inställningar, medan fördomar och negativa attityder förmildras. Eftersom människor har stort 

förtroende för media är det lätt att bilda en åsikt som enbart grundas utifrån informationen 

massmedier utger utan att ha upplevt det själv i förstahand. Maoz framför i sin studie hur 

egyptiernas och israelernas attityder gentemot varandra ändrades efter turism relaterad kontakt. 

Han beskriver att egyptiernas och israelernas negativa uppfattning om varandra uppstått på grund 

av massmedierna och hur de har porträtterat den andre i respektive hemland. Efter turism relaterad 

kontakt bemötande, har respektive part ändrat sin inställning angående varandra. Detta illustrerar 

hur viktigt vikten av turism bemötandet är och hur stark inflytande media har över människan. I 

det här fallet; svenska turister. Majoriteten av respondenterna uppger att de har tidigare besökt 

Grekland men planerar att resa till ett annat land i sommar. Dessutom kan flertalet av 

respondenterna inte tänka sig åka till Lesbos trots att de har upplevt landet och dess kultur vid ett 

tidigare tillfälle. Den dagliga rapporteringen om ön Lesbos i massmedia kan ha påverkat 

respondenternas attityd att resa till Lesbos eller Grekland i allmänhet. En destinations bild tar stor 

vikt när det gäller att vara attraktiv för turister. Katsanevakis framför även i sin studie att turister 

tenderar att undvika stränder med hög av marint skräp. Detta beror på att marint skräp är en 

påtaglig skymf för visualisering och “aesthetic sensitivity” mot turister och lokala besökare i 

stränderna, samt att det kan skada människorna. Dessutom belyser hon att individuella turisters 

kollektiva närvaro lik flyktingars närvaro resulterar till permanenta verkan i destinationen och dess 

image för världen.   
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Kommunikationsprocessen   

Skrift, tal och exponering till massmedia är tre distinkta sätt att förmedla och tolka information. 

Information som kommuniceras ut från givare till mottagare är det kommunikationsprocessen 

består av. Kruxet med detta är dock hur pass väl budskapet förmedlas från givaren samt om 

mottagare tolkar och förstår det givaren vill säga. Därmed består kommunikationsprocessen av ett 

antal faser där varje fas triggar och transmitterar olika idéer, känslor och attityder från person till 

person beroende av själva informationen. Parallellt med detta bör det även ses över hur relationen 

mellan informationsgivaren (the sender) och mottagaren (the reciever) ser ut då det har en 

påverkande effekt av budskapet. 

 

Kommunikationsprocessen inom perspektivet massmedier som informations givare signalerar att 

de fyra primära faserna; Sender, Message, Channel och Reciever är orienterad bland hur 

information från dessa medier skall nå ut till allmänheten.  Allmänheten, mottagarna i denna studie 

förblir därmed; det svenska folket och de svenska turisterna. Det vill säga respondenternas sätt att 

ta emot informationen (the message) från massmedia (the sender) genom att bryta ned, koda, tolka, 

förstå och inte minst skapa en uppfattning(Decoding) kring det som de har exponerats till. Det som 

belyses inom massmedia kring flyktingströmmen är hur krissituationer har bidragit till enorma 

människorörelser. En rörelse där fler och fler människor försöker fly från sitt hemland av ett antal 

olika anledningar.  Rörelse av dessa flyktingströmmar har resulterat till att människor vandrar upp, 

genom Europa och berör länder som Grekland.  Resultatet från den strukturerade intervjun 

framhäver även att; 70% av respondenterna hade kännedom om Lesbos medan 30% inte hade det. 

Vidare lyfts det även fram att kännedomen om ön till större delen ha kommit från Nyhetskanaler 

(50%), bekanta (34%) och en okänd källa (28%) uppger respondenterna. Hur personer kommer 

till mötes av en situation och genom olika medel påverkar det hens attityd och syn beroende på 

vad informationen framhäver. Att bli informerad av flyktingströmmen i Grekland och Lesbos 

behöver inte nödvändigtvis betyda att hen varken har positiv eller negativ ställning till 

situationen.  Åtskillnaden mellan positiv och negativ ställning gentemot, positiv och negativ syn 

och attityd, är att de partiska ställningarna kan innefatta en helhetsuppfattning kring sådana 

situationer. Medan synen och attityden är en följande handling och tankesätt som träds och formas 

fram då hen ställs till svars vid exempelvis, resonemanget att; resa till Lesbos under denna 

tidsperiod. Det vill säga tanken att kunna resa till Lesbos trots alla omständigheter och med allt 

som belyses i massmedia. Dessutom har även diskurser som lyfts fram med bekanta en inverkan 

på synen och attityden respondenterna har. 

 

Kommunikationsprocessen leds och efterföljs på liknande sätt, dock förblir mottagaren givaren 

(the sender) i detta led om informationen sprids från person till person. En process som leds och 

sprids vidare från sekundärkällor och inte primärkällor till mottagarna. Beroende på vart 

information kommer ifrån samt ens individuella ställning till en fråga berör detta även individens 

attityder mot det tolkande budskapet från den utgivna informationen.  34 % av respondenterna 

uppgav kännedom om Lesbos var via bekanta. Detta tyder på att informationen om situationen 

med flyktingströmmar i ön har kommit från en sekundärkälla. Vilket belyser att en bekants 

inflytelse har större påverkan i respondenternas tankesätt än vad massmedia har. Respondenternas 

relation till massmedia och dess bekanta är olika, olika i den mening att information, budskap och 

trovärdighet är krafter som vinklas och tolkas olika beroende på källa.  Däremot bör det inte 

fastställas att ens tankesätt i sig är oföränderlig. Människans tankesätt formas och är ständigt under 

utveckling med alla kunskaper hen tar till sig och exponeras till. 
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Mediabevakning kan anses vara det främsta men även det mest simpla sättet att ta del av 

information som händer världen över. Information som förmedlas genom diverse medel som 

exempelvis massmedier. Fastän massmedier och mediabevakning bidrar till att mottagaren av 

informationen tar del av världsnyheter är det kommunikationsprocessen som bidrar till en skapad 

uppfattning och attityd bland människor. Processen kan både var direkt från primärkällan, 

massmedia eller från sekundärkällor, enskilda individer, bekanta, familj och så vidare.     

 

Mottagarens sätt att dekryptera information är första steget till att skapa en uppfattning, medan 

attityden är det som formas genom kommunikation, kommunikation från massmedia eller 

bekanta.  Utöver detta har en del respondenter en direkt anknytning till Grekland, då de tidigare 

har besök och upplevt landet i förstahand. Detta antyder på att de har en direkt koppling till hur 

Grekland, men även Lesbos är och var under deras besök. En syn och attityd som har förändrat 

deras bild av Grekland då flertalet av respondenter numera talar om Grekland och Lesbos med 

uttalanden som: 

 

 ”Grekiska gamla myter, numera flyktingar som kommer dit” 

”Just nu är ön väl inte så eftertraktad för turister” 

  

 

Vladutescu och Voinea(2016) diskuterar att kommunikation, budskap och diskurs  är det som 

skapar mening. Mening i den följd där flera element bearbetas och sammanfogas, vilket i sin tur 

leder till skapandet och bildandet av individers uppfattning, attityd och syn. 

  

Utöver detta indikerar artikeln att budskapet med informationsöverföring inte kommer fram förrän 

efter kommunikationen. I detta sammanhang kan det konstateras att meningen med 

informationsöverföring via massmedia är att konstruera en bild av hur verkligheten i Lesbos och 

Grekland ser ut. Däremot bör det belysas att information kommande från massmedia endast är en 

konstellation av Lesbos, en aspekt av hur verkligheten ser ut i ön men inte transparent sanning. 

Följande porträttering av situationen i Lesbos tillsammans med flyktingar, skapar och omvandlas 

sedan till diskurser bland svenska turister och därav respondenterna i studien. Diskurser som 

respondenterna själva genom kommunikationsprocessen tillsammans med kognitivt och 

lingvistiskt tänkande skapar budskapet med informationen de har exponerats till. Oavsett vart 

informationen kommer från, det vill säga genom bekanta eller nyhetskanaler är det reflektioner av 

verkligheten som skapar budskapet. 

 

Massmedias grundläggande eller huvudsakliga syften är att informera allmänheten. Informationen 

massmedia förmedlar har i avsikt ett budskap de vill föra fram, dock ombildas ett nytt betraktande 

av budskapet av mottagaren utifrån deras egna tolkningar.  Detta innebär att informationen 

massmedia vill förmedla överensstämmer inte alltid med hur mottagarna ser informationen. 

Tolkningen av informationen kan variera från individ till individ vilket leder till att budskapet kan 

vara och ses olika.  När budskapet diskuteras med bekanta beläggs egna tankar och känslor 

gällande budskapet i budskapet. Det vill säga diskurser träds fram där diskussioner med bekanta 

påverkar budskapet med ens egna tankar och känslor. I undersökningen uppgav 76% av 

respondenterna att de inte kunde tänka sig åka till ön Lesbos. Som en uppföljningsfråga ombeds 

respondenterna motivera varför de inte kunde tänka sig åka till Lesbos.  
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Respondenterna svarade med att säga;  

 

”ingen turist ställe lägre för familj och barn. Har blivit flyktingmottagning” 

”Inte som turist men som hjälp i en hjälp-organisation” 

”Om jag skulle resa till Grekland, skulle jag hellre se Aten. Förutom jag inte gillar verkligen 

stranden semester/semester i alltför varma länder.” 

 

Inställningen till att inte åka till ön Lesbos kan ha formats och uppkommit utifrån informationen 

massmedia har förmedlat angående flyktingströmmen i Lesbos. Respondenterna kan även ha 

påverkats av bekanta vid diskussioner kring denna händelse. Porträttering av ön relaterad med 

flyktingar, skapar och omvandlas till diskurser bland svenska turister och därav respondenterna i 

studien. Detta har då alstrat respondenternas attityd och syn mot ön Lesbos. 
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6. Slutsats 
 

Kapitlen besvarar den uppsatta frågeställningen samt de slutsatser författarna av studien har 

kommit fram till. 

 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt mediebevakningen av flyktingströmmen påverkar 

turisters attityder mot turistdestinationer. 

Avsikten med massmedia är att informera det offentliga samhället om aktuella händelser i världen. 

Genom att kommunicera och sprida händelser som äger rum i världen, illustrerar massmedia en 

form av verklighet. För mottagaren är informationen som förmedlas av massmedia deras syn på 

världen.  Denna information som tillhandahålls av massmedia är grunden för skapandet av en 

attityd och syn gentemot rapporterade händelser.  

 

Massmedians belysning och rapporteringar kring situationen i Lesbos visar sig ha haft en effekt 

på svenska turisters attityd och syn gentemot ön.  Detta är då rapporteringarna antas vara 

verkligheten och inte en konstellation av verkligheten på ön. Ett av de mest betydelsefulla data i 

studien visar att majoritet av svenska turister avstår därmed att resa till Lesbos. Detta på grund av 

dess tolkning och förståelse de har fått utifrån informationen om den aktuella situationen i Lesbos 

gällande flyktingströmmen i massmedier. Till följd av det har flertalet av respondenterna även fått 

kännedom om ön via nyhetskanaler. Dessutom jäms inte statistiken och de strukturerade 

intervjuerna upp med hur turismen kommer att se ut i Grekland år 2016. Insamlade data tyder på 

att svenska turister avstår från att resa till Grekland och att det inte kommer att bli ett grekiskt år 

för svenska turister som massmedia påstår. Parallellt med detta tyder statistik från WTTC på en 

minskning av turismen år 2016 från det förgående året. Vidare resoneras synen och attityden 

svenska turister har kring resandet till Lesbos utifrån syftet med resandet. Då det primära syftet är 

att semestra och koppla av väljer majoriteten att inte färdas dit, detta skapar attityden att inte åka 

till Lesbos då synen blir en oönskad semester destination. 

 

Attityd och syn bildas utifrån individens enskilda uppfattning av information de har exponerats 

för. Sättet att ta till sig information skiljer sig från individ till individ, och informationen 

massmedia vill förmedla överensstämmer inte alltid med hur mottagarna ser informationen. Detta 

leder till att budskapet skiljs åt.  Oberoende av vart informationen kommer ifrån, direkt från 

massmedia eller bekanta, förblir kommunikationsprocessen ledningsvis densamma. Vilket tyder 

på att svenska turisters attityder och syn gentemot turistdestinationen träder fram först efter 

kommunikationen har tagit plats. Trots att respondenterna skapar sin egen uppfattning bland det 

som rapporteras förblir utgångspunkten det som antyds i massmedia. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att mediebevakningen av den aktuella flyktingströmmen i 

Lesbos har bidragit till att svenska turister anser ön som en oattraktiv semesterdestination. En 

inställning och syn som svenska turister har upptagit från massmedia. Attityden och synen utgår 

ifrån den enskilde individens förståelse och tolkande av information massmedier tilldelar 

allmänheten. Däremot skapar individen sin egen förståelse och tolkning oavsett om information 

tas direkt från massmedia eller diskuteras med bekanta. Massmedia har stort inflytelse bland 

svenska turisters attityder och syn på turistdestinationer som exempelvis Lesbos. 
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7. Diskussion 
 

Kapitlet inleds med allmänna reflektioner författarna av studien har gentemot studien. Följd av 

förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

 

7.1 Reflektioner  
All insamlad data för denna studie måste tolkas med försiktighet eftersom det behandlade 

ämnesområdet; mediabevakning, flyktingströmmar, turistdestinationer och turisters attityder i 

relation till varandra är ett känsligt ämne. I och med detta har det varit utmanande för författarna 

av studien att tolka samt förstå, och därav huruvida det ska presenteras. Författarna av studien har 

som avsikt att inte vara stötande mot någon part, utan mer förstå hur massmediers belysning av 

fenomenet påverkar turisters syn och attityder mot turistdestinationer. Därmed har författarna av 

studien dels försökt att tolka och presentera data med respondenternas egna ord. Sedan uppkommer 

frågan huruvida tolkandet av all data skall presenteras med neutrala och oladdade ord och begrepp, 

då författarna av studien tolkar och uppfattar någonting negativt eller positivt. Vidare faller etiska 

och moraliska dilemman in med hur studien porträtterar turister, flyktingar och massmedier som 

en enhet i och med att studien utgår från svenska turisters syn och attityder. De 50 strukturerande 

intervjuer färgar det svenska folkets syn på turistdestinationer och flyktingar i en sådan situation, 

dock går det att diskuteras hur generaliserbar de 50 strukturerande intervjuer är samt att 

respondenterna inte var anonyma för författarna av studien. 
 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
1) I en vidare forskning skulle det vara intressant att basera en studie med en bredare 

population som kartlägger och jämföra hur olika åldersgrupper reflekterar kring liknade 

fenomen som belyses i media. 

 

 

2) Ett annat intressant område att studera är att titta på hur mycket migrationsrörelser har 

påverkat städer i det förflutna och jämföra det med nutida migrationsrörelser. Hur skiljer 

sig migrationsrörelsen från det förflutna till dagens migrationsrörelser och är effekten av 

migration densamma som i dagsläget?         
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Bilaga 

 

Bilaga 1. Intervjuschema  
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Bilaga 2. Resultat från de strukturerande intervjuerna 

 

Fråga 2. Har du varit i Grekland tidigare? 

 

  

 

 

 

Fråga 4. År Grekland ett attraktivt resmål för dig idag? 
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Fråga 5. Känner du till den grekiska ön Lesbos? 

 

 

 

 

Fråga 6. Vart har du fått kännedom om ön Lesbos? 

 

Obs. frågan var obligatorisk samt att respondenterna kunde ha medgett fler än ett svar. 
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Fråga 8. Kan du tänka dig åka till ön Lesbos idag för semester(avkoppling och nöje)? 

 

 

 

 

Resultat för de öppna frågorna 
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Bilaga 3. Karta över Lesbos 

 

 

Källa: FemmeQ 2016 
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Bilaga 4. Flyktingars rörelse genom egeiska havet  

 

 

Källa: Leadbeater 2016 

 


