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ABSTRACT 

This study aims to reveal what marketing strategies Tunisia has used to 

alter their place image for the better after the terror attacks that occurred 

in the country 2015. These terror attacks had a negative effect on Tunisia’s 

tourism industry; the annual GDP brought by the tourist industry 

decreased by 19,73%. By using “the multi-step model for altering place 

image” developed by Eli Avraham and Eran Ketter, this study contains a 

thematic analysis on qualitative content such as news reports, advertising 

campaigns and press interviews to uncover what marketing strategies 

were used by Tunisian official tourism marketers and officials to restore 

the destinations positive place image and bring back tourist after the terror 

attacks. The result shows that Tunisia has used strategies from all three 

categories of strategies; source, audience and message. Furthermore, this 

study contributes to a better understanding on what marketing strategies 

a destination could use to alter their place image after gone through a 

crisis.  

 

KEYWORDS: Tunisian tourism, place image, post-crisis marketing, 

tourism marketing, image repair. 
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1. Introduktion 
Antalet länders interaktioner med varandra ökar och fler och fler blir del 

av den globala ekonomin och turistindustrin. Parallellt blir de globala 

transporterna och kommunikationen snabbare, enklare och billigare. 

Detta bidrar till ett konkurrenskraftigt klimat för platsers nationella och 

internationella status samt ”tävlandet” om t.ex. turister, stora evenemang, 

industrier, nya invånare, etc. (Avraham & Ketter, 2008). Marknadsföring 

av platser handlar om att designa en bild av en plats för att tillfredsställa 

behoven hos platsens målgrupp; invånare som besökare. Det har blivit en 

ledande ekonomisk aktivitet och i vissa fall är det den primära källan till 

den lokala välfärden i och med att fler besökare bidrar till t.ex. fler 

arbetstillfällen. När invånare och företag på platsen är nöjda med deras 

samhälle samt när antalet besökare och investerare möter samhällets 

förväntningar har platsmarknadsföringen lyckats (Kotler, Haider & Rein, 

1993). Bohlin & Elbe (2007) menar att i princip samtliga regioner har 

någon sorts strategi för hur de ska marknadsföra sig mot omvärlden; via 

broschyrer, Internet, kampanjer och evenemang försöker platser väcka 

allmänhetens intresse och sätta sin plats i ett positivt ljus.  

I och med att vi blir mer och mer globaliserade är en positiv platsbild 

nödvändigt för att en destination ska kunna stå ut i mängden (Anholt, 

2009). Det konkurrenskraftiga klimatet som länder idag befinner sig i 

betyder också att en negativ platsbild är mer skadlig än någonsin. 

Destinationer med en negativ platsbild – om den associeras med att vara 

farlig, skrämmande eller tråkig – anses ha en stor nackdel eftersom en 

effekt kan bli att potentiella besökare väljer ett annat resmål istället 

(Avraham & Ketter, 2008). Nielsen (2001) menar att om en destination 

får negativ utveckling av turistindustrin på grund av t.ex. negativa media, 

förstörelse av infrastruktur orsakad av naturkatastrofer eller katastrofer 

skapade av människan blir uppgiften att marknadsföra sin destination 

desto svårare. 

Enligt Avraham & Ketter (2008) kan en kris påverka en destinations 

platsbild negativt som därmed kan ge destruktiva följder till 

destinationens turistindustri. Glaesser (2006) definierar en kris som en 

kritisk förändring i en viktig variabel som riskerar eller förstör delar av ett 

helt system. En generell definition som tyder på förändringar som hotar 

att förstöra den nuvarande balansen eller rutinen i t.ex. institutioner, 

företag, eller platser. En destination kan drabbas av olika sorters kriser; 

(1) kriminellt relaterade händelser så som rån, våldtäkt, mord eller 

kidnappning; (2) terrorrelaterade händelser som t.ex. bombningar av 
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allmänna platser och kapning av flygplan; (3) oroliga politiska händelser, 

t.ex. våldsamma demonstrationer och uppror; (4) naturkatastrofer; och 

(5) epidemier. Dessa sorters kriser har blivit ett bekant problem hos 

världens länder och listan på de som blir utsatta blir bara längre och längre 

(Avraham & Ketter, 2008). 

Det finns många exempel på hur kriser har påverkat en destinations 

turistindustri negativt (Avraham & Ketter, 2008). Efter att SARS-

epidemin utbröt i Hong Kong 2002–2003 sjönk besöksantalet med 67,9% 

från året innan; från ca 1,33 miljoner i maj 2001 till ca 427 000 i maj 2002. 

Övergripande sjönk antalet belagda bäddar på hotellen till 20%, med vissa 

hotell med bara 8% beläggning de två första veckorna i april 2002 (Pine & 

McKercher, 2004). Orkanen Katrina påverkade turismen negativt i New 

Orleans, USA år 2005. Översvämningar orsakad av orkanen var förödande 

och tvingade 250 000 människor att evakuera. Turistindustrin i New 

Orleans beräknades vara värd 5 miljarder amerikanska dollar och det tog 

fem år för destinationen att återhämta sig efter orkanen och uppnå samma 

mängd besökare som innan naturkatastrofen inträffade. År 2004, innan 

Katrina drog in över New Orleans, besökte 10,1 miljoner turister staden. 

Två år senare, 2006, hade de 3,7 miljoner besökare och år 2009 nådde de 

7,9 miljoner besökare (Tomić, et.al., 2013). I oktober 2002 dödades 202 

personer i Bali efter en bombning varav alla förutom en av dessa var 

turister som besökte Bali på semester. Resultatet av detta var att 

besöksantalet till landet sjönk med 22% vilket ledde till att mer än 

300 000 arbetstillfällen upphörde (Crawford, 2012). 

Idag sprids nyheter som en löpeld över Internet och internationella 

nyhetskanaler. Genom den information som släpps om en kris via 

internationella media kan den tömma en turistdestinations hotell, stoppa 

flygresor och ödelägga turistattraktioner över en natt. Efter att en 

destination har blivit utsatt för en kris som har påverkat deras platsbild 

måste beslutsfattare och marknadsförare inom turistindustrin välja rätt 

sorts strategi för att kunna återställa den. Detta är en lång och komplicerad 

process; det krävs mer än att bara byta logga och slogans. Därtill har 

platsens karaktärsdrags betydelse för hur svår förändringsprocessen av 

sin platsbild kommer att bli. En plats karaktärsdrag kan vara geografisk 

placering, platsens status hos omvärlden, etc. Till exempel, om två 

destinationer med samma målgrupp genomgår liknande kriser kommer 

de ändå använda olika marknadsföringsstrategier för rekonstrueringen av 

sin platsbild på grund av sina skiljande karaktärsdrag. Dessa 

karaktärsdrag blir extra tydliga när ett utvecklingsland jämförs med ett 
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industriland; den förstnämnda har lägre status och mindre resurser och 

därmed kommer landet behöva anstränga sig mer för att förändra sin 

platsbild (Avraham & Ketter, 2008). 

2015 inträffade två terrorattacker Tunisien vilket gav negativa 

konsekvenser på deras turistindustri och deras platsbild. För att kunna 

identifiera vilka marknadsföringsstrategier en plats eller en destination 

använder sig av för att förbättra sin platsbild har Eli Avraham och Eran 

Ketter tagit fram ”the multi-step model for altering place image” (Avraham 

och Ketter, 2008). I denna studie kommer denna modell användas för att 

analysera vilka marknadsföringsstrategier Tunisien utnyttjade efter 

terrorattackerna. 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en destination arbetar med 

att bygga upp sin platsbild efter en kris med fokus på Tunisien och vilka 

strategier de har använt sig av efter terrorattackerna 2015. Studien utgick 

efter dessa frågeställningar: 

1. Vilka marknadsföringsstrategier använde officiella turist-

organisationer och statliga företrädare i Tunisien under och efter 

terrorattackerna i landet? 

2. Är ”the multi-step model for altering place image” en fungerande 

modell för att förstå hur officiella turismmarknadsförare i Tunisien 

agerade efter terrorattackerna i landet 2015? 

 

2. Teoretisk modell och tidigare studier  
 

2.1 Platsbild och platsmarknadsföring 
Det grundläggande en destination behöver för att attrahera turister är att 

området associeras med positiva bilder och upplevelser (Bohlin & Elbe, 

2007). Anholt (2009) säger att i och med globalisering och den 

medföljande växande konkurrensen har städer, länder och 

turistdestinationer arbetat med att förbättra sin plats attraktivitet och bli 

mer säregen för att stå ut bland konkurrenterna (Refererad i Avraham & 

Ketter, 2017). En positiv image är därmed en viktig del av en destination 

(Bohlin & Elbe, 2007). Enligt Oxford Dictionary (2018) beskrivs image 

som följande: ”The general impression that a person, organisation, or 

product presents to the public.” När det kommer till en destination är det 

den övergripande bild av platsen såsom allmänheten uppfattar den. Denna 
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bild baseras på det platsen har att erbjuda, såsom landskap, kultur och 

traditioner. Emellertid är det besökares erfarenheter och återberättande 

eller via media och reklam som utgör hur en destination uppfattas (Bohlin 

& Elbe, 2007).  

Enligt Kotler, Haider & Rein (1993) finns det fyra olika komponenter en 

plats borde investera i för att förbättra sin övergripande platsbild. Den 

första är att platsen borde investera i en god stadsdesign för att öka sin 

attraktivitet, samt för att fullt ut kunna utveckla platsens kvalité och 

karaktär. Sedan borde platsen utveckla och upprätthålla en god och 

fungerande infrastruktur. Denna infrastruktur ska samtidigt vara i 

harmoni med platsens naturliga miljö. Den tredje komponenten är att 

platsen borde ha goda och grundläggande tjänster och bekvämligheter 

som möter företags och allmänhetens behov. Till sist borde en plats ha 

olika sorters attraktioner; både för deras egna befolkning och deras 

besökare. Dessa fyra komponenterna kan ses som byggstenarna för att en 

plats ska ses som konkurrenskraftig. Länder, städer och regioner som har 

jobbat sig mot en positiv platsbild finner att det blir lättare för både landet 

och dess invånare i samspelet med länder på en global nivå; det skapar ett 

förtroende, öppnar dörrar och förhöjer allmänhetens förväntningar på 

kvalité, kompetens och integritet (Anholt, 2009). 

I en studie av Foroudi, et.al (2016) skapades ett ramverk som länkar 

koncepten platsvarumärke, platsbild och platsrykte. Studien identifierade 

12 nyckelelement som utgör platsvarumärket. Dessa 12 nyckelement 

kunde delas upp i två kategorier: nationell kultur och infrastruktur. Inom 

kategorin nationell kultur fanns dessa nyckelelement: landets namn, 

varumärke, attribut, samhällsförändring, geografi och miljö, människor, 

samt kultur (historia, språk, etc.). Kategorin infrastruktur innefattade 

säkerhet, ekonomiskt tillstånd, teknologisk utveckling, mål inom 

turismutveckling, platsmarknadsföring och kampanjstrategier. Dessa 

element ansågs vara fördelaktiga när det kom till platsens varumärke, bild 

och rykte. Sedan framkom också fem plattformar som ansågs vara som 

mest gynnsamma när det kom till platsvarumärkets spridning; sociala 

medier och nyheter, platsmedvetenhet, platsassociering och erfarenhet av 

platsen bland turister (Foroudi, et.al, 2016). 

Anholt (2009) menar att det är idag införstått hos turismens intressenter 

att en svag, oattraktiv eller negativ platsbild är fatal för en destinations 

turismutveckling. Därmed ska en destination arbeta effektivt för att 

förändra sin platsbild om den anses vara negativ (Refererad i Avraham & 

Ketter, 2017). När en destination vill förändra sin platsbild måste först den 
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nuvarande platsbilden analyseras, sedan ska destinationen bestämma sig 

för en bättre och mer attraherande bild som destinationen vill uppnå. 

Därefter väljs de variabler som kommer att bidra till den eftertraktade 

effekten på sin platsbild. Denna typ av analys är fundamental då olika 

kampanjer behövs för att ge effekt på olika sorters platsbilder. En 

destination med en negativ platsbild måste fokusera på att förändra den, 

medan destinationer med en svag platsbild som inte sticker ut i mängden 

måste koncentrera sig på att erhålla mer uppmärksamhet från 

allmänheten. Alla beslut om slogans, visuella bilder, olika format av 

reklam, vilka kanaler marknadsföringen ska användas baseras på platsens 

nuvarande platsbild (Avraham & Ketter, 2008).   

2.2 The Multi-step Model for Altering Place Image 
”The multi-step model for altering place image” är en modell som är 

framtagen av Eli Avraham och Eran Ketter. Den visar på olika 

marknadsföringsstrategier som en plats kan använda sig av efter att den 

har varit med om en kris som gett negativ effekt på deras platsbild. Enligt 

denna modell är det första steget för att hantera det som har skapat den 

negativa effekten på destinationens platsbild att göra en analys av krisen, 

platsen och allmänheten. Genom denna analys examinerar 

marknadsförarna krisen som har inträffat, platsen som krisen har inträffat 

på, och vilken målgrupp som krisen kan ha påverkat. Karaktärsdrag hos 

krisen kan vara dess storlek, hur länge den kommer att pågå, eller vilken 

skada den har tagit på destinationen. Platsens karaktärsdrag kan innefatta 

vilka resurser destinationen har. Ju mer resurser ju lättare blir det för 

destinationen att återställa sin platsbild. De kan då använda sig av 

effektiva och dyra marknadsföringsstrategier som t.ex. arrangera 

megaevenemang. En annat karaktärsdrag en plats kan ha är vart landet 

ligger. Ett land i Europa eller Nordamerika har mindre chans till att bli 

påverkad negativt av en kris, medan ett land i Afrika eller Mellanöstern 

kan vara mer känsliga. När det kommer till karaktärsdragen hos 

allmänheten innefattar det hur människor kommer att få reda på om 

krisen och hur deras bild av platsen såg ut sedan innan. Om platsen sedan 

innan hade en positiv platsbild kan det bli enklare att återställa den.  När 

denna analys är gjord kan marknadsförarna på destinationen fastställa när 

deras kampanj ska äga rum och vilka mål de har med den. Utifrån den 

tidigare analys som har gjorts väljer därefter marknadsförarna antingen 

en eller flera typer av marknadsföringsstrategier som de ska använda sig 

av; de som anses vara mest passande. Dessa marknadsföringsstrategier 

kategoriseras in i tre olika strategikategorier: källa, allmänhet och 

budskap (Avraham & Ketter, 2008). Se tabell 1. 
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Källa: Avraham & Ketter (2008) 

Tabell 1 The multi-step model for altering place image 

Strategier 
med fokus på 
källa 

Strategier med 
fokus på 
allmänhet 

Strategier med 
fokus på 
budskap 

Ersätta 
budskapets 
källa 

Likheter med 
målgruppen 

Ignorerar eller 
bara erkänner 
krisen till en viss 
del 

Påverka 
budskapets 
källa 

Patriotism och 
nationalism 

Erkänner krisen 
och använder sig 
av måttliga 
hanteringsåtgärder  

Byta målgrupp Erkänner krisen 
och använder sig 
av extrema 
hanteringsåtgärder 

 

 Frigörelse sig från 
platsens 
huvudsakliga 
karaktärsdrag 

 

Strategier med fokus på källa koncentrerar sig på att påverka eller ersätta 

den källa som ger ut negativ information om destinationen. Källan är 

oftast journalister eller redaktörer hos nyhetsmedia. För att ersätta källan 

är en strategi att meddela allmänheten att ”come see for yourself”. Denna 

strategi förnekar den vinklade bilden media sänder ut och hävdar att 

verkligheten på destinationen är annorlunda. Destinationen kan också 

ersätta källan med en annan sorts informationskälla. De kan då istället 

använda sig av kända personer eller personer med hög status till att 

förmedla information om deras destination. Den sista strategin inom 

denna kategori är att destinationen publicerar sin egen information 

genom att själva ta på sig rollen som en källa. Detta görs genom att 

destinationen köper television- och radiotid eller plats i en tidning vilket 

leder till att platsmarknadsförare fritt kan publicera den information som 

de vill (Avraham & Ketter, 2008). De strategier som Avraham & Ketter 

(2008) tar upp när det kommer till att påverka källan är att etablera ett 

samförstånd med personer som jobbar inom media, utnyttja etniska, 

kulturella, eller religiösa bakgrundslikheter för att få sympati, blockera 

tillgången för media, eller att använda sig av fysiska eller ekonomiska hot 

mot människor inom mediavärlden. 
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När det kommer till strategier med fokus på allmänhet försöker 

marknadsförare lyfta de värderingar som destinationen har gemensamt 

med den inriktade målgruppen. Den gemensamma nämnaren hos dessa 

strategier är en intensiv medvetenhet om målgruppernas känslor och 

värderingar. Dessa används i platsmarknadsföringen för att säga att ”vi är 

lika, vi har samma värderingar,” men egentligen säger den att det finns 

ingen anledning för målgruppen att inte identifiera sig med destinationen 

och dess befolkning eftersom de är så lika. Strategier som räknas in här är 

att använda sig av de likheter som finns mellan landets egna befolkning 

och målgruppen de riktar sin marknadsföring mot, använda sig av 

patriotism och nationalism i sin marknadsföring, t.ex. genom att rikta sin 

marknadsföring mot en målgrupp som känner en stark koppling till 

platsen. Ofta är detta platsens egna invånare. En annan strategi är att byta 

målgrupp helt och hållet. Vid byte av målgrupp riktar destinationen sig 

mot en målgrupp som anses inte vara lika känslig mot den kris som har 

uppstått på destinationen (Avraham & Ketter, 2008).  

Med den sista strategigruppen, med fokus på budskap, försöker 

marknadsförarna att tackla de negativa budskapen som rapporteras om 

deras destination. Denna kategori av strategier har fyra olika 

underkategorier som baseras på hur väl destinationen erkänner krisen 

som har uppstått. I dessa fyra underkategorier finns 14 olika strategier. 

Den första underkategorin innehåller strategier för destinationer som 

ignorerar eller bara erkänner krisen till en viss del. Här marknadsför de 

sig antingen som att ingenting har hänt och att det är ”business as usual” 

på destinationen, eller så förminskar de krisen genom att t.ex. säga att det 

bara är ett mindre område som påverkats av krisen (Avraham & Ketter, 

2008). 

Den andra underkategorin innefattar strategier för destinationer som 

erkänner krisen och använder sig av måttliga hanteringsåtgärder. Här 

är en av strategierna att tackla krisen och rätta till det som möjliggjorde 

den från första början. Detta kan innebära t.ex. säkerhetsåtgärder om 

krisen innefattar våld, kriminalitet eller terrorism. En annan strategi är att 

anordna megaevenemang som lockar människor till att besöka platsen och 

för att förbättra sin platsbild. Destinationen kan även bjuda in 

journalister, intressenter, resebolag, religiösa ledare eller andra 

opinionsledare för att de ska kunna se förbättringen av destinationen med 

egna ögon. Detta görs i hopp om att de sedan ska föra vidare att 

destinationen är ”back in business”. En annan strategi som räknas in i 

denna underkategori är att använda film, tv-serier, och böcker som 
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utspelar sig eller har spelats in på destinationen i sin marknadsföring. Den 

sista strategin i denna underkategori är att använda kända profiler i sin 

marknadsföring då deras kändisskap kan attrahera uppmärksamheten 

hos potentiella besökare (Avraham & Ketter, 2008). 

Strategier i den tredje underkategorin är för destinationer som erkänner 

krisen och använder sig av extrema hanteringsåtgärder. Dessa strategier 

ses inte endast som ett försök till att förändra ens platsbild utan som en 

kamp för platsens framtid. De används av platser som har väldigt lite att 

förlora. Här kan destinationen ge ut ett budskap som är motsatsen till 

deras negativa platsbild. Till exempel om destinationen anses vara farlig 

kan de ge ut budskapet om att den är säker. En annan strategi är att 

använda det som en gång skapade den negativa platsbilden och vända det 

till något positivt. Ett exempel på detta är Rumänien som hade en 

problematisk platsbild då de blev associerade med skräckhistorier, blod, 

och mörker eftersom landet är känt som greve Draculas hem. På 90-talet 

vände den rumänska turistbyrån denna negativa bild till att det istället 

blev en toppsäljande turistattraktion. Den sista strategin innebär att 

destinationen förlöjligar sin egen stereotyp genom att en destination 

använder stereotyper de själva är kopplade till i sin marknadsföring 

(Avraham & Ketter, 2008). 

Den sista underkategorin innefattar strategier som används hos 

destinationer som frigör sig från platsens huvudsakliga karaktärsdrag. 

Dessa anses vara de mest extrema strategierna med fokus på budskap. 

Detta kan innebära att destinationen marknadsför sig som en annan slags 

destination än vad den annars associeras med. Ett exempel är staden 

Nuremberg i Tyskland som är en symbol för den nazistiska regimen och är 

associerad med de rättegångar som ägde rum där mot nazistiska ledare 

efter andra världskriget. För att ersätta sin gamla platsbild har Nuremberg 

istället positionerat sig som ett centrum för fred och mänskliga rättigheter. 

En annan strategi kallas geografisk isolering. Många länders platsbild 

påverkas negativt på grund av vart de ligger geografiskt och vilka länder 

de gränsar mot. Ett exempel på detta är länder i Afrika som oftast inte ses 

som en plats med individuella länder utan oftast dras de alla över en kam. 

Genom att distansera sig från den problematiska regionen som landet 

annars är associerat med kan det hjälpa med att förändra sin negativa 

platsbild till en positiv sådan. Ett exempel är ön Bali som promotas med 

väldigt lite hänvisning till Republiken Indonesien som Bali tillhör. Den 

sista strategin är att ändra platsens namn. Detta är en väldigt extrem 

strategi men den används i hopp om att den negativa platsbilden 
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försvinner tillsammans med det dåliga som det gamla namnet associeras 

med och därmed startar det en ny era för platsen (Avraham & Ketter, 

2008).  

Efter valet av strategier som destinationen vill utnyttja väljer 

marknadsförarna vilka tekniker och kanaler de vill använda sig av för att 

få ut sin kampanj. Exempel på tekniker är PR, annonsering, 

direktmarknadsföring och säljstöd. Kanaler som marknadsförare kan välja 

mellan är television, nyhetstidningar och magasin, Internet, radio och 

affischer (Avraham & Ketter, 2008). 

2.3 Image Restoration Theory 
Enligt Avraham & Ketter (2008) kan de tidigare modeller som har tagits 

fram som kan användas när ens platsbild är under kris verka vara allmän 

och anpassad för vilken plats som helst. Emellertid, menar Avraham & 

Ketter (2008) att de modellerna är mer anpassad för varumärken, företag 

och organisationer och inte platser. En av dessa teorier är ”Image 

Restoration Theory” som är framtagen av William L. Benoit. Den bygger 

på att företaget/organisationen/varumärket måste förstå vad som ligger 

bakom den attack eller klagomål som har lett till krisen och den negativa 

bilden. En attack eller ett klagomål har två komponenter: den som är 

anklagad är ansvarig för något den har gjort och denna handling anses 

vara stötande. Det finns enligt denna modell fem olika huvudkategorier av 

strategier för att kunna förändra sin negativa bild. Dessa är förnekande 

och undvikande av ansvarstagande, förminskning eller avvisande av 

den skyldiges ansvar, förminska anstötligheten, rättande handlingar, 

samt förödmjukelse och be om förlåtelse (Benoit, 1997). 

Den stora skillnaden mellan platser och företag är att platser inte kan lova 

allmänheten att de kommer ändra sig över en natt och att krisen inte 

kommer att ske igen. Detta på grund av att många kriser, så som 

naturkatastrofer, epidemier och terrorattacker, är bortom landets 

kontroll. Därför är den modell som Avraham & Ketter har tagit fram, ”the 

multi-step model for altering place image”, specifikt anpassad för städer, 

länder och turistdestinationer och vilka hanteringsstrategier de kan 

använda sig av vid en kris (Avraham & Ketter, 2008). Emellertid finns det 

liknande strategier i både ”Image Restoration Theory” och ”the multi-step 

model for altering place image.” Till exempel tar båda upp strategier där 

krisen ignoreras eller förnekas, eller att krisens skala förminskas 

(Avraham & Ketter, 2008; Benoit, 1997). 
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2.4 Tidigare studier 
Eli Avraham har tidigare gjort studier där han har analyserat olika länders 

marknadsföringsstrategier för att förbättra sina platsbilder efter olika 

kriser. Bland annat har han kollat närmare på Egypten efter att landet 

genomgått ett flertal kriser som har bidragit till att turistantalet har 

minskat; terrorattacker, arabiska våren samt de negativa följderna av 9/11 

(Avraham, 2016). Han har även granskat länder i Mellanöstern vars 

turistindustri påverkades negativt av den arabiska våren; där 

massdemonstrationer, inbördeskrig och militärisk ingripande bidrog till 

att antalet västerländska turister minskade (Avraham, 2015). Vidare har 

Avraham tillsammans med Eran Ketter granskat länder i subsahariska 

Afrika vars platsbilder har påverkats negativt av epidemier, plötsliga 

naturkatastrofer, våldsamma konflikter och terrorattacker (Avraham & 

Ketter, 2017a). Även en analys av länder i Asien har gjorts av Avraham & 

Ketter. Asien är den världsdel som anses vara den mest 

naturkatastrofbenägna.  Några välkända kriser som har inträffat där är 

tsunamin i Indiska Oceanen 2004, jordbävningen och tsunamin i Japan 

2011, och jordbävningen i Nepal 2015 (Avraham & Ketter, 2017b). 

I analysen av de subsahariska länderna i Afrika kom Avraham & Ketter 

(2017a) fram till att flera av länderna ignorerade kriserna som pågick i 

deras länder. Ett exempel är Sierra Leone som valde att inte nämna den 

epidemi av Ebola som utbrutit i landet 2014 på deras officiella hemsida: 

National Tourist Board of Sierra Leone. På hemsidan rekommenderades 

turisterna att ”relax at the beach-front bar” och att utforska ”the bustling 

and colorful streets of Freetown” samtidigt som internationell media 

rapporterade att i Sierra Leone insjuknade fem personer med Ebola varje 

timme. Parallellt vidkändes Liberia med Ebolaepidemin och 

kommunicerade om det öppet. Liberiska regeringen gav frekventa 

uppdateringar om tillståndet av epidemin i landet och informerade om 

igenkännande symptom som kan vara i effekt av Ebola. Genom detta ville 

Liberia minska antalet insjunkande lokalbor och turister och därmed få ett 

slut på epidemin. Långsiktigt var tanken att det skulle hjälpa att minska 

den negativa effekten på sin platsbild och hjälpa Liberia i framtiden när 

landet var redo för att återuppta sin turistindustri (Avraham & Ketter, 

2017a).  

I analysen av Egypten såg Avraham även där att landets kriser 

ignorerades. Den egyptiska regeringen gjorde inga anmärkningar på de 

terrorattacker som skett där i deras turismmarknadsföring eller på deras 

officiella hemsida (Avraham, 2016). Enligt Avraham och Ketter (2008) 
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väljer många platser att ignorera kriser, dock har det endast visat sig vara 

effektivt under vissa omständigheter. De menar att den strategin ska 

endast användas om platsen har ett väletablerat varumärke med distinkta 

och unika attraktioner, t.ex. New York City och London. En annan strategi 

är att destinationen förmedlar att krisen är begränsad till vissa områden i 

landet (Avraham & Ketter, 2008). Avraham (2015) hittade spår av detta i 

länder i Mellanöstern. Till exempel sade den egyptiske turistministern att 

oroligheterna endast pågick i en kvadratkilometer i Kairos stadscentrum 

och att besökare inte ska vara avskräckt av hela landet. Ett annat exempel 

på där denna strategi användes är Maldiverna som påverkades av 

tsunamin 2004. Republikens turistbyrå annonserade att bara 19 

reaktionsorter hade tagit skada och att turister fortfarande var välkomna 

till de 55 reaktionsorter som ännu verkade (Avraham & Ketter, 2017b). I 

studien om Egypten såg Avraham (2016) att de använde strategin 

geografisk isolering på grund av de många våldsamma händelserna i 

Mellanöstern. De valde att marknadsföra sig som en del av ”Eastern 

Mediterranean” istället för Mellanöstern.  

När det kommer till länders relation till media menade Avraham & Ketter 

(2014) att de flesta länderna i Mellanöstern samarbetade med utländsk 

och västerländsk media under arabiska våren. T.ex. bjöd Jordanien in 

reseskribenter och journalister från Kanada och USA. I Afrika var det 

också länder som samarbetade med media. Ett exempel är Tanzania som 

försökte marknadsföra turism genom Egypten. För att få bättre 

mediatäckning bjöd de in journalister från stora mediaföretag i Egypten 

för att upptäcka landet vilket sedan skulle bidra till stödjande och positiv 

mediatäckning i egyptisk media (Avraham & Ketter, 2017a). I analysen om 

Egypten visade det sig att även de samarbetade med media genom att de 

till exempel medverkade i intervjuer, organiserade presskonferenser, 

släppte pressmeddelanden och frivilligt svarade på journalisters frågor. 

Det fanns dock fall där länder satte press på internationell media att ändra 

eller ta tillbaka information som de hade utgett eftersom den ansågs vara 

vinklad. Egyptens turistminister pekade ut Italien och deras vinklade 

mediatäckning av demonstrationerna på Tahrirtorget under arabiska 

våren. Turkiet gick ett steg längre när tidningen The Times kallade 

primärministern i Turkiet för en diktator; det ledde till att han sa att han 

skulle stämma tidningen (Avraham, 2015). Även i Asien fanns det spår av 

detta. I mars 2008 uppstod demonstrationer i Tibet vilket ledde till att den 

kinesiska regeringen blockerade tillträde för journalister. Samt blockerade 

de invånarnas tillgång till Youtube och andra sociala medier för att stoppa 
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uppladdningen av bilder och videor som skulle kunna förstöra den 

kinesiska platsbilden (Avraham & Ketter, 2017b).  

Walters & Mair (2012) undersökte hur effektiva olika 

marknadsföringsstrategier var efter en katastrof. Det fall de kollade 

närmare på var de australienska skogsbränderna år 2009. De ställde nio 

olika marknadsföringsstrategier mot varandra; de som används ofta av 

destinationers marknadsföringsorganisationer vid återhämtningen av sin 

platsbild efter en katastrof. Det skapades nio icke-officiella annonser som 

alla representerade en marknadsföringsstrategi som sedan skickades ut 

slumpmässigt till respondenter. Respondenterna fick sedan svara på 

frågor relaterade till effektiviteten av marknadsföringsstrategin. Deras 

resultat visade att marknadsföringsbudskap som framförs av en välkänd 

person är den mest effektiva strategin för att uppmuntra turister att 

återvända till eller besöka en katastrofpåverkad destination. Egypten 

använde sig av denna strategi genom att välkomna den amerikanska 

skådespelaren Sean Penn i oktober 2011 och visade hur han turistade vid 

t.ex. Gizapyramiderna och Tahrirtorget. Syftet var att visa omvärlden att 

Egypten var säker för allmänheten att besöka (Avraham 2016). Även Bali 

använde sig av denna strategi efter bombattacken 2002. Bali är en 

internationell mittpunkt för buddhism och därmed bjöd de in den 

buddistiska skådespelaren Richard Gere att besöka landet år 2011. Besöket 

var ett försök till att använda Richard Geres popularitet för att förbättra 

deras platsbild och locka internationell turism till landet (Avraham & 

Ketter, 2017b).  

En annan strategi är att marknadsföra sig till en ny målgrupp. Under 

arabiska våren var det många länder i Mellanöstern som gjorde just detta. 

Syrien skiftade sitt fokus österut för att attrahera turister från länder som 

Ryssland, Iran och Kina. Egypten sökte nya turister från Japan, Brasilien, 

Indien och Kina (Avraham, 2015). I Asien gjorde Sydkorea detta under den 

politiska spänningen mellan Syd- och Nordkorea under 2010 som ledde 

till att besöksantalet till Sydkorea sjönk. Därmed fokuserade Sydkorea på 

en målgrupp som inte ansågs vara lika känsliga för händelserna i deras 

land; Malaysia (Avraham & Ketter, 2017b). Länder kan även använda 

känslor, identitetsfaktorer och nationell stolthet för att promota turism 

(Avraham & Ketter, 2008). Den målgrupp som är känsligast för patriotiska 

känslor är destinationens egna befolkning. Många länder skiftar sitt fokus 

från internationella turister till nationella turister eftersom de anses känna 

till platsen bortom stereotyperna, har större motståndskraft under kriser 

och har en stark motivation till att stödja sitt lands ekonomi. Kenya valde 
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denna strategi för att stödja sin turistindustri under skakiga tider. Ett 

exempel är efter det politiska valet 2007 som ledde till uppror. Då blev 

kenyans uppmuntrade till att besöka lokala turistattraktioner och stödja 

turismrelaterade företag såsom restauranger och hotell (Avraham & 

Ketter, 2017a). 

I de studier som nämnts ovan kom de fram till att länderna har använt sig 

av alla tre olika strategikategorierna för att förbättra sin platsbild; med 

fokus på källa, allmänhet och budskap (Avraham, 2015; Avraham, 2016; 

Avraham & Ketter, 2017a; Avraham & Ketter, 2017b). I studien om länder 

i Asien menar Avraham & Ketter (2017b) att trots att deras studie täcker 

många länder med olika karaktärsdrag har de vissa likheter när det 

kommer till vilka marknadsföringsstrategier de använde sig av efter att ha 

genomgått en kris. De anser att detta beror på att när de asiatiska länderna 

försöker marknadsföra sig till en internationell marknad delar de liknande 

kontexter av en problematisk bild som omvärlden har av dem; i form av 

stereotyper. Även denna slutsats drogs i studien om subsahariska länder i 

Afrika (Avraham & Ketter, 2017a). Avraham & Ketter (2017a) nämner att 

bilden av att Afrika är en kontinent som utsätts för svält, krig och 

sjukdomar finns kvar och att det gör det svårare för dessa länder att 

marknadsföra sig inom turistindustrin internationellt. 

I studien om länder i Mellanöstern menar Avraham (2015) att deras 

platsbilder kommer fortsätta att vara ett problem för marknadsförare och 

statliga företrädare tills att konflikterna som startade efter arabiska våren 

är lösta. Därmed bör beslutsfattare i detta område förbereda sig bättre 

inför framtida kriser. Vidare menade Avraham (2016) att 

utvecklingsländer kunde ta lärdom av Egypten och deras marknadsförare 

eftersom trots att de är ett land i Mellanöstern som genomgår frekventa 

kriser besöker 14–15 miljoner turister landet per år. I jämförelse med 

andra länder i Mellanöstern ligger Egypten i framkant när det kommer till 

krishantering och användandet av diverse strategier, verktyg, taktiker och 

marknadsföringsinitiativ för att förbättra destinationens platsbild.   

3. Bakgrund 

3.1  Tunisien som turistdestination 
Tunisien ligger i Nordafrika och angränsar till Algeriet i väst och Libyen i 

sydöst (Utrikespolitiska institutet, 2018a) och har cirka 11.4 miljoner 

invånare (Utrikespolitiska institutet, 2018b). Efter den norra och den 

östra delen av landet sträcker sig en mer än 130 mil lång kust mot 

Medelhavet. I Tunisien har turismen en betydande roll för landets 
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ekonomi; den har varit en bidragande faktor till den goda tillväxten i 

landet eftersom den medför många arbetstillfällen och är ett essentiellt 

tillskott till inkomsterna i utländsk valuta (Utrikespolitiska institutet, 

2018a). Av de som besöker landet är det främst turister från Tunisiens 

grannländer samt Europa (Nationalencyklopedin, 2018a). Tunisiens 

största turistorter är Sousse, Hammamet, Djerba och Tunis. Tunisien har 

även många områden som är med på FN:s världsarvslista. Dessa är den 

feniciska staden Kartago, den religiöst betydelsefulla staden Kairouan, den 

gamla Medinan i Tunis samt ruiner efter fenicisk, puniska och romerska 

anläggningar (Utrikespolitiska institutet, 2018a).   

3.2 Terrorattacken på Bardo National Museum 
Två beväpnande män tog sig in på Bardo National Museum den 18 mars 

2015 och dödade ett 20-tal människor där majoriteten var turister. Museet 

är en av landets största turistattraktioner (Stephen, Shaheen & Tran, 

2015). Det var när turister anlände till museet i bussar som hade 

transporterat dem från linjefartyg som var dockade vid kusten som de 

beväpnande männen öppnade eld. Efter att ha dödad flera människor 

försvann männen in i byggnaden och fortsatte attentatet; där påbörjades 

ett tre timmar långt gisslandrama. De två männen sköts sedan ihjäl av 

tunisisk insatsstyrka (Benoit-Lavelle, 2015).  

3.3 Terrorattacken i Sousse  
På den populära rekreationsorten Port El Kantaoui, beläget norr om 

området Sousse i Tunisien, dödades 38 personer och 39 skadades efter att 

en beväpnad man började skjuta mot folk den 26 juni 2015. Mannen var 

den 23-årige tunisiska studenten Seifeddine Rezgui och det s.k. Islamiska 

Staten (IS) tog på sig som ansvariga för attacken (BBC News UK, 2017, 1 

februari). Utklädd som turist och med ett AK-47 dold i ett parasoll gick 

han obemärkt fram till området. I en nyhetsartikel från The Guardian 

skriver Grierson (2017, 28 februari) att Rezgui började sin attack på 

stranden innan han gick, enligt vittnen, skrattandes och skjutandes in på 

hotellets poolområde, in i byggnaden och därefter tillbaka ner till stranden 

igen. 

3.4 Konsekvenser av terrorattackerna 
Terrorattackerna i mars och juni 2015 som extremiströrelsen Islamiska 

Staten stod bakom gav negativa konsekvenser på landets turistnäring. 

Attentaten ledde till att tusentals turister flydde landet och att resebyråer 

ställde in resor till destinationen (Utrikespolitiska institutet, 2018c). Efter 

attacken på Bardo National Museeum uppstod ett minskande av 

bokningar, något som Radhouane Ben Salah, VD vid Tunisian Hotel 
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Federation, ansåg var oroande. Franska turister var störst till antalet av de 

som besökte Tunisien och franska National Union of Travel Agencies 

menade att bokningarna hade minskat med 60% efter attacken vid Bardo 

National Museum om man jämförde med året innan (eTurboNews 2015, 

april 20).  

Efter terrorattacken i Sousse införde Tunisiens ett undantagstillstånd 

(BBC UK, 2015, 4 juli). Ett undantagstillstånd är när myndigheterna i ett 

land tar till särskilda maktbefogenheter för att få bättre kontroll över ett 

område. Dessa förekommer i t.ex. krigssituationer, oroligheter eller 

katastrofer (Nationalencyklopedin, 2018e). Stina Blomgren, SVT:s 

korrespondent, menade att terrorattacken vid Sousse skulle komma att ge 

ytterligare negativa avtryck på Tunisiens turistindustri då oron för att 

turisterna inte skulle våga åka till Tunisien väcktes redan vid terrordådet 

på Bardo National Museum i mars (Grönberg, 2015, 26 juni). Den 9 juli 

2015, ca två veckor efter attacken, ändrade The Foreign and 

Commonwealth Office i Storbritannien sina reserekommendationer till att 

endast resa dit om det är ytters nödvändigt (eTurboNews, 2015, 15 juli). 

Även Irland och Danmark ändrade sina reserekommendationer för 

Tunisien till ”Advise against all but essential travel” (BBC News UK, 2015 

10 juli). Hotell stängdes ner och utländska researrangörer avslutade sina 

flygrutter, kryssningar och paketerbjudanden till Tunisien. 

Researrangören Tui och flygbolaget Thomas Cook stängde ned sina resor 

till Tunisien från Storbritannien. Antalet utländska turister i Tunisien 

hamnade på fyra miljoner från början av 2015 till september samma år, 

vilket är en stor förlust i jämförelse på 2014 års besöksantal på fem 

miljoner under samma period (Soo, 2015, 22 september). 

I juli 2017, ca två år efter terrorattacken i Sousse, mildrade den brittiska 

regeringen reserekommendationerna till Tunisien (BBC News UK, 2017, 

26 juli) och i februari 2018 lyfte det första planet från Storbritannien till 

Tunisien; flygplanet ägdes av flygbolaget Thomas Cook (Steinmetz, 2017, 

27 september). Emellertid, är brittiska resenärer fortfarande 

rekommenderade att undvika vissa delar av landet; södra Tunisien och de 

områden som gränsar till Algeriet och Libyen. Reserekommendationerna 

mildrades på grund av de säkerhetsförbättringar som har tillkommit efter 

terrorattackerna (BBC News UK, 2017, 26 juli).  

År 2014, innan terrorattackerna, stod turistindustrin för 17,2% av landets 

årliga BNP. Efter terrorattackerna 2015 sjönk siffran till 13,8%; ett fall på 

19,73% (Knoema, 2018). Turistministern Salma Loumi menar att Tunisien 

siktar på att ta emot 8 miljoner besökare år 2018 (Svenska Dagbladet, 
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2018). Det är fler besökare än vad landet tog emot år 2014 innan 

terrorattackerna. Då tog de emot 7,1 miljoner. Det var ett uppsving från 

hur besöksantalet såg ut under och efter arabiska våren 2011 där de hade 

5,7 miljoner besökare. Efter terrorattackerna i Sousse och på 

nationalmuseet i Tunis 2015 sjönk besöksantalet till 5,3 miljoner. 

Emellertid har besöksantalet gått upp sedan dess; 2016 hade Tunisien 5,7 

miljoner besökare (The World Bank Group, 2018). 

Det är inte bara terrorattacker som har påverkat turismen i Tunisien; 

charterbolag stoppade sina resor till Tunisien efter oroligheterna som 

uppstod där 2010 – 2011 vilket ledde till att hotell och restauranger 

tvingades stänga ner (Utrikespolitiska institutet, 2018b). Det var under 

den tiden som den s.k. arabiska våren inleddes i Tunisien och därefter i 

andra länder i Nordafrika och Mellanöstern. Arabiska våren är den 

benämning på de nationella uppror som uppstod i dessa områden. 

Revolterna började i Tunisien och ledde senare till oroligheter i även 

Egypten, Jemen, Bahrain, Libyen och Syren. De gemensamma 

drivkrafterna som låg bakom demonstrationerna var krav på 

demokratiska rättigheter och ökad frihet, samt missnöjet på arbetslöshet 

och höga matpriser (Nationalencyklopedin, 2018b). I Tunisien ledde 

protesterna till att presidenten Ben Ali flydde landet och avgick 

(Nationalencyklopedin, 2018c). Tunisien är det land av de alla som 

påverkades av arabiska våren som har fullföljt utvecklingen mot en 

demokrati (Nationalencyklopedin, 2018d). 

4. Metod 
I denna studie användes en teoristyrd ansats för att granska olika källor 

efter information som kan ge svar på vilka strategier Tunisien har använt 

sig av för att förbättra sin platsbild efter terrorattackerna 2015. Den 

teoristyrda ansatsen utgår från ”the multi-step model for altering place 

image” som är framtagen av Eli Avraham och Eran Ketter (2008) 

4.1 Val av destination 
För att kunna utföra denna sortens studie med hjälpmedel av ”the multi-

step model for altering place image” utvecklad av Avraham & Ketter 

(2008) bör en viss tid ha gått från att en kris har uppstått på en 

destination. Detta på grund av att det ska kunna gå att identifiera vilka 

strategier destinationen har använt sig av för att förbättra sin platsbild. I 

denna studie kommer Tunisien och vilka strategier de använde sig av efter 

terrorattackerna 2015 granskas. Eftersom det nu har gått tre år sedan 

terrorattackerna inträffade går en analys på hur Tunisien hanterade krisen 

att genomföras.  
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Enligt Al-Mahadin & Burns (2006) anses många av länderna i 

Mellanöstern som ”farliga” och ”våldsamma”; i följd av de kriser som har 

uppstått där under en längre tid. Detta gör att turistindustrin i dessa 

länder är extra känsliga för kriser. Varje kris som uppstår påminner 

västvärlden om den ”fara” som finns där. Avraham (2015) menar därmed 

att kriser som uppstår i ett land i Mellanöstern även kan ge negativ effekt 

på hela regionen. Denna oavsiktliga effekt och generalisering hos just 

länderna i Mellanöstern resulterar från en vinklad media och brist på 

geografisk kunskap hos människor i väst. Länder i Mellanöstern och dess 

turistströmmar har även påverkats negativt av kriser som uppstått i andra 

delar av världen men som har involverat arabiska medborgare. Ett välkänt 

exempel på detta är 9/11; en händelse som slog hårt på turistindustrin i 

Mellanöstern och som det tog över ett decennium för dem att återhämta 

sig från. I och med denna generalisering av länder i Mellanöstern kan 

denna studie ge en djupare förståelse för hur Tunisien som individuell 

destination har hanterat en krissituation.   

4.2 Källor 
För att identifiera vilka marknadsföringsstrategier Tunisien har använt sig 

av efter terrorattackerna granskades olika sorters källor. Dessa 

innefattade (1) reklamkampanjer inom turism och dess komponenter; 

texter och visuella bilder, (2) nyhetsrapporter och nyhetsartiklar om 

Tunisiens turismmarknadsföring och deras hantering av krisen, och (3) 

pressmeddelanden och uttalanden av Tunisiens statliga företrädare.  

4.2.1 Plattformar 

Tre olika plattformar granskades utifrån datumet då terrorattacken på 

Bardo National Museum inträffade, dvs den 18 mars, 2015. De tre 

plattformarna var (1) Tunisiens nationella turistförenings officiella 

Facebooksida ”Discover Tunisia”, (2) den brittiska nyhetskanalen BBC 

News, och (3) eTurboNews nyhetshemsida. 

eTurboNews är en nyhetshemsida med daglig uppdatering av 

rapporteringar om evenemang, företagsnyheter, marknadstrender, 

politiska och lagstiftande utvecklingar som är associerade med turism 

samt de problem som är kopplade till turistindustrin; fattigdom, 

miljöproblem och mänskliga rättigheter. Dessa rapporteringar är skrivna 

av ett globalt team av redaktörer, skribenter, gästanalyster, och tillfälliga 

korrespondenter (eTurboNews, 2018). Denna källa valdes eftersom deras 

rapporteringar fokuserar på turismrelaterade nyheter. Data samlades 

även in från BBC News UK som anses vara en av världens ledande 

nyhetskanaler. BBC är en public service radio- och tv station som är 
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finansierad av en licensavgift av Storbritanniens hushåll (BBC, 2018a). 

Denna plattform valdes eftersom den ansågs ha mest relevanta 

nyhetsartiklar om just Tunisien, deras turism, och terrorattackerna 2015. 

På grund av att Tunisien till störst del har europeiska turister 

(Nationalencyklopedin, 2018a) väljer inte andra stora nyhetstidningar 

som har sitt ursprung i t.ex. Nordamerika eller Asien att täcka nyheter om 

Tunisien och deras turism i samma utsträckning. 

Därefter användes även Tunisiens nationella turistbolags officiella 

Facebooksida; Discover Tunisia. Denna plattform valdes eftersom det var 

den enda verifierade Facebooksidan med koppling till Tunisian National 

Tourist Office, samt var det den Facebooksida som länkades från Tunisian 

National Tourist Office’s hemsida. På grund av dessa två aspekter ansågs 

den som den mest relevanta av de Facebooksidor som fanns med koppling 

till Tunisiens nationella turistbolag. De andra Facebooksidorna som 

hittades var inte verifierade eller hade inte uppdaterats i samma 

utsträckning som den som valdes. Den valda Facebooksidan är dock riktad 

till Skandinavien. På grund av de ovan nämnda faktorerna och att inläggen 

på Facebooksidan är till största del skrivna på engelska ansågs inte det 

som att det skulle ge en vinklad bild av resultatet. 

4.2.2 Sökningar och urval 

För att få fram nyhetsartiklar som var relevanta för studien användes 

eTurboNews sökfunktion. Sökordet som användes var ”Tunisia”. 

Resultatet av sökningen blev 666 nyhetsartiklar med relation till Tunisien. 

Därefter plockades de artiklar som var skrivna innan den 18 mars 2015 

bort. Kvar blev 39 nyhetsartiklar med den senaste artikeln publicerad den 

21 december 2017. Dessa 39 nyhetsartiklar granskades och de som ansågs 

vara relevanta för studien valdes ut till vidare analysering. 29 

nyhetsartiklar plockades ut. Dessa nyhetsartiklar handlade om de två 

terrorattackerna och dess konsekvenser, säkerhetsåtgärder, uttalanden 

från högt uppsatta personer i Tunisien, marknadsföringskampanjer, etc. 

De 29 artiklarna granskades och i slutändan användes data från 6 

nyhetsartiklar i resultatet eftersom de hade data som gick att koppla till de 

marknadsföringsstrategier som Avraham & Ketter (2008) har tagit fram. 

Samma metod för urval av nyhetsartiklar användes på BBC News UK som 

på eTurboNews då hemsidans sökfunktion användes för att hitta 

nyhetsartiklar om Tunisien. Dock, eftersom nyhetsartiklarna sorterades 

efter en kombination av relevans och tid blev urvalet desto svårare. Enligt 

BBC (2018b) avgörs relevansen på hur ofta sökordet dyker upp i en 

nyhetsartikel, och om flera nyhetsartiklar har samma relevans används 
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datumet som artiklarna publicerades istället. Den artikeln som 

publicerades senast visas då först. På grund av detta skapades det problem 

med att plocka ut de nyhetsartiklar som ansågs vara relevanta utefter ett 

specifikt datum med sökfrasen ”Tunisia”. Till följd av detta fick en mer 

precis sökfras användas för att få fram nyhetsartiklar med relevans till 

studien; denna sökfras blev ”Tunisia tourism”. Med denna sökfras blev 

resultatet 52 nyhetsartiklar. Efter att ha plockat bort de artiklar som hade 

publicerats innan 18 mars 2015 fanns det 32 nyhetsartiklar kvar. Den 

senaste nyhetsartikeln publicerades den 13 februari 2018. Dessa 32 

nyhetsartiklar analyserades varav 4 av dessa hade data som användes i 

resultatet i och med att de gick att koppla till marknadsföringsstrategier 

framtagna av Avraham & Ketter (2008). 

Sist granskades statusuppdateringar på Tunisiens nationella turistbolags 

officiella Facebooksida ”Discover Tunisia” från och med datumet 18 mars, 

2015 till och med 1 mars 2018. Från det datumet hade ”Discover Tunisia” 

gjort 181 statusuppdateringar; inräknat delningar av statusuppdateringar 

från andra sidor.  Därefter valdes de statusuppdateringar som innehöll 

beskrivningar och information om destinationen och dess 

turistattraktioner, kampanjer, och marknadsföring. Av de 

statusuppdateringar som ansågs relevanta fanns 41 stycken. Dessa 

granskades närmare och 6 hade data som kunde kopplas till de tre olika 

strategigrupperna; strategier med fokus på källa, budskap och allmänhet. 

Även gjordes en överblicksgranskning av ”Discover Tunisia” för att se 

huruvida de nämnde krisen och dess konsekvenser på deras Facebooksida 

eller inte. Tabell 2 visar en sammanfattning av antalet använda 

nyhetsartiklar och statusuppdateringar från respektive plattform. 

Tabell 2 Antal nyhetsartiklar/statusuppdateringar vars data användes i resultatet 

Plattformar Antal nyhetsartiklar/statusuppdateringar 
eTurboNews 6 
BBC News UK 4 
"Discover Tunisia” 6 
  

4.3 Analys 
I denna studie har en teoristyrd tematisk analys använts för att analysera 

kvalitativa data. Tematisk analys är en metod som används för att 

identifiera, analysera och rapportera teman inom data genom en 

kodningsprocess. Kodningsprocessen styrs efter huruvida teman är ”data-

drivna” eller ”teori-drivna”. I och med att en teoristyrd ansats används i 

denna studie styrs kodningsprocessen av teman som redan är framtagna i 
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en tidigare teori (Braun & Clarke, 2008). Studien utgick från modellen 

”the multi-step modell for altering place image” utvecklad av Avraham & 

Ketter (2008). De sedan innan förutbestämda teman som jag utgick ifrån 

beskrivs i boken Media Strategies for Marketing Places in Crises, skriven 

av Avraham & Ketter (2008). De har identifierat tre huvudkategorier av 

strategier som länder, platser och destinationer kan använda sig av när det 

kommer till att förändra sin platsbild. Dessa är strategier med fokus på 

källa, strategier med fokus på budskap, och strategier med fokus på 

allmänhet. Dessa blev därmed studiens huvudsakliga teman. Detta är en 

annan aspekt som gör att tematisk analys fungerande för den här studien; 

i och med att studien är teoristyrd via en modell som har tre tydliga 

huvudteman (huvudstrategigrupper) och underteman (strategier inom 

huvudstrategigrupperna). Vid tematisk analys är forskaren hela tiden 

aktiv och det är forskarens roll att bestämma vad i texten som ska tolkas 

som ett tema (Braun & Clarke, 2008). Denna aspekt ansågs vara viktig i 

analysen i denna studie eftersom den utgår från en modell vars strategier 

identifieras genom tolkningar av nyhetsmedia, kampanjer och uttalanden 

från statliga företrädare. 

Det finns två olika nivåer när det kommer till teman; den latenta och den 

semantiska nivån. Den semantiska nivån är när fokuset ligger på det som 

sägs; den ytliga nivån. När man går mer på djupet av sin data och 

identifierar och analyserar underliggande meningar kallas för den latenta 

nivån (Denscombe, 2016). I denna studie har teman identifierats på både 

en semantisk och en latent nivå. Detta på grund av att uttalanden, 

informationstext, samt marknadsföring har granskats där både 

underliggande meningarna och vad som faktiskt sägs har kunnat kopplats 

till teman. Teman identifierades i nyhetsartiklarna och 

statusuppdateringarna utifrån utplock av meningar och stycken samt 

tolkningar av bilder.  

Analysen i denna studie utgick från Braun & Clarke (2008) och deras sex 

steg för hur kodningsprocessen av data vid tematisk analys ska gå till. Det 

första steget i kodningsprocessen kallar Braun & Clarke (2008) för 

familiarizing yourself with your data och här ska forskaren fördjupa sig 

med sin data för att kunna förstå hur bred och djupgående den är. Här 

granskades de valda nyhetsartiklarna och statusuppdateringarna 

ingående ett flertal gånger. Därefter påbörjas kodningen; generating 

initial codes. Här påverkas kodningen genom huruvida forskaren kommer 

att koda all sin data eller kodar för att identifiera särskilda eller bara vissa 

delar av sin data (Braun & Clarke, 2008). Just i denna studie är det den 
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senare metoden som användes eftersom inte all data i alla nyhetsartiklar 

och statusuppdateringar som användes ansågs vara relevant för att 

besvara syftet med studien.  

Det tredje steget kallas för searching for themes och här kopplas koderna 

till teman (Braun & Clarke, 2008). Utifrån de redan existerande teman 

kopplades koderna till dem. Braun & Clarke (2008) menar att det kan 

hända att forskaren har koder som inte verkar passa in i något tema. Då 

kan forskaren lägga dessa i ett nytt tema för att se om de kommer till 

användning senare. Detta förekom i denna studie. Koder som inte gick att 

lägga in i de redan framtagna teman lades in i ett nytt tema; ytterligare 

strategier.  

Därefter, i det fjärde steget som kallas reviewing themes granskas teman. 

Denna process innefattar två olika nivåer av granskning och precisering av 

teman. Nivå ett innefattar en granskning av den kodade datautdragen; 

dessa behövs läsas igen för att se om de formar ett logiskt mönster. Om 

inte de formar ett logiskt mönster måste forskaren kolla över sina teman 

och sina datautdrag för att se om det finns datautdrag som kanske inte 

passar in. Då måste forskaren kanske skapa nya teman, flytta datautdrag 

till ett annat tema om det inte passar in i det tema det redan ligger i, eller 

ta bort datautdrag från analysen helt och hållet. När forskaren väl är nöjd 

med sina teman och deras innehåll kan forskaren gå vidare till nivå två. I 

den här nivån kollar forskaren på validiteten av de individuella teman i 

relation till deras datautdrag. Forskaren kollar även på om de teman som 

har tagits fram reflekterar det som hela datautdraget egentligen säger 

(Braun & Clarke, 2008) Här flyttades ett datautdrag som innan hade 

sorterats in i temat ytterligare strategier till temat strategier med fokus 

på allmänhet. Detta gjordes efter att datautdraget analyserades igen vilket 

ledde till att kopplingar till ett annat tema identifierades. Efter denna 

förflyttning fanns inga datautdrag kvar i temat ytterligare strategier och 

därmed togs det bort. De resterande datautdragen stannade kvar i sina 

respektive teman.  

I den femte fasen, defining and naming themes, namnger och definierar 

forskaren sina teman (Braun & Clarke, 2008), men eftersom denna studie 

utgick från de redan framtagna teman användes de namn som Avraham & 

Ketter (2008) hade utformat. Den sista fasen, producing the report, 

involverar den slutliga analysen och rapportskrivningen. Det viktiga när 

det kommer till redovisningen av en tematisk analys i en studie är att 

beskriva den kanske komplicerade skildringen av forskarens data på ett 

sätt som övertygar läsaren om validiteten i analysen. Detta görs genom en 
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koncis, sammanhängande, icke-repetitiv och intressant skildring av det 

den analyserade data berättar (Braun & Clarke, 2008). För att göra det lätt 

för läsaren att förstå de teman som användes och vilka strategier som 

identifierades delades resultatet upp utefter de tre huvudteman; 

strategier med fokus på källa, strategier med fokus på allmänhet, och 

strategier med fokus på budskap. Under dessa rubriker lades de strategier 

som hade identifierats i respektive huvudkategori. 

Enligt Braun & Clarke (2008) finns det både för- och nackdelar med 

tematisk analys. Eftersom metoden är flexibel då den tillåter många olika 

analysalternativ ger det möjlighet till en lång rad av tolkningar av den 

valda data som analyseras. Detta kan ses som både en för- och nackdel då 

det samtidigt kan bli svårt för forskaren att bestämma sig för vilken aspekt 

av sin data som de ska fokusera på. Flexibiliteten ansågs dock inte vara ett 

problem eftersom den här studien utgick från en teoristyrd ansats och det 

bidrog till att analysen och tolkningarna ändå blev något begränsad.   

4.4 Källkritik 
I och med att en stor del av den data som samlades in för denna studie 

kommer ifrån nyhetsartiklar är det viktigt att vara kritisk mot den. Enligt 

Sveriges Radio (2018) och deras mediebudord vill medierna vara först 

med att informera om en stor nyhetshändelse trots att många uppgifter o 

händelsen till början kan vara osäkra. Därmed är det viktigt att vara 

medveten om att den information som släpps direkt efter en stor händelse 

kan vara felaktiga. De tar upp ett exempel om att vid terrorattacker släpps 

det ofta information om det är fler än en gärningsman; det är viktigt att 

vänta tills detta är bekräftat.  

En aspekt som kan ha påverkat resultatet är den bristande sökfunktionen 

på hemsidan för BBC News UK. I och med att sökfrasen fick preciseras till 

”Tunisia tourism” för att få fram relevanta nyhetsartiklar kan 

nyhetsartiklar som annars hade varit gynnsamma för studien inte kommit 

med i analysen. T.ex. nyhetsartiklar som nämner ”Tunisia” men inte 

”tourism” men ändå har relevant data som kunde ha gett en djupare 

förståelse för vilka marknadsföringsstrategier Tunisien använt sig av för 

att förändra deras platsbild. Emellertid, krävdes denna sökfras för att 

begränsa sökresultatet och göra urvalet av nyhetsartiklar från BBC News 

UK lättare.  
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4.5 Etiska överväganden 
Vid användning av dokument på Internet bör forskaren utgå från hur 

offentlig eller privat texterna, bilderna, etc. anses vara. I och med att denna 

studie är baserad på kvalitativa data av allmän egendom menar 

Denscombe (2016) att risken för etiska dilemman är väldigt liten. 

Nyhetsartiklarna som användes är alla offentliga. Samt är 

statusuppdateringarna som användes tagen från en offentlig och officiell 

Facebooksida vars syfte är att marknadsföra sin destination till 

allmänheten. 

Emellertid, är det viktigt att läsaren förstår att resultatet är baserad på min 

analys av den kvalitativa data. Resultatet kom fram ur mina tolkningar av 

reklamkampanjer, uttalanden och texter och hur de gick att koppla till de 

strategier som ”the multi-step model for altering place image” består av. 

Därmed kan feltolkningar förekomma där den kvalitativa data egentliga 

betydelse har tagits ur kontext. Om någon annan hade gjort samma studie 

kan därmed resultatet ha blivit annorlunda. Dock, får inte personliga 

preferenser påverka forskaren; detta kan bidra till en icke-partisk tolkning 

av det som identifieras i studien. Det är viktigt att resultatet av studien inte 

tar skada på eller provocerar medverkande och andra (Denscombe, 2016). 

I och med detta har tolkningen av resultatet gjorts ur ett objektivt 

perspektiv.  

5. Resultat 
Resultatet är uppdelat i de tre strategikategorierna med respektive 

identifierad strategi. 

5.2 Strategier med fokus på källa 
Den strategi som identifierades inom denna strategikategori – skapa 

samförstånd med journalister och redaktörer – ingår i underkategorin 

påverka budskapets källa. 

5.1.1 Skapa samförstånd med journalister och redaktörer  

Enligt Avraham & Ketter (2008) är det viktigt att länder skapar 

samförstånd med journalister och redaktörer, oavsett om landets platsbild 

är negativ eller positiv. Eftersom media är allmänhetens huvudsakliga 

källa för kunskap om platsen är en god relation med dem betydelsefull. I 

november 2015 anordnades UNWTO International Conference in 

Tourism and the Media i Tunisien. Denna konferens organiserades med 

stöd från CNN International och de som deltog var representanter från 

turismsektorn och flera mediekanaler. Syftet med konferensen var att 

stärka banden mellan myndigheter inom turism och mediesamhället samt 
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att komma fram till hur de bättre kan kommunicera under kritiska 

omständigheter. Tunisiens minister vid Tourism and Handicrafts, Elloumi 

Rekik, menade att deras syfte var tydligt; de vill att deras land ska bli en 

ledande destination globalt. Taleb Raif, UNWTOs generalsekreterare, 

ansåg att samarbetet med media och att underlätta deras tillgång till 

information är viktigt för destinationer över hela världen (eTurboNews 

2015, 10 november). 

5.3 Strategier med fokus på allmänhet 
I denna strategigrupp identifierades alla de tre strategier som tillhör 

strategier med fokus på allmänhet. 

5.2.1 Ny målgrupp 

Enligt Avraham & Ketter (2008) kan en destination välja att fokusera på 

en annan målgrupp efter en kris. Denna nya målgrupp är inte lika 

påverkade av krisen som har inträffat än destinationens befintliga 

målgrupper. I en nyhetsartikel på hemsidan eTurboNews beskrevs det att 

Salma Elloumi, den tunisiska ministern för turism, hade uttalat att 

kinesiska turister kunde vara betydelsefulla för att återuppliva 

turistindustrin i Tunisien. Antalet kinesiska besökare ökade i antalet med 

190% under 2017 i jämförelse med 2016. Från och med februari 2017 

behövde inte kinesiska besökare längre införskaffa visum för att komma 

in i Tunisien. Investerare och arrangörer såg detta som en möjlighet och 

ville dra nytta av denna potentiellt nya turistmarknad. Kina är känd för att 

vara det land som bidrar till flest turister utomlands; över 100 miljoner 

resenärer per år (Steinmetz, 2017, 19 november).  

5.2.2 Förflytta fokus från internationella till nationella turister 

Avraham & Ketter (2008) menar att strategier med fokus på allmänhet 

handlar om att hitta de målgrupper som har liknande värderingar till 

destinationens egna befolkning eller att använda patriotism och 

nationalism för att marknadsföra sin destination. Detta innebär att länder 

kan förflytta fokus från internationella till nationella turister (Avraham & 

Ketter, 2017). Efter säkerhetsproblem och attacken på Bardo National 

Museum hade Tunisien det svårt med att övertyga utländska turister att 

besöka landet. Därmed öppnade Committe of Tunisians Abroad Affairs 

upp för ett möte för att diskutera åtgärder för hur de skulle kunna 

uppmuntra tunisier som bor utomlands att besöka sitt hemland under 

sommaren. På detta möte samlades representanter från Tunisiens 

tullverk, Tunisair, Tunisian Company for Navigation och Ministry of Social 

Affairs. För att locka tunisier till att återvända fick de en förmån på 17% 

rabatt på flygresor av flygbolaget Tunisair. De som bokade flygresor hos 
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dem mellan 15 juni och 15 september 2015 kunde även ha 9 kilo mer 

packning än de vanligtvis 23 kilo för incheckat bagage. Andra åtgärder var 

att öka antalet flygningar med 8 procent, öka åldersgränsen på barn –  som 

får 50% rabatt på flygresan – från 12 år till 18 år, och sätta den maximala 

åldern för att resa som ungdom på 26 år istället för 21 år (eTurboNews 

2015, 9 maj).  

Senare år 2015, efter den andra terrorattacken, uttalade Salma Elloumi 

Rekik, Tunisiens minister vid Tourism and Handicrafts, om hur viktig den 

inhemska turismen var för att öka vinsten i den sektorn och det den bidrar 

till den ekonomiska aktiviteten i landet. Rekik annonserade en plan för hur 

de skulle fokusera marknadsföring på just denna målgrupp och att 

kampanjer skulle släppas i 2015 under tre perioder, juni, september och 

december. Kampanjernas syfte var att uppmuntra tunisiska turister att 

spendera sin semester på hotell och att värna för den turistiska miljön. 

Ytterligare åtgärder för att locka tunisiska turister till att boka in sig på 

hotell var att Moez Boudali, vicepresident på Tunisian Federation of 

Hotels, gav tunisier 30% rabatt på sina bokningar (eTurboNews, 2015, 20 

juli). 

5.2.3 Likheter med målgruppen 

Efter den andra terrorattacken vid Sousse släppte Selim Ben Hadj Yahia 

som jobbar för PR-firman Ramadam.im en bildkampanj på Facebook. De 

grafiska bilderna visade 9/11-attacken i New York, bombattackerna i 

London 7/7, och en affisch med texten ”Je suis Charlie” som hänvisar till 

massakern vid Charlie Hebdos kontor i Paris. På bilderna stod texten 

”Would you stop visiting?” och ”Support Tunisia – Land of Peace” 

(eTurboNews 2015, 7 juli). Avraham & Ketter (2008) menar att en strategi 

är att destinationer marknadsför sig med liknande värderingar som de har 

med den valda målgruppen. 

5.4 Strategier med fokus på budskap 
I denna strategigrupp identifierades strategier inom tre olika 

underkategorier. Strategin Kris? Vilken kris? tillhör underkategorin 

ignorera krisen eller erkänner vid den till en viss grad. Strategierna 

engagera kända personer, tackla krisen, använda film, tv-serier och 

böcker för att marknadsföra sin plats tillhör underkategorin erkänner 

krisen och använder sig av måttliga hanteringsåtgärder. Den sista 

strategin som identifierades, geografisk isolering, tillhör underkategorin 

frigör sig från platsens huvudsakliga karaktärsdrag. 
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5.3.1 Kris? Vilken kris? 

Avraham & Ketter (2008) nämner att det är vanligt att en destination 

väljer att ignorera krisen och fortsätter att marknadsföra sin destination 

som vanligt. Inga statusuppdateringar på Tunisiens nationella 

turistbolags officiella Facebook hänvisade till terrorattackerna under eller 

direkt efter att de hade skett. Den första gången händelserna nämndes 

gjordes den 23 november 2015. Då delade de en video där en ung kvinna 

visar pappersark med olika hashtags. Bland annat #Paris. #Bardo, 

#Seusse, #Syria. Det pekar mot platser som har varit med om 

terrorattacker. Videon delades i samband med terrorattacken som skedde 

i Paris 13 november 2015 då i inlägget stod texten ”All united from #Tunis 

to #Paris with love” (Discover Tunisia, 2015, 23 november). 

5.3.2 Engagera kända personer 

Avraham & Ketter (2008) menar att använda kända profiler i sin 

marknadsföring kan hjälpa att få sitt budskap hört i marknadsföringen. 

Den kända profilens trovärdighet bidrar således till detta. På Discover 

Tunisia, Tunisiens nationella turistbolags officiella Facebook, 

marknadsför dom sin Youtubeserie som kallas True Tunisia (Discover 

Tunisia, 2016, 26 maj). Kampanjen annonseras som följande ”Youtubers 

from all around Europe discover True Tunisia.” (Pavlicek, 2017). Enligt 

Pavlicek (2017) är denna kampanj skapad för att dra nytta av välkända 

varumärken i form av Youtubers runtom i Europa.  

I analysen hittades även en kampanj där denna strategi användes. Efter 

terrorattacken den 18 mars vid Bardo National Museum ville Tunisien 

rädda sommarturismen med nya säkerhetsåtgärder och en kampanj med 

budskapet att Tunisien var en säker destination. Denna affischkampanj 

bestod av hashtagen #TUNISIAILLBETHERE som lanserades i storstäder 

runtom i Europa. Kampanjen visar diverse kända personer som håller upp 

en röd skylt med hashtagen i vitt för att representera Tunisiens 

signaturfärger. Alternativt texten var även översatt till franska, tyska, 

italienska, polska och holländska (eTurboNews 2015, 4 maj) På Tunisiens 

nationella turistbolags officiella Facebook lades en bild upp den 24 maj 

2015 på den danske skådespelaren Mads Mikkelsen med en sådan skylt 

(Discover Tunisia, 2015, 24 maj). 

5.3.3 Tackla krisen 

En strategi enligt Avraham & Ketter (2008) är att tackla krisen. Efter 

attacken vid Sousse ökade Tunisien sin säkerhet i ett försök att hindra att 

en sådan händelse skulle kunna hända igen. Tunisiska myndigheter 

menade att soldater skulle patrullera på turistställen och 80 stycken 
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moskéer som hade blivit anklagade för att ha eggat till våld skulle stängas 

ner (BBC News UK, 2015, 28 juni). En månad efter attacken annonserade 

Tunisien om planer att bygga en barriär längst gränsen till Libyen för att 

stoppa hotet från militanta jihadister (BBC News UK, 2015, 8 juli). Efter 

attacken på Bardo National Museum gjorde även Tunisiens President Beji 

Caid Essebsi även uttalanden som ”These monstrous minorities do not 

frighten us, we will resist them until the deepest end without mercy.” (BBC 

News UK, 2015, 19 mars).  

5.3.4 Använda film, tv-serier och böcker för att marknadsföra sin plats 

Tunisien har en stark koppling till filmfranchisen Star Wars eftersom ett 

flertal av de filmerna har spelats in i områden runtom i Tunisien (IMDB, 

2018a; IMDB, 2018b; IMDB, 2018c; IMDB, 2018d). I december 2015 

släpptes Star Wars: Episode IIV - The Force Awakens och i och med detta 

sattes mer fokus på att marknadsföra de platser där filmer från franchisen 

hade spelats in. Bland annat uppdaterade de deras omslagsbild på deras 

Facebooksida till en av inspelningsplatserna från Star Wars (Discover 

Tunisia, 2015, 8 december) och delade en video relaterade till Star Wars 

och dess inspelningsplatser i Tunisien (Discover Tunisia, 2015, 6 

december).  

5.3.5 Geografisk isolering 

Tunisiens ambassadör Nabil Ammar, berättade för BBC News UK att det 

fanns en klyfta mellan uppfattningen av landets säkerhetsgrad, och hur det 

egentligen såg ut. Han menade att statistik visade att chansen att dö i 

Tunisien är mycket mindre än i många länder som ligger i närheten till 

dom (BBC News UK, 2016, 24 maj). Detta går att koppla till strategin 

geografisk isolering där man tar avstånd till den region landet tillhör 

(Avraham & Ketter, 2008). 

6. Diskussion 
Denna studie syftade till att identifiera vilka marknadsföringsstrategier 

Tunisien använde sig av efter terrorattackerna 2015 genom att använda 

”the multi-step model for altering place image” som är utvecklad av 

Avraham & Ketter (2008). Resultatet visar att Tunisien har använt sig av 

strategier från alla tre strategikategorier; med fokus på källa, budskap och 

allmänhet. När det kommer till strategier med fokus på källa fanns inga 

spår av att Tunisien försökte blockera t.ex. journalister eller utfört hot mot 

media. I och med att konferensen UNWTO International Conference in 

Tourism and the Media hölls i Tunisien dras slutsatsen att Tunisien 

försökte bibehålla en god relation till journalister, redaktörer och 

mediekanaler.  
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De flesta strategier med fokus på budskap som identifierades faller inom 

underkategorin av länder som erkänner krisen och använder sig av 

måttliga hanteringsstrategier. De strategier som kunde identifieras i den 

underkategorin är att de engagerade kända personer i deras kampanjer. 

tacklade krisen genom att öka säkerheten på destinationen, samt att de 

använde film som ett hjälpmedel till att marknadsföra sin destination; i 

Tunisiens fall var detta deras koppling till Star Wars i och med att delar av 

ett flertal av dessa filmer spelades in på platser i Tunisien. Det 

identifierades en strategi som ingår i en annan underkategori för strategier 

med fokus på budskap: frigör sig från platsens huvudsakliga 

karaktärsdrag. Denna strategi var geografisk isolering eftersom det 

förekom uttalanden där Tunisiens ambassadör tog avstånd från de länder 

som de gränsar till.  

Av de strategier som identifierades inom strategier med fokus på budskap 

förekommer strategier som både faller inom underkategorier där landet 

både erkänner och ignorerar krisen. Just strategin ignorera krisen 

identifierades på Tunisiens turistbolags officiella nationella Facebooksida 

då de valde att inte nämna terrorattackerna förrän flera månader efteråt. 

Samtidigt identifierades strategier där Tunisien erkände krisen i 

nyhetsartiklar på BBC News UK och eTurboNews. Dessa två plattformar 

har två olika syften; en är till för att marknadsföra destinationen medan 

den andra har som syfte att informera allmänheten om nyheter. Därmed, 

att t.ex. krisen ignorerades på en av Tunisiens marknadsföringskanaler, 

medan BBC News UK och eTurboNews skrev nyhetsartiklar om åtgärder 

Tunisien använde sig av efter terrorattackerna är inte konstigt. Detta gör 

att strategier i de olika underkategorierna av strategier med fokus på 

budskap är möjliga att identifieras. 

Inga strategier hittades inom underkategorin erkänner krisen och 

använder sig av extrema hanteringsåtgärder. Som innan nämnt kan de 

strategier som faller under denna kategori användas som destinationen 

sista utväg; när destinationen inte har mycket kvar att förlora (Avraham & 

Ketter, 2008). I och med att terrorattackerna skedde 2015, och redan vid 

2016 såg landet ett ökande av turister, tror inte jag att landet kom till den 

punkten att dessa strategier ansågs nödvändiga. Emellertid identifierades 

en strategi, geografisk isolering, som anses tillhöra den underkategori 

som innefattar de mest extrema strategierna; frigöra sig från platsens 

huvudsakliga karaktärsdrag. Tunisiens ambassadör tog avstånd från de 

länder som låg i närheten av deras land och menade att bilden av hur säker 

destinationen är dras ned av händelser som sker runtomkring dem i 
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angränsade länder. Trots att detta anses vara en extrem strategi anser jag 

att Tunisiens ambassadörs uttalande är väldigt logiska; han vill inte att 

dem ska bli meddragen av handlingar som egentligen inte har med dem 

att göra. Samtidigt visar det att han är väl medveten om den generalisering 

som pågår av den region Tunisien tillhör: Mellanöstern. I studien om 

Egypten av Avraham (2016) identifierades även denna strategi. Landet tog 

avstånd från att associeras med Mellanöstern eftersom det är en region 

som anknyts till att vara ”farlig” och ”våldsam” vilket kan få turister att 

välja att inte åka dit (Al-Mahadin & Burns, 2006) 

Slutligen, inom den sista strategikategorin, strategier med fokus på 

allmänhet, visade analysen att Tunisien försökte leta sig till en ny 

målgrupp, samt förflytta fokuset från internationella till nationella 

turister. Avraham & Ketter (2008) menar att målgrupper med liknande 

värderingar eller de som har en patriotisk koppling till destinationen är 

mindre känsliga för den påträffade krisen och därmed benägna att 

fortfarande besöka destinationen. Detta tyckte jag var en väldigt distinkt 

strategi som Tunisien använde sig av då de tog till tydliga metoder för att 

få tunisier att resa till eller inom Tunisien. 

Vidare anser jag att ”the multi-step model for altering place image” var en 

välfungerande modell för att identifiera vilka marknadsföringsstrategier 

Tunisien använde sig av efter terrorattackerna 2015. I jämförelse med 

”Image Restoration Theory” ansågs den här modellen mer passande för 

den är studien eftersom terrorattackerna som skedde i Tunisien var utom 

destinationens beslutsfattares kontroll (Avraham & Ketter, 2008). 

Strategier som ”Image Restoration Theory” tar upp, såsom be om 

förlåtelse eller förminska anstötligheten (Benoit, 1997) anses på grund av 

detta, enligt mig, inte vara applicerbara. De strategier som identifierades i 

denna studie har även Avraham (2015; 2016) och Avraham & Ketter 

(2017a; 2017b) identifierat i deras studier. De länder som de granskade i 

deras studier har emellertid vissa liknande karaktärsdrag eller har 

svårigheter med stereotyper och/eller generalisering precis som Tunisien. 

Det gör att identifierandet av liknande marknadsföringsstrategier mellan 

dessa studier kanske inte är en tillfällighet.   

För att styrka denna studien kunde fler plattformar ha använts för att 

identifiera fler marknadsföringsstrategier som Tunisien har använt sig av. 

Detta kunde ha gjorts genom att plocka in fler internationella 

nyhetstidningar, eller t.ex. Tunisiens officiella turistbyrås nationella 

hemsida. I och med begränsning av tid var inte detta möjligt för denna 

studie.  
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I och med att Tunisiens besöksantal har ökat sedan terrorattackerna 2015 

tyder det på att de marknadsföringsstrategier som officiella 

marknadsförare och statliga företrädare har använt sig av gett ett positivt 

resultat och förändrat deras platsbild. Den generalisering och stereotyper 

som finns när det kommer till länder i Mellanöstern (Al-Mahadin & Burns, 

2006) lägger också, enligt mig, ett visst ansvar hos allmänheten; att vara 

påläst och kritisk till media innan de drar länder och regioner över en kam.  

Vidare kan denna studie bidra till en djupare förståelse för vilka 

marknadsföringsstrategier en destination kan utnyttja efter en kris som 

har påverkat ens destinations platsbild negativt.  

6.1 Vidare forskning 
Både denna studie och de tidigare studierna av Avraham & Ketter har 

fokus på utvecklingsländer, länder med lägre internationell status eller de 

länder som har tydliga stereotyper som är svåra att se bortom. De som 

anses vara mer känsliga för kriser. Därmed, för att få en djupare förståelse 

för hur olika länder hanterar krissituationer anser jag att fler studier på 

länder i västvärlden skulle vara bidragande; vidare jämförelser mellan 

industri- och utvecklingsländer. Detta för att se hur länders olika 

karaktärsdrag påverkar vilka marknadsföringsstrategier som används vid 

negativ påverkan av sin platsbild. 

Sammanfattning 
Två terrorattacker inträffades i Tunisien 2015 där flera turister var bland 

de som dödades. Den första terrorattacken var vid Bardo National 

Museum den 18 mars och den andra i rekreationsorten Sousse den 26 juni. 

Konsekvenserna av detta blev att det påverkade destinationens 

turistindustri; antalet turister till landet minskade då platsen inte ansågs 

vara säker. Terrorattackerna ledda därmed till att destinationens platsbild 

fick negativ påverkan. Idag har dock turistströmmarna till Tunisien börjat 

öka igen. 

Syftet med denna studie var att genom att använda ”the multi-step model 

for altering place image”, utvecklad av Avraham & Ketter (2008), försöka 

identifiera vilka marknadsföringsstrategier Tunisien använde sig av för att 

förbättra sin platsbild efter att dessa två terrorattacker inträffade. De 

strategier som ”the multi-step model for altering place image” innefattar 

går att dela upp i tre olika strategikategorier; strategier med fokus på 

källa, strategier med fokus på allmänhet och strategier med fokus på 

budskap (Avraham & Ketter, 2008). För att kunna identifiera vilka 

marknadsföringsstrategier Tunisien använt sig av användes en tematisk 

analys på kvalitativa data från nyhetsartiklar från BBC News UK och 
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eTurboNews och statusuppdateringar från Tunisiens nationella 

turistbyrås officiella Facebooksida: ”Discover Tunisia”. En teoristyrd 

ansats användes eftersom studien utgick från ”the multi-step model for 

altering place image”.  

Resultatet visar att Tunisien använt sig av marknadsföringsstrategier från 

alla tre strategikategorier; källa, allmänhet och budskap. Studien 

klargjorde även att ”the multi-step model for altering place image” var en 

fungerande modell att använda sig av för att identifiera vilka sorters 

marknadsföringsstrategier som Tunisien använt sig för att förändra sin 

platsbild efter terrorattackerna 2015. Detta på grund av att denna modell 

tar i hänsyn till att krisen kan vara bortom destinationens kontroll. Denna 

aspekt gör att strategier som tillhör den mer allmänna teorin ”Image 

Restoration Theory” inte är lika applicerbara på destinationer som på 

företag/organisationer/varumärken. Vidare kan denna studie bidra till en 

djupare förståelse för marknadsförare vilka marknadsföringsstrategier 

som kan ge positiv effekt på destinationers platsbild efter att den har 

genomgått en kris. 
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