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Förord 
Vi vill börja med att tacka alla som deltagit i denna studie. Tack till deltagande respondenter 

och aktörer för den tid ni tog er, utan er hade inte denna studie varit möjligt. Vi vill även 

tacka vår handledare Anita Radon som varit hjälpsam, bidragit med kritik och åsikter som 

fört processen vidare och gett oss nya synvinklar, samt till våra opponenter som även de 

bidragit med hjälpsamma åsikter under arbetets gång. Vi vill även tacka varandra för ett bra 

samarbete. 

 

Vi vill poängtera att insamlingen av data till denna studie skedde fram till november 2018. 

Eventuella händelser på de omskrivna destinationerna som inträffat senare än det har därför 

inte tagits i åtanke.  

 

Södertörns högskola, januari 2019.  

 

 

_________________________   _________________________ 

Anna Forsberg      Sandra Johander 

 

 
  



  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska researrangörer marknadsför en 

krisdrabbad destination för att kunna locka tillbaka turister. Vi ville även se hur 

konsumenterna ser på marknadsföringen och från deras perspektiv, se vad de anser skulle få 

dem att resa till en destination efter en kris. Studien har avgränsats till Egypten och Turkiet 

där politisk oro har pågått sedan några år tillbaka och påverkat turismen negativt. I studien 

har en kvalitativ metod använts genom att tre semistrukturerade intervjuer med 

researrangörer genomförts, samt två fokusgruppsintervjuer med konsumenter.  

 

Resultatet av studien visade att den marknadsföringsstrategi som både researrangörer 

använder sig av och som konsumenterna uppfattar som mest effektiv är en 

prissänkningsstrategi. Resultatet visade även att för att locka tillbaka turister till just dessa två 

destinationer har de marknadsföringsmässigt satsat på att lyfta fram säkrare alternativ, såsom 

stora hotell och all inclusive istället för utflykter och äventyr som tidigare, till låga priser. 

Dock ansåg flera respondenter i fokusgrupperna att för mycket fokus har riktats på ett fåtal 

målgrupper och att marknadsföringen behöver vidgas för att locka fler målgrupper att resa till 

Egypten och Turkiet. Detta för att i slutändan bygga upp volymen av turister till den som 

tidigare varit.  

 

Nyckelord: image, marknadsföring, destination branding, destinationsmarknadsföring, 

krishantering 

 

  



  

Abstract 
The purpose of this study was to examine how Swedish travel agencies market destinations 

during and after a crisis in an effort to encourage tourism's return. We also wanted to assess 

how consumers perceive marketing from their perspectives, as well as identify what methods 

influence their willingness to travel to a destination after a crisis. In an effort to provide a 

more concise analysis of the broad spectrum that encapsulates crisis destinations, we have 

focused on Egypt and Turkey, where political upheaval has been ongoing issue that has 

plagued their respective tourism industries. We have applied the qualitative method during 

this study by conducting three separate semi-structured interviews with travel agents, as well 

as conducting two focus group interviews with prospective consumers 

 

The result of the study revealed that the marketing strategy that both travel agencies use and 

which consumers perceive as the most effective, is a price reduction strategy. The results also 

indicated that in order to attract tourists back to these two destinations, their efforts had to be 

focused on highlighting safer alternatives, such as larger resorts and all-inclusive packages at 

lower rates. The agencies had to move away from marketing excursions and adventures 

packages; as they posed more of a risk. However, several respondents in the focus groups 

considered that too much focus has been on a select few target groups, alluding to that the 

marketing needs to be broadened to attract more target groups to travel to Egypt and Turkey. 

By implementing this strategy it will ultimately build up the volume of tourists to the 

aforementioned destinations. 
 
Keywords: image, marketing, destination branding, destination marketing, crisis 
management  



  

Innehållsförteckning  

1.	INLEDNING	....................................................................................................................................................................	1	

1.1	BAKGRUND	.......................................................................................................................................................................................	1	

1.2	PROBLEMDISKUSSION	.....................................................................................................................................................................	2	

1.3	SYFTE	................................................................................................................................................................................................	4	

1.4	FRÅGESTÄLLNING	............................................................................................................................................................................	5	

1.5	AVGRÄNSNINGAR	.............................................................................................................................................................................	5	

1.6	DEFINITION	AV	KRIS	.......................................................................................................................................................................	5	

2.	TEORI	..............................................................................................................................................................................	6	

2.1	DESTINATIONSMARKNADSFÖRING	...............................................................................................................................................	6	

2.1.1	Image	...........................................................................................................................................................................................	6	

2.1.2	Destination	branding	............................................................................................................................................................	7	

2.2	KRIS	...................................................................................................................................................................................................	8	

2.2.1	Vad	är	en	kris?	.........................................................................................................................................................................	8	

2.2.2	Krisstrategier	och	kommunikation	................................................................................................................................	9	

2.3	TEORIERNAS	ANVÄNDNING	.........................................................................................................................................................	12	

3.	METOD	.........................................................................................................................................................................	12	

3.1	KVALITATIV	METOD	.....................................................................................................................................................................	12	

3.2	INTERVJUER	...................................................................................................................................................................................	13	

3.2.1	Semistrukturerade	intervjuer	.........................................................................................................................................	13	

3.2.2	Intervjuer	med	fokusgrupper	..........................................................................................................................................	13	

3.3	POPULATION	OCH	URVAL	............................................................................................................................................................	14	

3.4	PÅLITLIGHET	OCH	TILLFÖRLITLIGHET	......................................................................................................................................	15	

3.5	GENOMFÖRANDE	..........................................................................................................................................................................	16	

3.6	METOD-	OCH	KÄLLREFLEKTION	.................................................................................................................................................	18	

4.	EMPIRI	.........................................................................................................................................................................	20	

4.1	KONSEKVENSER	AV	DEN	POLITISKA	ORON	...............................................................................................................................	20	

4.2	RESEARRANGÖRERNAS	MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER	OCH	IMAGE	.................................................................................	21	

4.3	MARKNADSFÖRING	EFTER	KRIS	ENLIGT	RESEARRANGÖRERNA	............................................................................................	22	

4.4	MARKNADSFÖRING	EFTER	KRIS	ENLIGT	FOKUSGRUPPER	.......................................................................................................	24	

5.	ANALYS	........................................................................................................................................................................	28	

5.1	DESTINATION	BRANDING	............................................................................................................................................................	28	

5.2	IMAGE	.............................................................................................................................................................................................	29	

5.3	KRISSTRATEGIER	OCH	KOMMUNIKATION	.................................................................................................................................	30	

6.	SLUTSATS	OCH	DISKUSSION	.................................................................................................................................	33	



  

6.1	SLUTSATS	.......................................................................................................................................................................................	33	

6.2	DISKUSSION	...................................................................................................................................................................................	35	

6.3	FÖRSLAG	TILL	VIDARE	FORSKNING	............................................................................................................................................	36	

KÄLLFÖRTECKNING	.........................................................................................................................................................	I	

BILAGOR	...........................................................................................................................................................................	VI	

BILAGA	1	................................................................................................................................................................................................	VI	

INTERVJUFRÅGOR	TILL	RESEAKTÖRERNA,	EXKLUSIVE	FÖLJDFRÅGOR	..........................................................................................	VI	

BILAGA	2	.........................................................................................................................................................................	VII	

FRÅGOR	ATT	ANVÄNDA	SOM	STÖD	TILL	FOKUSGRUPPERNA	.........................................................................................................	VII	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

  



 1 

1. Inledning  
Kriser och katastrofer av olika slag kan uppstå när och var som helst och de kan vara svåra att 

förutse och kontrollera. Kriser kan väldigt lätt påverka turismen till en viss destination och 

leda till ekonomiska förluster för reseaktörer och företag inom turistbranschen (Beirman 

2003). I slutet av 2017 gjorde företaget Resia en SIFO-undersökning där de frågade vart 

svenskarna helst inte vill resa. De fem destinationer som hamnade i toppen av listan var 

Turkiet, Egypten, Ryssland, Indien och Thailand. Respondenterna i undersökningen fick även 

chans att ange orsaker till deras val där den största anledningen till att inte vilja åka till ett 

resmål var osäkerheter i landet, brist på trygghet och rädsla för terrorattacker (Resia 2018). 

 

Återhämtning från kriser eller katastrofer som i liten utsträckning går att påverka måste ske i 

olika steg. Områden behöver byggas upp efter till exempel en naturkatastrof och en viktig 

aspekt för reseaktörer både internationellt och lokalt är att få turister att återvända till de 

områden som drabbats, för att undvika stora ekonomiska förluster. Detta kan bland annat ske 

genom rätt typ av marknadsföring av destinationen (Beirman 2003), vilket är vad denna 

studie är inriktad på. Målet är att undersöka hur reseföretag arbetar med krisdrabbade 

destinationer, hur de genom marknadsföring försöker få turister att återvända till dessa, samt 

hur konsumenter uppfattar marknadsföringen av länderna. Nedan presenteras en bakgrund 

om de utvalda destinationerna för studien; Egypten och Turkiet.  

 

1.1 Bakgrund  

Varje år reser mer än hälften av svenskarna utomlands minst en gång (Mynewsdesk 2017) och 

turistbranschen är en växande bransch. Konkurrensen är hård då resandet fortsätter öka 

samtidigt som aktörerna blir fler (Tillväxtverket 2018). Eventuella kriser på turistdestinationer 

påverkar reseaktörer och företag inom turistbranschen, både lokalt och internationellt, genom 

att tillförseln av turister stagnerar eller sjunker. Detta betyder att företagen bör marknadsföra 

resmålen på ett strategiskt sätt för att få turisterna att resa tillbaka och undvika stor ekonomisk 

förlust (Beirman 2003). 

 

De senaste åren har kriser av olika slag påverkat turistindustrin både regionalt och globalt. 

Både Egypten och Turkiet har länge varit populära turistdestinationer och researrangörer i 

Sverige har arrangerat resor till landet i över 50 år (Företag A). I en SIFO-undersökning som 

Resia gjorde i slutet av 2017 kom Turkiet på första plats av länder som svenskarna helst inte 

vill åka till (Resia 2018). Inför sommaren 2016 minskade turismen till Turkiet med 40% 
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jämfört med tidigare år (SVT 2016). Den största anledningen till detta var den politiska oron 

som utbröt i landet år 2016. År 2014 hade Turkiet nästan 37 miljoner utländska besökare, 

men efter 2016 hade antalet sjunkit till 25 miljoner (Andreassen 2017).  

 

Även Egypten hamnade högt upp i samma SIFO-undersökning som nummer två över 

destinationer som svenskar helst inte åker till (Resia 2018). Sedan 2010 har turismen till 

Egypten halverats, detta på grund av terrorattacker och de politiska oroligheterna som råder i 

landet (Hamidi-Nia 2017). De politiska oroligheterna startade med den Arabiska våren som 

inleddes år 2010 men eskalerade under år 2011. Den Arabiska våren bestod av protester mot 

orättvisor, regimer och demografiska reformer som spred sig över arabiska länder i 

Nordafrika och Mellanöstern (Avraham 2015), vilket även Turkiet drabbades av. Även 

terrorattacker har drabbat Egypten och droppen för deras turistindustri blev när ett ryskt 

flygplan kraschade i landet och Ryssland hävdade att det var en terrorattack. Detta ledde 

bland annat till att både Ryssland och Storbritannien ställde in alla sina flygresor till Turkiet 

(SVT 2015). 

 

Politisk oro är något som kan påverka en destination under lång tid. Ofta handlar det inte om 

en enskild eller specifik händelse utan det kan vara utdraget och pågå under flera år, vilket 

kan göra det ännu svårare för turismnäringen att återhämta sig (Beirman 2001). Detta är fallet 

i både Egypten och Turkiet då turismnäringen har minskat nämnvärt under flera år. Hur 

arbetar då researrangörer för att få turisterna att vilja resa tillbaka till de krisdrabbade 

destinationerna? Vilka metoder finns och hur används dessa? Vad anser konsumenterna om 

ämnet? Dessa frågor resulterar i problemdiskussionen nedan.  

 

1.2 Problemdiskussion  
Händelser som sker runt om i världen sprids lätt och snabbt på olika medier. Internationell 

media är en av de aktörer som har stor förmåga att påverka när det kommer till 

informationsspridning om kriser som sker, något som i vissa fall kan leda till att landets image 

blir negativt påverkad och konsumenters intresse av att resa till vissa destinationer minskar. 

Medan kriserna varierar är påverkan på turistindustrin mer förutsägbar då den med största 

sannolikhet kommer att ta skada (Prideaux et al 2008). 

  

Att turistnäringen påverkas negativt kan i vissa fall leda till att en stor del av landets ekonomi 

tar skada. Turistnäringen är viktig för många länder och vissa destinationer är helt beroende 

av turismen för att överleva. Det finns även många internationella reseaktörer som livnär sig 
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på turism som även de kan påverkas av minskat resande. Detta gör att det är av stor betydelse 

att reseaktörer har både kunskap och strategier för att bibehålla turismen efter eventuella 

kriser (Ritchie 2003).  

  

Morakbati et al (2014) beskriver att det finns en stark koppling mellan en positiv image hos 

en destination och en ökad tillväxt inom turismnäringen vilket gör att en skadad image kan 

leda till problem. Avraham och Kettler (2015) menar att det i flera fall har visat sig att 

avbokningar av flyg har ökat och att hotellreservationer minskat nästan direkt efter att en 

nyhet har släppts om inträffad kris på destinationen. Ett exempel på detta är när en explosion 

på en flygplats i Thailand ledde till att en femtedel av de internationella turisterna och cirka en 

tredjedel av de inhemska turisterna som bokat resor i landet avbokade dessa (Rittichainuwat 

& Chakraborty 2009). Att effekter som dessa är vanliga beror på att destinationers image är 

oerhört viktiga för konsumenter. När en destination befinner sig eller nyligen befunnit sig i en 

kris krävs det därför flera åtgärder för att återbygga förtroendet från allmänheten och det kan 

ta tid för turismen att återhämta sig (Avraham & Kettler 2015).  

  

Avraham och Kettler (2017) menar att så kallad vanlig platsmarknadsföring inte är effektivt 

för en destination i kris då effekten av denna marknadsföring elimineras när en destination 

förknippas med risker för turister. Dessa risker kan vara till exempel naturkatastrofer, 

kriminalitet, politiska oroligheter eller annan typ av minskad säkerhet på destinationen. 

Muhwezi et al (2017) skriver även att faktorer som har stor påverkan på konsumenters bild av 

ett land är brottslighet, terrorism och konflikter inom landet eller med andra länder. Avraham 

och Kettler (2017) menar att i dessa fall tar de här tankarna över som första tanke hos turisten 

vilket minskar viljan att resa till denna destination. Beirman (2001) nämner att en kris eller 

konflikt på en specifik ort dessutom kan påverka turismen i hela landet och även sträcka sig 

till omkringliggande länder vilket tyder på att säkerhetsrisken är något som påverkar 

potentiella turisters resande till stor del.  

  

Flera forskare rekommenderar att använda krismarknadsföring vid inträffade kriser istället för 

den vanliga marknadsföringen som används. Krismarknadsföring kan definieras som 

återuppbyggandet av relationer gentemot kunder och intressenter, samt 

marknadsföringsinstrument som stöd till ett företag för att kunna hantera kriser. Denna typ av 

marknadsföring öppnar upp för nya forskningsområden gällande utveckling och metoder för 

att skydda sig mot krisernas konsekvenser (Masiukiewicz & Howsan 2015). Tidigare 

forskning konstaterar att anpassad krismarknadsföring är en viktig faktor när det kommer till 
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återhämtningen av turismen på en destination efter en kris eller katastrof (Hystad & Keller 

2008). Specifika marknadsföringsstrategier har visat sig vara mer effektiva än att använda sig 

av bred och ofokuserad kommunikation (Peters & Pikkemaat 2005). Detta tyder på att 

anpassade strategier inom marknadsföringen bör vara en viktig punkt att ha i åtanke för alla 

aktörer som kan tänkas bli påverkade av kriser och katastrofer på turistdestinationer.  

  

Tidigare forskning som berör ämnena krishantering och destinationsmarknadsföring 

förekommer till en viss del men inte i en stor mängd. Forskningen har till störst del fokuserat 

på hur en naturkatastrof påverkar en destination och hur arbetet lokalt efter denna bör se ut, 

förklarar Beirman (2001). Forskning om hur politisk oro kan påverka en destination har 

däremot inte undersökts lika mycket. Vid en naturkatastrof är medierapporteringen ofta kort 

och intensiv medan politisk oro vanligtvis pågår under en längre period och därför rapporteras 

om under längre tid. Detta gör att effekten på turismen kan bli annorlunda jämfört med 

naturkatastrofer och att andra åtgärder kan behöva tas när det kommer till krishanteringen 

(Beirman 2001). Något som konstaterats är att strategierna kan se olika ut och passa olika bra 

beroende på vilken typ av kris eller katastrof det handlar om. Varje händelse är unik och det 

går inte alltid att använda samma sorts strategier för alla händelser, vilket gör det till ett mer 

komplext område (Mair et al 2016).  

  

Även om området är brett och komplext är marknadsföring viktigt både för att bibehålla 

befintliga kunder och för att skapa nya kundrelationer (Zhang et al 2016). Därför kommer det 

i denna studie undersökas hur svenska researrangörer arbetar med marknadsföringen när det 

gäller krisdrabbade destinationer, både från ett företagsperspektiv och från ett 

konsumentperspektiv. Studien kan användas för att till viss del komplettera den tidigare 

forskning som finns inom ämnet.  

  

Problemdiskussionen har lett oss vidare till syftet och frågeställningarna nedan. De kommer 

att ta oss ett steg närmre bättre kunskap och förståelse om hur researrangörer kan gå tillväga 

vid marknadsföring av krisdrabbade destinationer och hur det fungerar för dem.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska researrangörer marknadsför 

krisdrabbade turistdestinationer. Fokus kommer att ligga på två utvalda destinationer som 

varit drabbade av politisk oro. Utifrån detta har vi utformat en frågeställning.  
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1.4 Frågeställning  
- Hur marknadsför svenska researrangörer destinationer efter en kris och hur uppfattas 

det av konsumenter? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsat sig mot svenska researrangörer. Med svenska researrangörer syftar vi 

på researrangörer och resebyråer som har verksamhet i Sverige. Vi har avgränsat oss till 

Egypten och Turkiet som destinationer då dessa två destinationer låg i toppen av de länder 

som svenskar helst inte vill åka till enligt Resias SIFO-undersökning (Resia 2018). 

Avgränsningen av dessa länder har även valts eftersom det handlar om relativt aktuella 

händelser, samt att de faller inom samma spektrum då de båda drabbats av politiska 

oroligheter och konflikter.  

 

1.6 Definition av kris 
Kriser och katastrofer kan förekomma i flera olika former. I teoriavsnittet beskrivs det mer 

utförligt hur en kris kan definieras. I denna studie definierar vi kris som en negativ händelse 

som har drabbat ett land/en destination och som lett till att turismen har minskat. I detta fall 

handlar det om politiska oroligheter som pågått under en längre period. Krisen som har 

drabbat en destination kan i sin tur påverka olika aktörer som har verksamhet i landet. De 

företag som undersökts i studien är tre av de ledande researrangörerna i Sverige vilket gör att 

en kris som drabbar ett av de resmål de erbjuder inte bidrar till att hela företaget sätts i en 

kris, då deras produktportföljer är stora. Däremot kan de påverkas av kriserna sekundärt, 

exempelvis ekonomiskt.   
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2. Teori 
Utifrån det syfte och de frågeställningar som tagits fram kommer teorierna nedan ligga till 

grund för den kommande analysen. Teoriavsnittet innehåller olika typer av kriser och 

motsvarande handlingsstrategier, teorier som är mer anpassade för krisdrabbade 

turistdestinationer, samt mer allmänna teorier om destinationsmarknadsföring.  

 

2.1 Destinationsmarknadsföring 
Precis som vilken annan produkt eller tjänst som helst är turistdestinationer i behov av 

marknadsföring för att uppnå det resultat som eftersträvas. Konsumenter har bokstavligt talat 

en hel värld av destinationer att välja mellan och konkurrensen om konsumenterna är hög 

(Fyall & Garrod 2005). Enligt Swarbrooke & Horner (2007) är marknadsföringen av 

turistdestinationer en av de mest komplexa formerna av marknadsföring när det kommer till 

nöjen. Detta då det finns många olika intressenter med i själva utvecklandet av produkten och 

det kan vara svårt att ha kontroll över och tillfredsställa alla. Walls & Wang (2011) menar att 

destinationer bör behandla sin produkt likadant som andra sorters produkter. Något som 

skiljer sig från fysiska produkter är dock att upplevelser inte är likadana för alla och är väldigt 

föränderliga, vilket bland annat kan göra det svårt för turister att få korrekt kunskap om 

produkten. Information om vad destinationen kan erbjuda kan till viss mån samlas in men 

något som även är viktigt för konsumenters beslutfattande är vilken bild de har om 

destinationen. Författarna menar att en attraktiv bild av en destination leder till att 

konsumenters intresse att besöka denna ökar markant (Walls & Wang 2011).  

  

2.1.1 Image 

Inom marknadsföring i stort men också inom destinationsmarknadsföring är image ett viktigt 

begrepp. Morgan et al (2004) förklarar att begreppet destinationsimage ofta beskrivs som de 

associationer, intryck och övertygelse en konsument har av en destination. Marknadsförarens 

roll är att skapa, visa och nå ut med en verklig image av en destination (Hankinson 2004). Att 

skapa en stark och positiv image kan innebära ett ordentligt lyft för en destination, likväl som 

för ett företag eller en person. En image kan tas fram genom känslor, idéer och 

föreställningar. Bilden som tas fram representerar en förenkling av en större mängd 

information som vi har om en destination. Reseaktörer i sin tur gör sitt bästa för att visa vilka 

faktorer som gör att just de/den destinationen är den bästa och mest lämpliga för det 

kundsegment de riktar sig mot. Effektiva och integrativa strategier, baserade på en förståelse 
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av hur marknaden fungerar, är därför en nyckel till framgångsrik marknadsföring av 

destinationer (Walls & Wang 2011). 

  

Att skapa en stark destinationsimage är även ett kraftfullt verktyg för att erhålla 

konkurrenskraft på marknaden, då en image influerar konsumentbeteendet till stor del. 

Potentiella turister baserar till stor del sitt beslut om vart de ska åka någonstans på vilken 

destination som, enligt dem, har mest attraktiv image. Bilden av en plats och attityden som 

finns hos turisten mot denna bild är en viktig byggsten i hela processen om köpbeslut, ända 

från att ett behov har uppstått fram till utvärderingen av ett köp (Foroudi et al 2018).  

  

Ofta påverkas inte konsumenter lika starkt av andra marknadsföringsstrategier som just 

image. Konsumenter som inte besökt en plats tidigare och därför inte har så mycket egna 

erfarenheter och kunskap att gå på när det gäller val av destination gör att val utifrån image 

ofta kan vara ett första steg mot ett beslut (Govers et al 2007). Ibland kan det till och med 

vara så att det inte spelar någon roll om en image stämmer överens med verkligheten, utan 

turistens föreställningar är det som är mest väsentligt (Cooper et al 2004). 

  

2.1.2 Destination branding 

Destination branding kan definieras som ett sätt att kommunicera ut en destinations unika 

identitet, att skapa ett varumärke av en plats. Detta sker genom att särskilja sig från andra 

konkurrerande destinationer (Florek 2005). Det finns enligt Florek (2005) två viktiga delar i 

detta: identifiering och differentiering. Identifiering involverar en utläggning om själva 

produkten, att helt enkelt identifiera vad destinationen är och kan erbjuda. Det är ofta lättare 

att urskilja vad en fysisk produkt erbjuder, medan en destination i stället innehåller många 

olika fysiska och icke-fysiska attribut. Det kan därför vara mer komplext att skapa ett 

varumärke av en destination, men det är ändå en viktig del i marknadsföringen (Fan 2006). 

Utöver identifikationen bör en destination differentiera sig från konkurrenter. Detta baseras 

på konsumenters upplevelser av destinationen som skiljer sig från upplevelser de fått på 

andra ställen och kan till exempel vara ett stort utbud av restauranger eller storslagen natur 

(Qu et al 2011). Kärnan i destination branding är att bygga en positiv image, vilket gör att 

dessa två begrepp är nära sammankopplade med varandra. Tillsammans utgör de en stor del 

av marknadsföringsarbetet och spelar en betydande roll när det kommer till konsumenters 

beslut om att resa samt nöjdhet efter resan, vilket kan leda till positiv spridning och 

återkommande besökare (Stepchenkova & Li 2014). Ett starkt varumärke kan enligt Morgan 



 8 

et al (2004) bidra till att konsumenter betalar ett högre pris för en produkt eller service, 

gentemot en produkt eller service med ett svagt varumärke. 

  

Att skapa ett starkt varumärke hos en destination är något som kan ta tid och vara svårt, 

samtidigt som konkurrensen är hög mellan destinationer och deras förmåga att attrahera 

besökare. Omdömen och åsikter om en destination, vilket påverkar dess varumärke, sprids 

snabbt och lätt. Mun till mun-metoden har alltid varit en effektiv metod för att sprida budskap 

(Stepchenkova & Li 2014) och idag går det desto fortare tack vare teknologin. Braun et al 

(2014) menar att effekten av så kallad traditionell varumärkesmarknadsföring, alltså slogans 

och loggor, inte fungerar på samma sätt när det kommer till destinationer. Det anses inte vara 

lika effektivt utan en destination kan istället skapa ett starkt varumärke genom exempelvis sin 

historia, kultur, miljö eller befolkning. 

 

2.2 Kris 
2.2.1 Vad är en kris?  

Santana (2004) menar att turism och kris inte vanligtvis används i samma kontext, utan 

turism är oftare kopplat till nöje, avkoppling och säkerhet. Detta trots att kriser sker och bör 

uppmärksammas av alla involverade inom turistindustrin. En kris påverkar alla inblandade, 

allt från besökare till reseaktörer etcetera (Santana 2004).  

 

Ritchie (2003) skriver att flertalet forskare har försökt definiera skillnaden mellan en kris och 

en katastrof för att lättare kunna förstå sig på dessa fenomen och slutligen kunna hantera och 

förebygga både kriser och katastrofer. Det är viktigt att förstå skillnaden, menar Ritchie 

(2003), för att kunna ta fram de strategier som fungerar bäst för den situation företaget 

befinner sig i. Bland annat har Pauchant och Mittoff (1992) definierat en kris som störningar 

som fysiskt påverkar ett helt system och hotar dess grundläggande antaganden och kärna. 

Faulkner (2001) har istället definierat kris som handlingar eller bristande handlingar som stör 

en organisations löpande funktioner. Faulkner menar vidare att skillnaden mellan en kris och 

en katastrof ligger i att en kris är mer självförvållat, till exempel otydliga strukturer, medan 

en katastrof istället är oförutsägbara förändringar som inte kan kontrolleras.  

  

Även Beirman (2003) har försökt definiera skillnaderna mellan en kris och en riskabel 

situation/fara. Detta menar Beirman görs genom att till exempel ta fram svar på frågor som: 

”kan detta hota säkerheten för turister?” eller ”har flygbolag dragit in eller planerat att dra in 

flygrutter till destinationen?”. Han ger exempel på tretton olika frågor och menar att om 
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svaret är ”ja” på fler än tre av frågorna bör problemet klassas som en kris. Om svaret däremot 

är “nej” på fler än tre frågor bör problemet klassas som en riskabel situation/fara och det 

menar Beirman löses bäst med ärlighet eller diskretion och kan då behandlas på ett 

annorlunda sätt är kriser (Beirman 2003).  

 

Vidare finns det enligt Parsons (1996) tre olika typer av kriser: 

1. Omedelbar kris – detta är en kris som sker utan varning och där företaget inte har någon 

möjlighet till krigsförberedelse.  

2. Framväxande kris – dessa typer av kriser växer fram under en tid och ger då företagen 

chansen till att stoppa eller minska konsekvenserna av krisen.  

3. Oavbruten kris – dessa kriser pågår under en längre tid, allt från veckor upp till flera år.  
 

2.2.2 Krisstrategier och kommunikation  

Även om det kan vara svårt för företag att förutse eller kontrollera en kris finns det strategier 

för att minska riskerna och för att förbereda ett effektivt arbete när en kris väl händer. Kash 

och Darling (1998) menar att det inte är en fråga huruvida en kris kommer att hända utan 

snarare när den kommer att hända och det är därför viktigare att fokusera på hur förberedda 

företaget är med sin krishantering. Till exempel menar Beirman (2003) att ett 

krishanteringsteam behöver upprättas och att detta team bör arbeta med att framhäva 

destinationen. Han menar att det är viktigt för aktörer att ha en bra relation till media och PR 

och att ärlighet och öppenhet mot media är bäst i den mån det är möjligt. Dock menar han 

även att det ibland inte går att vara helt öppen och ärlig och att de då måste välja vad som 

förmedlas till allmänheten och vad som hålls utanför. Efter att krisen tagit slut menar 

Beirman (2003) att krishanteringsteamet bör analysera statistik från innan, under och efter 

krisen, detta bör inkludera så många faktorer som möjligt. Detta steg är viktigt eftersom det 

ger en möjlighet att förebygga att liknande kriser händer i framtiden eller att komma på en väl 

fungerande strategi ifall ett liknande scenario skulle uppstå igen. Han skriver även att en 

informativ hemsida och sociala kanaler är viktigt för att locka tillbaka turister (Beirman 

2003).  

 

Det finns ett stort antal strategier för krishantering som hjälp för drabbade företag. Vissa 

består av bredare förhållningssätt medan andra innehåller punktlistor på mer exakta åtgärder 

som kan följas. Nedan följer ett urval av krishanteringsstrategier som valts ut till denna studie 

för att vidare kunna analysera hur svenska researrangörers arbetar med krishantering.  
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2.2.2.1 Image repair theory  

Inom marknadsföringen finns många teorier som har med image att göra och hur en skadad 

sådan kan repareras. Efter att en kris av något slag inträffat kan en image eller ett varumärke 

ha tagit skada och kan behöva byggas upp igen. Detta gäller oavsett om det är en destination, 

organisation eller något annat som skapat sig en egen image. Image repair theory är en central 

teori hos företag och organisationer i deras arbete med att analysera hur de på bästa sätt kan 

skapa eller återskapa sin image, samt reparera ett skadat rykte eller misslyckad 

marknadsföring. Image repair theory fokuserar på att sända ut rätt budskap för att 

återuppbygga företagets image som blivit påverkat av antingen kritik, misstänksamhet eller 

kriser av olika slag (Avraham & Kettler 2017). Det finns flera modeller som kan användas 

vid återskapandet av ett rykte eller en image inom organisationer. Två modeller inom denna 

teorin kommer att beskrivas närmare nedan.  

Nio typer av “Tourism disaster recovery messages” 
Problemet med vissa modeller inom Image repair theory är att de inte är anpassade för 

turistdestinationer. Detta då aktörer och företag på en destination inte alltid kan till exempel 

be om ursäkt för att en kris inträffat, då det ofta har berott på yttre faktorer som själva 

aktörerna inte har någon makt över. För att lättare kunna applicera teorin på destinationer 

istället för på företag finns det några modeller inom Image repair theory som är mer 

destinationsanpassade. Walters & Mair (2012) har undersökt effektiviteten hos nio vanliga 

strategier eller typer av budskap som ofta används inom destinationsmarknadsföring. Dessa 

nio är: “Business as usual”, “Community readiness”, “Solidarity messages”, “Celebrity 

endorsement”, “Restore confidence and change misperceptions”, “Spinning the unsafe image 

into assets”, “Curiosity enhancement”, “Short-term discounts/price reductions” och 

“Guest/visitor testimonials”.  

  

“Business as usual” är en av de vanligaste strategierna när det kommer till 

marknadsföringskampanjer efter en kris. Intentionen bakom detta meddelande brukar ofta 

vara att avleda konsumenter från missförståndet att det inte går att resa till en viss destination 

efter att en kris har inträffat. “Community readiness” betyder att själva samhället är redo för 

turism, vilket kan vara viktigt att påpeka då en vanlig missuppfattning hos potentiella turister 

är att de är i vägen under återuppbyggnadsfasen (Walters & Clulow 2010). Tidigare forskning 

har även visat att “Solidarity messages” kan vara betydelsefulla för att återuppta turismen. 

Dessa kan till exempel vara att turister hjälper och stöttar destinationen genom sitt besök. 

Både “Celebrity endorsements” och “Guest/visitor testimonials” handlar om att uttalanden 
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från andra kan hjälpa till med att öka turismen igen. Dessa, speciellt uttalanden från besökare, 

har ansetts vara trovärdiga och värdefulla för konsumenter som funderar på att besöka 

destinationen. Ett av de huvudsakliga målen vid marknadsföringskampanjer av denna typ är 

att återskapa en positiv image, korrigera en negativ image eller ibland skapa en helt ny image. 

Från detta mål kommer strategin om att “Restore confidence and change misperceptions”. 

“Spinning the unsafe image into assets” och “Curiosity enhancement” är relativt lika då även 

de handlar om att bygga upp en image, men spelar mer på att bygga upp en typ av nyfikenhet 

att se ett samhälles destination byggas upp igen. Till sist har vi “Short-term discounts/price 

reductions” som är en vanligt förekommande prisstrategi för att hjälpa en destination att få 

tillbaka sina besökare. Vid vissa typer av kriser/katastrofer kan även infrastruktur eller 

byggnader ha tagit skada, vilket kan göra att prisreduceringar krävs för att reflektera dessa 

nya, sämre förhållanden (Walters & Mair 2012).  

  

The multi step model for altering place image and recovery marketing 
Denna modell används också när målet är att återbygga imagen för en destination i kris. Detta 

då destinationen inte kan ta ansvar eller beskyllas på samma sätt för krisen när orsakerna är 

externa på samma sätt som en organisation eller ett företag när orsakerna varit interna 

(Avraham 2016). Detta kan till exempel gälla vid en terrorattack eller vid en naturkatastrof. 

Avraham och Kettler (2017) har istället gjort en flerstegsmodell innehållande 24 olika 

strategier. Dessa strategier har sedan delats upp i tre olika huvudkategorier; källa (source), 

målgrupp (audience) och budskap (message) även kallade SAM-strategier. Källstrategin 

koncentrerar sig på marknadsförarens ansträngningar att påverka eller ersätta källan som 

uppfattas som ansvarig för destinationens negativa bild. Ofta används internationell media för 

denna typ av strategi för att återuppbygga en destination, till exempel genom att bjuda in 

journalister till resmålet eller genom att utesluta media helt. Detta görs för att framställa en 

annan bild av destinationen än en som bara har med kriser och oroligheter att göra. 

Målgruppsstrategin fokuserar på vilka värderingar och uppfattningar målgruppen har, 

marknadsföraren försöker då hitta och lyfta de gemensamma värdena mellan destinationen 

och målgruppen. Till sist handlar budskapsstrategin om att hantera negativa budskap och 

försöka, om möjligt, vända den negativa information som cirkulerar till positiv information 

istället (Avraham & Kettler 2017). 
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2.3 Teoriernas användning 

 
Figur 1: Egen modell. 

 

Modellen ovan sammanfattar studiens främsta områden och vilka delområden som 

undersöks. Det finns många olika tolkningar av exempelvis kriser och flertalet olika strategier 

samt kommunikationssätt. Dessa kan fungera både som handböcker och hjälp för de som är 

drabbade av en kris, som vill förebygga krissituationer eller som vill jobba på sin 

kriskommunikation. Begreppen destinationsmarknadsföring och kris är kärnan i teorierna och 

har därför valts att definierats i ovan teoriavsnitt. I analysen kommer endast image, 

destination branding och kriskommunikation och strategier att tas upp.  

3. Metod 
Detta avsnitt behandlar de metoder som använts i studien. Här presenteras först en 

överblick, för att sedan beskriva de olika datainsamlingsmetoderna mer övergripande. I 

slutet av avsnittet är en reflektion gjord över de valda metoderna.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts genom flertalet intervjuer, både individuella 

och fokusgruppsintervjuer. Intervjuer är en viktig del inom kvalitativ forskning då det ger en 

syn på vad andra människor tycker och tänker om saker och ting (Alvehus 2013). Denna typ 

av metod valdes då målet som eftersträvades var djupare förståelse inom ämnet, vilket ansågs 

svårt att få med kvantitativa metoder. Det hade kunnat ge en mer övergripande bild av ämnet, 

men då utförliga svar på forskningsfrågorna kräver mer ingående information ansågs 

kvalitativa metoder passa bättre. Till studien hölls två telefonintervjuer, en personlig intervju 

och två fokusgruppsintervjuer. Efter att intervjuerna var gjorda kodades materialet för att få 

en överskådlig, tydlig och organiserad bild av datan som vidare analyserades (Marschan-

Piekkari & Welch 2004). Studien baseras även på insamlade data från vetenskapliga artiklar, 

samt relevant litteratur inom ämnet.  
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden och det finns många olika 

typer av intervjuer att använda (Lincoln & Guba 1985). Till studien genomfördes det tre 

intervjuer med respondenter som har en inblick i hur researrangörer i Sverige arbetar med 

marknadsföring. Detta för att kunna undersöka hur deras marknadsföring ser ut vid/efter en 

kris. Den intervjumetod som valts till denna studie var kvalitativa intervjuer i form av 

semistrukturerade sådana. I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide, en lista 

över olika ämnen, öppna frågor eller delar som ska beröras under samtalet. Respondenten har 

här mycket egen frihet över hur de väljer att svara på frågorna. Semistrukturerade intervjuer 

ger även chans att ställa följdfrågor som dyker upp under intervjuns gång (Lincoln & Guba 

1985). Detta ansågs vara till en fördel i denna studie, om det skulle vara något som behöver 

förtydligas eller om följdfrågor behövde ställas. Till intervjuerna utformades frågor (se bilaga 

1) som ansågs nödvändiga för studiens forskningssyfte och frågorna utformades så öppna 

som möjligt för att ge möjlighet till respondenten att utforma sina egna svar. Den här typen 

av intervju passade denna studie då det ställdes både konkreta frågor för att kunna besvara 

frågeställningen, samtidigt som frågorna var öppna och gav möjlighet till bredare svar där 

respondenten kunde ta upp det de ansåg var av betydelse. Detta ansågs vara fördelaktigt för 

att få en bred förståelse för ämnet.  

 

Denna typ av intervjumetod är en flexibel metod, vilket betyder att en del vikt behöver läggas 

på hur respondenterna uppfattar frågorna och ämnet som berörs. Respondenterna kan på 

grund av egna erfarenheter eller tolkningar ta upp olika ämnen i sina svar vilket ger en bredd 

på den information som inhämtas. Även om nya vinklar och olika synsätt kan vara intressanta 

och fördjupande hjälper användandet av den semistrukturerade intervjuformen till med att 

fortfarande hålla sig inom ramarna för ämnet, samt för att besvara forskningsfrågorna 

(Lincoln & Guba 1985).  

 

3.2.2 Intervjuer med fokusgrupper 

För att få en inblick i hur konsumenter tänker kring ämnet gjordes två fokusgruppsintervjuer. 

Två fokusgrupper togs fram med fem personer i vardera. En fokusgrupp är en form av 



 14 

gruppintervju där kriterierna är att det ska finnas flera deltagare närvarande, intervjun ska 

röra ett specifikt ämnesområde samt att det ska finnas ett fokus på gruppens samspel. 

Fokusgrupper används med fördel som komplement till andra metoder (Morgan 1998). 

Denna metod valdes då det ansågs ge möjlighet till diskussioner om ämnet som vidare skulle 

bidra till djupgående information om hur konsumenter tänker och vad de tycker är viktigt. 

Just fokusgrupper kan enligt Morgan (1998) få deltagarna att lyfta fram de aspekter och 

frågor de tycker är viktiga då samtalet till stor del styrs av deltagarna själva, jämfört med 

individuella intervjuer där det ofta är forskaren som styr över frågorna.  

 

När intervjuer med fokusgrupper hålls är det viktigt att planera och strukturera mötena för att 

uppnå ett korrekt resultat och för att syftet med metoden uppfylls. Det är en kreativ och 

dynamisk process där forskarna kan få utförlig och djupgående data, men metoden kan också 

medföra vissa svårigheter. Bland annat kan det resultera i att deltagarna påverkar varandra, 

att någon blir passiv eller tar över samtalet, eller att det som sägs inte är helt sant då 

deltagarna kan vilja imponera på varandra eller framstå på ett visst sätt. För att undvika detta 

är det bra att utse en person som håller i intervjun till moderator som kan hålla koll på att 

samtalet håller sig till ämnet, att alla får komma till tals och för att ingripa om tystnad uppstår 

(Morgan 1998). Detta togs i åtanke inför fokusgruppintervjuerna för att säkerställa att allt 

skulle flyta på så bra som möjligt.  

  

3.3 Population och urval 

Populationen innefattar alla enheter som vi önskar få upplysningar om (Holme & Solvang 

1997). I denna studie innefattar populationen personer med insyn i marknadsföringsarbetet 

hos svenska researrangörer samt konsumenter som antingen besökt eller haft funderingar på 

att besöka Egypten eller Turkiet. Detta för att de ansågs ha mer inblick i hur 

marknadsföringen kan ha sett ut/ser ut jämfört med de utan något intresse att besöka 

länderna. Då den politiska oron är relativt aktuell var det ett krav att resan eller funderingarna 

på resan skulle ha skett under de senaste åren, under eller efter att den politiska oron pågått.  

 

Då det inte var möjligt att få djupgående information från hela populationen valdes ett antal 

researrangörer ut som sedan kontaktades och intervjuades, samt personer till två stycken 

fokusgrupper. Researrangörernas valdes ut med kriteriet att de skulle erbjuda resor till 
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Egypten och Turkiet, vilka som sedan deltog i denna studie berodde på vilka som accepterade 

den intervjuförfrågan som skickades. Fokusgrupperna valdes ut genom ett snöbollsurval där 

vi tog kontakt med bekanta som med hjälp av våra kriterier, som nämnts ovan, refererade oss 

vidare till deras bekanta som kunde tänkas passa in i studiens urval. Detta gjordes eftersom 

det är att föredra att respondenterna inte har en nära relation till varandra eller gruppledarna 

(Morgan 1998).   

 

3.4 Pålitlighet och tillförlitlighet  

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning menar Lincoln & Guba (1985) att det behövs 

andra termer än validitet och reliabilitet, som normalt brukar användas inom kvantitativ 

forskning. Anledningen till detta är att det ofta inom kvalitativ forskning inte går att komma 

fram till en enda bild av verkligheten vilket gör att kriterierna för validitet och reliabilitet inte 

går att tillämpa. De föreslår två kriterier som bör vara grundläggande för en 

kvalitetsbedömning av kvalitativa undersökningar; äkthet och trovärdighet. Inom 

trovärdigheten finns fyra delar; tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet), 

överförbarhet (motsvarar extern validitet), pålitlighet (motsvarar reliabilitet) och 

konfirmering/bekräftelse (motsvarar objektivitet). Trovärdigheten i denna studie har försökt 

göras så hög som möjligt för att hålla hög kvalitet på studien, vilket förklaras tydligare nedan 

var för sig i de fyra delarna. 

 

Första delen är tillförlitlighet, vilket innebär att studien genomförts enligt de regler som finns 

samt att respondenterna som deltagit i studien får ta del av resultatet för att försäkra sig om 

att informationen uppfattats korrekt. Detta har bland annat skett genom att ställa 

kontrollfrågor inom fokusgrupperna för att försäkra oss om att diskussionen tolkas på rätt 

sätt. De intervjuobjekt som velat kontrollera sina uttalanden har också fått chans till detta.   

Överförbarheten innebär att studiens innehåll och resultat ska kunna överföras till en annan 

miljö än den undersökta, vilket informationen i denna studie anses kunna göra. Detta då 

intervjuer har hållits med flera olika researrangörer med bra insyn i ämnet samt olika 

personer från olika målgrupper i fokusgrupperna. Däremot är det svårt att säga hur 

överförbarheten är då, som tidigare nämnt, alla kriser fungerar olika. Dessutom är underlaget 

inte generaliserbart för en hel befolkning när det gäller konsumenter då endast två 

fokusgruppsintervjuer hölls. En hög pålitlighet innefattar att studiens olika processer redogörs 
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och granskas för att kvaliteten på dessa ska kunna bedömas, vilket har skett genom 

opponering och kritik från handledare och andra studenter under studiens gång. Konfirmering 

och bekräftelse innebär att inga personliga värderingar medvetet ska ha påverkat studiens 

resultat. Detta har inte skett medvetet i denna studie då vi sett till att försöka ha ett objektivt 

och öppet synsätt och inte låta personliga åsikter färga studien (Lincoln & Guba 1985).  

 

Epistemologi är en del inom metodarbetet som även kan benämnas som läran om kunskap. 

Åsberg (2000) menar att ämnet behandlar ursprung, natur, möjlighet och giltighet inom 

kunskap. Epistemologin brukar delas in i två ansatser; positivistisk och tolkningsbaserad 

(Jacobsen 2002). Denna studie faller inom det tolkningsbaserade synsättet, vilket innebär att 

det inte är en naturvetenskaplig studie där generella lagar kan skrivas. Enligt Jacobsen (2002) 

påverkar omgivningen författares åsikter och tankar, vilket ger en tolkningsbaserad ansats. 

Detta anser vi är något som skett i denna studie då vi, även om vi försöker dra generella 

slutsatser av empirin, påverkats av tankar och åsikter även om detta inte varit intentionen.  

 

3.5 Genomförande 

För att få tag på respondenter att intervjua söktes det via sökmotorn Google upp företag inom 

den relevant bransch med krav att de erbjöd resor till Egypten och Turkiet, då det är resmålen 

som varit i fokus i denna studie. Ett mail skickades sedan till den eller de personer på 

företaget som arbetade med marknadsföring eller kommunikation, då vi ansåg dessa vara bäst 

lämpade för våra frågor, med en introduktion om studien samt en förfrågan om personlig 

intervju. Några av de förfrågade företagen hade inte möjlighet att ställa upp medan andra 

föreslog via svar på mailet hur förfrågan kunde tas vidare. Den första intervjun genomfördes 

den 17 oktober 2018 med intervjuperson A, marknadschef på företag A och varade i cirka 45 

minuter. Företag A är en av de ledande researrangörerna i Sverige som erbjuder charterresor, 

paketresor, kryssningar och möjlighet att boka flyg och hotell separat. De har i Sverige cirka 

200 anställda och runt 700 000 resenärer per år. Den europeiska koncern de tillhör har 

omkring 20 miljoner resenärer per år. Då intervjuperson A inte hade möjlighet att träffas på 

ett fysiskt möte hölls intervjun över telefon. Den spelades in med respondentens 

godkännande och transkriberades i efterhand för att lättare kunna hantera informationen. Den 

andra intervjun var en personlig intervju och genomfördes den 24 oktober 2018 med 

intervjuperson B, PR- och kommunikationsansvarig på företag B. Företag B är en resebyrå 

som säljer både charter- och reguljärresor från ett stort antal ledande researrangörer, 
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flygbolag och hotell. I Sverige har de runt 260 anställda men de driver även hemsidor i 

Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Deras försäljning går upp till cirka 7 miljarder 

kronor årligen och de är ledande i Norden som återförsäljare. Intervjun  med intervjuperson B 

hölls på deras kontor i Stockholm och varade i en timme. Även denna intervju spelades in 

med respondentens godkännande för att sedan transkriberas. Den tredje intervjun hölls den 29 

oktober 2018 med intervjuperson C, kommunikationschef på företag C och varade i cirka 40 

minuter. Företag C erbjuder charterresor, paketresor, kryssningar och reguljära resor. Även 

dem är en av de större researrangörerna i Sverige och tillhör en europeiskt ledande koncern. 

Den nordiska delen av företaget har 1600 anställda och 1,5 miljoner kunder per år.  Intervjun 

med intervjuperson C genomfördes över telefon då respondenten inte hade möjlighet till ett 

personligt möte.  

 

Respondenterna till fokusgrupperna valdes ut genom ett snöbollsurval där respondenter 

valdes ut för att diskutera frågor och områden som berör denna studie. Den 27 november 

2018 genomfördes den första fokusgruppsintervjun där personer som har besökt Egypten 

eller Turkiet medverkade. Denna fokusgrupp genomfördes på Södertörns högskola då 

flertalet av respondenterna bodde i närheten och resterande hade möjlighet att åka dit. 

Gruppen bestod av fem personer och pågick i en och en halv timme.  Den 28 november 2018 

genomfördes intervjun med den andra fokusgruppen och då hade respondenterna inte besökt 

varken Egypten eller Turkiet tidigare, men haft resmålen i åtanke vid tidigare resköp. Denna 

fokusgrupp möttes på ett café i centrala Stockholm och bestod av fem personer och varade i 

ca en timme. Anledningen till att två olika inriktningar på fokusgrupperna valdes och 

separerades på var för att se om resultatet av deras svar varierade beroende på om de besökt 

landet/länderna eller endast funderat på det. Under båda fokusgrupperna agerade en av oss 

moderator och den andra antecknade. Moderatorns jobb är att styra in deltagarna på rätt 

teman men samtidigt låta deltagarna diskutera fritt (Wilkinson 1999). Antecknaren skrev ner 

teman som diskuterades under intervjun, utöver detta såg vi även till att, med deltagarnas 

godkännande spela in intervjuerna för att inte råka missa något som sades. Till båda 

fokusgrupperna hade det tagits fram ett underlag med frågor/områden att diskutera (se bilaga 

2).  
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Under datainsamlingens gång har det hela tiden arbetats på ett etiskt korrekt sätt gentemot de 

deltagande respondenterna. Detta genom att tillfråga dem om de godkände ljudupptagning 

under intervjuerna samt att respondenterna, om önskan fanns, fick läsa igenom och 

kontrollera att det de sagt tolkats på ett korrekt sätt. De respondenter som deltagit i 

fokusgrupperna valdes liksom intervjupersonerna från researrangörerna att hållas anonyma 

eftersom det inte ansågs finnas anledning till att namnge dem.  

  

3.6 Metod- och källreflektion  

Då intervjuer har skett med respondenter som jobbar på vinstdrivande företag kan kritik 

framföras mot att den information som ges inte är objektiv utan kan framställas på ett sätt 

som är positivt för företaget i fråga. Eftersom studien handlar om hur olika aktörer arbetar 

med sin marknadsföring ansågs ändå den mest korrekta informationen kunna fås av de 

utvalda respondenterna, då det är de som har insyn i verksamheten. Vi har dock varit 

medvetna under studiens gång att insamlad data skulle kunna vara positivt vinklad och har 

därför försökt ställa neutrala frågor utan egen vinkling. Vi valde också att hålla företagen 

anonyma för att studien skulle bli så objektiv som möjligt. 

 

Transkribering av muntliga intervjuer är till fördel bland annat för att det underlättar en 

noggrannare analys av vad som sades, det går att lyssna på och tolka svaren upprepade 

gånger, samt att det förbättrar minnet av vad som faktiskt sades och gör att egna tolkningar 

undviks (Lincoln & Guba 1985). En nackdel kan vara att det är tidskrävande och att 

respondenten kan hämmas av att det spelas in, dock ansågs fördelarna väga över i detta fall. 

 

Gällande fokusgrupper finns det några nackdelar, till exempel att tystlåtna personer kan ha 

svårt att få sin röst hörd eller att högljudda personer tar över diskussionen (Kreuger 1998). 

Detta försökte moderatorn undvika under intervjuerna genom att uppmuntra de som inte 

pratade lika mycket till att uttrycka sina åsikter. Vi är medvetna om att det är svårt för alla 

respondenter att få fram sina åsikter till fullo i en gruppmiljö, men kände ändå att dynamiken 

i båda fokusgrupperna var bra och att alla respondenter fick chans att framföra sina åsikter. 

Det ansågs att fokusgrupper var ett bra metodval till denna del av studien för att uppmuntra 

nya infallsvinklar och perspektiv hos respondenterna, som sedan kopplades sammans med 

deras redan befintliga tankar inom området. Något som skulle kunna ha utförts för att få lite 
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mer generaliserbara åsikter från konsumenternas sida är en enkätundersökning. Där hade vi 

dock gått miste om de mer djupgående svaren och tankarna som uppskattades i resultatet av 

denna studie. 
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4. Empiri 
I det här avsnittet presenteras den data som samlats in utifrån ovan nämnda metoder. Första 

delen innefattar konsekvenser av händelserna enligt researrangörerna, för att sedan gå 

vidare till deras marknadsföringsstrategier. Därefter redovisas både researrangörernas och 

konsumenternas syn på marknadsföring efter kris.  

 

4.1 Konsekvenser av den politiska oron  

Kulmen av den politiska oron nåddes för ungefär två år sedan. Då försvann till stor del både 

Egypten och Turkiet från turistkartan, framförallt Egypten, menar intervjuperson B. Turkiet 

hade en större volym av turism än Egypten och var fortfarande en relativt populär destination, 

även om turismen där också minskade kraftigt. Även intervjuperson C nämner att resorna 

minskat på grund av de politiska oroligheterna i både Egypten och Turkiet. Dock menar 

intervjuperson B att Turkiet började återhämta sig redan i våras och att resmålet under 

sommaren har återhämtat sig ordentligt. Vidare tror hen att detta beror på att konsumenter 

glömmer mindre kriser som hänt relativt snabbt och tar attacken på Las Ramblas i Barcelona 

som hände förra året som exempel. Då kunde de se att resorna minskade kraftigt i ungefär ett 

dygn, för att sedan återhämta sig till det normala antalet. Intervjuperson A tror att 

konsumenter glömmer fortare nu än förut och gissar att detta beror på att det har blivit 

vanligare med terrorattacker och naturkatastrofer. Detta har gjort att konsumenter blivit mer 

vana och insett att dessa händelser kan hända vem som helst och vart som helst. Ett exempel 

som intervjuperson A berättar om är terrorattackerna mot turister i Egypten under 90-talet. Då 

försvann i stort sett alla nordiska turister i 4-5 år. När oroligheterna i Turkiet utbröt kunde det 

ses en kraftig minskning av turismen men nu, ungefär två år senare, har volymen ökat till 

nästan 70% av volymen under “topp-åren”.  

 

Trots att konsumenter återvänder till områden som varit krisdrabbade snabbare än vad de 

gjorde förr är säkerheten fortfarande en aspekt som finns i åtanke vid beslutsprocessen hos 

flera av konsumenterna, vilket merparten av respondenterna i de båda fokusgrupperna anser. 

Flera respondenter i båda fokusgrupperna trodde att den politiska oron har lett till att turismen 

har minskat, men också att de minskat mer hos vissa målgrupper än andra. Framförallt hos 

barnfamiljer och de som är lite mer försiktiga av sig när de reser. Dock ansåg några av dem 

att de själva inte skulle ha några problem med att resa till länderna på grund av oron som 
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varit. En respondent i fokusgrupp 2 menade dock att hen ändå har säkerhetsaspekterna i 

bakhuvudet och att försiktigheten och tankarna på detta fortfarande sitter kvar. I fokusgrupp 1 

sa några att de inte skulle kunna tänka sig att åka tillbaka till Turkiet då oroligheterna och det 

politiska styret inte är något som de vill stötta genom att resa dit.  

 

4.2 Researrangörernas marknadsföringsstrategier och image 

Reseaktörerna som intervjuats till denna studie har alla en eller flera 

marknadsföringsstrategier som skiljer sig åt. Intervjuperson A berättar att de på företag A 

jobbar mycket med att kommunicera ut en vision. Den ska handla om att de som aktör kan 

erbjuda “årets bästa veckor” och de kommunicerar främst ut sina egna koncept och 

tillhörande hotell. Visionen riktar sig till många olika segment men anpassas också efter olika 

målgrupper, exempelvis barnfamiljer eller medelålders par, beroende på vilka de försöker nå 

ut till.  

 

Intervjuperson B säger att de använder sig av en ”ta rygg”-strategi, vilket innebär att de 

förlitar sig på att andra företag genomför marknadsföringskampanjer och att de sedan 

marknadsför samma sak. Eftersom företag B är en sökmotor och återförsäljare av andra 

aktörers resor så är det mest kostnadseffektivt att jobba på detta sätt enligt intervjuperson B. 

Detta då företag B själva med sina låga marginaler inte har råd med så mycket egen 

marknadsföring. Ett exempel på detta kan vara att om de vet att ett flygbolag har lansering av 

billiga flygbiljetter två gånger per år ser de då till att ta upp detta samtidigt i sin 

marknadsföring framför att skapa helt egna kampanjer. Intervjuperson B anser också att 

omvärldsbevakning är viktigt för att kunna försöka arbeta förebyggande vid kriser, detta har 

de ett team som jobbar specifikt med. Om teamet till exempel märker att ett flygbolag börjar 

gå dåligt eller om de ser tecken på att en naturkatastrof kan komma att inträffa i ett område 

kan marknadsföringen av både flygbolaget och området avslutas direkt, beroende på vilken 

typ av händelse det rör sig om. De försöker alltid ha full koll på alla delar av marknaden för 

att inte hamna i oförutsedda situationer som kan skada företaget eller turisterna.  

  

Intervjuperson C säger att företag C mest använder sig av massmarknadsföring, detta 

eftersom de tror att deras kunder och potentiella konsumenter finns över hela landet och hör 

till flera olika typer av segment i Sverige. De anser dock att barnfamiljer är en stor kundgrupp 
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och ser därför till att synas på TV vid familjeprogram. De har annars ingen tydlig nisch utan 

tror på att synas överallt och så ofta som möjligt för att nå så många som möjligt.  

 

De olika researrangörerna som intervjuades jobbar även med sina budskap på olika sätt. 

Företag A, som tidigare nämnts, kommunicerar ut att de har resor för alla i och med deras 

olika koncept och hotelltyper. Företag B har enligt intervjuperson B sin service som en USP 

(unique selling point) och vill gärna att konsumenter ska förknippa företaget med detta. För 

företag C är det huvudsakliga budskapet att oavsett vem du är och vart du än vill åka ska det 

finnas en resa för dig. De vill även bli sedda som en arrangör som är trovärdiga och 

ansvarstagande.  

 

4.3 Marknadsföring efter kris enligt researrangörerna 

Intervjuperson A tror att det är viktigt att vara transparent med hur det ser ut på destinationen 

för att kunna locka tillbaka turister. Hen anser även att det kan hjälpa till att fokusera på andra 

typer av resor för att fortsätta locka konsumenter till en plats. Till exempel har företag A 

satsat på att marknadsföra vissa typer av utflykter i Egypten mer framför andra. Förr hade de 

många resor och utflykter till exempelvis olika städer, monument och ”de fantastiska 

sevärdheterna”. I och med oroligheterna har de flyttat sitt fokus och i stället lyft fram 

hotellupplevelsen; bra hotell för pengarna, all inclusive och stora komplex där den största 

delen av semestern spenderas på resorten. Även aktiviteter som snorkling och båtutflykter 

marknadsförs mer, de ser till att lyfta fram detta snarare än upplevelser i storstädernas 

folkmyller. Intervjuperson A menar även på att många konsumenter kan ha en obefogat stor 

rädsla för terrorattacker och liknande händelser, då det till exempel är högre risk för 

trafikolyckor utomlands än att drabbas av en attack av något slag på grund av politisk oro:  

 

“Om man ser på det rent logiskt och statistiskt så har vi tack och lov aldrig varit med om att 

en av våra gäster har kommit till skada på grund av terrorism eller politisk oro, det har 

aldrig inträffat. Däremot har vi genom åren en del gäster som råkat ut för trafikolyckor i till 

exempel Turkiet, vilket också är tråkigt såklart. Den större risken är då alltså att köra bil i 

Turkiet.” 
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Intervjuperson B säger att de främst följer leverantörernas koncept vid marknadsföring av 

krisdrabbade destinationer. Eftersom leverantörerna, enligt intervjuperson B, inte kommer 

marknadsföra de krisdrabbade destinationerna och att de kommer dra ner på sin kapacitet på 

den krisdrabbade destinationen blir en naturlig följd av det att företag B inte heller frontar 

dessa resmål. Dock kan dessa resmål fortfarande hamna på topplistor på sidan om 

konsumenter fortsätter köpa resor dit, men ingen marknadsföring kommer göras. Det 

viktigaste enligt intervjuperson B, för att få tillbaka konsumenterna, är att pressa priserna för 

att bygga upp efterfrågan till destinationen. En kombination av prisvänliga resmål och 

nischade hotell tror intervjuperson B är nyckeln till att få tillbaka konsumenterna.  

 

Intervjuperson C tror inte att det går att locka tillbaka turister till ett specifikt område utan 

tror istället på att informera om de eventuella riskerna som finns. Hen menar att det är viktigt 

för kunderna att känna till vilka risker som finns på resmålet innan de köper en resa dit. 

Information menar hen är viktigt eftersom det ofta är brist på det som gör att konsumenterna 

väljer bort vissa resmål. Det handlar enligt dem om att ”bemöta osäkerhet med information”.  

  

Intervjuperson C berättar att de har en flexibel affärsmodell, vilket innebär att de har 

möjlighet att justera sin kapacitet till de resmål dit deras kunder vill åka. Om de inte skulle ha 

någon efterfrågan till Egypten eller Turkiet kan de lägga om sin kapacitet till ett annat resmål 

dit deras kunder vill åka. På så sätt, säger intervjuperson C, försöker de inte locka till sig 

turister till ett specifikt resmål utan de försöker istället anpassa sig efter marknaden och deras 

kapacitet och utbud efter den. Dock tar de inte någon ställning till huruvida en plats bör 

klassas som säker eller inte, istället hänvisar de vidare till Utrikesdepartementet (UD). Om 

UD hade avrått från att resa till ett specifikt område skulle företag C ställa in sina resor dit. 

Just nu avråder till exempel UD att resa till den del av Turkiet som gränsar mot Syrien, men 

företag C har inga resor dit så deras resor till Turkiet har fortsatt som vanligt.  

 

Både intervjuperson A och C nämnde även under intervjuerna att de försöker arbeta med 

återhämtning på företaget. Efter tsunamin 2004 fick företag C beröm över hur de tog hand om 

deras konsumenter. Dock berättar intervjuperson C att eftersom detta var en av de första 

riktigt stora katastroferna visste de inte riktigt hur de skulle hantera alla aspekter, och därför 

berättar hen att de “glömde bort” deras egna anställda. De fick hantera många tuffa frågor 
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från anhörigas familjer etcetera, men att ta hand om sin egen personal “föll mellan stolarna”. 

Detta menar intervjuperson C är den största läxan de tar med sig från denna katastrof och att 

om något liknande skulle hända igen är de bättre förberedda på att ta hand om både turister 

och personal.  

 

4.4 Marknadsföring efter kris enligt fokusgrupper 

Respondenterna i fokusgrupp 1 diskuterade att priset kan ha en stor påverkan på vart 

konsumenterna väljer att resa. De trodde speciellt att barnfamiljer eller unga personer med 

lägre inkomst väljer att åka till Egypten och Turkiet istället för till andra liknande länder på 

grund av priserna. Dock ansåg flera att säkerheten ändå kan ha stor betydelse för många vid 

val av resmål och att om ekonomin finns väljer troligtvis många ett resmål som känns säkrare 

framför att spara pengar. Fokusgrupp 2 diskuterade också prissättningsstrategier och huruvida 

det är en bra strategi med låga priser. De alla höll med om att en prissänkning troligen 

kommer leda till att fler vill åka till destinationen och att detta är en bra, men kortsiktig 

lösning. De nämnde även att de låga priserna var en av anledningarna till varför de haft 

resmålen i åtanke tidigare. En respondent i grupp 2 hade skiftande tankar om prisstrategin: 

 

“Det är ju bra med billiga priser, men det kanske inte funkar i längden. Resmålet får en 

lågpris-stämpel då som kanske inte blir så positiv om de vill locka ditt flera olika 

kundgrupper. Men för att locka tillbaka folk i början kan det nog fungera bra.”  

  

Något som många respondenter var överens om var att en destination som drabbats av dåligt 

rykte i och med en kris borde försöka ändra sin image. Detta genom att exempelvis, som en 

respondent i fokusgrupp 1 sade, satsa på att höja upplevelsen genom lyxiga hotell, maximal 

service och en lite mer “creddig” känsla och att resan ska hålla hög kvalitet från början till 

slut. Detta skulle innebära en del kostnader vilket en respondent i den gruppen påpekade 

kunde bli ett problem, men de var sedan överens om att det kunde vara värt att gå back 

ekonomiskt ett tag för att satsa på förbättringar och sedan komma tillbaka med en ny och mer 

högkvalitativ image. Äldre, billigare och lite risigare hotell skulle kunna tas bort för att 

istället ersättas av lyxigare och fräschare boutique-hotell för att skapa en säkrare image, 

föreslog en respondent i fokusgrupp 1. En respondent i samma grupp liknade det med en 

annan populär destination:  
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“Det borde bli lite mer creddigt att åka dit. Hela upplevelsen ska kännas exklusiv, som till 

exempel med Dubai. Där är det också mycket orättvisor men det känns ändå okej att åka dit. 

De har byggt upp ett helt paket med bra flygbolag och fina hotell, många betalar mycket för 

att åka dit tack vare den image de har byggt upp.”  

 

Något som föreslogs inom fokusgrupperna var att satsa på att marknadsföra själva 

destinationerna mer och skapa en hel image runt dessa istället för att marknadsföra hela 

landet. Ett exempel gavs av en respondent i fokusgrupp 1 angående denna idé:  

 

“Det är lite som Alperna, det känns ju som en egen destination även om området består av 

flera olika länder. Man säger inte att man ska åka till Frankrike eller Italien, utan man ska 

till Alperna. Något sådant kanske skulle kunna hjälpa vissa destinationer att koppla bort sig 

från negativa bilder”. 

 

Mer destinationsarbete där det skapas olika image, på olika platser, skulle därför kunna ta 

bort fokus från att destinationerna hör till ett otryggt land och istället bidra till fokus på vissa 

ställen som anses vara tryggare.  

 

En av respondenterna i fokusgrupp 2 tyckte inte att det behövs några speciella 

marknadsföringsstrategier bara för att det varit politisk oro, utan ansåg att hen som 

konsument slutar oroa sig över en kris när den tagit slut. Denna person ansåg att det inte 

behövs någon annorlunda marknadsföring utan att om en destination tappat besökare bör de 

bara marknadsföra sig som vanligt, men mer. Flera andra respondenter höll med eftersom de 

ansåg att marknadsföring ändå inte kan bidra till en ändrad bild av destinationen, utan det är 

snarare bilden media skapat som påverkar huruvida resenärer väljer ett resmål eller inte. De 

ansåg att det inte riktigt går att locka tillbaka turister, vilket är i linje med det som 

intervjuperson C påstod. Respondenterna kände att det skulle vara svårt för researrangörer att 

ändra bilden av destinationen och menade att den negativa bilden sprids mycket i media och 

är lättillgänglig på till exempel sociala medier. Det media rapporterar och vad som faktiskt 

händer på destinationen i fråga spelar enligt respondenterna större roll än hur 

researrangörerna marknadsför platserna. Respondenterna i den andra fokusgruppen trodde 
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precis som intervjuperson C att media påverkar bilden av destinationerna och att vissa andra 

resmål kanske inte framställs som lika farliga även om de faktiskt också är drabbade av 

politisk oro. En respondent i fokusgrupp 2 kopplade detta till att många har en bild av 

området kring Mellanöstern som otryggt då det har förekommit mycket oroligheter där, vilket 

kan leda till att länder i Mellanöstern där det inte är oroligt ändå påverkas av denna bild som 

spridits från media: 

 

“Man har ju sett mycket i media och så om saker som har hänt i Mellanöstern. Det blir att 

man tänker att det är osäkert i hela området, även länder runt omkring som kanske inte är 

drabbade. Man klumpar ofta ihop områden på ett fördomsfullt sätt”.  

 

Respondenterna i fokusgrupp 1 ansåg att de inte sett mycket marknadsföring till varken 

Egypten eller Turkiet den senaste tiden. En respondent i fokusgrupp 1 sa att hen förr såg 

mycket mer marknadsföring till Egypten och Turkiet och då mest i form av all inclusive-

hotell, men att det numera inte syns lika ofta. I fokusgrupp 2 diskuterades det att 

marknadsföringen just nu till Egypten och Turkiet fokuserar sig på barnfamiljer med stora 

resort och all inclusive-hotell. De tror att detta gör att turister känner sig säkrare eftersom att 

miljön ofta känns igen, till exempel när det finns svensktalande personal på hotellet. Dock 

ansåg flera i gruppen att det kanske inte är den bästa strategin att fortsätta med i det långa 

loppet då det kan vara svårt att komma ur denna typ av marknadsföring och således kommer 

destinationen endast att förknippas med denna typ av resor.  

 

En respondent i fokusgrupp 2 föreslog istället att under en period fokusera på all inclusive-

hotell som ett sätt för att snabbt få tillbaka destinationen på kartan, men att innan det gått för 

långt behövs det en satsning på andra målgrupper också, inte enbart barnfamiljer. Två andra 

respondenter höll med om detta då de tidigare varit mer intresserade av en resa till Egypten 

eller Turkiet men kände senare att båda destinationerna hade blivit för fokuserade på 

barnfamiljer och att detta koncept inte lockade dem lika mycket.  

 

Sammanfattningsvis har turismen minskat kraftigt och trots den allt snabbare återhämtningen 

är det fortfarande många som har säkerhetsaspekten i åtanke vid bokning av resa. Detta blir 

speciellt märkbart när konkurrensen mellan destinationer är hög. De intervjuade 
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researrangörerna har alla olika strategier de jobbar med och respondenterna i fokusgrupperna 

har alla olika åsikter om hur aktörerna skulle kunna jobba. När det kommer till 

marknadsföring efter kris har aktörer och konsumenter relativt lika tankar och idéer, även om 

konsumenterna inte tror att detta är hållbart i längden och anser att en ny image skulle vara 

fördelaktig för ökad turism till länderna.  
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer den insamlade datan från researrangörer och fokusgrupper att 

analyseras utifrån de valda teorierna och tidigare forskning, detta med studiens syfte och 

frågeställning i åtanke. 

  

5.1 Destination branding  

Destination branding handlar om att skapa ett varumärke av en plats. Det är ett sätt att 

kommunicera ut en destinations identitet och innefattar enligt Florek (2005) två viktiga delar; 

identifiering och differentiering. Fokusgrupperna tryckte på vikten av att en destinations 

identitet är något som kan påverka deras beslut som resenärer mycket. Att marknadsföra 

turistorter som egna destinationer med en egen identitet istället för som en del av ett land 

trodde fokusgrupperna kunde vara fördelaktigt, de trodde att platserna kan förknippas mindre 

med landets politiska oro genom denna strategi. Förslag i första fokusgruppen dök upp som 

handlade om att differentiera destinationer, exempelvis att skapa en mer exklusiv och lyxig 

image för att sticka ut i mängden. Detta ansåg de inte att destinationerna gör speciellt mycket 

idag, utan att det finns många likadana alternativ som konsumenterna skulle kunna välja 

istället för en destination som till exempel varit krisdrabbad.  

  

Att jobba med destination branding på resmål verkar vara en stor och viktig punkt som är 

grundläggande när det kommer till både aktörer och konsumenter. Differentiering är något 

som researrangörna har i åtanke, även om inte fokusgrupperna ansåg det vara tillräckligt. 

Enligt Qu et al (2010) handlar differentiering om att hitta vad som skiljer sig från 

konkurrenter baserat på konsumenternas upplevelser av destinationen eller aktören. Det 

aktörerna satsar mycket på är att differentiera sitt eget företag från andra liknande företag i 

branschen. Företag B vill exempelvis sticka ut genom att ha en bra service enligt 

intervjuperson B. Hen anser att det är deras USP och att de alltid ska kunna erbjuda 

konsumenterna den bästa möjliga servicen. Företag A och företag C vill båda framstå som 

aktörer som har något för alla och att de passar många olika kundsegment. Destinationerna 

som erbjuds hos de båda kan i sin tur differentieras och kommuniceras ut på olika sätt till 

olika målgrupper beroende på hur de identifieras. Intervjuperson A pratade till exempel om 

de olika koncepthotellen de erbjuder och att de kommunicerar på ett målgruppsanpassat sätt. 

Företag C däremot anser sig själva inte ha någon speciell nisch, men vill bli sedda som ett 

trovärdigt och ansvarstagande företag vilket kan antas vara en del av deras imageskapande.  
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Enligt Morgan et al (2004) kan ett starkt varumärke bidra till att konsumenter är villiga att 

betala ett högre pris för sin semester samt att chansen är större att de återkommer. Detta 

bekräftas av det fokusgrupperna trodde då de menade att en destination vars image och 

varumärke är eller blivit negativt bör försöka ändras på. 

  

5.2 Image 

Att en stark och positiv image kan ge ett ordentligt lyft till destinationerna var 

fokusgrupperna överens om. Detta stärker den teori som Foroudi et al (2018) nämner om att 

en destinations image är av stor betydelse för konsumenters köpbeslutsprocess. Denna teori 

håller även Govers et al (2007) med om, speciellt i de fall då konsumenterna inte har mycket 

annan erfarenhet om destinationen i fråga. Respondenterna i fokusgrupperna diskuterade 

kring hur de ansåg att bilden av en plats påverkar dem när det kommer till att välja resmål 

och att imagen är något både Egypten och Turkiet skulle kunna förbättra. Detta då de var 

överens om att bilden av dessa länder blivit mer negativ efter den politiska oro som varit och 

de tror att många har en sämre bild av länderna. Några av respondenterna hade ingen tydlig 

bild av hur Egypten eller Turkiet var som resmål då de inte besökt länderna tidigare. De 

baserade därför, precis som Govers et al (2007) antydde, en stor del av sina tankar om 

resmålen på den image som byggts upp av vänner och bekanta, media och marknadsföring.  

  

Image beskrivs som associationer, intryck och övertygelser (Morgan et al 2004) och det som 

respondenterna i fokusgrupperna nu associerade med de utvalda destinationerna var relativt 

lika hos alla. Flera berättade att de hade ett intryck av både Egypten och Turkiet, att det var 

resmål för barnfamiljer och sällskap som letar efter stora all inclusive-hotell.  

  

Cooper et al (2004) menade att en image inte alltid behöver stämma överens helt med 

verkligheten, utan att det är den potentiella turistens föreställning som är det väsentliga. Detta 

påstående kan jämföras med det några av respondenterna i fokusgrupperna sa om 

omkringliggande länders image. De ansåg att många länder runt omkring Mellanöstern lätt 

kan anses vara osäkra resmål på grund av att mycket har hänt i området genom åren, även om 

vissa resmål kanske är helt ofarliga. Detta tyder på att även en negativ image inte behöver 

vara sann, men att det då ändå är turisters föreställningar om platsen som spelar roll. Om 

turisten anser att ett land är osäkert och det är den image som är utbredd så väger det starkare 

än att landet faktiskt är säkert att vistas i. Det här pratar även intervjuperson A om, att många 
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turister kan undvika att resa till ställen de tror sig vara osäkra när det i själva verket är 

vanligare med olyckor och dödsfall i trafiken i ett land som av de flesta anses vara säkert.  

  

Reseaktörerna jobbar även de med image, både gällande företaget i fråga och sina 

destinationer. Utöver att marknadsföra sig på olika sätt försöker reseaktörerna att ha bra koll 

på och stor förståelse för marknaden för att kunna kommunicera ut till sina valda 

kundsegment varför just de och deras destinationer är att föredra framför andra. Walls & 

Wang (2011) menar att strategier baserade på förståelse av marknaden är nyckeln till 

framgång när det kommer till marknadsföring. Bland annat pratar intervjuperson B om att de 

jobbar med ständig omvärldsbevakning för att ha koll på marknaden, samt att de anpassar 

innehållet på sin hemsida utifrån vad som är populärast hos konsumenterna. 

 

5.3 Krisstrategier och kommunikation 

Walters & Mair (2012) tog i sin teori upp nio olika sorters budskap för krishantering som kan 

användas för krisdrabbade destinationers återhämtning. Både researrangörerna och 

konsumenterna tar upp flera av dessa strategier, även om några av punkterna lättare kan 

appliceras lokalt på en viss destination istället för hos internationella reseaktörer som har 

basen av sin verksamhet i andra länder än det drabbade. Exempel på ett budskap som är svårt 

för internationella reseaktörer att följa och är mer lämpade för lokala aktörer på destinationen 

är “Business as usual” och “Community readiness”. Det kan dock tolkas som att de 

reseaktörer som säljer resor som vanligt till ett land som är eller har varit drabbat av kris 

arbetar enligt “Business as usual”. På detta sätt jobbar de researrangörerna som intervjuats 

om inte UD utfärdat en avrådan. Att resor säljs som vanligt kan då för potentiella resenärer 

tolkas som att området fortfarande går att resa till som vanligt. Walters och Clulow (2010) 

menar att detta är viktigt för att sprida information till turisterna om att området är säkrare än 

till exempel media beskriver. Att korrekt information finns att tillgå är även något som 

intervjuperson C bedömer som viktigt. då hen anser att det ofta är bristen på information som 

gör att rädsla sprids, vilket i sin tur gör att turisterna inte vill resa till destinationen. Även 

“Community readiness” handlar om informationsspridning för att få bort turisternas 

förutfattade meningar om att de till exempel är i vägen vid en återbyggnadsfas. I detta fall 

kan UD ha en påverkan genom att de inte har någon avrådan från att resa till platsen vilket 

researrangörerna i sin tur följer. Intervjuperson C nämnde att om efterfrågan finns säljer de 

resor som vanligt, även om det har pågått eller pågår oroligheter i landet. Om inte UD går ut 
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med avrådan att resa till platsen känner de inte att något behov av att ändra på deras resmål 

finns.  

  

När det kommer till “Celebrity endorsements” och “Visitor testimonials” reflekterade inte 

researrangörerna över detta, men inom fokusgrupperna diskuterades denna strategi desto mer. 

Några ansåg att rekommendationer från vänner och bekanta kan påverka ens lust att resa till 

ett visst ställe om konsumenten varit tveksam tidigare, dock kan det också bidra till motsatt 

effekt. Något som researrangörerna arbetar mycket med är “Short-term discounts/price 

reductions”. Priserna till Turkiet har reducerats de senaste åren vilket har lockat tillbaka 

många av turisterna och även resorna till Egypten har blivit billigare än tidigare. Detta då 

efterfrågan inte är lika hög längre, men konkurrensen är fortsatt hög och priserna är därför av 

stor betydelse, vilket intervjuperson B betonade. Även fokusgrupperna höll med om detta och 

tror att prissänkningar påverkar resenärernas val, men även att det uppskattas extra mycket av 

vissa målgrupper och kan väga upp för exempelvis en mer negativ image.  

  

Beirman (2003) skriver även att upprättning av ett krishanteringsteam är viktigt i en 

krissituation. De researrangörer vi intervjuat har ett sådant och de jobbar aktivt med till 

exempel omvärldsbevakning. Här menar Beirman (2003) att det är viktigt att ha en bra 

relation till PR och media samt att vara ärlig med vad som kommuniceras ut. Det är även 

något aktörerna påpekar och som de ser till att arbeta efter. Ibland fungerar inte total 

öppenhet och ärlighet och då kan aktörerna välja vad som kommuniceras ut och vad som 

hålls internt. Exempelvis satsade företag A mycket på resor med stort fokus på hotellet och 

bad istället för utflykter och kultur efter att den politiska oron varit aktuell i Egypten. Enligt 

Beirman (2003) är det även viktigt att vara välinformerade och att ha mer information än 

konsumenterna för att kunna hjälpa till med frågor, samt att ha en stadig relation med både 

det lokala teamet och med reseindustrin i stort. Enligt intervjuperson C är det ofta okunskap 

som bidrar till att konsumenter är rädda och att korrekt information skulle kunna få dem att 

förstå att det inte är så farligt som de tror.  

  

Avraham och Kettler (2017) presenterar en modell med tre typer av strategier som kan 

användas för att reparera en destinations skadade eller negativa image. De kan användas både 

under och efter en kris och förkortas till SAM-strategier (source, audience, message).   
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Första strategin är source, eller källa. Det är enligt Avrham och Kettler (2017) vanligt att 

använda internationell media eller uteslutning av media helt för att återuppbygga en 

destination, dock anser flera respondenter i  båda fokusgrupperna att det är på grund av media 

som deras bild av Egypten och Turkiet blivit negativ från början. I dagens samhälle kan 

uteslutning av media vara svårt då de flesta anser att information om händelser i världen ska 

vara lättillgänglig och uppdaterad. Det kan därför bli svårt att i dessa fall ersätta eller påverka 

de källor som finns till den negativa bilden då det för researrangörerna inte är möjligt att styra 

vad som presenteras i media på exempelvis nyheterna. Det de kan göra i detta fall är att själva 

vara informerade och precis som intervjuperson B och C säger, ha ett bra och nära samarbete 

med media och andra aktörer för att information från deras sida ska komma ut på ett 

informativt och korrekt sätt till konsumenterna.  

  

Den andra strategin är audience, vilket i detta fall definieras som målgrupp. Marknadsföraren 

bör här försöka hitta och lyfta det som är gemensamt för destinationen och målgruppen. Detta 

är intervjuperson och företag A inne på när hen pratar om att de marknadsför mycket 

målgruppsanpassat och att de har flera olika koncepthotell som de kommunicerar ut olika 

beroende på vilka de försöker nå. Att företag B försöker hitta strategier för att hålla priser 

nere och ge bra service är också en del i denna strategi då de konsumenter som använder 

återförsäljare, som företag B, ofta strävar efter att hitta en resa till lägst pris. Enligt 

fokusgrupperna är det viktigt att sticka ut från mängden och ha något speciellt att erbjuda 

som destination för att den ska bli vald framför andra. Enligt dem är låga priser en stark 

dragningskraft för vissa, samtidigt som flera i fokusgrupperna tror att destinationerna tappar 

många potentiella konsumenter genom att mest rikta sig mot en målgrupp och anpassa sig 

efter deras värderingar och uppfattningar.  

 

Den sista och tredje strategin är message, eller budskap. Researrangörerna är överens om att 

de vill vara ärliga med den information de förmedlar och att det är viktigt att följa UD:s 

rekommendationer. Att däremot ha en god relation med media och att även vara ärliga med 

att det inte är lika farligt som vissa konsumenter fått uppfattningen om är också viktigt. Att 

finnas för sina kunder, svara på frågor och vara tillgängliga anses vara viktigt, vilket företag 
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B jobbar med enligt deras intervjuperson. Även fokusgrupperna ansåg att denna punkt är 

viktig att jobba med för researrangörerna, för att inte riskera att fel sorters budskap sprids.  

 

Det finns många olika modeller, listor med steg att följa och strategier som kan hjälpa aktörer 

på vägen att ta sig ur en kris. När det kommer till kommunikationssätt och 

marknadsföringsstrategier efter kriser så förhåller sig researrangörerna till några av de som 

tagits upp i teoriavsnittet. Även konsumenterna har många av dessa tillvägagångssätt i åtanke 

när de diskuterar om hur de tror researrangörer kan ta sig ur en kris, vilket tyder på att de 

resonerar relativt lika. En slutsats till den undersökta forskningsfrågan, som handlar om just 

detta, kommer att redovisas i kapitlet nedan.  

 

Då de undersökta researrangörerna är relativt stora företag med många olika resmål blir till 

exempel den politiska oron inte en kris för just dem, även om ländernas kriser kan påverka 

företagen och hur de måste arbeta med exempelvis sin marknadsföring. Då företagen som 

intervjuats i denna studie har en bred produktportfölj klarar de sig även om de skulle behöva 

ta bort en destination tillfälligt eller permanent ur sitt sortiment. När det kommer till mindre 

aktörer som endast har en eller ett fåtal destinationer skulle det troligtvis se annorlunda ut då 

de dels inte har lika stora finansiella resurser till marknadsföringsåtgärder, dels påverkar de 

eventuellt minskade intäkterna dem mer om en kris inträffar på ett av deras resmål. Vidare 

reflektioner om olika företags möjlighet till prissänkningar behandlas i diskussionsavsnittet. 

6. Slutsats och diskussion 
I det sista avsnittet summeras studiens resultat i en slutsats med en efterföljande diskussion. 

Frågor som kommer att behandlas är bland annat om syftet med studien har uppnåtts, vilka 

slutsatser som går att dra samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats  
Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska researrangörer marknadsför 

krisdrabbade turistdestinationer, i detta fall Egypten och Turkiet. Det har även undersökts hur 

konsumenter uppfattar den befintliga marknadsföringen som finns av de destinationer som 

valts ut. För att ta reda på detta har det genomförts tre olika intervjuer med personer som 

arbetar med eller nära inpå marknadsföringen hos researrangörer. Även två diskussioner med 

fokusgrupper har genomförts för att undersöka konsumenternas perspektiv på ämnet. 

Tidigare forskning har mestadels fokuserat på den marknadsföring som själva destinationerna 

bör genomföra av krisdrabbade destinationer, då främst efter naturkatastrofer. Denna studie 
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har istället fokuserat på hur researrangörer kan arbeta. Eftersom den delen av 

forskningsområdet varit knapphändig har denna studie bidragit med ett nytt perspektiv till 

redan tidigare forskning genom att undersöka ämnet från researrangörernas vinkel samt hur 

konsumenter har uppfattat marknadsföringen.  

  

Utifrån den tidigare forskningen som har presenterats, den teoretiska referensram som 

använts, information från intervjuobjekt och svar från respondenterna i fokusgrupperna har 

det tolkats och reflekterats över slutsatser som kommer att presenteras nedan. Under hela 

processen med denna studie har den problemdiskussionen som utformats och syftet funnits i 

åtanke.  

 

- Hur marknadsför svenska researrangörer destinationer efter en kris och hur uppfattas 

det av konsumenter? 

 

De tre researrangörer som intervjuats arbetar med olika marknadsföringsstrategier i vanliga 

fall men under/efter en krissituation arbetar de ungefär på samma sätt. Enligt bland annat 

Walters & Mair finns det flera olika typer av budskap och meddelanden som aktörer kan 

förmedla ut för att hjälpa en destination att återhämta sig efter en kris. Dessa följs någorlunda 

av de researrangörer som intervjuats till denna studie. Det som används mest och som även 

påpekas som en viktig strategi enligt fokusgrupperna är prissänkningar och rabatter. Denna 

strategi verkar enligt researrangörerna gett ett positivt resultat när det kommer till att få 

tillbaka en del av turismens tidigare volym till både Egypten och Turkiet. En av 

researrangörerna väljer även att fokusera sin marknadsföring på de delar/aktiviteter som 

anses vara säkra på destinationerna istället för att marknadsföra till exempel storstäder som 

anses vara mer riskfyllda.  

 

Deltagarna i fokusgrupperna har mestadels uppfattat marknadsföringen som inriktad mot 

vissa målgrupper, i detta fall främst barnfamiljer och de som föredrar att resa med all 

inclusive. Respondenterna anser att researrangörerna och destinationerna även behöver 

fokusera sin marknadsföring till andra målgrupper för att turismen ska kunna återgå till 

tidigare volymer helt och hållet. Det visade sig inte bli någon skillnad i resultatet mellan de 

två fokusgrupperna, trots att en av dem besökt destinationerna tidigare och en bara haft 

destinationerna i åtanke vid tidigare resköp.  
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Utöver priserna är det utifrån konsumenternas perspektiv inte mycket annat som sticker ut 

med destinationernas marknadsföring idag gentemot andra destinationers, utan de känner att 

de lika gärna skulle kunna välja andra resmål. Många av researrangörerna idag expanderar 

hela tiden sin produktportfölj med nya destinationer vilket gör att de, enligt konsumenterna, 

behöver fokusera mycket på att bygga en stark och positiv image till drabbade destinationer 

för att sticka ut i mängden. Denna studie visar på att den bild av en destination som förmedlas 

i media och vilken image som kommuniceras ut är viktig och kan påverka länge, detta styrks 

både av flera teorier i teoriavsnittet och av respondenterna i fokusgrupperna. De ansåg att 

bilden de fått från media påverkat deras åsikter och att de fortfarande känner en oro över att 

resa till Egypten och Turkiet, även efter att oroligheterna har lugnat ner sig. Uteslutning av 

media är nästintill omöjligt, det är därför viktigt att ha en god relation med dem som aktörer 

på marknaden.  

 

6.2 Diskussion  

Den tidigare forskningen som presenterades i problemdiskussionen riktade sig mest mot 

destinationer och hur de ska arbeta med marknadsföring efter en kris för att locka tillbaka 

turister till området. Denna studie har till skillnad mot den tidigare forskningen riktat in sig på 

hur researrangörer ska arbeta för att locka tillbaka turister till en destination efter en kris och 

då hur marknadsföring av dessa destinationer bör gå till, samt konsumenternas uppfattning av 

detta. Efter att ha intervjuat tre researrangörer blev resultatet något annorlunda än vad den 

tidigare forskningen visade. Den tidigare forskningen tryckte på hur viktigt det var att 

destinationerna faktiskt arbetar med återhämtningen efter krisen, detta eftersom destinationer 

som livnär sig på turismen påverkas väldigt mycket ekonomiskt om turister väljer att resa 

någon annanstans. Detta visade sig inte vara fallet för de researrangörer som vi intervjuade, 

de kan istället för att locka tillbaka turisterna till en specifik plats omfördela sina resurser till 

andra destinationer som turisterna hellre reser till. En destination har inte samma möjligheter 

till detta och även om det inte är själva destinationen som är krisdrabbad utan kanske andra 

delar av landet eller omkringliggande länder påverkas destinationen oftast av det ändå. Denna 

studie riktade in sig på Egypten och Turkiet och eftersom dessa destinationer inte varit de 

största destinationerna eller inkomstkällorna för de researrangörer som intervjuades, är det 

enklare att fördela om resurserna till andra destinationer. Vi tror att om det hade varit en 

destination som researrangörerna varit mer beroende av hade de inte varit lika intresserade av 

att omfördela resurserna till en annan destination. Om ett företag bara har resor till Turkiet är 

det inte lika enkelt att förflytta sina resurser till en annan destination. Därför tror vi att en 

politisk kris på en destination har en större påverkan på mindre aktörer som är mer beroende 
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av den destinationen och att de förmodligen behöver arbeta annorlunda med sina strategier. 

De intervjupersoner vi intervjuat tror ändå att en prissänkning skulle locka tillbaka turister 

och att det under en kortare period är den bästa lösningen både för dem och för mindre 

aktörer. Huruvida detta stämmer för de mindre aktörernas är dock svårt att analysera i denna 

studie då det hade behövts mer data angående detta. Därav är det fortsatt viktigt att undersöka 

hur researrangörer bör marknadsföra krisdrabbade destinationer, då det kan gälla en 

destination som de är mer beroende av, eller vara en researrangör utan lika stora resurser eller 

lika stor produktportfölj som de större researrangörerna har.  

 

De personer som intervjuats till denna studie har arbetat olika länge på respektive företag och 

det kan således diskuteras hur stor inblick och kunskap de har i hur företaget har arbetat 

under kriserna i Egypten och Turkiet. Att ha intervjuat en person som arbetat på företaget 

under en längre tid och under båda kriserna hade kunnat ge ett mer tillförlitligt svar. 

Intervjupersonerna menar att prissänkning är en bra metod för att locka tillbaka turister. Dock 

tas dessa typer av beslut oftast av fler avdelningar inom företaget, därför skulle det varit 

intressant om intervjuerna gjorts med anställda på andra positioner än marknadsföring och 

kommunikation. Detta för att få en bredare bild av hur prissänkningar faktiskt påverkar 

företaget, både på kort och lång sikt.  

 

Sammanfattat är en destinations image och påverkan från media två betydelsefulla punkter 

när det kommer till hur konsumenter uppfattar en destination som befunnit sig i kris. De 

intervjuade researrangörerna verkar ha dessa punkter i åtanke till en viss del i sitt arbete med 

marknadsföringen av de undersökta resmålen, även om det inte var de främsta aspekterna 

som togs upp i intervjuerna. Då det jämförelsevis pratades mest om dessa två delar i 

konsumenternas fokusgrupper verkar det finnas ett glapp mellan hur mycket konsumenter 

och aktörer värderar dessa delar. Hur en destinations image och medias påverkan kan 

förbättras är således något researrangörerna skulle kunna satsa mer på för att på bästa sätt 

marknadsföra en destination ur en kris som varit.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  
Något som tycktes märkas under studiens gång var att många av de strategier som finns idag 

inte är anpassade för researrangörer som inte påverkar eller arbetar på själva destinationen i 

stor utsträckning, utan de passar mer för de som agerar och befinner sig mer lokalt. Den 

tidigare forskning som presenteras i problemdiskussionen har fokuserat mer på destinationers 

krishantering och hur dessa lockar tillbaka turister och bygger upp förtroendet för 
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desintaitonen igen. Denna studie är en början på en mer researrangörsinriktad undersökning 

och hur de på bästa sätt får konsumenter att vilja resa tillbaka till en krisdrabbad destination. 

Vi anser således att framtida forskning inom ämnet bör bestå av mer forskning från 

researrangörernas sida och inte bara ur en destinations synvinkel. Den skulle kunna behandla 

olika typer av kriser samt olika typer av destinationer för att få en bra förståelse över hur 

researrangörer kan agera i dessa situationer.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjufrågor till reseaktörerna, exklusive följdfrågor 

1. Berätta lite om din roll på företaget. 

2. Vilken typ av image försöker ni som företag förmedla och hur upprätthåller ni denna?  

3. Har ni några speciella marknadsföringsstrategier ni använder er av?  

4. Har ni några destinationer som är “viktigare” rent inkomstmässigt för er?  

5. Ändras marknadsföringen om en destination är krisdrabbad? Hur? 

6. Spelar det någon roll vilken typ av kris? Finns det olika strategier för olika kriser?  

7. Hur arbetar ni förebyggande med krishantering?  

8. Hur har det sett ut med resorna till Egypten och Turkiet i och med den politiska oron 

som pågått i båda länderna, har antalet resor förändrats?  

9. Marknadsför ni Egypten och Turkiet på något annat sätt nu än vad ni gjorde innan 

oroligheterna startade? 

10. Har ert företag påverkats på något sätt i och med dessa oroligheter?  

11. Har ni någon krisplan för olika händelser som kan uppstå utom er kontroll på 

destinationer? Hur ser den ut i så fall?  

12. Hur tror du att ett företag bäst lockar tillbaka gäster till ett krisdrabbat område? 

13. Är det mest fokus på hur ni ska göra mitt under en kris eller har ni en plan för 

“återhämtningen” också? 

 
  



 VII 

Bilaga 2 
 Frågor att använda som stöd till fokusgrupperna 

- Har ni varit där senaste tiden - hur uppfattade ni det? När var det, tror ni det har 

förändrats?  

- Har ni tänkt på att åka dit, varför/varför inte? Vad beror det på?  

- Tror ni att andra kan ha ändrat uppfattningen om att åka dit efter den politiska oron?  

- Hur har ni uppfattat marknadsföringen? (typ av resor, äventyrligt/lugnt, typ av hotell, 

målgrupper)   

- Hur tror ni att reseaktörer kan locka tillbaka turister efter liknande kriser? Tror ni att 

det finns andra sätt när det gäller andra kriser? 

- Vad känner ni själva skulle vara bra marknadsföring? Ge exempel: t.ex. låga priser, 

all inclusive, säkerhet, bra service och lättillgänglig personal/hjälp, kul saker att 

göra…  

 

 

 

 


