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Sammanfattning  

Författarna har under vårterminen 2011 studerat ämnet destinationsutveckling under politisk kris 

med fokus på Tunisien. I början av år 2011 befann sig landet i ett osäkert politiskt läge då den 

folkliga revolutionen inträffade. Detta skapade massiva demonstrationer, vilket resulterade i den 

sittande regeringens avgång. Fler effekter av revolutionen sågs i en drastisk nedgång av 

inkommande turister till landet, vilket i sin tur påverkade landets befolkning och ekonomin. Från 

detta utgångsläge behöver Tunisien som destination återhämta sig för att återigen bli attraktivt för 

turister. Vidare revolutioner i omkringliggande länder, såsom Libyen har ytterligare bidragit till 

turisters tvekan att resa till Tunisien. Från detta läge har turistaktörer en utmaning framför sig att på 

bästa sätt framhäva destinationen, samt vilka positiva effekter den bidragit med. Syftet med 

uppsatsen är att utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv undersöka hur aktörer i Sverige arbetar 

för att återfå turisterna till Tunisien efter en tid av nedgång.  

 

För att besvara detta syfte kommer författarna att använda oss av följande frågeställningar 

 

Hur har den folkliga revolutionen våren 2011 påverkat turistnäringen i Tunisien? 

 

Hur förhåller sig olika turistaktörer i Sverige till den folkliga revolutionen i Tunisien 2011? 

 

 Kan det vara så att denna revolution trots demonstrationer och oroligheter bidragit till något 

positivt för turistnäringen i Tunisien? 

 

Den metod som använts i uppsatsen är av kvalitativ karaktär, där ett antal aktörer i Sverige 

intervjuats för att söka svar på valda frågeställningar. Ett konstruktivistiskt synsätt har tillämpats där 

verkligheten ses som ständigt föränderlig och skapas genom pågående processer som förändras över 

tiden.   

 

Destinationsutveckling, image och återhämtning är de centrala begreppen som behandlas för den 

teoretiska referensramen. Destinationer kan infinna sig på olika stadier i sin livscykel. Detta för att 

gestalta hur en destination utvecklas till att den stagnerar och i värsta fall dör ut. Tunisien befinner 

sig i en nedgångsfas efter den folkliga revolutionen där befolkningen väntar på att turister ska 

återvända till landet.  

 

Resultatet av undersökningen visar att den folkliga revolution 2011 har påverkat turistnäringen på 

så vis att det har bidragit till en nedgång av inkommande turister.  Landets image har blivit 

påverkad och det är nu en utmaning för aktörer i Sverige att förbättra denna bild för att återfå 

turister från Sverige till Tunisien. Framtidsvisionen för Tunisien som destination är att trots stora 

samhällsförändringar skapa ett stabilt och demokratiskt samhälle, samt lyfta fram revolutionens 

budskap om ett nytt, friare Tunisien som i sin tur skapar attraktionskraft för turist industrin.  
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Abstract  
 

The authors have during the spring semester 2011 studied the subject destination development 

during a political crisis, focusing on Tunisia. At the beginning of 2011 the country was in an 

uncertain political situation when the revolution of the Tunisian people occurred. This created 

massive demonstrations on the streets, and resulted in the current government's resignation. More 

effects of the revolution has been seen in a drastic decline of inbound tourists in the country, which 

in turn affected the country's population and economy. From this point on Tunisia as a destination 

needs to recover to once again become attractive to tourists. Further revolutions in neighboring 

countries such as Libya, have contributed to the tourists' reluctance to travel to Tunisia. From this 

point of view, the tourist operators stand in front of a challenge in how they best can highlight the 

destination, and the positive impacts the revolution has contributed with. The purpose of this paper 

is from a destination development perspective examine how organizations in Sweden work to 

regain tourists to Tunisia after a period of decline.  

 

To answer this purpose, the authors use of these following questions  

 

How have the revolution of the people in the spring of 2011 affected the tourism industry in   

Tunisia?  

 

How do the various tourist operators in Sweden relate to the revolution of the people in Tunisia 

2011? 

 

Could it be that this revolution in spite of demonstrations and unrest contributes to something 

positive for the tourism industry in Tunisia? 

 

The methodology used in this paper is qualitative in nature, where a number of respondents in 

Sweden were interviewed to seek answers to selected questions. A constructivist approach was 

applied in which reality is seen as constantly changing and is created by ongoing processes that 

change over time.  

 

Destination Development, image and recovery are the key concepts covered in the theoretical 

framework. Destinations may occur at various stages in its life cycle. This is to portray how a 

destination can evolve to stagnation and at worst die out. Tunisia is in a phase of decline after the 

revolution in which people are waiting for tourists to return to the country.  

 

The results of the survey show that the revolution in 2011 has affected the tourism industry in that it 

has contributed to a decline of inbound tourists. The country´s image has been affected and there is 

now a challenge for organizations in Sweden to improve this image to regain tourists from Sweden 

to Tunisia. The vision for Tunisia as a destination is that despite the great social changes create a 

stable and democratic society, and highlight the revolutionary message of a new, more open 

Tunisia, which in turn creates attractiveness for the tourism industry.  
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1. Inledning 
 

”Turism är idag en gigantisk plattform för akademin, regeringen, industrin och den offentliga 

sektorn. Turism är inte enbart betydande för hur många som reser, hur många arbetstillfällen som 

skapas eller hur pass mycket pengar det genererar till en destination. Turism är i sig betydande för 

dess enorma inverkan på människors liv och platsen som de bor på samt på det sätt som turismen i 

sig påverkas av omvärlden.” 
1
 

 

Viva la revolucion! 

 Med dessa ord vill vi författare inleda denna uppsats då omvärldens uppmärksamhet i januari 2011 

riktades mot Tunisien, ett litet land beläget vid Nordafrikas kust där medelhavet sammanför Europa 

med den afrikanska kontinenten. Här i Tunisien där den folkliga revolutionen skapats ur frihetens 

anda berättar om ett folk som höjt sina röster för demokrati. Det är folkets revolution, ett tunisiskt 

uppror som kom att döpas till Jasminrevolutionen efter Tunisiens nationalblomma. Revolutionen 

har sått fröet till ytterligare demonstrationer i arabländerna där folket reser sig mot förtryck och 

bristande demokratiska rättigheter, detta har i sin tur lett till instabilitet i länderna. Egypten har 

genomfört liknande folkliga protester mot president Hosni Mubaraks regim, vilket även ledde till 

presidentens avgång. Grannlandet Libyen genomgår massiva demonstrationer mot landets ledare 

Muammar al-Khaddafi vilket i sin tur lett till inbördeskrig. Utgången på denna allvarliga konflikt är 

dock ännu inte löst. Jasminrevolutionen har betytt stora förändringar för Tunisien och dess 

närliggande länder vilket påverkar turismen. På grund av oroligheterna blir konsekvenserna en 

drastisk nedgång av besökare till Tunisien. Utifrån en artikel som publicerades den 1 mars 2011 i 

Svenska dagbladet beskrivs läget på turistorterna i Tunisien som tomma och öde, där de väntar på 

en övergång till demokrati och att turisterna ska återvända
2
.  Denna artikel väckte vårt intresse för 

val av ämne då vi författare började fundera över landets situation och framtidsmöjligheter för 

turismen. 

Då revolutionen lett till stora samhällsförändringar i Tunisien som i framtiden hoppas leda till 

förbättringar för landets befolkning, är även dessa förändringar ett hot för turistnäringen då antalet 

besökare minskar kraftigt under denna övergångsperiod. För turistnäringen kan denna revolution 

samtidigt innebära möjligheter på lång sikt. Ett Tunisien, under nya demokratiska former där 

människor vågar tala fritt är framtidens förväntansfulla mål.
3
 

Då världen ständigt förändras och nya trender slår in på marknaden är turistdestinationer 

konkurrensutsatta och kan snabbt bli impopulära, det är då av stor betydelse för turistaktörer inom 

turistnäringen att vara förberedda på förändringar som kan inträffa. För att utveckla destinationer 

och samtidigt se till deras överlevnad bör tänkbara analyser och strategier genomföras. Detta i syfte 

att förbereda organisationer att på bästa sätt kunna förhindra en nedgång i turismen och behålla 

destinationens attraktionsvärde.  

En av författarna har besökt Tunisien vid ett flertal tillfällen. Erfarenheterna från dessa resor har 

skapat intressegrund för landets historia och dess framtida utveckling. Den andra författaren har 

studerat arabiska i Stockholm, samt vistats en tid i Kairo, Egypten för utbildningssyfte. 

Utbildningen gav även en introduktion till mellanöstern och Nordafrika studier där historia och 

kultur behandlades. Dessa kunskaper ligger till grund för författarnas intresse för landet och 

regionen. Denna uppsats vänder sig till de som har ett intresse för ämnet samt till aktörer inom 

turistnäringen. Den ämnar ge en kunskapsgrund och förståelse för hur en politisk förändring kan 

påverka flödet av inkommande turister samt vilka potentiella utgångar som kan ses för 

turistnäringen. Vi startar vår resa vid 1960-talets Tunisien då turismen i landet tog vid. 

 

                                                 
1
 Hall, Michael C.(2008 ) Tourism planning, policies, Processes and Relationships  

Great Britain: Pearson Education. Second edition. Sid 1 
2http://www.svd.se/resor/nyheter/tunisien-vantar-pa-turister_5975419.svd  22/3-11  
3 http://www.svd.se/resor/nyheter/tunisien-vantar-pa-turister_5975419.svd  22/3-11 

http://www.svd.se/resor/nyheter/tunisien-vantar-pa-turister_5975419.svd
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1.1Bakgrund  
I detta avsnitt beskrivs det kort om Tunisiens moderna historia från 1960-talet till år 2011. Mer 

ingående om Tunisiens historia samt politik och turism i Tunisien presenteras i empiri delen av 

denna uppsats. 

Vidare får läsaren en introduktion till undersökningen då problemdiskussionen leder till 

författarnas syfte samt frågeställningar. Kapitlet behandlar även uppsatsens avgränsningar, 

begrepp samt definitioner.  

 

Tunisien har sedan 1960-talet utvecklats som ett charterresmål och med denna utveckling har 

turismen kommit att bli en av de största inkomstkällorna för landet. De största turistorterna Sousse 

och al-Hammet är belägna på östkusten.
4
   

Den dåvarande presidenten Habib Bourguiba och hans regering började medvetet strategiskt 

utveckla turismen i Tunisien under denna tid för att stärka landets ekonomi. Längst kustområdena 

finner vi de mest utvecklade hotellanläggningarna som är byggda för att anpassa europeiska turister 

som söker sol, bad och strand.
5
 

Tunisien har kommit att bli en populär turistdestination då klimat, kultur och låg valuta har varit 

starka attraktionskrafter. President Bourguiba avsattes vid 84 års ålder då han ansågs oförmögen att 

styra landet, hans plats ersattes av den tidigare premiärministern och tidigare generalen Zine el-

Abidine Ben Ali som kom att styra landet från 1987 fram till år 2011.
6
  Ett nytt kapitel i Tunisiens 

historia tar avstamp när kraftiga regimpolitiska gatuprotester utbröt i flera städer runt om i Tunisien. 

Orsaken till protesterna grundades i det tunisiska folkets missnöje mot bristen på arbetstillfällen, 

höga matpriser, korruption samt bostadsbrist. Dessa folkliga protester har även kommit att kallas för 

Jasminrevolutionen som är en benämning på det tunisiska upproret mot den sittande regeringen som 

slutligen resulterade i presidentens avgång. Ben Ali förlorade under denna tid arméns stöd och hade 

då suttit vid makten i 23 år.
7
 

Idag 2011 befinner sig Tunisien i ett osäkert och instabilt läge efter den folkliga revolutionen. En 

övergångsregering har därefter bildats och demokratiska val planeras under år 2011.
8
 

Tidigare händelser som påverkat landets turism är då antalet besökare minskade i samband med 

terrordåden i USA 2001 och attacken mot en synagoga beläget på ön Djerba år 2002. När de 

europeiska turisterna minskade satsades det mer på inhemsk turism samt på turister från 

grannländerna. Under 2006 besökte 6,5 miljoner utländska turister landet. 
9
  

 

Under första kvartalet 2011 minskade antalet skandinaviska turister till Tunisiens turistorter med 85 

procent i jämförelse med samma tidsperiod föregående år. Antalet allmänna turister föll med 42 

procent och antalet gästnätter minskade med över 52 procent. Denna period visade en kraftig 

nedgång i turism intäkterna som föll med 48 procent.
10

 Dessa siffror visar på ett problematiskt läge 

för Tunisien då många besökare väljer att resa till andra destinationer. Utmaningen för 

turistorganisationer är att kunna övertyga resenärer att landet nu återigen är tryggt och stabilt efter 

den folkliga revolutionen. Vilken väg som landet nu kommer att ta är oviss och svår att förutspå. 

Turistnäringen är i behov av snabb återhämtning och arbetstillfällen går förlorade om antalet turister 

fortsätter att minska. Frågan är om denna revolution kan bidra med något positivt för turistnäringen 

på lång sikt och hur förhåller sig turistaktörer i Sverige till denna händelse? 

                                                 
4http://www.ne.se/lang/tunisien. 3/3-11 
5 Poirier, Robert A. And Wright, Stephen  (1993). The Political Economy of Tourism in Tunisia The Journal of Modern African 

Studies, Vol. 31, No. 1  sid. 156 
6http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Modern-Historia.aspx 7/4-11 
7http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Aktuell-Politik.aspx 22/3-11 
8http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/62706 3/3-11 
9http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Turism.aspx 22/3-11 
10 Intervju med Emna Abbes, Tunisiska Ambassaden i Stockholm 13/5-11  

http://www.ne.se/lang/tunisien
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Modern-Historia.aspx
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Aktuell-Politik.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/62706
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tunisien/Turism.aspx%2022/3-1
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1.2Problemdiskussion 
Under de senaste åren har turismindustrin haft en ökad tillväxt och är en av de snabbast stigande 

ekonomiska sektorerna i världen. Modern turism är nära sammankopplad med utveckling av nya 

destinationer. På detta vis har turismen blivit en central drivkraft för länder och dess 

socioekonomiska utveckling. Turismen har kommit att bli en av de viktigaste inkomstkällorna för 

utvecklingsländer. När tillväxten ökar ses även en ökad konkurrens mellan olika destinationer. För 

utvecklade länder bidrar turismen med en förbättrad ekonomi och arbetstillfällen för kringliggande 

verksamheter. Från 1950-talet till 2005 har internationella resenärer ökat från 25 miljoner till 806 

miljoner.
11

  

Denna framfart av ekonomiskt uppsving bidrar till en rad olika förbättringar i ett samhälle. Då 

människor får möjlighet till arbetstillfällen, förbättrad infrastruktur, fungerande kommunikationer 

etcetera bidrar turismen som fenomen till uppbyggnad och utveckling. Dock är inkomsterna från 

denna sektor föränderlig och sviktande då en destination snabbt faller i popularitet då negativa 

händelser inträffar som exempelvis krig, epidemier och naturkatastrofer. Konsekvenserna av detta 

kan bli kraftiga då en stor del av länders ekonomi står och faller med turismen. Inom området 

destinationsutveckling som är det centrala för planering och utvecklandet av en destination, kan 

olika områden ses över för att kunna skapa en helhetsbild av olika faktorer som lyfter en 

destination, samt vad som kan göras om en destination får problem på grund av olika anledningar.   

Det är intressant att studera Tunisien då Jasminrevolutionen i skrivandes stund har ställt landet i ett 

annat blickfång. Uppmärksamheten riktades nu inte enbart till landets vackra stränder och varma 

klimat utan till händelseförlopp där det tunisiska samhället genomgår omfattande förändringar. 

Jasminrevolutionen är också en historisk händelse då det tunisiska folket uppnådde målet att driva 

bort den dåvarande ledaren Zine el-Abidine Ben Ali och den sittande regeringen. Dessa händelser 

har bidragit med konsekvenser för turismnäringen då den politiska instabiliteten bidragit till en 

nedgång av inkommande turister. Landet som destination har gått från att ha varit efterfrågat till en 

drastisk nedgång vid val av resmål. Turistnäringen är huvudinkomstkälla för landet och bidrar med 

en mängd arbetstillfällen. Många har förlorat sin inkomst och väntar på att turisterna återigen ska 

resa till landet. Säkerhet och trygghet är betydande för en stor del resenärer och det kan ta tid innan 

Tunisien återigen ses som attraktivt och säkert efter revolutionen. 

1.3Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv undersöka hur aktörer i 

Sverige arbetar för att återfå turisterna till Tunisien efter en tid av nedgång.  

 

För att besvara detta syfte kommer författarna att använda oss av följande frågeställningar. 

 

Hur har den folkliga revolutionen våren 2011 påverkat turistnäringen i Tunisien? 

Kan det vara så att denna revolution trots demonstrationer och oroligheter bidragit till något positivt 

för turistnäringen i Tunisien.  

 

Vi kommer även i denna uppsats undersöka hur olika turistaktörer i Sverige förhåller sig till den 

folkliga revolutionen 2011.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://unwto.org/en/about/tourism 14/4-11 
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1.4 Avgränsningar 
Författarna kommer att se den folkliga revolutionen som ett händelseförlopp i en 

destinationslivscykel, då den beskrivs som en händelse som får destinationen att stanna av.  

Vi kommer inte att göra en fördjupning i fenomenet revolution, då uppsatsen skulle ta en annan 

riktning. Vidare kommer ingen fördjupning att ges i Tunisiens historia utan endast en överblick för 

att få en visa på vad destinationen har för attraktioner att erbjuda. Detta för att få en förståelse för 

landets attraktivitet ur ett turismperspektiv. I denna studie har författarna valt att intervjua de 

aktörer som finns på plats i Stockholmsregionen. De aktörer som intervjuats är svenska resebolag 

Ving, Fritidsresor samt Detur. Information från sistnämnda bolag valdes att sållas bort då materialet 

via e-post ansågs som bristande. Intervjuförfrågan nekades på grund av tidsbrist inom företaget. 

Denna aktör ansågs som relevant för författarna då de är specialiserade på resor till Tunisien och 

Turkiet varav information och statistik kunde ha bidragit till uppsatsens analysdel. Tunisiska statens 

turistbyrå och Tunisiska ambassaden i Stockholm samt svenska utrikesdepartementet intervjuades 

för att ta reda på hur de arbetar med turistfrågor samt om effekterna av den folkliga revolutionen i 

Tunisien år 2011. 

 

1.5 Begrepp och Definitioner 
Jasminrevolutionen 

Benämning på de demonstrationer och protester som startade i Tunisien 2011 mot den tunisiska 

regeringens förtryck och brist på mänskliga rättigheter och dåliga arbetsförhållanden för folket.  

Författarna kommer i avsnitten som följer använda sig utav beskrivningen ”den folkliga 

revolutionen” i uppsatsen när de beskriver dessa händelser då begreppet Jasminrevolutionen ännu 

inte är ett definierat begrepp i litteraturen. 

 

Revolution 

Revolution är ett begrepp som innebär omvälvning i meningen omstörtning eller med andra ord 

någonting nytt, i ett politiskt och vetenskapligt sammanhang
12

.  

 

Destination  

”En plats som utvecklas till ett resmål för turister brukar med ett annat ord kallas för destination. 

En destination är således en plats eller ett område där turism utövas.”
13

  

 

Turism 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
14

 

 

Turistnäringen 

”Rese- och turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett stort antal olika 

branscher i näringslivet. Gemensamt för verksamheterna 

är att de levererar varor och tjänster avsedda för människor som utövar 

turism.”
15

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.ne.se/lang/revolution  3/5-11  
13

  Bohlin Magnus/Elbe Jörgen (2007). Utveckla turistdestinationer . Ett svenskt perspektiv Malmö sid.11 
14

 Turistdelegationen november (1995) 
15

 Turistdelegationen november (1995) 

http://www.ne.se/lang/revolution
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Destinationsutveckling 

Innebär att på lokal nivå öka omsättningen och sysselsättningen. Det bidrar även till skatteintäkter 

och som underlag för ett lokalt serviceutbud. Destinationsutveckling syftar även till att öka en 

destinations livskvalitet samt att utveckla besöksnäringen.
16

  

 

Destinationslivscykel 

Denna modell visar på hur en destination hypotetiskt utvecklas, där olika faser visar på vart en 

destination befinner sig i livscykeln.
17

  

 
Vad innebär en avrådan? 

En avrådan är en rekommendation från Utrikesdepartementet. Det är dock den enskilde resenären 

som måste fatta beslutet att avstå från att resa eller skjuta upp den. När Utrikesdepartementet har 

publicerat en avrådan kan resenären avboka resan för att inte gå miste om de pengar som har 

betalats för resan. Detta villkor finns i ett avtal mellan Konsumentverket och den Svenska Rese- och 

Turistindustrins Samarbetsorganisation.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
16 Bohlin/Elbe (2007) sid 20 
17 Frisk Laila Skilda världar(2000). Om destinationsutveckling och samarbete  ETOUR Östersund sid 10 
18 http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/64488 16/5-11 

http://www.regeringen.se/sb/d/2487/a/64488
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras författarnas tillvägagångssätt för denna studie. 

2.1 Val av vetenskapligt synsätt  
Inom ontologin finns det två olika sätt att se på vetenskapen dessa synsätt kallas för objektivism 

respektive konstruktivism. De utgör ståndpunkter för hur en forskare förhåller sig till organisation 

och kultur som är de vanligaste begreppen inom samhällsvetenskapen. 

  

Objektivism innebär att sociala företeelser har en existens och de är oberoende av aktörerna. Ett 

exempel på objektivism kan förklaras genom en organisation där en social ordning existerar och en 

hierarki konstrueras. Inom organisationen lär sig människor att tillämpa regler, krav och värderingar 

detta blir en tvingande kraft som påverkar de människor som ingår i organisationen.  

Objektivism kan också förklaras utifrån begreppet kultur där gemensamma värderingar och vanor 

skapas och tillämpas där människor ingår i en gemensam kultur.
19

  

 

Konstruktivismen ifrågasätter uppfattningen att organisationer och kulturer redan är bestämda 

enheter som sociala aktörer uppfattar som en yttre verklighet som de inte kan påverka eller styra. 

Konstruktivismen innebär att sociala företeelser hela tiden skapas i samspel med varandra där den 

belyser det obestämbara i vår kunskap om den sociala verkligheten
20

.  

 

Denna studie har ett konstruktivistiskt synsätt som presenteras i ovanstående stycke. Detta eftersom 

konstruktivismen visar att verkligheten skapas i pågående processer som förändras över tiden. Detta 

vetenskapliga synsätt ser på verkligheten under ständig förändring. Det visar på hur turistområden 

är föränderliga och genomgår olika faser. En destinations livscykel är under ständig föränderlighet 

och kan beskrivas utifrån en sådan modell, på detta vis kopplas det konstruktivistiska synsättet till 

denna undersökning.  

2.2 Kvalitativ metod  
Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två olika metodiska angreppssätt när en 

undersökning genomförs, kvalitativ respektive kvantitativ metod.
21

 

Enligt Bryman handlar kvantitativ och kvalitativ forskning om ett sätt att klassificera olika metoder 

eller tillvägagångssätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen.
22

  

Kvale förklarar att den kvalitativa och den kvantitativa metoden är ett verktyg där dess 

användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som forskaren ställer sig.
23

 

En kvalitativ metod används för att kunna få en förståelse kring det problem som studeras. 

Metoden kännetecknas av att individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet.
24

 Kvalitativa 

studier bygger på en strategi inom forskning där betoningen oftare ligger på ord än på kvantifiering 

vid insamling av data och analys. Den kvalitativa forskningsstrategin är tolkande, konstruktivistiskt 

och induktiv till sin karaktär.
25

 Vid ett induktivt tillvägagångssätt har forskare en något oklar 

frågeställning samt önskar inte studera teoriernas hållbarhet genom hypotestestning. Det induktiva 

synsättet syftar vidare till att forskare ska få en helhetsförståelse för det ämne som studeras. 

Forskaren är inte sluten till en metod, utan arbetar flexibelt under forskningsprocessen. Valet av 

metod styrs av undersökningens frågeställningar. En forskare som väljer att studera människors 

attityder och tankar bör använda den kvalitativa ansatsen. Innan valet av metod bestäms bör 

                                                 
19 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber AB sid 30 
20 Bryman (2002) sid 32 
21 Bryman (2002) sid 33 
22 Bryman (2011) sid 40 
23 Kvale ,Steinar (1997)Den kvalitativa forskningsintervjun Steinar Kvale och studentlitteratur Danmark  sid 69 
24 Holme/ Solvang (1997)  Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder Lund Studentlitteratur sid 13 
25 Bryman (2002) sid 249 
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forskaren se över förutsättningar och resurser som existerar, detta för att se över hur mycket pengar 

och tid som finns för studien. Detta eftersom en del metoder är mer resurskrävande än andra.
26

  

 

Författarna har använt sig utav den kvalitativa forskningsmetoden då metoden var lämpligast för 

denna undersökning.  

För att kunna genomföra en kvalitativ forskningsstudie har djupintervjuer med aktörer valts för att 

representera det området författarna valt att studera.  

Bryman belyser olika typer av intervju former. Ett exempel är en semi- strukturerad intervju där 

intervjuaren har en uppsättning av frågor som kan beskrivas som ett frågeschema, utifrån dessa kan 

forskaren eventuellt ställa följdfrågor som kan ha stor betydelse för undersökningen.
27

 

Enligt Kvale kan en intervjusituation ses som ett mellanmänskligt läge, det är en konversation 

mellan två parter med ett tema av ömsesidigt intresse. Kvale beskriver vidare att en intervju är ett 

mänskligt samspel där kunskap framställas genom samtal. I ett forskningssyfte är det upp till 

intervjuaren att på kort tid frambringa en sådan kontakt, att samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten blir förmer än artig samtal och utbyte av tankar. En intervjuare bör skapa en atmosfär 

för att få respondenten att känna sig trygg då denne uttrycker sina upplevelser och känslor
28

.  

Därför är de första minuterna i en intervju avgörande. Respondenten vill ha ett tyckande innan 

denne talar fritt om erfarenheter inför en främling. Intervjuaren skapar en god kontakt med 

respondenten genom att uppmärksamt lyssna och visa intresse, respekt och förståelse för vad 

respondenten säger.
29

  

 

Det finns olika sätt att registrera kvalitativa intervjuer. Dessa kan registreras genom en bandspelare, 

videobandspelare, förande av anteckningar eller i minnet. Det mest förekommande sättet idag är 

genom en bandspelare. Fördelen med denna metod är att intervjuaren kan fokusera mer på 

dynamiken och ämnet. Orden, pauserna och tonfallet registreras permanent. Forskaren kan alltid i 

efterhand återvända för omlyssning. Däremot kan en forskare inte gå tillbaka till de visuella 

aspekterna av situationen exempelvis gester och ansiktsuttryck
30

. 

Vi har i vår undersökning utför en del intervjuer via e-post då respondenterna inte haft möjlighet att 

erbjuda ett personligt möte.  

 

2.2.1 E- post intervju 
I vissa fall är det inte möjligt att utföra en intervju med en vald aktör på en fysisk plats. I detta skede 

kan en annan metod användas nämligen intervju via e-post. Detta sätt medför fördelar och 

nackdelar. En intervju via e-post kan hävda att interaktionen blir begränsad och att dessa tekniker 

inte kan kallas för riktiga intervjuer. Hur väl respondenternas svar är till nytta är det främsta 

kriteriet för huruvida det är lämpligt att använda materialet, allt handlar om sunt förnuft. Personliga 

frågor via e-post kan i vissa fall få respondenten att känna sig försiktig, detta leder till att 

intervjuaren kan ha svårt att tolka signaler samt vad som uppfattas som känsligt. Att berätta saker på 

avstånd eller anonymt kan i vissa fall motiveras utifrån att det leder till mindre genans samt större 

öppenhet.
31

  

 

                                                 
26  Larsen, Ann- Kristin(2009). Metod helt enkelt, en introduktion till samhällsvetenskaplig metod sid 22-23 Första upplagan 

Författaren och Gleerups Utbildning AB 
27Bryman (2002) sid 127 
28 Kvale(1997) sid 118 
29 Kvale(1997) sid 120 
30 Kvale(1997) sid 147 
31 Gillham, Bill(2008) Forskningsintervjun, tekniker och genomförande, Studentlitteratur Malmö sid 21-22 
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2.2.2 Telefonintervju   
Det är enklare att hantera en telefonintervju framförallt om flera intervjuare är delaktiga, eftersom 

det är lättare att ha kontroll över intervjuarnas olikheter samt felaktigheter då någon exempelvis 

omformulerar en fråga eller formulerar egna uppföljningsfrågor.
32

 En annan fördel med 

telefonintervjuer är att respondenterna inte kan påverkas av intervjuarens kön, klass, ålder, etnicitet. 

Vid direkta intervjuer kan respondenterna svara på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra. Det 

finns även ett antal svagheter med denna metod. Främst handlar det om att intervjuaren inte kan se 

respondentens ansikte och därmed inte reagera på hans ansiktsuttryck. 
33

  

2.3Tillvägagångssätt 
Författarna har utgått från semistrukturerade intervjufrågor där frågorna förbereddes innan 

intervjuerna. Detta tillvägagångssätt användes vid de personliga intervjuerna, där författarna fick 

möjlighet att träffa respondenterna.  Frågorna har skapats och ändrats utifrån vem som intervjuades. 

Med andra ord har de olika respondenterna tillgetts olika frågor anpassade efter position, kunskap 

och arbete. Författarna har besökt de aktörer som var anträffbara under uppsatsens gång. Vidare har 

författarna varit uppdaterade genom media om olika händelseförlopp i Tunisien. För att få en 

fördjupning inom ämnet har litteratur studier tillämpats samt vetenskapliga artiklar studerats. Detta 

för att få en historisk översikt av landet samt hur Tunisien som turistdestination har utvecklats 

genom tiden. Internet har använts som informationskälla samt som verktyg för kontakt med 

respondenterna, här har även en del intervjuer utförts via e-post. En intervju via telefon antecknades 

utav en av författarna medan den andra ställde frågor och lyssnade på samtalet via telefonens 

hörlurar. Detta samtal spelades inte in då respondenten snabbt startade samtalet och intervjuaren 

inte vill avbryta då det kunde uppfattas som otrevligt. Författarna transkriberade intervjun direkt 

efter samtalet för att minnas så mycket som möjligt samt stämma av med varandra att de båda 

uppfattat informationen rätt. Den andra telefonintervjun spelades in och antecknades under samtalet 

som sedan transkriberades.  

2.4Urval  
I vetenskapliga undersökningar är det inte alltid viktigt att kunna generalisera. I flera fall är syftet 

med undersökningen att uppnå omfattande kunskaper inom ett specifikt område. Detta utan att 

nödvändigtvis behöva gälla för andra som inte deltagit i intervjuerna.
34

  

Under en kvalitativ undersökning är det möjligt att använda icke sannolikhetsurval vilket innebär att 

det finns olika sätt att välja ut personer för en samhällsvetenskaplig undersökning. Larsen nämner 

fem olika metoder för att göra val: 

Godtyckligt urval där forskaren väljer ut enheter för sin egen bedömning för ett varierat urval. 

Självselektion här bestämmer informanterna om de vill vara en del av undersökningen. Personer kan 

exempelvis själva anmäla sig till att delta. 

Slumpmässigt urval bestäms inte helt utav varken forskaren eller informanterna exempelvis kan det 

vara en spontan intervju på gatan där frågor ställs till slumpmässiga personer. 

Snöbollsmetoden innebär att forskaren tar kontakt med personer som hon eller han antar har goda 

kunskaper om det valda ämnet. Fördelen med denna metod är att personer som forskaren pratar med 

kan ge tips om andra personer som är betydande att kontakta. 

Kvoturval här bestämmer man i förväg om olika informanter som ska avse en viss grupp 

tillexempel kvinnor 35år. 

                                                 
32

 Bryman (2002) sid. 128 
33

 Bryman (2002) sid.129  
34

 Larsen , Ann Kristin(2009) Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö  Gleerup sid.77 
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Författarnas urvals metod är snöbollsmetoden då författarna tidigt i undersökningen bestämde vilka 

aktörer de ville få kontakt med för att bidra med kunskap inom det område som valt att studeras. 

Vidare ledde dessa kontakter till nya eventuella respondenter som kunde tänkas vara kunniga inom 

ämnesområdet
35

.  

Som ovanstående nämnt går dessa urval inte att generalisera. Dessa personer som deltagit i studien 

är inte representativa för hela populationen.
36

   

2.5 Validitet och Reliabilitet inom kvalitativa metoder  
Validitet innebär att forskare säkerställer att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns 

och att man därefter rapporterar resultaten till personer som är en del av den sociala verkligheten. 

Dessa personer har studerats för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt.
37

  

Reliabilitet eller pålitlighet innebär att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla delar. Med andra ord ska arbetet granskas av 

utomstående parter, eventuellt under forskningsarbetets gång och när forskningen är färdig. Detta 

för att bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som valts och hur det har använts. En forskare bör 

inte medvetet låta personliga värderingar och den teoretiska inriktningen påverka slutsatserna för en 

undersökning.
38

  

Dessa aspekter ligger till grund för att på ett så bra sätt som möjligt undvika personliga värderingar, 

utan strävar efter saklighet och objektivitet i forskningsprocessen. Författarnas semi strukturerade 

intervjuer är anpassade efter nuvarande läge, respondenternas svar är även grundade i skrivandets 

tid. Om en annan forskare väljer att göra om samma undersökning kommer troligtvis 

respondenternas svar förklara en annan verklighet.  

2.6 Metod och källkritik 
Under undersökningens gång har vi uteslutit en del respondenters svar då dessa gav bristfällig 

information, i den utsträckningen att vi inte kan göra några tolkningar utan den. En kvantitativ 

studie kunde tillämpats i detta arbete för att eventuellt se på svenska turisters efterfrågan till 

Tunisien efter den folkliga revolutionen. Detta i form av enkätundersökningar. Metoden för en 

sådan undersökning försvårades då Utrikesdepartementet uttalat en avrådan för att resa till Tunisien. 

Svenska resebolag följer utrikesdepartementets reserekommendationer och valde under en period att 

ställa in samtliga charterresor till Tunisien. Avrådan återtogs i slutfasen av vår undersökning. 

Författarna valde därför enbart att genomföra en kvalitativ studie för att det ansågs mer 

genomförbart under den period uppsatsen utfördes. Intervjuerna via e-post blir en bristande 

informationskälla då vi inte har möjlighet att träffa respondenten för att kunna ställa följdfrågor. På 

detta sätt kan viss viktig information uteslutas då det inte blir ett naturligt samtal. Vidare förlorar vi 

i denna typ av intervju det visuella som ett personligt möte ger för att kunna tolka respondenten 

fullt. Vid en av intervjuerna som genomfördes med hjälp utav en tolk fick författarna inte tillstånd 

att spela in intervjun, detta vid ett personligt möte. Intervjun hölls av en av författarna som ställde 

frågor och den andra antecknade svaren. Detta kan ha bidragit till stora gap i informationsflödet då 

det är svårt att minnas allt som sagts. Då intervjun tolkades från arabiska till svenska försvårade det 

ett naturligt samtal då respondentens svar blev kortfattat översatt.  Det bör tas i akt att en del av 

aktörerna som intervjuades är kommersiella företag eller har på något vis ett syfte att marknadsföra 

Tunisien. Informationen kan då ses som partisk och kan ha uteslutit viktig information om landets 

tillstånd. Vidare är den folkliga revolutionen ett relativt nytt fenomen under tiden för uppsatsen och 

det har inte forskats kring ämnet ännu. Detta har bidragit till att författarna tagit stöd av området 

Destinationsutveckling som teori stöd för att visa på hur ett händelseförlopp kan påverka en 

destination. 

                                                 
35 Larsen , Ann Kristin(2009) sid.77-78 
36 Larsen , Ann Kristin(2009) sid.78 
37 Bryman, (2002). sid 258 
38 Bryman (2002)  sid 261 
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2.7  Val av aktörer 
Som ovan nämnt i metodavsnittet har författarna intervjuat aktörer i Sverige för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av aktörernas verksamhet. Vidare 

presenteras intervjuerna i sammanfattad form. 

2.7.1 Tunisiska ambassaden i Stockholm  
Ambassadens roll att representera sitt land och upprätthålla relationer länder emellan.

39
 

Emna Abbes är ambassadör på Tunisiska ambassaden i Stockholm, tillträdde som ”head of mission” 

våren 2010. Tunisiska ambassaden har sitt kontor på Narvavägen 32 i Stockholm.
40

  

2.7.2Tunisiska statens turistbyrå 
Tunisiska statens turistbyrå i Stockholm har funnits sedan 1970 talet och arbetar främst med att 

framhäva destinationen i form av marknadsföring, de arbetar med att marknadsföra Tunisien i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland.  Arbetet syftar till att framhäva destinationen genom 

marknadsföring och Public relations.
41

 

2.7.3Ving 
Ving är den största researrangören i Sverige. De säljer resor till fler än 500 resmål i över 50 länder. 

Ving kännetecknas av att de arrangerar charterresor, reguljärflyg, flexibla paketresor men även 

enskilda flygbiljetter till turister som reser på egen hand. Ving är den researrangör som tillsammans 

med Globetrotter i den internationella resekoncernen Thomas Cook Group är noterad på London-

börsen. Ving Sverige AB har cirka 200 anställda samt har 600. 000 resenärer årligen.
42

  

Vidare följer Ving Utrikesdepartementets rekommendationer, företaget planerar och arrangerar inte 

resor till de områden som Utrikesdepartementet avråder från att resa.
43

  

2.7.4 Fritidsresor 
Fritidsresegruppen är en nordisk bolagsgrupp med ledande researrangörer i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Huvudarrangörerna i Sverige går under benämningen Fritidsresor som sedan 

1997 ingår i världens största resekoncern, TUI Travel Plc. Resekoncernen innefattar ett nätverk 

av europeiska reseföretag. TUI Travel Plc säljer resor till 30 miljoner kunder om året och till mer än 

25 länder runt om i världen.
44 

2.7.5 Apollo 
 Apollo är den tredje största researrangören i Sverige, researrangören står för det bredaste 

charterutbudet med cirka 1600 hotell på de 28 länder samt 48 destinationer. Apollo är ett helägt 

dotterbolag till den schweiziska resekoncernen Kouni.
45

 

2.7.6 Utrikesdepartementet (UD) 
 UD är en del av regeringskansliet, ett instrument för svensk utrikespolitik där utrikesministern är 

chef. UD har som uppgift att ansvara för Sveriges relationer med andra länder. Vidare 

ansvarsområden är; Sveriges konsulat, ambassad samt representation i särskilda internationella 

organ. UD tar även hand om enskilda svenska medborgares samt organisationers intressen 

utomlands. 
46

 

 

 
                                                 
39 www.ne.se/enkel/ambassad  16/5-11 
40 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/76/84/68148a6a.pdf  
41 Intervju med Katarina Allalander Tunisiska statens turistbyrå 11/4.11 
42 http://www.ving.se/foretaget 16/5-11 
43 http://www.ving.se/sakerhet  16/5-11 
44 http://www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget 2/5-11 
45 http://www.apollo.se/se/om-apollo/om-apollo/pages/om-apollo.aspx 16/5-11 
46

 http://www.ne.se/kort/utrikesdepartementet 27/5-11 

http://www.ne.se/enkel/ambassad
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/76/84/68148a6a.pdf
http://www.ving.se/foretaget
http://www.ving.se/sakerhet
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3. Teoretisk referensram 

 

Följande stycke visar på hur tidigare forskning beskriver begreppet destinationsutveckling samt hur 

det som verktyg kan utveckla ett resmål och förhindra en nedgång i turismen. 

”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 

sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att pröva mot den konkreta 

samhällssituationen.”
47

   

 

 

3.1  Destinationsutveckling 

Destinationsutveckling består av de sociala och kulturella delar där människor och organisationer 

tillsammans interagerar med varandra och det system det är en del av. De olika formerna av 

samarbete syftar till att uppnå vissa specifika mål för en destination
48

  
Vidare kan turism ses som ett komplext fenomen som innefattar en mängd olika områden såsom 

politik, ekonomi, sociala aspekter, dessa områden förändras i takt med tiden. Detta ämne kan även 

ses som något som är möjligt att utveckla i en så positiv utveckling som möjligt.
49

  

Turismen kan därför ses som en process där flera parter deltar. Deltagandet sker huvudsakligen på 

en plats inom turismens sfär som benämns som destination.  En destination är ett av turismens 

huvudbegrepp och innebär platsen där olika aktörer inom turismen oftast möts. Gemensant för olika 

definitioner om vad en destination är innefattar det ett antal komponenter såsom; attraktioner, 

boendeanläggningar, transporter, service och infrastruktur.  

I arbetet med att utveckla turismen så behövs det ett antal olika verktyg för att kunna förstå den 

egna destinationen. Dessa verktyg kan vara olika modeller som visar på en destinations utveckling. 

Bland de mest kända modeller är Richard Butlers livscykelmodell för destinationer. Denna modell 

visar hur en destination hypotetiskt utvecklas
50

. För att kunna föra en planering som syftar till att 

upprätta specifika mål för en destination krävs det att målet är realiserbart. Med andra ord att det går 

att förverkliga. För att ta reda på detta samlas information som rör destinationen in och analyseras. 

Utifrån analysen kan det mest lämpliga alternativet för att uppnå målen väljas.
51

 Resurser krävs för 

att en destination ska utvecklas och vanligen fördelar politiska beslutsfattare hur mycket som går till 

turismen. Hur står del som fördelas motiveras utifrån de positiva effekter som turismen bidrar med 

till det lokala samhället.
52

 Intäkter generas även från den konsumtion som uppstår vid resande. 

Detta skapar förutsättningar för olika näringsverksamheter att växa inom handel, transport, hotell 

och restaurang branschen. Olika aktiviteter som golfbanor, nöjesparker samt kultur anläggningar i 

form av Museum och teatrar upprätthålls och formar områdets identitet och image. En utvecklad 

destination kan skapa ett större utbud av samhällsservice för de boende i området och bidra till att 

fler väljer att investera i destinationen. Satsningar på turismen inom en destination kan bidra med att 

förbättra och utveckla ett samhälle dock följer negativa aspekter med när ett område intensivt 

besöks och exploateras. En negativ effekt kan exempelvis vara skador på natur och kultur miljöer.
53

 

 

 

 
 

                                                 
47 Holme och Solvang (1997)sid 50 
48 Skilda världar (2000) sid 15 
49  Skilda världar (2000) sid 5 
50  Skilda världar  (2000) sid 10 
51 Elbe, Jörgen (2002) sid 13 
52 Elbe, Jörgen (2002)sid 37 
53 Elbe, Jörgen (2002)sid 9-10 
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3.2 Butlers destinationslivscykel 
Destinationer kan befinna sig i olika skeden i sin utveckling. Områden där resurser utvecklas för 

turister presenteras som destinationer. Platser som funnits längre på marknaden befinner sig i en 

snabbväxande fas, däremot kan andra destinationer se en nedgång i turisters efterfrågan. Dessa 

områden är i behov av att vidta åtgärder för att återigen öka attraktiviteten. Butler konstruerade 

destinations livscykel (Tourist Area Life Cycle) för att visa och förstå i vilken utvecklingsfas 

destinationer befann sig i. De olika faserna i destinationslivscykel är: 

upptäcktsfasen, utvecklingsfasen, konsolideringsfasen, stagnationsfasen och nedgångsfasen.
54

  

 

I upptäcktsfasen och utvecklingsfasen är efterfrågan större än utbudet. Under konsolidering fasen 

balanseras dessa två och i nedgångsfasen viker efterfrågan kraftigt och destinationen har allt för 

mycket kapacitet.  Upptäcktsfasen karakteriseras av att artister eller äventyrare reser till ett resmål.  

Dessa äventyrare förorsakar nya turistströmningar och framväxten av en förbättrad infrastruktur 

som kan ta emot ett större antal turister. 

 I Utvecklingsfasen börjar andra aktörer än de lokala uppmärksamma destinationen  genom att 

bygga hotell, marknadsföra destinationen och utveckla attraktioner. I detta skede förlorar lokala 

aktörer kontrollen över turistprodukten samtidigt som förändringarna blir mer tydliga. 

Utvecklingsfasen leder vidare till konsolideringsfasen som innebär att antalet besökare stagnerar i 

samma veva som stora turismkoncerner förvärvar flertalet av de lokala turismföretagen. Under 

denna period av utvecklingen läggs få nya produkter till det redan existerade utbudet. Sedan hamnar 

destinationen i en fas av stagnation som kan upplevas som ett hot då stora delar av det lokala 

näringslivet i stor grad är bunden av turism. Stagnationen kan bero på att destinationen är välbekant 

men upplevs inte längre som attraktiv då exempelvis konstgjorda attraktioner övertar det genuina på 

destinationen. Nedgångsfasen blir en konsekvens om inte destinationen lyckas vända på trenden. 

Resultatet blir att turister väljer att åka till andra destinationer som erbjuder liknande tjänster och 

produkter. Fasen karakteriseras även i att kapitalstarka aktörer verkställda inom turismnäringen 

väljer att sälja för att investera i andra destinationer. 
55

 Vid detta stadium måste krisen hanteras 

genom produktförnyelse och kan åstadkommas genom nybyggande av konstgjorda attraktioner som 

exempelvis kasinon. Ett annat scenario är att använda naturliga resurser som tidigare inte brukats 

inom turismen.
56

  

 
     Butlers destinationslivscykel (efter Butler 1980)

57
 

                                                 
54 Bohlin/Elbe (2007 )sid 201 
55 Bohlin/Elbe(2007)  sid 202 
56 Bohlin/Elbe(2007)  sid 203 
57 Bohlin/Elbe(2007)  sid 202 
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3.3 Tänkbara scenarion för en destinationslivscykel 
Turismområden är dynamiska och utvecklas och förändras över tiden.

58
 När en turistort nått 

konsoliderings fasen kommer antalet att besökare att minska. Dock kan det totala antalet fortfarande 

öka och antalet besökare överträffar då antalet permanenta boende. Vid det här laget har en stor del 

av områdets ekonomi integrerats med turismen.  

 

När ett turismområde nått stagnations fasen är det vanligt att fastigheter lämnas över och turist 

faciliteter ersätts av icke-turist relaterade strukturer när ett område rör sig ur turismen. 

Området blir mindre attraktivt för turister och alltfler turist faciliteter försvinner eller omvandlas. 

Det är vanligt att lokal inverkan på turismen ökar vid detta läge. Anställda och boende får möjlighet 

att köpa faciliteter till lägre priser vid en nedåtgående marknad.  

Hotell kan omvandlas till bostadsrätter eller äldrebostäder, då många turistområden blir attraktiva 

för permanenta bosättningar.
59

   

 

Vid inträffande av krig, sjukdom eller andra katastrofala händelser resulterar det i en omedelbar 

nedgång i antalet besökare där det sedan kan vara svårt att återvända till höga besöksnivåer. Om 

denna nedgång fortsätter under lång tid kommer området och dess faciliteter inte längre vara 

attraktiva till majoriteten av turister efter att problemet är löst. Dessa argument är generella och 

hypotetiska och kurvans form varierar utifrån olika områden.  

Butlers livscykelmodell för turistområden visar på olika faktorer som utveckling, antal besökare, 

tillgänglighet, regeringspolitik, liknande konkurrerande områden.
60

 Dessa observationer föreslår att 

det krävs en attityds förändring för de som är ansvariga för planeringen, utvecklingen och 

hanteringen av turistområden. 

Turistattraktioner är inte oändliga och tidlösa, de bör ses över och behandlas som förnybara och 

ändliga resurser. På detta vis kan de bli mer skyddade och bevarade.
61

              

 

 

3.4 Image 
Image är i korthet den generella bilden som en person har av en plats, produkt eller ett företag. 

62
 

Hur besökare uppfattar en plats är betydande för att kunna attrahera besökare. 

 

Image har stor betydelse vid en kunds köpprocess, från att ett behov uppstår till köp, konsumtion 

och sedan utvärdering av köpet. Image är även en viktig faktor vid spridning av word to mouth då 

information sprids från en person till en annan. Företag och områden bör ha utarbetade strategier för 

att arbeta med image och målsättningar för att stärka kundens åsikter och uppfattningar. Image har 

flertal roller som är betydelsefulla för en verksamhet eller ett område. Image är ett sätt att 

kommunicera förväntningar, detta görs genom externa marknadsföringskampajer, word of mouth 

som leder till att positiva förväntningar skapas. Turister och andra typer av kunder tenderar att 

besöka områden som uppfattas ha en bra image som på något sätt har motsvarats deras 

förväntningar. En kraftfull image ökar kunders tillit, desto större förtroendet är ju större chans finns 

till att området väljs ut och utesluter andra konkurrerande områden. Image påverkar inte enbart 

                                                 
58

 Butler,Richard W. (2005) Tourism Area Life Cycle; Vol 1: Application and Modifications. Channel View 

Publications  Sid 3 
59

 Butler, Richard W. (2005) sid 7-8 
60

 Butler, Richard W. (2005) sid 10 
61

 Butler, Richard W. (2005)  sid 11 
62

Mossberg, Lena (2003) Att skapa upplevelse- från ok till wow Studentlitteratur Lund sid 168 
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förväntningar men även erfarenheter. Det är den funktionella och den tekniska kvaliteten som 

tillsammans med områdets image bestämmer kunders uppfattningar av utbud.
63

   

3.4.1 Vad områden kan göra för att lösa problem 
Detta avsnitt visar på hur ett område kan påverkas av negativ marknadsföring efter händelser som 

står utanför dess kontroll. Vidare förklaras hur områden kan arbeta för att vända den negativa 

bilden till något positivt. 

 

Varje område måste formulera en kombination av erbjudanden och fördelar som kan mäta upp till 

ett brett antal investerares förväntningar. Marknadsföring av ett område omfattar i grunden fyra 

aktiviteter. 

 

1. Att utveckla en stark och attraktiv position och bild för området. 

2. Att sätta attraktiva motiveringar för potentiella köpare och användare av produkter och 

service. 

3. Att leverera områdets produkt och service på ett effektivt och tillgängligt sätt. 

4. Att marknadsföra områdets attraktivitet och fördelar så att potentiella användare är 

medvetna om platsens tydliga fördelar.
64

  

Konceptet destinationsutveckling innebär att destinationer systematiskt utvecklar en långsiktig 

marknadsförings strategi som är riktad mot att förse och utveckla de naturliga och potentiella 

attributen av en plats eller region. En viktig del i detta är att utveckla en strategi för att kunna 

identifiera den huvudsakliga målgruppen som destinationen marknadsför sig till.  

En destination bör hela tiden arbeta med att skapa nytt värde. Detta kräver i sin tur en mervärdes 

process för att framhäva ytterligare fördelar för att kunna tilltala specifika målgrupper. För mindre 

destinationer blir det viktigare att erbjuda ett unikt och genuint värde. 
65

 

 

3.4.2 Hur platser kan korrigera en negativ bild 
Många externa faktorer kan påverka en plats image då det står utanför platsens kontroll. Händelser 

som jordbävningar i Italien, oljespill i England, terroristattacker i Bilbao, kan skapa en enorm våg 

av negativ publicitet. Detta kan även inträffa som en konsekvens av dålig ekonomi och lokalt 

ledarskap.
66

  

För att förbättra situationen kan platsmarknadsförare arbeta på olika sätt. De kan arbeta för att göra 

något positivt av det negativa.  Exempelvis har Kiruna i norra Sverige skapar en snöfestival där is 

skulpturer visas upp, på så vis kan de göra kylan till något attraktivt.
67

  

Ett annat sätt att arbeta är att förbättra bilden av platsen mer än att göra riktiga förbättringar. Detta 

är en snabb åtgärd när en plats har problem. En aktör kan vid misslyckade affärer eller vid en 

nedgång i turismen snabbt vilja kräva en ny image. Dock fungerar det inte i de flesta instanser att 

bara försöka ändra bilden av en plats de måste även korrigera roten till dess problem.
68

  

Att skapa en kraftfull bild är en del av hela marknadsföringsprocessen. Det krävs strategisk 

granskning av marknadsföring, beslutsamma förbättringar av produkten och kreativt skapande av 
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symboler. När platsen tagit dessa steg är vidare uppgift att sprida den nya bilden till 

målgrupperna.
69

  

3.5 Förändringar inom maktstrukturer 
Den politiska miljön inom ett land kan genomgå förändringar och händelser som påverkar en 

destination. Förändringar inom maktstrukturer har en avsevärd inverkan på turismen. Sådana 

händelser ligger ofta utanför turismindustrins kontroll. Medias uppmärksamhet kring olika typer av 

händelser kan leda till en förvrängd uppfattning hos blivande resenärer, då den internationella 

turismen är kraftigt konkurrensutsatt. Det gör att många resenärer ställer in eller bokar om sin resa 

till en annan destination som uppfattas säkrare. 

 

En destination kan återhämta sig på kort sikt då media går över till att uppmärksamma andra 

internationella nyheter och händelser vilket kan bidra till att oron för ett osäkert läge avtar. 

Samtidigt skapar instabilitet en situation då sänkning utav priser införs och det blir mindre trängsel 

på destinationen. Detta kan uppfattas som attraktivt för de resenärer som reser till området. Det 

största antalet turister kommer troligen att på kort sikt att söka sig till andra destinationer som 

uppfattas som mer säkra. En annan konsekvens av instabilitet kan vara att anställda blir 

permitterade och en förbittring kan utvecklas hos en del av invånarna på destinationens område, 

mot personer bosatta i landet som inte längre besöker platsen.
70

 

 

Förändringar i den politiska miljön behöver nödvändigtvis inte vara dåliga för turismen. Det är dock 

inte mycket turism industrin kan göra för att kringgå politiska händelser mer än att anpassa sig efter 

den föränderliga miljön och arbeta för att deras företrädare uppmärksammar deras fall. 

Sammanfattningsvis kan denna typ av händelser ha enorma effekter på turismen, en sådan 

verklighet bör beaktas vid utvecklandet av en strategisk marknadsförings plan.
71

  

 

3.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras ett exempel på hur destinationer har återfått sina turister efter en tid av 

osäkerhet och instabilitet. Avsnittet visar på Exempel från forna Jugoslavien med koppling till 

turismutveckling. Vidare behandlas en artikel om hur turistindustrin blir påverkad av våldsamma 

händelser som exempelvis revolutioner.  

3.6.1   Development characteristics and challenges of tourism in southeastern 

Europe, with special emphasis on Slovenia.  
Under de senaste två decennierna har länder från sydöstra Europa stött på flera hinder inom 

turismnäringen. Anton Gosar är författaren som utfört en undersökning som behandlar utveckling 

och utmaningarna inom turismsektorn, med fokus på sydöstra Europa och Slovenien. 

Syftet med Gosar´s undersökning var att se närmare på de förändringar som påverkat turismen på 

grund av den ekonomiska och politiska övergången, från kommunism till demokrati. Den mycket 

våldsamma upplösningen av Jugoslavien påverkade landets infrastruktur i stort, då Europeiska 

unionen expanderade och skapade nya nationalstater. Länderna stod nu i ett läge där flertal åtgärder 

var till grund för att kunna återhämta sig och representera sig som självständiga. Hotellanläggningar 

hade minskat i kvalitet under denna period, den dåvarande trenden Bed and breakfast slogs ut och 

nya trender skapades. Utländska aktörer investerade i strategiskt viktiga turistattraktioner och 

hotellkedjor med starka varumärken. Vid denna tidpunkt byggdes även andra turismrelaterade 

anläggningar upp. Ett nytt tänkande präglade länderna för att återigen locka tillbaka turisterna då 

landet i år flera befann sig i ett instabilt läge. Spelturismen blev en ny trend inom turismbranschen 

och allt fler turister hittade tillbaka till de nya nationalstaterna efter att ny marknadsföringen hade 
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nått ut till andra länder. ”Kroatien, som medelhavet en gång var och ”Slovenien stärker”, var enbart 

några av de dåvarande marknadsföringars slagord. Regionala utvecklingsplaner och nya 

turismstrategier ersatte de befintliga. Efter kriget blev länderna mer ekologiskt medvetna detta i sin 

tur blev en prioriterad fråga.
72

  I och med den övergripande turismutvecklingen förbättrades även 

infrastrukturen, vilket är en viktig åtgärd för att kunna återfå turisterna. Universitet skapade 

utbildningar för att generera kunskap till de inblandade aktörerna inom turismindustrin.
73

 

Undersökningen visade på att den inhemska turismen ständigt ökat efter kriget. Ett exempel på 

denna är att hälften av befolkningen i Slovenien valde att semestra i Kroatien under 2004. 

Utbildning, erfarenhet, känsla, äventyr och attraktioner kunde nu presenteras på den nya marknaden 

som ersattes av den berömda sand, hav och sol turismen. Nu har länderna på Balkan ett mycket 

större utbud än tidigare år.
74

 

 

3.6.2 The impact of political violence on tourism 

Diskussioner kring säkerhet och rädsla på semesterorter är något som blivit associerat till resandet 

genom historien
75

. Denna undersökning syftar till att undersöka de negativa effekterna som 

turistnäringen påverkas av i samband med politiskt våld. Tidigare har vetenskapliga undersökningar 

uppmärksammat och behandlat den inverkan som terrorism har på turistindustrin, detta dels på 

grund av att turisterna blivit utsatta direkt som offer. På grund av brist på vetenskapliga 

undersökningar kring politiskt våld och dess inverkan har författaren varit först med den 

övergripande och omfattande kvantitativa studien kring detta område.
76

 

Begreppet politiskt våld kan förklaras på olika sätt, Neumayer använder begreppet då ett land 

infinner sig i ett läge av politiskt instabilitet som i sin tur utlöses till våldsamma  

konflikter. Turister som tenderar att längta till lugna och obekymrade semesterorter anses vara 

känsliga till sådana händelser. Då ett land befinner sig i ett instabilt politiskt läge kan potentiella 

gäster känna oro inför destinationen och väljer att resa till andra orter som har liknande egenskaper 

men som garanterar säkerhet. Turistnäringen är ett viktigt bidrag till ekonomisk förbättring i många 

utvecklingsländer, olyckligtvis är dessa länder mer utsatta för våldsamma konflikter än andra mer 

utvecklade. 
77

Destinationer som erbjuder varmt klimat och behagliga stränder finner en sårbarhet 

kring politiskt instabilitet, detta eftersom turister kan glädja sig på andra destinationer utan att stöta 

på oroligheter
78

 Konflikter i ett land kan bidra till kortsiktiga såväl som långsiktiga effekter, detta 

trots efter att en händelse passerat och i praktiken återställts helt. Vid ett sådant skede bör 

turistdestinationer och inblandade aktörer uppmärksamma sina turister mer än tidigare för att inte 

riskera att bli bortglömda. Politisk instabilitet innebär dåliga nyheter för länders turistnäring, även 

om turisterna fysiskt inte skadas på något sett. Turister blir i stor grad påverkade av negativ image 

och kommer enbart att resa till en destination då den dåliga bilden suddats ut från minnet. Media har 

en stor påverkan om vad turister skapar för bilder av destinationer, därmed bör turistdestinationer 

snabbt vidta åtgärder såsom marknadsföringskampanjer för att visa på att landet befinner sig i ett 

säkert tillstånd om sådant är fallet. Beroende på hur pass varaktig den oroliga perioden är, och hur 

media vinklar bilden av destinationen, kan återställandet av landet ta flera år. Undersökningen visar 

även på att våldsamma händelser i ett land påverkar andra länder i samma region, vissa forskare 

hävdar att de skadliga effekterna på turistnäringen har stor sannolikhet att spridas till närliggande 

länder
79

.  

                                                 
72 Gosar,A (2007) Development characteristics and challenges of tourism in southeastern Europe, with special emphasis on 

Slovenia. Acta Turistica Nova Vol:1 No 2 sid 1-2 
73  Gosar A (2007) sid 4 
74 Gosar, A (2007) sid 14 
75 Neumayer Eric,(2004) The impact on political violence on tourism: Dynamic cross-national  eatimation. The journal of conflict 

resolution, Vol 48, No. 2 sid 259 
76 Neurmayer (2004) sid 262 
77 Neurmayer (2004) sid 260 
78 Neurmayer (2004) sid 261 
79

 Neurmayer (2004) sid 262 



17 

 

Det goda budskapet är att om landet kan stabiliseras och lyckas vända den negativa imagen kan 

turisterna börja hitta tillbaka till destinationerna, detta med hjälp av olika medier kanaler.
80

  

 

4. Empiri 
 

I detta stycke presenteras Tunisiens äldre samt moderna historia för att ge en inblick i landet och 

skapa en förståelse för den nuvarande situationen år 2011. Avsnittet ämnar belysa valda aktörer 

och deras syn på Tunisiens nuvarande och framtida läge efter den folkliga revolutionen. 

Författarna har valt att kortfattat presentera utförda intervjuer för läsvänlighetens skull, vidare text 

som ansågs mindre relevant för ämnet ses i uppsatsens bilaga. 

 

4.1 Tunisiens äldre historia 
Tunisien är ett litet land beläget på Afrikas nordliga kust mellan Libyen och Algeriet. 

Tunisien har en lång historia som kan spåras till fenicierna, romarna, vandalerna och de bysantinska 

erorna. Under 700-talet då en arabisk svallvåg kom till Tunisien och svepte över Nordafrika blev 

det en del av arabvärlden. Denna svallvåg kom från öst till Egypten och vidare över Nord Afrika.  

Med detta historiska händelseförlopp blev Tunisien till tro, kultur och blandning av folkslag en del 

av det arabiska mönstret och har förblivit så ända fram till idag.  

Kvarlämnor från dessa tider finns i ruinerna av kungariket Kartago byggt av drottning Dido på 900-

talet före kristus. Det finns bad, palats, teatrar och tempel från romarriket. Den arabiska kulturen ses 

i staden Qairwan grundad av Ogba ibn Nafaa och Zitouna Universitetet grundad på 800-talet som 

än idag är center för islamiska studier. Under dessa århundraden tog Tunisien del av en stor 

civilisation skapad av de arabiska kungadömena i nord Afrika och Andalusien och blev ett center 

för konst, kultur och kunskap. 

De ursprungliga invånarna i Nord Afrika är mest kända som berberna. Över tiden och århundradena 

har nordafrikanerna utvecklats från många andra folkslag från Asien såväl som från andra 

Medelhavsländer, de är nu en mix av folkslag från alla dessa delar av världen. Det tunisiska folket 

formar tillsammans med de andra nordafrikanska länderna en gemensam human familj där de delar 

samma historia, språk och kultur. Denna kultur är också sammanlänkad med människorna i 

mellanöstern. Tunisien har en plats i historien och i geografin som bidrar till att skapa en mänsklig 

bro mellan öst och väst, mellan de asiatiska folken och Afrika. Geografiskt sett även för dess 

kontakt med Europa och med det afrikanska folken i söder om Sahara. 
81

 

4.2 Tunisiens moderna historia 
Efter andra världskriget uppstod ett motstånd emot det franska protektoratet i Tunisien, och efter 

allt våldsammare uttryck uppnådde Tunisien självständighet år 1956. 
82

 

Ett år senare valdes Habib Bourguiba till statschef och två år senare diskuterades ett presidentval 

där Bourguiba blev utsedd och hans parti Néo-Destour vann alla mandat i parlamentet. 

President  Habib Bourguiba avsattes 1987 och hade under åren infört nya reformer som förbättrade 

levnadsvillkoren för befolkningen, bland annat kom kvinnorna att får rösträtt. Under Bourguibas 

regeringstid infördes en typ av socialism även kallad Destour-socialism vilket innebar en 

centralstyrning av ekonomin, industrier och banker.  Dessa förstatligades och 

utbildningsförbättringar infördes. Även satsningar på sociala och rättsliga reformer intogs. 

Presidentplatsen ersattes av premiärministern och tidigare generalen Zine el-Abidine Ben Ali.             
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Ben Ali kom att slå hårt mot all verklig opposition i landet men utåt sett uppmuntrade han ett 

skenbart flerpartisystem.
83

 

Ben Ali kom att styra landet med järnhand fram till januari 2011. Presidenten genomförde 

ekonomiska reformer och förbättrade kvinnornas ställning i samhället dock gick han hårt emot alla 

oppositionella krafter framförallt islamistiska rörelser som förtrycktes och trakasserades. Ben Ali 

och hans regering talade bland annat om ökad frihet och mänskliga rättigheter men utvecklingen var 

det motsatta.
84

 

4.3 Politik och turism i Tunisien 
Under slutet av 1950-talet stod den afrikanska kontinenten inför stora politiska och ekonomiska 

kriser. Med stora skulder, befolkningstillväxt, demokratisering och regimövergångar som testade 

den nationella sammanhållningen. I många år har intäkter från turismen mottagits som en möjlig 

räddare för en del av Afrikas mest belägrade ekonomier. Detta som ett sätt att generera behövlig 

utländsk valuta, förbättra service, skapa arbetstillfällen och förbättra infrastukturen. I syfte att bidra 

till att öka utvecklingen. Denna optimistiska syn har baserats på kunskapen om turismens 

ekonomiska potential. I Tunisiens fall har en politik för att främja turism medvetet eftersträvats av 

regeringen sedan 1960-talet speciellt inom paketerade turer.
85

  

Tunisiens få moderna hotell var koncentrerade till huvudstaden och andra städer framtill att 

regeringen 1962 bestämde att fokusera på turism som en integrerad del av utvecklingsstrategin. 

Turismen var ursprungligen utbredd i områdena mellan Hammamet-Nabeul och Djerba. Dessa 

hotell längs kustområdena skulle bidra till de redan befintliga städerna, infrastrukturen, industrin 

och följaktligen till landets politiska och ekonomiska makt bas. I de tidiga åren 1960-65 var 

regeringen ansvarig för 40 procent av konstruerandet av boendefaciliteter, därefter togs 

utvecklingen av turistsektorn över av privata investerare. Dels inhemska och utländska som 

ansvarade för nästan alla nya byggnader efter slutet av 1960-talet.  Faciliteterna i huvudstaden 

Tunis är gamla och relativt små medans kusthotellen är nyare och i genomsnitt mycket större. Dessa 

har byggts för att tillgodose det växande numret av Europeiska besökare.
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4.4 Emna Abbes, Tunisiska Ambassaden i Stockholm 
 
Emna Abbes mottog författarna för en intervju på Tunisiska ambassaden i Stockholm där frågor 

kring Tunisien och turism behandlades.  

 

Efter den folkliga revolutionen har turismnäringen i Tunisien gått nedåt med 40-60 procent.  Emna 

berättar att de brukar ha sju miljoner turister per år. Vidare förklarar hon att turismen är viktig för 

Tunisien eftersom att den är landets huvudinkomst källa. En kampanj som de för närvarande arbetar 

med som heter I love Tunisia kan vara ett led i arbetet med att återfå turisterna till Tunisien. 

Allmänt om vad som gör Tunisien attraktiv som turistdestination är att landet har sol, hav, natur, 

museum och historia. Låga priser är fördelsaktigt för landet då det inte är kostsamt att resa dit. 

 

Ambassaden samarbetar med Tunisiska statens turistbyrå för att kunna publicera en bra bild av 

Tunisien. Turism aktörer har startat ett arbete med golfturism för att visa på att de har mer att 

erbjuda än bara sol och bad. De arbetar även med att utveckla turismen i södra Tunisien i Sahara där 

scener ur filmen Star Wars spelades in. Hur de arbetar i nuläget för att kunna återfå turisterna 

förklarar Emna att Utrikes departementet sedan den 2011.04.06 tagit tillbaka avrådan från att resa 

till Tunisien helt, dock menar hon att det kommer att ta tid innan turister återigen känner sig säkra 

med att resa till Tunisien. Vidare arbetar politikerna med att återfå en bra bild av Tunisien för att 

återfå turisterna. Hur situationen i Libyen påverkar turismen i Tunisien förklarar Emna att det har en 

negativ påverkan. I Tunisien gör de vad de kan för att hjälpa till och hon ser en positiv utveckling. 

Lokalbefolkningen har blivit påverkad på så sett att många har blivit arbetslösa och därmed har löst 

sin egen situation genom att lämna landet, för att ta sig vidare till bland annat Italien i hopp om att 

skapa sig en försörjning. Det politiska läget är osäkert och Emna berättar att de inte vet ännu hur det 

kommer att se ut. Den 24 juli 2011 kommer det första valet för att göra om lagar och idag finns det 

över femtio partier och det är folket som ska bestämma. 

Det går inte att säga om det utses någon president eller om det blir en regering som ser ut ungefär 

som i Sverige.  Avslutningsvis ser Emna en positiv utveckling för att ordna evenemang. Denna 

period är lugn men till sommaren hoppas hon att det ska vara bättre än förut.
87

 

4.4.1 Imed Salah, Tunisiska statens turistbyrå 
Imed är pressansvarig på Tunisiska statens turistbyrå, där sköter han en mängd olika uppgifter 

inom området att promota Tunisien till de skandinaviska länderna. Imed har arbetat på Tunisiska 

Statens turistbyrå i 10 år. Hans arbetsuppgifter varierar men han är främst pressansvarig och tar 

hand om mässor från start till slut. 

Via en telefon intervju talade en av författarna med Imed Salah kring Tunisiens nuläge samt 

framtidsvisioner och förhoppningar. 

Imed berättar att turismen är inget nytt fenomen i Tunisien, det har funnits sedan 1960 talet. 

Tunisien som land blev självständiga år 1956, då de blev fria från det franska protektoratet. Turister 

från Sverige har rest till Tunisien sedan 1962. Tunisien har en lång kustremsa och det populära 

turistorterna är Hammamet och Sousse. Djerba är en ö i södra Tunisien som också är en populär 

destination. För att vidare förklara turismens utveckling berättar Imed att turistnäringen har vuxit 

sedan 1980- talet med nya hotell, golfbanor, vägar och flygplatser. För ca 25-30 år sedan fanns inte 

den stora motorvägen som idag tar människor från norr till söder.  Detta gynnar lokalbefolkningen 

lika mycket som turismen. Imed framhäver att det finns goda kommunikationer i landet, i och med 

att man har byggt ett flertal flygplatser. Tunisien är ett litet land till ytan med olika landskap. Det 

byggdes en flygplats i Tozeur som är en direktkommunikation från Paris till sydvästra i Tunisien. 
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Landet har väldigt mycket kultur, de har en historia som är mer än 3000 år gammal. Kartago är mest 

känt, men det finns även mycket mer att se. Turismen i Tunisien är inte bara sol och bad, men det är 

den vanligaste attraktionskraften. Golfturismen har kommit att bli en viktig attraktion för den 

svenska marknaden. Vidare berättar Imed att Tunisien även har SPA anläggningar, där thalasso 

behandlingar erbjuds, då man pumpar in varmt havsvatten. Tunisien ligger på andra plats i världen 

efter Frankrike med denna typ av behandlingar. Dessa anläggningar ligger vid hotell och 

kustområden. Imed påpekar att det har skett mycket inom utvecklingen sedan 1960- talet, men det 

är inte perfekt, det finns alltid mycket mer att göra. Hur den folkliga revolutionen påverkat turismen 

i Tunisien förklarar Imed att revolutionen är en fredlig revolution och att det inte är farligt att resa 

till Tunisien, det är ingenting som är riktat mot turismen. Imed berättar att revolutionen har varit 

folkets revolution på grund av missnöje med regeringen. Dock menar han att den även har haft sitt 

pris, där den turistiska nedgången har blivit en av konsekvenserna. Han påpekar dock att 

människorna bosatta i landet behöver ha tålamod. Imed tror att säsongen inte kommer bli lika 

gynnsam som 2010, men förhoppningarna är att charterresandet komma igång igen från Sverige i 

maj 2011. De arbetar mycket för att 2011-2012 ska bli bra en bra period för landets turism. Han 

uttrycker sin besvikelse över att många europeiska länder lämnade Tunisien, media har haft en stor 

roll i att vinkla situationen, vilket har lett till att många har blivit rädda att resa dit. Vidare har Imed 

en förståelse för att många tänker två gånger på grund av den bild media visar. Han förklarar att 

situationen förmodligen kommer att bli bättre på grund av att svenska Utrikesdepartementet tagit 

bort sin avrådan att resa till landet. Han menar att Tunisien idag inte är ett oroligt land, men de är 

medvetna om att de befinner sig i en svår period.  

 

Tanken med revolutionen är att förbättra livet och säkerheten. Vidare belyser Imed att landet har sju 

miljoner turister varje år. Detta visar på att landet är säkert att besöka, folket är vänligt och har nu 

en större yttrandefrihet än förr. Idag behöver man inte vara rädd, det är inget krig menar han. 

Tunisien har blivit påverkad av situationen i Libyen, då det försämrar läget för Tunisien. Landet tar 

emot många flyktingar från Libyen, och gör sitt bästa för att hjälpa till. Tunisien var även först med 

att ta emot flyktingarna, omvärlden började hjälpa till senare. Imed berättar att om man tittar på 

tidigare händelser som tsunamikatastrofen i Thailand och terrorattackerna i Egypten så är det 

hoppfullt att se att människor glömmer och väljer att komma tillbaka igen. Ännu en gång lyfter han 

fram att media enbart visar på en vinkel och det bidrar till att bilden av landet blir dålig. Idag är 

arbetet för att marknadsföra Tunisien mer viktigt än någonsin, Den Tunisiska statens turistbyrå 

arbetar dubbelt så mycket för att marknadsföra Tunisien.  

Imed berättar om ett exempel på en bra aktion då Tunisiens turistminister erbjudit alla ambassadörer 

som arbetar i Tunisien en samresa till Tunisiens södra del, där många uppfattar att det är oroligt. På 

detta sätt ville ministern visa på att området är tryggt. Sådana auktioner är otroligt viktiga menar 

Imed. Vidare påpekar han att i och med svenska Utrikesdepartementets avrådan om att resa till 

Tunisien bidrog till att turismen stannade av. Turismen har börjat komma igång igen, men ännu inte 

från Sverige. I dagsläget arbetar de för att göra allt för att inte förlora säsongen. Det är mycket fokus 

på säkerhet och promotion. Imed berättar att turismen i Tunisien genererar 400,000 arbeten och står 

för 7% av landets BNP. Vidare menar han att lokalbefolkningen i Tunisien behöver ha tålamod.  

Det omvärlden kan göra för att stötta landet är att resa dit. När besökare åker en taxi, bokar hotell, 

går på restaurang och så vidare bidrar det till landets återhämtning. Intervjun avslutas med  en sista 

kommentar från Imed om revolutionen i Tunisien. ”Revolutionen är unik och historisk det är en 

arabisk revolution.” 
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4.4.2 Katarina Allalander, Tunisiska statens turistbyrå 
Den 11 april besökte författarna Tunisiska Statens turistbyrå för att utföra en intervju med 

sekreterareassistenten Katarina Allalander. 

 

Katarina berättar att Tunisiska statens turistbyrå deltar vid flera turistmässor runt om i världen, detta 

eftersom det är viktigt att ständigt synas på marknaden, speciellt efter en sådan händelse som den 

folkliga revolutionen. 

Katarina berättar att Tunisien som destination har haft både upp och nedgångar då kriser i 

omvärlden påverkat destinationen på ett eller annat sätt. År 2010 var ett bra år för destinationen och 

landet var på väg att öka antalet inkomna turister. Tunisiska statens turistbyrå måste komma igång 

med arbetet efter den folkliga revolutionen då arbetarna på plats varit handlingsförlamande och 

avvaktat händelseförloppet stegvis. Idag är revolutionen över och de börjar med att bygga upp 

arbetet igen och samla nya krafter.  Den folkliga revolutionen är enligt Katarina något som i det 

långa loppet är positivt för landet, dock tror Katarina att flera researrangörer skurit ned på sin 

kapacitet i jämförelse med vad som var bestämt från början. Om en researrangör exempelvis skulle 

erbjuda 10 000 platser så har de troligtvis dragit ner på 25-30 procent., däremot vill de nog inte 

släppa destinationen helt påpekar hon. Katarina ser positivt på framtiden och det Tunisien är i behov 

nu är turister för att landet ska kunna få intäkter. Om turisterna inte åker till Tunisien kan landet inte 

få in kapital för att utveckla destinationen vidare.  Situationen i Libyen har haft en påverkan till att 

människor troligtvis tvekar till att åka till Tunisien, då exempelvis turistorten Djerba har drabbats av 

oroligheterna i Libyen. Katarina berättar att i och med Utrikes departementets avrådan nu har tagits 

bort behöver människor inte längre vara oroliga. Turistbyrån har för övrigt inte varit i behov att 

ändra på arbetsuppgifter och rutiner, dock har små ändringar justerats. Fördelen med händelsen var 

att turismen inte hade dragit igång och Tunisiska statens resebyrå kunde fullfölja deras resemässor 

som planerat. Katarina nämnde kort om landets möjligheter och tankar kring återhämtning för 

landet. Infrastrukturen ska förbättras i Tunisien, dock kunde hon inte uttala sig om några specifika 

områden. Satsningar har gjorts till förmån av turismen då man så tidigt som förra året byggde en ny 

flygplats som kunde transportera och förflytta ett större antal turister. Exotiska golfbanor är en ny 

satsning för att vidare locka ett relativt nytt kundsegment. 
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4.4.3Magdalena Öhrn, Ving 
I Tunisien startade början på flera händelser. Dessa händelser spreds sig sedan till Egypten och till 

andra länder och det har påverkat Ving som företag. När demonstrationerna startade i slutet på 

januari 2011 hade Ving inga resor till Tunisien. Den första resan skulle gått i slutet av februari och 

då var det menat att företaget skulle ha en avresa i veckan i sju veckor.  

Innan Ving startade upp i större skala så ställde företaget in dessa resor först och främst. Ving har 

ställt in alla resor fram till maj 2011 sedan planeras åter resor till Tunisien. Ving ser Tunisien som 

ett populärt turistland, ön Djerba som är ett nytt resmål hos Ving har fina stränder och är ett prisvärt 

alternativ för exempelvis barnfamiljer. Ving arbetar efter svenska utrikesdepartementets 

rekommendationer då de är säkerhetspolitiska experter. När utrikesdepartementet avråder från att 

resa till ett visst land följer Ving deras rekommendationer och då ställer de in alla resor. Liknande 

händelser som Ving har hanterat var när det var inbördeskrig i Kenya då de evakuerade sina gäster 

som var på plats och ställde in alla resor under resten av säsongen. Ving har personal på plats i alla 

länder som de har resmål till och de fungerar även som en informationskälla om läget i länderna. 

Vidare har Ving samarbetspartners på plats och en agent som sköter det juridiska åt företaget. Dessa 
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personer är väl förankrade med samhället och bidrar med information. Eftersom Ving inte hade 

någon personal på plats i Tunisien under början av demonstrationerna i landet så behövde de inte 

placera om några anställda eftersom inga befann sig där. Dock fick all deras personal på plats i 

Egypten resa hem då demonstrationer utbröt där. Vidare senarelade Ving säsongerna och 

personalens arbete sköts upp fram till maj 2011. Situationen i Libyen har inte påverkat Vings resmål 

då de ligger långt bort från den Libyska gränsen dock ligger ön Djerba närmare som är ett resmål 

för turister. Ving bedriver en löpande kontakt med deras agent i Tunisien för att försäkra sig om att 

läget är lugnt, kontakten med svenska utrikesdepartementet påpekas återigen vara 

huvudinformations källa. Ving påpekar att de anser att det är bättre att ha resor till länder med 

exempelvis diktatur då de annars skulle hamna i skymundan och då är det svårare för omvärlden att 

veta vad som händer i dessa länder. Vidare framförs vikten av det personliga beslutet om att resa till 

ett visst land, då Vings uppgift är att visa på en så bred bild som möjligt av landet och resmålet. 

Sedan är det ett personligt ansvar att ta reda på mer information om religion och styre här hänvisar 

Ving till utrikesdepartementets länkar med information om olika länder. Ving har även kontakt med 

Tunisiska ambassaden i Stockholm och den Tunisiska statens turistbyrå.
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 Kommunikationschefen 

Magdalena Örhn berättar att Ving har dragit ner på volymen till Tunisien i betydande utsträckning 

inför sommaren 2011. Utbudet av resor kommer vara en tredjedel av den planerande volymen.  

4.4.4Jim Hofverberg, Fritidsresor 
Jim Hofverberg är verksam inom Fritidsresor som företagets kommunikationschef. Efter att den 

folkliga revolutionen inträffande valde Fritidsresor att planera om inför sommaren då de som 

tidigare bestämt skulle sälja cirka 10,000 planerade resor till Tunisien. Idag befinner de sig i ett läge 

då antalet resor har sjunkit drastiskt till knappt 2000 bokningsbara inför sommaren 2011. 

Fritidsresor arbetar ständigt med annonsering och justerar priserna efter kunders efterfrågan för att 

på så sätt kunna få turister att hitta tillbaka till landet. Jim förklarar vidare att Fritidsresor är ett 

kommersiellt företag som säljer resor efter kunders behov och efterfrågan samt dit svenska 

myndigheter tillåter resenärer att flyga. Fritidsresor äger i dagsläget inga hotell i Tunisien, däremot 

betalar de en bestämd avgift då hotellen tämligen kan stå ödes tomma. Fritidsresor har även 

kontrakt med bestämda hotellanläggningar där dessa står för avgiften när en sådan händelse 

inträffat. Fritidsresor kommer i framtiden fortsätta sälja resor till Tunisien om efterfrågan som även 

ovan nämnt finns. Idag är efterfrågan vag, Fritidsresor hoppas på att resenärerna snart ska hitta 

tillbaka till landet. 
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4.4.5 Tina Hedmark, Apollo 
Tina som arbetar på Apollo har märkt en klar minskning av bokade resor till Tunisiens turistorter i 

jämförelse med förgående år. Vid detta tillstånd har Apollo ställt in ett antal bokningar till landet på 

grund av få bokningar. Den mest drabbade destinationen är turistön Djerba, dit har Apollo valt att 

ställa in hela säsongen. Enfidha är en medelstor flygplats som har koppling till de stora turistorterna 

i Tunisien. Dessa flygningar har Apollo ställt in fullständigt med avgångar från Göteborg.
92

  

 

 

 
 

                                                 
90 Telefon Intervju med Magdalena Öhrn Informationschef på Ving16/3-11 
91 E-post Intervju med Jim Hofverberg Communications Manager TUIfly Nordic & CSR Coordinator TUI 

Nordic/Fritidsresegruppen 
92

 E-post Intervju med Tina Hedmark,Salessupport Apollo 12/5-11 



23 

 

 

 

4.4.6 Andreas Norman, Utrikesdepartementet Mellanöstern- Nordafrikaenheten 
Tunisien befinner sig i dagsläget i en snabb politisk utveckling mot demokrati och säkerhetsläget i 

landet är stabilt. För närvarande har landet en övergångsregering som planerar inför ett val till en 

konstituerande församling den 24 juli 2011. Denna församling kommer sedan att skriva om landets 

författning. Det har bildats över 60 partier inför valet och det pågår valkampanjer runt om i landet. 

Det sker dagligen små demonstrationer i landet då människorna där vill få bättre arbetsvillkor, 

bättre levnadsvillkor, och även för första gången använda sin samlings- och yttrandefrihet som 

undertrycktes under Ben Alis tid vid makten. Hur situationen i Libyen har påverkat Tunisien ses 

över tre hundra tusen flyktingar som har strömmat in över gränsen från Libyen. Dessa flyktingar har 

i de flesta fall kommit genom så kallad transitionsläger. I dessa läger får de mat, lättare sjukvård 

och tak över huvudet för att sedan kunna slussas hem till sina hemländer, via flyg eller båt. 

Situationen i Libyen är ett samtalsämne i Tunisien och oroar människor men påverkar på kort sikt 

inte landet.
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5. Analys 
 

I detta avsnitt sammanvävs djupgående valda teorier med utförd empiri i en löpande diskussion.  

 

För att se på Tunisien utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv använder vi Butlers 

destinationslivcykel. I startfasen för nutida turism som tog vid på 1960-talet satsade de styrande i 

landet på turismen och började paketera resor till Tunisiens kustremsa. I detta skede inleddes 

upptäcktsfasen och banade väg för vidare investeringar från staten och utländska bolag för att 

utveckla Tunisien som resmål. Infrastrukturen förbättrades och en stor del arbetstillfällen tillkom, 

ekonomin styrktes och landet gick vidare till utvecklingsfasen. Satsningarna på turismnäringen 

ledde vidare till konsolideringsfasen där Tunisien som sol, sand och bad destination började bredda 

sin image till andra kundsegment så som golf, spa och upplevelseturism. Tunisien som resmål 

innefattar vid detta lag ett näst intill komplett resmål då den låga valutan bidrar till konkurrenskraft 

kombinerat med varmt klimat och aktivitetsutbud.  Dessa nya skapade attraktioner leder Tunisien in 

i stagnationsfasen då dess ursprungliga historia och sevärdheter riskerar att hamna i skymundan för 

de moderna attraktionerna. Nedgångsfasen inleds då oroligheter och demonstrationer utbryter då 

befolkningen i landet vill ha en politisk förändring och den sittande presidenten till slut får avgå. 

Detta blev en seger för det tunisiska folket och en ny tid väntar det tunisiska samhället. Nedgången 

för inkommande turister är nu ett faktum och en konsekvens av revolutionen. Utrikesdepartementet 

i Sverige utfärdade avrådan att resa till Tunisien och resebolag följde enligt regelverk deras 

uppmaningar och ställde in sina resor, sommar säsongen senare lades och resenärers resor bokades 

om till andra destinationer.  Då läget i landet förbättrades och avrådan tillbaka drogs är Tunisien 

återigen aktuellt som destination. Efterfrågan har minskat kraftigt och inbördeskriget i Libyen 

försätter Tunisien i ett ytterligare problematiskt läge då flyktingströmmar tar sig till den tunisiska 

gränsen där de behöver omhändertas berättar Andreas Norman på utrikesdepartementet. Vidare 

skapar konflikten oro för befolkningen i Tunisien på lång sikt då utgången är osäker. I denna fas av 

nedgång i destinationslivcykeln förlorar många sina arbeten och återhämtning är av stor prioritet, 

Butler menar att om läget inte förbättras riskerar många faciliteter att stå tomma och detta kan 

resultera i att de säljs ut och bosatta söker andra vägar för att få inkomster. Vidare konsekvenser är 

att destinationen tappar sin attraktivitet och få resenärer väljer att resa dit. Ving menar att ön Djerba 

är det resmål i Tunisien som blivit mest drabbat av nedgången av inkommande turister, då den är 

belägen närmast den Libyska gränsen. Trots att det inte är krig i Tunisien så har närheten till det 

konfliktdrabbade Libyen en stor inverkan på turistnäringen menar samtliga respondenter i denna 

undersökning. (se figur 1) . 
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 Figur 1 Butlers destinationslivscykel med turismens utveckling i Tunisien från 1960-talet till 2011   

Bilden av Tunisien som ett säkert land att resa till har fått sig en törn och arbetet för att återställa 

landets image är en utmaning för aktörerna inom turistnäringen. För att försöka skapa en tydlig bild 

om vart landet är på väg förutsätter det att problematiken i grunden ses till. Samhällsförändringarna 

genomfördes för att kunna börja på nytt och skapa ett tunisiskt samhälle fritt från orättvisor och 

förtryck. Arbetsområdet inom turistnäringen ligger nu i förankring med revolutionens budskap att 

förmedla bilden av ett nytt friare Tunisien. Detta blir på så vis motiveringar för framtida satsningar 

inom turistnäringen i Tunisien. Vidare menar Heath/Wall att arbete med att korrigera den negativa 

bilden är primärt dock inte för att glömma lika viktiga som Mossberg poängterar att det motsvaras i 

besök då dessa upplevelser förs vidare och skapar en god word-of-mouth som i sin tur kan bidra 

med att stärka landets image. Förändringar inom landets maktstruktur menar Heath/Wall att det 

ligger utanför turismindustrins kontroll och har en stor inverkan på destinationsutvecklingen, här 

behövs ett starkt samarbete mellan de styrande i samhället, investerare, turistaktörer och 

lokalbefolkningen. Tålamod och arbete för att förbättra bilden ingår i dessa parters vardag menar 

Tunisiska statens turistbyrå. Vidare arbetar turistaktörer i Sverige för att marknadsföra Tunisien 

som resmål vilket är grund för framtida arbete. Detta för att återigen skapa en attraktiv bild av 

Tunisien. Arbetet med att kontinuerligt delta i mässor och andra media kanaler är ett sätt att 

upprätthålla en positiv image för landet. Det är en viktig del som väger tungt vid detta läge i syfte 

att framhäva en positiv bild av landet för att öka efterfrågan på resor till Tunisien.  

 

 I tidigare exempel från Forna Jugoslavien ses hur ny image och starka varumärken arbetades fram 

för att sudda ut bilden av den våldsamma upplösningen av staterna under 90-talet. Satsningar i form 

av utbildning inom turismindustrin skapade nytänkande och bidrog till att förbättra ländernas 

attraktivitet. Denna återhämtning satte Kroatien och Slovenien i ett nytt ljus och populariteten 

ökade.  För svenska aktörer är arbetet med återhämtning av Tunisien som destination det primära. 

Att försöka förmedla en tydlig bild av läget i landet samt att stärka varumärken är ett led i detta.   

Fortsätter nedgången allt för länge kan det innebära stora ekonomiska förluster för landet och dess 

befolkning. Då den politiska miljön bidrar till ett samhälles struktur är valet inför sommaren 2011 
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av stor relevans för den framtida utvecklingen för Tunisien. (Se figur 2) 

 
Figur 2.  

Utifrån empiriskt material presenteras ovanstående modell Tunisiens händelseförlopp efter den 

folkliga revolutionen 2011.  Butlers destinationslivscykel har använts för att visa på tänkbar 

utveckling för Tunisien efter den folkliga revolutionen 2011. 

  

Modellen är utformad efter Butlers destinationslivscykel av författarna för att visa på en 

fördjupning och för att skapa en förståelse av ett tänkbart händelseförlopp. Denna modell har 

skapats utifrån det undersökta empiriska materialet som samlats in genom intervjuer med olika 

svenska aktörer vars kunskap om Tunisien tillämpas i denna modell. 

 

Härmed appliceras författarnas analys av tänkbara scenarion för Tunisien som destination. Starten 

ses vid den folkliga revolutionen 2011 som symboliserar nuläget för Tunisien. Detta ser vi som att 

destinationen börjar på en ny livscykel där upptäcktsfasen handlar om ett nyare och friare Tunisien, 

i detta läge framhävs det som kan vara positiva effekter av revolutionen för att återfå turisterna. 

Med denna utvecklade modell vill författarna visa på att en destination kan återhämta sig efter en tid 

av nedgång. För att göra detta bör åtgärder framförallt inom marknadsföring göras för att inte 

riskera att bli bortglömd och dö ut. Detta sker i Utvecklingsfasen där aktörer i Sverige arbetar med 

att återskapa och förnya attraktiviteten.  Det är betydelsefullt då turistnäringen är en viktig del av 

Tunisiens ekominska intäkter. För att inte riskera ytterligare nedgång är det politiska valet 

avgörande för vilken riktning landet kommer att ta i framtiden. För turistnäringen och befolkningen 

i landet är det en väntans tid som innebär stort tålamod.  Förändringar i det Tunisiska samhället är 

omvälvande i sig och kräver ett samarbete av alla inblandade parter för att mötas på en gemensam 

plattform. Vid konsolideringsfasen befinner sig Tunisien år 2011 i en period av väntan inför det 

kommande valet. Stagnationsfasen lämnas öppen då tänkbar utgång vid politiskt val i Tunisien i 

skrivandes stund är oviss.  

 

Utifrån artikeln The impact of political violence on tourism framkommer det att politisk instabilitet 

sällan är riktad emot turister. Dock blir konsekvenserna tydliga då efterfrågan sjunker och andra 

destinationer blir mer attraktiva då säkerheten prioriteras. En politisk instabilitet leder ofta till att 

det skapas en negativ image ifråga om säkerheten i ett land. Omkringliggande länder kan i detta 

skede påverkas och dras med. Då Tunisien har hamnat i ett läge där landet troligtvis är på väg mot 

en demokratisk utveckling, är det en utmaning att upprätthålla attraktiviteten för turisterna. 

Konflikten i Libyen bidrar med ytterligare svårigheter och det kan dröja år innan den löses. För att 

se över problemen med den drastiska nedgången kan aktörer i Sverige använda sig utav olika 

strategier för att kunna vända en negativ bild av Tunisien. Arbetet med media är en viktig 
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utgångspunkt för aktörerna och att få fram destinationens mervärde genom att visa på dess fördelar, 

och framförallt framhäva det positiva med den folkliga revolutionen. Detta för att visa på att trots 

dramatiska händelser kan det resultera i något nytt och bättre för befolkningen, men även för 

turisterna som besöker landet. Vilket kan leda till att Tunisien som land får ett nytt värde där 

samhället är mer rättvist, fritt och öppet.  

 

Mossberg menar att image har en stor betydelse vid en kunds köpprocess.  Turister och andra 

kunder tenderar att besöka områden som uppfattas ha en bra image. Detta visar återigen hur stor 

inverkan det har på efterfrågan vid val av resor.  Vidare diskuterar Heath and Wall betydelsen av att 

kunna vända en negativ bild av ett område till något positivt, de menar att det gäller att finna de 

aspekter och egenskaper som ses som mindre attraktiva och göra dessa till något väl värt att 

uppleva. Utifrån tidigare resonemang i analysen så är det på detta vis aktörer i Sverige kan arbeta 

för att återfå Turister till Tunisien. De behöver vända de negativa effekterna av den folkliga 

revolutionen till något positivt och samtidigt se till landets utveckling samt berätta om vad som sker 

i landet. Detta för att ge relevant information för resenärer. Mossberg påpekar att en kraftfull image 

bidrar till att öka turisternas tillit och detta påverkar förväntningar och även erfarenheter. År 2011 

har på alla sätt och vis placerat Tunisien på agendan, enligt Heath and Wall är det möjligt att 

förändra en negativ bild av ett område. De menar att det behövs arbete med marknadsföring, 

förbättringar av produkten och skapande av varumärken. Tunisien har i framtiden förutsättningar att 

återigen vara en konkurrenskraftig destination grundat på dessa teorier. 

 

 Aktörer i Sverige som Tunisiska ambassaden och Tunisiska statens turistbyrå arbetar i liknande 

riktning då de är inriktade på att marknadsföra landet.  Samarbetet mellan dessa stärker landets 

image och bidrar till arbetet med turistnäringen i Tunisien. Resebolag i Sverige arbetar på så vis att 

de omplacerar bokningar då oväntade händelser inträffar. De grundar sitt agerande utifrån svenska 

utrikesdepartementets rekommendationer. De arbetar även efter den efterfrågan som finns och 

anpassar resorna därefter. För att återfå turister använder sig exempelvis Fritidsresor av att ständigt 

annonsera och justera priser under en låg efterfrågan. Fritidsresor har minskat sin kapacitet från 

10.000 till 2000 resor till Tunisien. Fritidsresor är hoppfulla över att människor återigen kommer att 

resa till Tunisien. Detta tolkar vi författare att resebolaget inte vill släppa taget om destinationen då 

Tunisien tidigare varit ett populärt resmål för sol och bad.  Landet är fortfarande attraktivt i denna 

bemärkelse, dock krävs det att läget i landet stabiliseras innan större delar av turister kommer att 

återvända. Fritidsresor har även en viktig roll för att hjälpa Tunisien att återfå turister, detta i form 

av god media kommunikation samt marknadsföring av resmålen.  

  

Resebolaget Ving arbetar bland annat med att ha agenter på plats i landet för att kunna informera 

och uppdatera sig om läget i landet. En sådan kontakt kan medföra tillit och trovärdighet för 

turisterna. Detta arbetsätt kan vara lämpligt då resebolagens agenter snabbt kan kommunicera med 

aktörer i Sverige om situationen i Tunisien. Ving ställde in alla resor fram till maj 2011 även fast 

utrikesdepartementet tagit bort avrådan vid ett tidigare datum.  Vidare hade Ving ingen personal vid 

plats för tiden av revolutionen då säsongen inte ännu startats. På så vis behövde de inte agera för att 

få hem resenärer och personal. I och med att revolutionen inleddes på vinterhalvåret, under 

lågsäsong så kan detta varit en fördel, då arbetet i så fall hade i större utsträckning försvårats. 

Informationschefen nämnde ett exempel då Ving fick arbeta med att få hem turister under 

inbördeskriget i Kenya. Ving anser att individen har ett personligt ansvar vid val av resmål, samt att 

de ser att det är bättre att turister även reser till diktaturer. Detta för att omvärlden ska veta vad som 

sker i länderna. Det kan vara av fördel för resebolag att tillägga viktig information för resenärerna 

för att på ett så bra sätt som möjligt skapa ett förtroende samt visa att de är engagerade i länders 

politiska läge, då de i stor utsträckning påverkar resenärers köpbeslut. Det som förmedlas via TV, 

radio och tidningar bör på något sätt nämnas om information om landet hos researrangörerna. Detta 
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för att minska på osäkerheten vid val av resmål. Uppdateringar av det som händer i landet bör 

kontinuerligt arbetas fram och finnas med på researrangörers hemsidor, för att återigen skapa 

trygghet och säkerhet.  

 

Apollo har sett en kraftig minskning av bokningar till Tunisien, den mest drabbade destinationen är 

turistön Djerba som ligger nära den Libyska gränsen. Där har Apollo ställt in hela säsongen på 

grund av oroligheterna, flyg från Göteborg ställdes in helt. Vid ett sådant beslut bör Apollo hitta en 

liknande attraktiv destination för att inte förlora resenärer. Vidare kan prisjusteringar vara en väg att 

gå för att locka med resor till andra delar i Tunisien.  

 

Andreas Norman på Utrikesdepartementet berättar om att läget i Tunisien överlag är stabilt men att 

det pågår små demonstrationer dagligen. Det är möjligt att dessa demonstrationer kan bidra till att 

återskapa ett intryck av att landet befinner sig i ett osäkert läge. Detta kan i sin tur medföra att 

turister tvekar att resa till Tunisien vid val av destination.  

 

Katarina Allalander på Tunisiska statens turistbyrå pekar på att deltagandet i mässor är ett arbetssteg 

när ett land behöver marknadsföras ännu mera, då Tunisien befinner i ett kris läge gällande de 

turistiska intäkterna läggs mycket energi på att framhäva landets attraktivitet. Vidare ser hon en 

positiv utveckling för landet i framtiden, men understyrker att turisternas konsumtion behövs för en 

fortsatt utveckling av turistdestinationerna. Hon menar att revolutionen inträffade under lågsäsong 

och detta var en fördel då många turister inte befann sig på turistorterna. Hade detta varit fallet 

skulle kostnaderna för en sådan händelse inneburit ännu större förluster för landet. Intäkter från 

turismnäringen bidrar till förbättrad infrastruktur i landet, en väl fungerande sådan ingår i arbetet 

med destinationsutveckling.  Turistbyrån ser betydelsen i att ständigt uppdatera sig och finna nya 

kundsegment. Det är extra viktigt då Tunisien genomgått en förändring inom maktstrukturen och 

varit presenterade i media med en del negativa anspråk vilket lett till en nedgång av inkommande 

turister. För att fortsätta vara en attraktiv turistdestination krävs det att arbetet fortsätter tills bilden 

av landet är återställd. Det är en ständigt pågående arbetsprocess för att inte falla i popularitet. 

 

Imed Sallah fyller i att turismnäringen i Tunisien inte är ett nytt fenomen, det har vuxit fram sedan 

1980-talet med nya hotell, golfbanor och vägar. För 25-30 år sedan fanns inte den stora motorvägen 

som korsar landet från norr till söder. Denna förbättring av infrastrukturen gynnar lokalbefolkning i 

vardagen samt turistnäringen. Utveckling av direkt kommunikationer såsom direkt flyg har varit en 

fördel för turistnäringen i landet. Golf och spa anläggningar är relativt ny utvecklade aktiviteter i 

Tunisien som fortsätter att växa och bidrar till att locka nya kundsegment. Imed menar vidare att 

den folkliga revolutionen inte var riktat emot turisterna, däremot har revolutionen bidragit med en 

del konsekvenser för landet det har på så vis blivit en nedgång i turismen. Imed betonar sin 

besvikelse kring hur media vinklat situationen, det skulle behöva framhävas mer positiva aspekter 

för att hjälpa landet att återfå turisterna. Turistbyrån satsar på 2012 års säsong och hoppas att 

turisterna återvänder, landet behöver turisterna för arbetstillfällen och för landets ekonomi. 

 

Emna Abbes på Tunisiska ambassaden i Stockholm menar att efter revolutionen har turistnäringen 

gått nedåt med 40-60 %.  Detta visar på hur det påverkade landets turistnäring då de vanligtvis har 7 

miljoner turister per år. Samarbete turistaktörer emellan är viktiga för att kunna marknadsföra 

landet. Hon menar att det är svårt att säga hur den politiska utvecklingen kommer att bli i Tunisien. 

Vidare ser hon på oroligheterna i Libyen som en negativ påverkan då dessa länder gränsar till 

varandra. Hon har även en förståelse för att människor känner sig osäkra att resa till Tunisien i 

nuläget, men hon ställer sig positiv för den framtida utvecklingen. Oroligheterna i Tunisien och 

Libyen menar hon har bidragit till flyktingströmmar till närliggande länder. Många arbetstillfällen 

har försvunnit och människor börjar söka försörjning på egen hand, på annat håll. 
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6. Resultat 

För att dra ihop säcken avslutas nu denna uppsats med författarnas generella slutsatser 

grundade på tidigare presenterat empiriskt material. Vidare presenteras förslag till fortsatt 

forskning samt kunskapsbidrag. 

6.1 Slutsatser 
Den folkliga revolutionen i Tunisien har betytt en rad förändringar i samhället som har påverkat 

landets turistnäring.  En drastisk nedgång av inkommande turister har försatt många tunisier i 

arbetslöshet och oroligheterna har skapat flyktingströmmar till olika närliggande länder.  Den 

folkliga revolutionen har även bidragit till demonstrationer i andra arabländer. Grannlandet Libyen 

har under en lång period befunnit sig i ett krigsliknande tillstånd vilket påverkar Tunisien. På så vis 

att turister ser området som oroligt och detta påverkar efterfrågan på resor till Tunisien. Konflikten 

påverkar även Tunisien som land då de tar hand om inkommande Libyska flyktingar. Turistorter 

som är nära belägna den Libyska gränsen drabbas av oroligheterna. Så länge kriget i Libyen pågår 

kommer denna situation troligtvis påverka efterfrågan på resor till Tunisien, detta pågrund av dess 

närliggande läge. Det innebär att det kommer att ta tid innan landets image återigen är god. Den 

största delen av turister kommer troligtvis att välja andra destinationer för semester under en tid.  En 

del turister reser till Tunisien i dagsläget trots närliggande oroligheter. Dessa turister har en viktig 

roll om de upplever landet som säkert och stabilt. På detta sätt kan god word-of-mouth föras vidare 

och kan hjälpa destinationen att återfå turister. Svenska aktörer kan använda sig utav 

marknadsföring kampanjer för att se till destinationens överlevnad. Det är viktigt att aktörerna 

fokuserar på att återfå turisterna genom att skapa efterfrågade resor och samarbeta med media för 

att förbättra den nuvarande bilden av landet. Medias inflytande har en stor betydelse för vilken bild 

av Tunisien som förmedlas till omvärlden, förmedlas en negativ bild av landet får svenska aktörer 

arbeta i större utsträckning för att förbättra denna bild. Media behövs i arbetet med återhämtning av 

Tunisien som turistdestination samtidigt är det viktigt att media framhäver det positiva med 

revolutionen samt rapporterar om landets politiska läge kontinuerligt för att kunna ge en mångsidig 

bild av landet. 

 

Turistnäringen tillsammans med medias hjälp kan arbeta för att tillföra en positiv bild av 

revolutionen och skapa attraktivitet ur detta. Svenska utrikesdepartementet avrådan bidrog till att 

svenska resebolag ställde in alla resor under en tid till Tunisien vilket medförde en mindre 

strömning av turister till Tunisien från Sverige.  

 

Då revolutionen lett till instabilitet i fråga om landets styre är det i väntan på att ett demokratiskt val 

ska genomföras, efter detta val är det möjligt att se vilken riktning landet väljer att gå. Hur det här 

påverkar turismen är idag svårt att förutse, dock är förändring definitivt.  Denna förändring kan på 

lång sikt leda till ett mer öppet och demokratiskt Tunisien, vilket även kan vara ett lyft för 

turistnäringen. Demokrati i Tunisien kan innebära en större attraktionskraft då det kan ses som ett 

nytt och friare land som kämpat för mänskliga rättigheter och rättvisa. Då resebolag från Sverige 

minskar utbudet av resor till Tunisien på grund av låg efterfrågan blir detta en effekt för 

turistnäringen i Tunisien. Detta påverkar landets ekonomi då landet länge varit ett populärt resmål 

för många svenskar. En slutsats vi kan dra av denna nedgång i turistnäringen är att Tunisien är i 

behov av snabb återhämtning för att det inte ska bli alltför stora ekonomiska förluster i landet. 

Effekterna av den folkliga revolutionen kan ses ur flera perspektiv delvis att det har inneburit stora 

uppoffringar för folket i Tunisien, men även att det kan bidra med förbättringar för samhället på 

lång sikt.  Aktörer i Sverige bör arbeta för att förmedla en genuin bild av läget i landet för att 

behålla sin attraktivitet som turistdestination.  
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6.2 Kunskapsbidrag 
 

Författarnas undersökning bidrar med kunskap till de som har intresse för ämnet och ämnar 

fördjupa sig i Tunisien. Uppsatsen ger en fördjupning om svenska aktörers arbetsätt för att återfå 

turister efter en tid av nedgång. Vidare genererar uppsatsen en förståelse för tänkbara scenarion som 

kan inträffa i en destinations livscykel, samt hur turistaktörer kan arbeta med en destinations 

återhämtning.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har bidragit till en förståelse och inblick av de effekter som den folkliga revolutionen 

bidragit med för turismnäringen i Tunisien. Vidare har författarna studerat olika aktörer i Sverige 

och hur dessa har arbetat för att återfå turister till Tunisien. Denna undersökning kan vidare leda till 

ett antal förslag på vidare forskning.  

 

I och med att världen är föränderlig och ständigt oförutsägbara händelser inträffar, kan det vara 

intressant att genomföra liknande studie en tid efter uppsatsens publicering. Detta för att se på vilket 

politiskt tillstånd Tunisien befinner sig i, samt för att se om aktörers marknadsföringskampanjer 

lyckats. Vidare kan det vara intressant att undersöka vad svenskar anser om Tunisien som 

destination, samt om synen på landet som tryggt och säkert har återställts. Ytterligare förslag som 

författarna haft under arbetets gång är medias inverkan på en sådan händelse. Utifrån en av 

intervjuerna framkom det att medias bild är av stor betydelse då en politisk händelse inträffar. Med 

tanke på detta kan det även vara intressant att studera hur en eller flera mediekanaler kan påverka 

turisternas uppfattningar om ett land och destinationer. Ett exempel är att utföra en undersökning 

där nyckelordet är kommunikationsmedel.  

 

Författarna övervägde att resa till Tunisien under undersökningsperioden. På grund av tidsbrist 

bedrevs forskningen istället i författarnas hemstad Stockholm, Sverige. Det kan därför vara av 

relevans att en undersökning utförs i Tunisien då detta kan bidra till en intressant inblick i 

utvecklingen av Tunisien som destination. Forskaren kan studera turistnäringen, med syfte att se på 

förändringar som sker i landet.  
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 

Hur kan vi lita på våra forskningsresultat?  

Enligt Larsen ger forskningen kunskap som vi kan lita på så länge den är genomförd på ett seriöst 

och reproducerbart sätt. Vidare betonar hon vikten av att ta hänsyn till den osäkerhet som är 

förknippad med forskning. Resultaten kan variera utifrån vem som utför forskningen samt när 

forskningen bedrivs då tiden och tillfälligheter spelar in under skrivandes stund. Olika samband som 

uppstår i forskningen innebär att det handlar om tendenser. Det är av relevans att finna tendenser 

som gäller för det stora flertalet
94

.  

Vikten av objektivitet och subjektivitet med andra ord personliga värderingar och erfarenheter, är 

idealet när en forskning bedrivs. Det är på så vis inte uppnåeligt då alla bär med sig egna tolkningar 

och erfarenheter av verkligheten.
95

  

Fördelen med kvalitativ metod är det djup som metoden generar, samt möjligheten till informella 

intervjuer. Det finns även en stor flexibilitet där problemformulering, datainsamling och analys sker 

överlappande i flera omgångar. Vidare kan informationen inte generaliseras, utan syftet är att söka 

helhet och fullständighet för att skapa en förståelse.
96

 

Svagheter som kan påpekas i denna typ av forskningsmetod är att människor inte alltid är 

sanningsenliga i kvalitativa intervjuer. Då anonymiteten i ett kvantitativt frågeformulär kan ses som 

ett alternativ. Under en kvalitativ intervju kan informanten svara på det som han eller hon tror att 

den som intervjuar vill höra. Detta kan bero på att informanten vill göra ett gott intryck eller väljer 

att svara det som är allmänt accepterat. Vilket kan bidra till att informationen inte blir särskilt 

värdefull för forskningen. 
97

  

 

För att stärka kvalitén i uppsatsen har författarna tillsammans transkriberat genomförda intervjuer 

som inte spelats in. Detta så snabbt som möjligt efter intervju tillfället för att inte mista värdefull 

information. Dock kan dessa icke inspelade intervjuer ses som till viss del opålitliga då en forskare 

inte kan garantera den exakta ordföljden utifrån minnet. 

För att visa på tidigare forskning inom området har ett antal böcker och artiklar använts detta för att 

visa på ämnets komplexitet samt inriktning. Destinationsutveckling är inom turismvetenskap ett 

utvecklat begrepp som ger stöd till uppsatsens frågeställningar, vidare behandlas delområden som 

image och hur destinationer kan arbeta för att vända en negativ bild. Detta för att visa på olika 

arbetsområden för aktörerna i Sverige. Tidigare exempel från andra platser som genomgått en 

politisk förändring och resultaten av den är relevanta då det styrker frågeställningarna.  

För att behandla effekterna av en destination som genomgår en politisk förändring använder 

författarna Butlers destinationslivscykel som i sig är en enkel modell för denna typ av 

undersökning. För ett djupare perspektiv och vidare analys utvecklar författarna denna modell och 

applicerar ämnesområdet till den.  För att uppsatsen ska följa en röd tråd och för att visa på 

författarnas forskningsvinkel har presenterade teorier valts för uppsatsen. Det bör påpekas att annan 

värdefull information har sållats bort och intressanta personer för denna typ av undersökning inte 

intervjuats detta pågrund av tidsbrist och engagemang från utvalda turistaktörer.  

 

 

 

 

 

                                                 
94 Larsen, Ann Kristin (2009). Sid 11-12 
95 Larsen, Ann Kristin (2009). Sid 15 
96 Larsen, Ann Kristin (2009). Sid 24 
97 Larsen, Ann Kristin (2009). Sid 27-28 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 
Intervju med Katarina Allalander sekreterarassistent 

Tunisiska statens turistbyrå 11/4-11  kl 10.00  

 

Hej Kan du berätta lite om dig själv och din roll här på Tunisiska statens turistbyrå? 

Jag heter Katarina Allalander och jag arbetar som sekreterareassistent här och jag har gjort det 

sedan 2001,ca 10 år. 

Jag har inga kunskaper i arabiska, men jag har pluggat franska, pratar engelska och svenska. Min 

roll här är framförallt att assistera, sen har vi en chef som har hand om allt, helheten, han är ansvarig 

för arbetsplatsen, sen har vi för närvarande tre kollegor, varav två tar hand om pressresor, de reser 

ner varje månad till Tunisien för att ta ner journalister till Tunisien. Det är ett sätt för oss att 

framhäva destinationen och göra reklam för destinationen, utan att annonsera, det är en stor del av 

vårt arbete att hantera turister som ska skriva artiklar helt enkelt. Då kommer jag in lite på vad 

arbetsplatsen sysslar med, det är att framförallt att göra promotion för landet, och vi tar hand om 

hela norden, förutom Island, så på den här arbetsplatsen reser man mycket, man reser till 

turistmässor i alla länder, och det är ett tiotal varje år. Sen har vi också en nationell annonsering, 

säsongskampanj som går även i andra länder, från april till oktober, så på hösten har vi golfturism 

inför vintern. 

Kontoret har funnits sedan 1970 talet, ca 73. Tunisien var väldigt stort just på 1960 talet, det var en 

stor destination, sen har destinationen gått upp och ner, kriser i världen som har påverkat väldigt 

mycket. Förra året gick det väldigt bra, vi var på väg att öka antalet turister, nu har det varit ett nytt 

”break”, så vi får ju komma igång med nya krafter. Det har ju varit en tid när vi inte riktigt har vetat 

och varit lite handlingsförlamade och vi har avvaktat och sett händelseförloppet, men nu har det ju 

varit, det är över, nu måste vi jobba med att bygga upp det igen. 

Vad har Tunisien att erbjuda i jämförelse med andra destinationer? 

Nummer ett, jag vet inte om det finns någon skillnad, men det man kan framhäva är att det är ett 

solsäkert land, med fria sandstränder, det finns en lång kustremsa som drar till sig badturister, sen så 

är prisnivån i landet förhållandevis låg, det är dessa länder som ligger utanför EU zonen som 

fortfarande konkurrerar väldigt kraftigt med just Europa och andra traditionella länder, Spanien, 

Grekland. Solen, prisnivån, kulturen är ju ganska viktigt. Tunisien är mycket rikt på historia, många 

olika folkslag som har tagit över efter varandra, så det är de jag kan komma på just nu i alla fall, 

som är framhävande. Tunisier är ett vänligt folk, så man tar gärna emot och behandlar turisterna väl.  

Vem reser till Tunisien idag? 

Som jag ser det ä det väl främst barnfamiljer som reser, det finns även personer som har blivit 

förälskad i landet, så det finns personer som återvänder, de har fått en slags förälskelse, de tyckr att 

landet är charmigt, även golfturister. Överlag så växer ju golf som sportaktivitet, det är fler och fler 

som spelar golf, svenskarna speciellt är väl golfspelare. Tunisien är en konkurrenskraftig 

destination. Jag tror att folk på den här sidan av medelhavet söker någonting annat, då kan Tunisien 

vara ett alternativ med lite annan kultur men ändå samma runt medelhavet. Turisterna kommer från 

hela världen, men man kan inte svara på för hur stor procent som kommer.  

Hur ser ni på effekten av den folkliga revolutionen? Hur har den påverkat destinationens 

utveckling? 

Lite för tidigt att säga och dra slutsatser och analysera, alltså det som känns säkert är att det kommer 

i det långa loppet att vara något positivt som har hänt. Om vi tar Sverige eller Norden som exempel, 

högsäsongen är på våren fram till hösten och researrangörerna startar sina flyg i april, maj, då har de 

nog skurit ned på sin kapacitet jämfört med vad som var bestämt från början, men de har ju 
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fortfarande kvar turisterna, men man har fått justera lite. Om man skulle säga att ha 10000 platser så 

har man skurit ner till 25-30%, men man vill inte släppa destinationen.  

Hur ser framtiden ut för Tunisien som destination? 

Jag tror att det enbart är positivt, och det Tunisien behöver nu är turister så att man får intäkter, för 

turismen är en jättestor inkomstkälla. Får man inte turister till landet så får man inte heller in kapital 

för att bygga utvecklingen vidare. Jag skulle också säga att turismen har kommit igång från andra 

länder, säsongen startar senare. Tyskland och Spanien har redan kommit igång. Men man har börjat 

komma tillbaka, det är inte bra att hotell står och gapar tomma, man gör allt för att locka tillbaka, få 

igång sysselsättningen och få in pengar för att bygga upp destinationen.  

Ser ni någon påverkan på det som idag händer i Libyen? 

Det klart att det finns en påverkan, Djerba som ligger i södra Tunisien har drabbats lite av det. Nu 

pratar jag inte globalt utan det har att göra med norden, där har man väl skurit ner på resorna, folk 

vågar inte åka dit men samtidigt måste jag hävda att den här reserekommendationen som har legat 

på utrikesdepartementets hemsida, den släpptes bara för någon vecka sedan, tidigare har man avrått 

från resor, från början avrådde man helt från resor, sen tog det en tid, kanske några veckor, då 

tyckte UD att turister kunde åka till Tunis och turistorterna, men att undvika att resa till övriga delar 

av landet. Nu är avrådan helt släppt, så det är positivt. Nu behöver man inte längre känna oro och 

rädsla för att åka dit. 

Tror du att antalet resenärer kommer att öka eller minska för den här säsongen 2011? 

Det vore väl lite optimistiskt att säga att det ska öka. Det finns säkerligen en tvekan men landet är 

stort, och jag tror att många tittar på reserekommendationen på utrikesdepartementets hemsida. Jag 

kan inte säga att det kommer mer turister det här året, men vi kan alltid hoppas på att vi får en 

hyfsad sommarsäsong. 

Har tunisiska statens turistbyrå behövt planera om? 

Inte i stor utsträckning, små förändringar givetvis, men vi har hart våra resmässor, de ligger alltid i 

början av året, TUR mässan var i mars och vi har varit i Norge, Danmark och Finland, dessa har vi 

utfört som vanligt, det är viktigt att synas i sådana situationer, men annars tycker jag inte att vi har 

behövt förändra någonting jättestort. Lite avvaktande har vi varit men nu är vi igång. Vår 

sommarkampanj har startat, det kommer bland annat vara tunnelbane och bussreklam i Göteborg. 

Kommer Tunisien att kunna återhämta sig? 

Ja absolut till 200 procent. 

Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter i Tunisien? 
I Tunisien byggs nya hotell, nya golfområden, det utvecklas hela tiden. Överlag så ska 

infrastrukturen förbättras, jag kan bara säga generellt, inte några specifika områden. Det har byggts 

upp Jasmine Hammamet, det är ett nytt och fräscht område. det gör satsningar, man har byggt en ny 

flygplats Enfidah, den är invigd förra året, flygplatsen ska ta emot väldigt många, den är stor. Ny 

flygplats, exotiska golfbanor.    
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9.2  

Bilaga 2 
Intervju med Fritidsresor via mail vid två olika tillfällen. Jim Hofverberg Communications 

Manager TUIfly Nordic & CSR Coordinator TUI 

Nordic/Fritidsresegruppen 

 

Hur stor skillnad är det på antalet bokningar till Tunisien idag jämfört 

med 2010? 

Intresset för Tunisien är fortfarande tyvärr ganska svalt och vi har därför 

tvingats minska antalet resor. Vi hoppas dock att resenärerna hittar 

tillbaka till Tunisien snart. Vi har minskat sommarens utbud från cirka 10.000 planerade resor till 

knappt 2.000 bokningsbara resor för sommaren 2011. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi ökat antalet resor till Tunisien 

kraftigt under de senaste två somrarna 

Hur arbetar ni i nuläget för att fylla de hotell som ni samarbetar med? 

Som alltid annars: annonserar om resor på olika sätt och justerar priserna 

efter efterfrågan. 

Hur påverkades ert företag av Jasminrevolutionen i Tunisien? Vad ser ni 

blir effekten långsiktigt? 

Den direkta påverkan var att vi slutade arrangera resor till Tunisien med 

omedelbar verkan. 

När det åter blir möjligt (btr UDs reserekommendationer, väder & klimat 

etc) så kommer vi åter arrangera resor dit - om det finns efterfrågan vill 

säga. 

 Tror ni att ni kommer att ha ett fortsatt samarbete med Tunisien som 

resedestination? 

Ja om det finns en efterfrågan på resor till Tunisien. Vi är ett 

kommersiellt företag som arrangerar resor dit människor vill resa och dit 

det enligt våra myndigheter är tillåtet att resa. 

Hur agerar ni om era hotell i Tunisien står tomma under högsäsong? 

Vi äger inga hotell i Tunisien. Men en del hotell får vi betala för oavsett 

de står tomma eller inte och en del hotell har vi sådana kontrakt med att 

hotellen står för kostnaderna vid en sådan här händelse. 
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9.3 

Bilaga 3 
Intervju med Emna Abbes, Head if mission Tunisiska ambassaden i Stockholm.  

Tolk: Amira  

Datum: 2011.04.12 

Hur ser läget ut i Tunisien idag? 

Emna berättar att efter den folkliga revolutionen har turismen i Tunisien gått nedåt med 40-60 

procent. De brukar ha 700 miljoner turister per år. Hon förklarar att turismen är viktig för Tunisien 

eftersom att den är landets huvudinkomst källa. 

Hur arbetar ni för att försöka återfå turisterna efter denna nedgång? 

Emna berättar om en kampanj som de för närvarande arbetar med som heter I love Tunisia och 

denna kan vara ett led i arbetet med att återfå turisterna till Tunisien. Hon förklarar att Utrikes 

departementet sedan den 2011.04.06 tagit tillbaka avrådan från att resa till Tunisien helt, dock 

menar hon att det kommer att ta tid innan turister återigen känner sig säkra med att resa till 

Tunisien. Politikerna arbetar för att återfå en bra bild av Tunisien för att få tillbaka turisterna. Den 

viktigaste målgruppen är turister från Frankrike. 

Hur ser ni på oroligheterna i Libyen hur påverkar denna situation Tunisien som destination? 

Emna förklarar att det påverkar turismen negativt, men att Tunisien gör vad de kan för att hjälpa till 

och hon ser en positiv utveckling. 

Vem är det som äger turismen i Tunisien? 

Emna förklarar att det är både statligt och handel?   

Vad har ambassaden för roll för destinationsutvecklingen i Tunisien? 

Emna  förklarar att ambassaden  samarbetar med Tunisiska statens turistbyrå för att kunna publicera 

en bra bild för Tunisien. 

Vilka utvecklingsområden ser ni för Tunisien som destination? 

Emna berättar att Tunisien har börjat att arbeta med golfturism för att visa på att de har mer att 

erbjuda än bara sol och bad. De håller även på med att utveckla turismen i södra Tunisien i Sahara 

där scener ur Star Wars  spelades in. 

Vad kan Tunisien erbjuda jämfört med andra destinationer? 

Emna berättar att Tunisien har sol, hav och natur. Låga priser, det är inte dyrt att åka till Tunisien. 

Landet har också mycket historia och museum. 

Turismen är Tunisiens huvudinkomstkälla, hur klarar sig lokalbefolkningen nu? 

 Emna berättar att många har blivit arbetslösa.  Men lokalbefolkningen besöker turistorterna. 

Befolkningen försöker att lösa det på sitt eget vis en del beger sig till Italien för att lösa sin 

situation. 

Hur ser den politiska situationen ut idag? 

Emna förklarar att man vet inte ännu. Det finns femtio partier idag och det är folket som ska 

bestämma. Den 24 juli 2011 kommer det första valet för att göra om lagar. Det går inte att säga om 

det utses någon president eller om det blir en regering som ser ut ungefär som i Sverige. 

Hur ser ni på framtida turism utveckling? 

Emna ser en positiv utveckling för att ordna evenemang. Denna period är lugn men till sommaren  

hoppas hon att det ska vara bättre än förut. 
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9.4 

Bilaga 4 
Intervju med Imed Salah, PR ansvarig Skandinavien. Tunisiska statens turistbyrå. 

2011-04-15  

Kan du berätta lite om din position på Tunisiska statens turistbyrå? 

Imed berättar att han är pressansvarig på Tunisiska statens turistbyrå, där han sköter en mängd olika 

uppgifter inom området att promota Tunisien till skandinaviska länder. Imed har arbetat på 

Tunisiska Statens turistbyrå i 10 år, där hans arbetsuppgifter varierar, han är främst pressansvarig. 

Han tar hand om mässor från början till slut.  

Vem äger turismen, är det statligt eller privat? 

Turismen är statligt, de har ett turist ministerium med flera olika representanter, varav Tunisiska 

statens turistbyrå är en representant. Deras roll är att marknadsföra till de skandinaviska länderna.  

De arbetar med olika tour operators, gör pressresor och deltar i olika turistmässor, 7 -8 varje år.( 

inom dessa fyra länder) Sverige, Norge, Danmark Finland.  

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i Tunisien, ex infrastruktur eller attraktioner?  
Turismen är inget nytt i Tunisien, det har funnits sedan 1960 talet. Tunisien som land blev 

självständiga 1956, de blev fria från det franska protektoratet. Turister från Sverige började komma 

tidigt sedan 1962. Tunisien har en väldigt lång kustremsa och det populära turisterna är Hammamet 

och Sousse. Djerba är en ö i södra Tunisien som också är en populär destination. Fjärde?? 

Turismen har vuxit sedan 1980- talet med goda hotell, golfbanor, vägar och flygplatser. För ca 25-

30 år sedan fanns det inte den stora motorvägen som idag tar människor från norr till söder.  Detta 

gynnar lokalbefolkningen lika mycket som för turismen. Imed påpekar att det har skett mycket 

inom utvecklingen sedan 60 talet, men det är inte perfekt, det finns alltid mycket mer att göra. Imed 

framhäver att det finns goda kommunikationer i landet, i och med att man har byggt fler flygplatser.  

Flygplatserna är viktiga. Tunisien har olika landskap, fast det är ett litet land till ytan. Det byggdes 

en flygplats i Tozeur som är en direktkommunikation till pris(ökenområde)Tunisien har väldigt 

mycket kultur, de har en historia som är mer än 3000 år gammal. Kartago är mest känt, men det 

finns även mycket mer att se.  Turismen i Tunisien är inte bara sol och bad, men är det vanligaste.  

Golfturismen är viktig för svenskarna.  

SPA anläggningar, där thalasso behandlingar erbjuds, då man pumpar in varmt havsvatten . 

Tunisien ligger på andra plats i världen efter Frankrike med denna typ av behandlingar.  Bra för 

huden.  Dessa anläggningar ligger vid hotell och kustområden.   

TST arbetar för att visa på bland annat kultur, dykning och shopping.  

Hur ser du att Tunisien kan återhämta sig efter den folkliga revolutionen? 

Imed belyser att den folkliga revolutionen är en fredlig revolution, det är inte farligt att åka till 

Tunisien, det är ingenting som är riktat mot turismen.  

Imed berättar att även fast revolutionen har varit folkets revolution på grund av missnöje med 

regeringen. Dock menar han att det har också haft sitt pris, där den turistiska nedgången har blivit 

en konsekvens. Han påpekar dock att människorna bosatta i landet måste ha tålamod. Imed tror att 

säsongen inte kommer bli lika gynnsam som 2010, men han hoppas på att i maj, ska charterresandet 

komma igång igen från Sverige. De arbetar mycket för att 2011-2012 ska bli bra en bra period för 

landets turism.  

Han uttrycker sin besvikelse att många europeiska länder lämnade Tunisien, media har haft en stor 

roll i att vinkla situationen, vilket har lett till att många har blivit rädda att resa till Tunisien. Vidare 

har Imed en förståelse för att många tänker två gånger på grund av den bild media visar. Han 

förklarar att situationen förmodligen kommer att bli bättre på grund av att Ud har tagit bort sin 

avrådan att resa till Tunisien. Tunisien är idag inte ett oroligt land, men de är medvetna att de 

befinner sig i en svår period.  
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Tanken med revolutionen är att förbättra livet och säkerheten, landet är säkert och de har 7 miljoner 

turister varje år. Detta visar på att landet är säkert att besöka, folket är vänliga och har nu en större 

yttrande frihet än förr. Idag behöver man inte vara rädd, det är inget krig. 

Hur ser du på situationen i Libyen, hur påverkar det Tunisien? 

Tunisien har blivit påverkad av Lybiens situation, då det försämrar för Tunisien, tunisien tar emot 

många flyktingar från Lybien, landet gör sitt bästa för att hjälpa till. Tunisien var först med att 

öppna armarna för flyktingarna, världen började senare.  

Imed berättar, om man tittar på tidigare händelser som Tsunamikatastrofen i Thailand och 

terrorattackerna i Egypten. Det är hoppfullt att se att människor glömmer och väljer att komma 

tillbaka igen. Än en gång lyfter han fram att media enbart visar på en vinkel och det bidrar till att 

bilden blir dålig.  

Idag är arbetet mer viktigt än någonsin, Tst arbetar dubbelt så mycket. Imed berättar att tunisiens 

turistminister utfört en bra aktion, då han erbjudit alla ambassadörer  som jobbar i Tunisien en 

samresa till Tunisiens södra del, där folk tror att det är oroligt. På detta sätt ville han visa på att det 

är tryggt. Sådana auktioner är otroligt viktiga menar Imed.  

Imed menar vidare att i och med Ud`s avrådan om att resa till Tunisien bidrog det till att turismen 

har bromsat.  

Turismen har börjat att komma igång, men inte än från Sverige, de arbetar för att göra allt för att 

inte förlora säsongen. ( säkerheter, promotion) 

Turismen i Tunisien genererar 400.000 arbeten 7% av landets BNP. Imed talar mycket kring att 

lokalbefolkningen måste ha tålamod, om världen ska kunna stötta landet, så bör de resa dit och åka 

en taxi, boka hotell, gå på restaurang mm. Revolutionen är unik och historisk, det är en arabisk 

revolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 

Bilaga 5 
Intervju med Magdalena Öhrn, Informationschef Ving 

2011.03.16  13.15 

 

Hur påverkades Ving av Jasminrevolutionen i Tunisien? Vad ser ni blir effekterna 

långsiktigt? 
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Tunisien var ju början på flera händelser. Händelserna i Tunisien spreds sig till Egypten och till 

andra länder så det är klart att det har påverkat oss. Och när det gäller Tunisien hade vi inga resor 

just då när det hände i slutet av Januari. Den första resan skulle gått i slutet av februari och då skulle 

vi ha en avresa i veckan i sju veckor. Innan vi startade upp i större skala så vi ställde in dom resorna 

först och främst. Och det vi har gjort nu är att vi har ställt in alla resor fram till maj. Och sen sätter 

vi igång igen just när det gäller Tunisien. Vi lyder ju ud´s rekomendation, det är ud som är de 

säkerhetspolitiska experterna dom avråder ju faktiskt från att resa till Tunisien. Då stängde vi 

resmålet sen har vi haft löpande kontakt med dom så att nu ska det inte vara några problem i landet 

längre. 

Tror du att ni kommer att ha ett fortsatts samarbete med Tunisien framöver? 

Ja, det tror jag det är ju ett populärt turist land och väldigt prisvärt framförallt och vi har ju ett nytt 

resmål i södra Tunisien ön Djerba,som har väldigt fina stränder och är ett prisvärt alternativ för 

barnfamiljer tillexpempel 

Har kunder valt att resa till Tunisien även fast UD avrått från att resa dit? 

När UD avråder då reser inte vi dit. Då ställer vi in resorna. 

Det har ju hänt förut när det var inbördeskrig i Kenya då evakuerade vi våra gäster som var på plats 

och vi ställde in under resten av säsongen så att säga. När UD avråder då ställer vi in resorna för då 

gör dom bedömningen att det inte är tryggt att resa dit. 

Vi har personal på plats i länderna och dom lyssnar vi på naturligtvis och sen har vi 

samarbetspartners och en agent på alla resmål i alla länder som sköter det juridiska åt oss. Dom är 

också väldigt väl förankrade i samhället. 

Hur påverkas anställda av revolutionen reseledare och guider som finns på plats?  

Nu hade vi inga på plats i Tunisien när det här hände säsongen hade inte startat upp än men det är 

klart att i Egypten till exempel då åkte alla hem. Och när det gäller Tunisien så har säsongen senare 

lagts och de får börja jobba senare helt enkelt. Ingen är där nu vi sätter igång resorna i slutet av maj. 

Hur ser du på instabiliteten i Libyen då det ligger nära Tunisien? 

Våra resmål ligger långt bort från Lybiska gränsen, men det finns Tunisiska resmål som ligger 

närmare Djerba till exmpel.Det vi gör är att vi har löpande kontakt med vår agent i Tunisien och ser 

till att läget är lungt och vi har kontakt med UD och så det är det vi gör så att säga. Löpande kontakt 

om läget med våra kontakter. 

Vi tycker att det är bätter att man reser till länder med olika slags styre, då de får ögonen på sig. 

Vilket kan påskynda demokratiserings processen. Om man tittar på ett land som nordkorea till 

exempel där har man ingen aning om vad som händer. 

Har ni god kontakt med Tunisiska ambassaden i Stockholm? 

Ja det har vi också, men framförallt är det UD. Men vi har kontakt med Ambassaden och Tunisiska 

Turistbyrån också. 

En viktig aspekt nu när det varit mycket diskussioner kring att resa till länder med oroligheter. Till 

länder med diktatur karaktär dels är det viktigt att resa dit tycker vi och dels är det viktigt att varje 

individ måste ta det beslutet själv om man reser till ett visst land. Vår uppgift är att visa en så bred 

bild av landet och resmålet som möjligt. Dels stränder, utflykter och restauranger, men med länkar 

till UD´s information om länder. Där det står om religion och styre.  

 

 

9.6 

Bilaga 6 
Intervju med Andreas Norman:   

2011-04-20 12:06  

Departementssekreterare/Desk Officer 

Utrikesdepartementet/Ministry for Foreign Affairs 



43 

 

 

 

Mellanöstern- Nordafrikaenheten/Department for Middle East and North Africa 

 

Hur ser ni på läget i Tunisien idag? Kan ni säga något om säkerhetsläget?  
Landet befinner sig i en snabb politisk utveckling mot demokrati. Säkerhetsläget är stabilt 

 Hur ser det politiska läget ut idag?  

Situationen är idag lugnt, med en övergångsregering som planerar inför ett val till en konstituerande 

församling den 24 juli. Den församlingen kommer sedan skriva om landets författning. Över 60 

partier har bildats, inför valet, och det pågår valkampanjer runtom i landet.  Runtom i landet sker 

dagligen små demonstrationer, därför att människor vill få bättre arbetsvillkor, bättre levnadsvillkor, 

och även för första gången vill använda sin samlings- och yttrandefrihet som undertrycktes under 

Ben Alis tid vid makten.  

Hur har situationen i Libyen påverkat Tunisien?  

Över trehundratusen flyktingar har strömmat in över gränsen från Libyen. Dessa har i de flesta fall 

kommit genom så kallat transitionsläger, där de får mat, lättare sjukvård och tak över huvudet - för 

att sedan kunna slussas hem till sina hemländer, via flyg eller båt. Situationen i Libyen är ett 

samtalsämne i Tunisien och oroar människor men påverkar på kort sikt inte landet.  
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9.7 

Bilaga 7 
Karta över Tunisien 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 
Ansvarsområden: 

 

Kapitel 1 Sandra 

 

Kapitel 2 Mikaela 

 

Kapitel 3 3.1 t.o.m. 3.5 Sandra 

             3.6 t.o.m. 3.6.2 Mikaela 

 

Kapitel 4 4.1 t.o.m. 4.3 Sandra 

             4.4 t.o.m. 4.5.6 Mikaela 

 

Kapitel 5 Mikaela & Sandra 

 

Kapitel 6 6.1 Mikaela & Sandra 

             6.2 Sandra 

             6.3 Mikaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


