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Abstract  
	
The current study analyses the media strategies used by Sierra Leone to repair 
their destination image during and after crisis to attract international tourism. 
There is an academic study written by Avraham and Ketter (2017) that appears 
on this topic as well, but focusing on many Sub-Saharan African countries 
where Sierra Leone is mentioned. Therefore, it was chosen to study this country 
in more depth, to confirm or disregard Avraham and Ketters (2017) conclusions 
about this particular country and their media-strategies. The framework used in 
this research is the multi-step model for altering place image. The study was 
based on qualitative content analysis of online posts from two sources, which 
are two Sierra Leonian tourism webpages. The data was located between the 
years 2015-2017. The study’s conclusion shows that Sierra Leone’s marketers 
and policy makers used source-focused strategies to handle the crisis, which are 
(1) disregard for/partial acknowledgement of the crisis, (2) full 
acknowledgement of the crisis and moderate coping measures, (3) full 
acknowledgement of the crisis and extreme coping measures and (4) 
disengagement from the place’s main characteristics. 
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1. Introduktion  
 
 
Enligt statistiken använder mer än hälften av världens befolkning (54,4%)  
internet idag (Internetworldstats, 2017). Antalet internetanvändare fortsätter att 
öka stadigt år för år med hjälp av teknik och internettjänster som har dykt upp 
under det senaste decenniet. Sociala medier och mobilteknologi kan ses som ett 
stort bidrag till denna trend.  
 
När det kommer till resande, letar turister information som kommer att hjälpa 
dem att välja en destination som passar dem. Detta gör de genom att använda 
olika källor som har utvecklats över tiden (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 
2017). Utvecklingen av internet och sociala medier har ändrat sättet på hur 
information om destinationer sprids, och har blivit ett av de främsta redskapen 
till sökning av information (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2017). Innehållet 
som skapas i dessa plattformar spelar en viktig roll när en resa planeras, beslut 
när det gäller återbesök och lojalitet (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2017).  
 
På grund av denna utveckling måste destinationer anpassa sig till detta och 
marknadsföra sig online. Under senaste tiden har digital marknadsföring tagit en 
allt större del när det gäller den totala marknadsföringen av aktiviteter och har 
blivit en integrerad del av dagens koncept för marknadsföring. Enligt prognoser 
kommer hälften av alla globala annonseringspengarna spenderas online år 2020 
(Handley, 2017). Den andra hälften kommer att spenderas på de ”offline” 
annonstjänster som har tidigare dominerat budgeten mer, som tv, skrifter och 
affischer (Handley, 2017).  
 
När det kommer till de utvecklingsländer och marknadsföring av dess 
destinationer upplever de att det är extremt svårt att skapa en god image och det 
har funnits en oro av hur utvecklingsländer ses i internationell 
turismmarknadsföring, speciellt i dess sammanhang och innehåll (Kokkranikal, 
Cronje & Butler, 2011).  
 
En utvecklingsland definieras som ett land i en fas av utveckling mot ekonomisk 
tillväxt, ökad konsumtion, produktion och inkomst per capita genom bättre 
användning av människans och naturens resurser (Karolinska Institutet, 2018). 
En stor grupp av utvecklingsländer befinner sig i Afrika, Asien och 
Latinamerika (Karolinska Institutet, 2018).  
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Denna sorts länder har en stor utmaning då det förekommer stereotypa bilder av 
deras destinationer i västliga samhällen som handlar om fattigdom och 
underutveckling (Kokkranikal, Cronje & Butler, 2011). Med ett mindre 
attraktivt image får utvecklingsländerna en stor utmaning när det gäller att 
marknadsföra sina destinationer utomlands (Kokkranikal, Cronje & Butler, 
2011).  
 
Enligt Avraham & Ketter (2017) har länder i Afrika haft en konstant ekonomisk 
tillväxt i form av ökade investeringar i naturresurser och infrastruktur, stadig 
tillväxt när det gäller inkommande turism och en ökning av utländskt 
kapitalflöde till hela kontinenten. Dock är Afrika även känd som en farlig 
kontinent som är främst känd för att ha epidemier, fattigdom, svält, krig m.m. 
(The Guardian, 2012). 
 
När Ebola-epidemin bröt ut år 2014 var Sierra Leone bland de länderna som 
drabbades värst i Afrika (Läkare utan gränser, 2017). Som ett utvecklingsland 
fanns det redan svårigheter med turismmarknadsföring och denna epidemin 
gjorde det inte lättare. Detta är dock inte det enda krisen landet har gått igenom. 
Sierra Leone har även gått igenom en annan kris som har tagit hårt på deras 
turism, nämligen inbördeskriget i landet som pågick under 90-talet (Shakya, 
2009). Konflikten tog sin början år 1991 och tog slut 2002 (Human Rights 
Watch, 2012). När Konflikten var över verkade det som att turismen sakta 
återhämtade sig (se figur 1), och 2013 hade siffran av inkommande turister ökat 
till 81 000 från att bara ha varit 13 800 år 1995 (TWB, 2018). Ebola förändrade 
dock detta. Kommer turismen i Sierra Leone att kunna återhämta sig igen?  
 
Denna studie kommer således att handla om hur webbsidorna Visit Sierra Leone 
(VSL) och Sierra Leone National Tourism Board (SLNTB)  rapporterar 
information om Sierra Leone på internet under åren 2015-2017. Den kommer att 
använda sig av en kvalitativ textanalys av två webbsidor om destinationerna och 
undersöka vilka medie-strategier Sierra Leone används på dessa sidor. 
 

2. Bakgrund 
 
 
Trots att Sierra Leone gick igenom ett våldsamt inbördeskrig under 1990-talet, 
var turismen en av sektorerna i landet som återhämtade sig snabbt igen efter att 
konflikten var över. Turismens styrka i landet är attraktioner som består av 
vackra stränder och öar, stor biologisk mångfald, vilda djur och växter och 
vänliga invånare (Shakya, 2009). Landet har även en kulturellt rik huvudstad 
som heter Freetown och har en speciell plats i världshistorien av anti-slaveri 
rörelsen som ’the land of the free’ (Shakya, 2009).  
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Turistindustrin kan hjälpa Sierra Leone i och med att den kan tjäna som en 
inkomstutjämning. Landet har länge varit drabbat av skev tillväxt som har 
kraftigt varit koncentrerad i gruvindustrin som delvist är anledningen för den 
våldsamma konflikten under 90-talet (Shakya, 2009). Vinster som kom från 
diamantbrytningen hamnade främst hos privata företag och korrupta tjänstemän 
snarare än landets regering och folket (Federico, 2017). Turismen i detta läge 
kan ha en inverkan på de fattiga genom direkt anställning och indirekta 
kopplingar inom turismförsörjning (Shakya, 2009). Sierra Leone är för beroende 
av mineralutvinning och bör utveckla mer arbetsintensiva sektorer så som 
jordbruk, turism och lätt industri för att kunna återuppbygga sin sociala struktur 
och skapa en hållbar ekonomi (Shakya, 2009).   
 
Sierra Leones turistråd rapporterar att de fortsätter att sträva för att förbättra 
turismnäringen. Trots att inbördeskriget har lämnat en del skador som 
fortfarande finns kvar idag, har den senaste skrämseln av en epidemi varit ännu 
större bidragsgivare till bekymmer för Sierra Leone (Saidu-Kamara, 2016). 
Utbrottet började December 2013 i Guinea. Från och med 24 juni 2014, hade 
redan 338 dödsfall rapporteras (Ansumana, et. al, 2014). Det var det största 
utbrottet sedan upptäckten av Ebola-viruset år 1976. Världshälsoorganisationen 
klassade detta utbrott som ett stort internationellt hot mot människors hälsa. 
Under detta utbrott i Västafrika smittades mer än 28 000 människor och runt 11 
300 personer dog med en ungefärlig dödlighet på 40% (Andertun, Hörnsten & 
Hajdarevic, 2017). WHO förklarade Sierra Leone fri från Ebola, 17 mars 2016 
(WHO, 2018).  
 
Sådana epidemifall kan lätt leda till ökad oro som i sin tur leder till en avsevärd 
minskning av efterfrågan på serviceindustrier som inkluderar turism, 
affärsturism och tillhörande tjänster (Saidu-Kamara, 2016). Detta ses tydligt i 
Sierra Leone när siffran av inkommande turister sjönk från att vara ungefär 81 
000 år 2013 till 24 000 under 2015. (TWB, 2018)  
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Figure 1. Inkommande internationella turister i Sierra Leone bland åren 1995-2016. Källa: The 
World Bank 

 

3. Syfte & Frågeställningar  
 
Syftet är att undersöka vilka medie-strategier har tagits till åtgärda under åren 
2015-2017 för att förbättra Sierra Leones image som har blivit försämrat av 
olika omständigheter såsom Ebola-epidemin.   
 
Mot denna bakgrund utgår studien från följande frågeställningarna: 
 

1. På vilket sätt nämns Ebola utbrottet i blogginlägg på VSL’s och 
SLNTB’s hemsidor?  

 
2. När Ebola utbrottet inte nämns, vad fokuserar VSL och SLNTB på 

istället i deras turismmarknadsföring mha blogginlägg? 
 
Resultatet kommer att bestå av dessa två frågeställningar som därefter diskuteras 
och kopplas till teorin i fråga 3.  
 

3. Vilken strategi ur Multistepmodellen kan kopplas till resultatet från 
frågeställning 1 och 2? 
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4. Metod 
 
För att undersöka hur Sierra Leone hanterar sin image under Ebolakrisen, 
använde sig studien av en kvalitativ innehållsanalys med tematisk ansats. 
Kvalitativa data kan ta formen av text eller ord som är skrivna eller talade. Den 
kan även ta form av visuella bilder som är observerade eller kreativt skapade. 
Forskningsstrategier som förknippas mest med kvalitativ data är exempelvis 
fallstudier, grundad teori etnografi och fenomenologi. Metoder som används 
inom denna forskning är dokument, intervjuer och observation (Denscombe, 
2016).  
 
Innehållsanalys beskriver en familj av analytiska strategier som kan sträcka sig 
till bland annat impressionistiska, intuitiva, tolkande analyser till systematiska, 
strikta text-analyser. Den specifika typen av innehållsanalys som väljs av 
forskare beror på dennes teoretiska och materiella intressen och själva problemet 
som studeras. (Hsieh & Shannon 2005) Genom att läsa innehållet av olika 
textuella källor tolkas budskapet, avsikter eller meningsstrukturer.   
 
Denna metod är passande till denna studie eftersom den kan behandla vilken typ 
av text som helst och följer en logisk och enkel tillvägagångsätt (Denscombe, 
2016). Denna metod har dock svårt att att hantera en texts underförstådda 
meningar, den passar således mest för kommunikationsaspekter som är enkla, 
direkta och påtagliga. Ju mer subtilt och invecklade innebörder, uttryckta av 
författaren eller sammanfattat av läsaren desto mindre värde får analysen 
(Denscombe, 2016).  
 
När valet av metod utfördes ansågs det mest lämpligt att välja en kombinerad 
metod. Detta kommer att vara en innehållsanalys med en tematisk ansats. 
Anledningen bakom detta är att de två frågeställningarna har olika syften som 
bör undersökas på olika sätt. I den första frågeställningen är det redan tydligt att 
Ebola är ett antagande som kan härledas vidare och kopplas till teorin men den 
andra fråga förblir öppen och sökande som kommer således att kräva en annan 
sorts analys för underliggande meningar. Därför ansågs det att vara lämpligt att 
använda sig av en innehållsanalys med deduktiv ansats i den första 
frågeställningen och en tematisk analys med induktiv ansats i den andra. 
 
I den första frågeställningen kommer det att undersökas om Ebolaviruset nämns 
i inläggen, på vilket sätt och hur ofta. Vilket sätt det nämns på kan exempelvis 
vara om det är positivt eller negativt. Det kan också handla om vilka 
sammanhang ordet associeras med. I den andra frågeställningen söks ordet 
Ebola aktivt efter, vilket gjorde att det blev det en deduktiv ansats. Denna teori 
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kommer från Avraham och Ketters studie (2017), där de skrev hur 
Ebolautbrottet nämndes online i Sierra Leone.  
 
Innehållsanalys avslöjar 4 olika aspekter (Denscombe, 2016):  
 

1. Vad texten framställer som relevant 
2. De prioriteringar som skildras i texten  
3. De värderingar som framförs i texten  
4. Hur idéer hänger samman 

 
Detta görs genom att analysera (Denscombe, 2016):  
 

1. Vad den innehåller (exempelvis ord & idéer)  
2. Hur ofta de förekommer; i vilken ordning de förekommer  
3. Positiva och negativa åsikter om saker 
4. Närheten mellan idéerna i texten, logiska associationer 

 
 
 
Den andra frågeställningen kommer att vara mer analyserande, därför ansågs det 
att lämpligt att ha en tematisk analys med en induktiv ansats. Tematisk analys 
går ut på att identifiera teman som uppträder i den befintliga texten(Denscombe, 
2016). Enligt Brown och Clarke (2006) går den tematiska analysen att utföra i 
sex steg.  
 

(1) Att bekanta sig med ens data: Detta kan exempelvis vara upprepande 
läsning. 

(2) Skapande av initialkoder: Koder identifierar en egenskap av data som 
verkar intressant för analytikern och blir en grundläggande del av de råa 
data eller information som kan bedömas på ett meningsfullt sätt angående 
fenomenet.  

(3) Sökning efter teman: I denna fas blir analysen bredare och fokusen läggs 
på en bredare nivå av teman snarare än koder. Den går ut på att sortera 
koderna i potentiella teman. 

(4) Granskning av teman: Detta blir en djupare granskning av de identifierade 
teman där forskaren ifrågasätter huruvida man kombinerar, separerar, 
förfinar eller kasserar inledande teman. 

(5) Definiera och namnge teman: Med definiering menas att hitta essensen 
om vad varje tema handlar om och bestämma vilken aspekt av data varje 
tema fångar.  

(6) Producering av rapporten: Slutligen behöver forskaren omvandla sin 
analys till en tolkningsbar skrift genom att använda levande och 
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övertygande exempel som relaterar till teman, forskningsfrågan och 
litteraturen.  

 
I denna studie kommer innehållsanalys och tematisk analys att användas för att 
undersöka hur turismen i Sierra Leone marknadsförs online efter Ebola utbrottet 
genom att analysera data från två källor mellan åren 2015-2017. Denna period 
valdes för att det är det tidigaste inläggen som skrevs efter Ebola utbrottet som 
varade åren 2013-2016 (WHO, 2018). Anledningen till varför det blev 10 inlägg 
är att det verkade ett måttligt storlek på data som skulle analyseras under en 
begränsad tid. En ökning av inläggen hade kunnat ge studien mer värde och 
relevans om tidsbegränsningen var längre.  
 
De två källor som användes i denna studie är officiella webbsidan av Sierra 
Leones nationella turistrådet (SLNTB) och en webbsida som heter Visit Sierra 
Leone (VSL).  
 
På deras hemsida beskriver VSL sig själva som en online guide för alla som är 
intresserade att besöka Sierra Leone. De är lokala researrangörer som är 
stationerade i Freetown som erbjuder sina tjänster för alla möjliga turister. 
Webbsidans startsida visar hur det är möjligt att komma i kontakt med VSL, 
deras olika service och deras blogg. Genom att klicka in på olika rubriker och 
underrubriker såsom ”Things You Need to Know” och ”Country Information” 
som ledde till ”History” gjordes ett försök att hitta information om Ebola 
utbrottet på hemsidan.  
 
Under Rubriken ”Things You Need to Know” stod det allmän information om 
hur ett visum görs, hälsokrav, försäkring, användning av kreditkort och annat 
turismrelaterat information. Under ”History” rubriken kom det upp information 
om Sierra Leones bakgrund och deras tidigare historia. Information handlade om 
en del händelser som inträffade i Sierra Leone, även negativa händelser såsom 
inbördeskriget, dock ingenting om det dödliga viruset. Ungefär detsamma 
resultat fanns på SLNTB hemsida som beskriver sig själv som en 
statsturismorganisation som är ansluten till ministeriet för turism och kultur 
(SLNTB, 2017). Precis som VSL nämner inte SLNTB något om Ebola på deras 
startsida. 
 
Det hittades en blogg på VSL hemsida som innehöll en arkiv av inlägg som 
skrevs av personerna ansvariga för VSL. I Efter att ha läst deras blogginlägg 
nämndes viruset i flera av dem. Efter att ha läst de tio tidigaste blogginlägg efter 
Ebolautbrottet och aktivt letat efter information om epidemin, hittades sex, som 
nämnde den mer eller mindre. Blogginläggen handlar först och främst om 
turismen i Sierra Leone, där det diskuteras nyheter, projekt,  företagsamhet som 
kan hjälpa eller förvärra besöksnäringen i landet. I vilket sammanhang och sättet 
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Ebola nämns i dessa inlägg är olika, i vissa sammanhang nämns det negativt 
men även också positivt. SLNTB hade även ett arkiv med inlägg där de inte 
hade nämnt Ebola lika mycket som VSL. Det var bara tre inlägg som nämnde 
Ebola totalt och dessa inlägg ingick i gruppen av tio som undersöktes. Inga av 
inläggen handlar specifikt om Ebola viruset och det nämns väldigt kort. 
 
Inläggen som analyserades kan ses i tabell nr 1 och nr 2.  
 
Tabell 2. Tabell över inlägg som kommer från VSL 

VSL Inlägg Nr: Inlägg Datum: Inlägg Namn/Beskrivning:  
#1 13 Juni 2015 ”New Ferry Service Sierra Queen 

launched” 
#2 15 Juli 2015 ”As Leone Lodge Reopens…” 
#3 5 Augusti 2015 ”Meet 21 Yr Old entrepreneur…” 

#4 6 September 2015 ”Visa Price increase” 
#5 8 Oktober 2015 ”Sea Coach Express to launch…” 

#6 27 Oktober 2015 ”Shookoobly business Centre 
brings…” 

#7 10 November 2015 ”Massive Storm Batters Tiwai 
Island” 

 
#8 28 November 2015 ”A Group Exhibition by Rising 

Artists…” 
#9 28 Januari 2016 ”Impressive Aspen Healthcare 

opens…” 
#10 30 januari 2016 ”Exclusive Interview With General 

Manager…” 
 

Tabell 3. Tabell över inlägg som kommer från SLNTB. 

SLNTB Inlägg Nr: Inlägg Datum: Inlägg  Namn/Beskrivning: 

#1 4 April 2017 ”Beach Marshals to Patrol…” 

#2 12 Juli 2017 ”Day 6 of the Parliamentary 
Oversight Committee…” 

#3 6 September 2017 ”Day 8 of the Parliamentary 
Oversight Committee…” 

#4 10 Augusti 2017 ”I Can Boast of having the Best 
Team in the Country…” 

#5 10 Augusti 2017 ”Sierra Leone’s Tourism Industry 
is Booming…” 

#6 13 Juli 2017 Sierra Leone Has the Facilities to 
Host International…” 

#7 7 September 2017 ”Passionate Appeal to Purchase…” 
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#8 7 September 2017 ”World Bank Commences for the 
Implementation…” 

#9 12 September 2017 ”MTCA, NTB and World Bank 
Visits Tacugama…” 

#10 12 September 2017 ”Tourism is the Ignition Switch to 
Start…”  

 
 
 

5. Teori 
 
5.1 Multi-step modellen  
 
När det förekommer kriser som detta kan det vara svårt för destinationer att 
återhämta sig, speciellt när det gäller deras image. En destination kan inte be om 
ursäkt eller kompensera för kriser som de inte har någon kontroll över, som 
exempelvis epidemier, naturkatastrofer eller krig även om dessa strategier har 
föreslagits i många image reparerande modeller (Avraham & Ketter, 2017).  
 
Eli Avraham och Eran Ketter utvecklade en egen image reparerande modell 
(multi-step modellen) som föreslår 14 medie-strategier för att upprätta en 
destinations image som är indelad i tre grupper. Dessa grupper lägger fokus på 
Källa, Publik och Budskap. 
 
Strategier med fokus på källa koncentrerar sig mest på marknadsförarnas försök 
att påverka eller ersätta källan som anses vara ansvarigt för att ha skapat en 
negativ image. Denna källa kan ofta vara internationell media. Strategier med 
fokus på publik handlar om publikens värderingar och uppfattningar. I detta fall 
försöker marknadsförare att framhäva de värderingar som är gemensamma 
mellan målgruppen och destinationen (Avraham & Ketter, 2017).  
 
Strategier med fokus på budskap är den största gruppen av alla tre. Dessa 
strategier relaterar till själva problemet på ett direkt sätt genom att försöka ändra 
på stereotyper, generella uppfattningar eller falska anklagelser. Som andra 
marknadsstrategier kan Budskap-strategier bli främjade genom PR-verktyg, 
marknadsföringskampanjer, sociala medier och andra liknande 
kommunikationsverktyg (Avraham & Ketter, 2017). 
 
Multi-step modellen presenterar fjorton strategier som är fördelade i fyra sub-
kategorier (Avraham & Ketter, 2008):  
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Ignorering / delvis bekräftelse av krisen 
 

- ”Kris? Vilken Kris?” – Strategin som ses som en lätt lösning till 
problemet i vilken marknadsförare låtsas att inget har hänt. Vissa platser 
väljer att ignorera skadorna på deras image efter en kris, som att den har 
aldrig funnits. Detta görs i hopp om att nya händelser och tidsförlopp 
kommer att radera krisen från turisternas, investerarnas eller potentiella 
invånarnas minne.  

 
- Bekräftelse av negativ image – Att bekräfta krisen direkt kan ibland vara 

den mest effektiva handlingen, även om det är inte det mest praktiska. 
Denna strategi kan vara användbar under en kris eller direkt efter den har 
passerat, för att behålla eller återbygga en pålitlig image. I detta fall kan 
en annons läggas ut som presenterar ett budskap om att platsen som har 
ansetts vara icke säker eller tråkig, har blivit bättre och är åter igen 
attraktiv igen. 

 
- Minska krisens omfattning – Vissa platser väljer att bekräfta krisen men 

försöker även minska dess storlek för att reducera skadorna på deras 
image. Denna strategi används ofta efter en naturkatastrof på grund av tre 
huvudorsaker. Det första är att naturkatastrofer inte kan ignoreras eller 
nekas. Denna strategi gör att platsen behåller sin trovärdighet genom att 
säga sanningen och ge intrycket att de inte har något att dölja för 
målgruppen. Den andra är att kriser som uppstår från naturkatastrofer kan 
uppfattas som abstrakta händelser, speciellt när det händer på inte så 
kända platser. För att undvika denna effekt begränsar platser 
dimensionerna och läget för krisen för att de närliggande destinationer 
inte ska påverkas och skydda deras image. Det tredje är platsen kan 
leverera ett budskap om att verksamheten fortsätter som förut och att 
turisminfrastrukturen inte är skadad.  

 
 

Fullständig bekräftelse av krisen och måttliga hanteringsåtgärder 
 
- Hantering av krisen – När en plats måste bekämpa en kris som hotar deras 

image, är det bästa sättet att återställa den genom att ändra den verkligheten 
som orsakade den. Om en plats är drabbat av exempelvis terrorism, rån, 
övergrepp och andra våldsbrott måste just detta bekämpas genom att öka 
säkerheten. Detta kan göras genom att exempelvis utöka den lokala 
polisstyrkan eller formulera nya regler för att förbättra känslan av säkerhet 
för turister.  
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- Vara värd för medieuppmärksammande evenemang – Denna strategi är 
enkel och populär att använda. Platser blir värdar för stora evenemang för 
att locka besökare och förbättra deras image. Detta är något som 
exempelvis gjordes av nazisterna år 1936 när de var värdar för de 
olympiska spelen i syfte till att visa deras styre i en positivt ljus.  

 
- Bjuda in opinionsbildare – Används för att leverera ett budskap om att 

platsen är säker och välkomnande igen. Journalister, intressenter, 
researrangörer, religiösa ledare blir bjudna till platsen för att få dem att se 
förändringen. Efter, förväntas det att de sprider det goda ordet vidare när de 
åker hem och således hjälpa platsen att återbygga deras image.  

 
- Använda filmer, TV och böcker – Bildar ett intryck av en plats genom att 

människor tittar på en film eller tv-serie som utspelas på platsen. Samma 
effekt uppstår från att läsa en bok där handlingen sker vid den specifika 
platsen. Genom att informationen kommer från media, går det att få en 
känsla av platsen utan att lämna sitt vardagsrum.  

 
- Ta hjälp av kända profiler – Användningen av kända profiler i 

marknadsföring är baserat på flera faktorer. Den första är att välkända 
människor kan lätt locka till sig potentiella konsumenter och deras 
uppmärksamhet. Att ha med kända människor i annonser får 
konsumenterna att stanna och undra. En annan faktor är att människor 
försöker efterlikna sina idoler och har en tendens att imitera deras livsstil. 
Att besöka platsen där de bor eller som de marknadsför är ett steg att 
komma närmare dem.  

 
Fullständig bekräftelse av krisen och extrema hanteringsåtgärder  

 
- Leverera ett motsatt budskap – Platser som har en skadat image brukar 

oftast önska att ha en motsatt image jämförandes till sitt nuvarande. Platser 
som uppfattas vara farliga vill ses som säkra och platser som uppfattas att 
vara tråkiga vill uppfattas som spännande, etc. Med detta resonemang 
siktar strategin att leverera motsatta budskap genom att bekämpa platsens 
negativa uppfattningar. Med denna strategi kan exempelvis platsen som 
anses tråkig, marknadsföra en del spännande evenemang.   

 
- Vända nackdelar till fördelar – Denna strategi är baserat på den tidigare 

men tar ett steg vidare genom att erkänna en negativ aspekt som ens image 
kommer från och vänder det till en positiv aspekt. Strategin kommer från 
resonemanget att i allt dåligt finns även bra. Ett exempel är platser med 
väldigt kallt klimat som har en negativt image på grund av just detta. Dessa 
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platser kan marknadsföra sitt klimat som något unikt och därmed locka 
besökare.  

 
- Förlöjliga stereotyper – Stereotyper av en plats kan ibland vara överdrivna 

och förekommer ofta. För att effektivt handskas med detta kan en plats 
stereotyp tas till det yttersta och tas bort genom att visa hur absurd den 
egentligen är.  

 
Avskildhet från platsens huvudsakliga egenskaper 

 
- Märkesprofilering som strider mot stereotyper – En till strategi som 

används för att bekämpa stereotyper. Många stereotyper kommer från 
platsen såsom krig eller terrorattacker som skedde långt bak i tiden som 
idag är svårt att ändra på. Ett sätt är märkesprofilering emot stereotypen, 
genom att bygga motsatt bild. Detta tar den tidigare nämnda strategin som 
är att leverera ett motsatt meddelande ett steg längre genom ett 
övergripande tillvägagångssätt. Platsen försöker ändra sin image dramatiskt 
och skapa en motsatt image.  

 
- Geografisk isolering -  Det geografiska läget är en av platsens mest 

viktigaste egenskaper. Det är det fysiska läget men även kultur och 
värderingar skiljs åt. Exempelvis Nordöstra USA har en annan image än 
Mellanvästern. Vissa platser får sitt image påverkat på grund av dess 
geografiska associering med andra platser som har en negativt image. 
Genom denna strategi tas avstånd från platsen som har en problematiskt 
image.  

 
 
- Ändring av platsens namn – Platsens namn är en av de grundläggande 

egenskaperna i dess image. Namnet av platsen är det första som tänks på, 
sedan kommer det en rad associationer som bidrar till dess image. 
Medvetna om detta har vissa platsmarknadsförare valt att ändra på namnet i 
hopp av att bli av de negativa associationerna. En extrem strategi som 
används under sällsynta omständigheter.  

 
 
Valet av dessa strategier (Källa, Publik och Budskap) för att hantera ens image 
är baserad på forskning av tre andra egenskaper som är relaterade till Kris, 
Publik och Plats (Avraham & Ketter, 2017). Vilken kris destinationen upplever, 
vilka det är som upplever den och vart den ligger geografiskt, ekonomiskt och 
politiskt avgör vilka medie-strategier ska användas för främja ens image. 
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Egenskaper som förekommer i gruppen Kris, Publik och Plats: (Avraham & 
Ketter 2008):  
 

Kris: 
 
När det gäller kris menar Avraham och Ketter (2008) är dess egenskaper och hur 
den påverkar. Exempel på detta kan var dess geografiska skala, vilka blir 
drabbade, hur lång den är och vilken typ av hot och omfattning av skadan det 
blir. Till exempel om hotet fortsätter att finnas kvar och turisminfrastrukturen 
har blivit allvarligt skadat, är det mer lämpligt att börja med rehabilitering innan 
början av marknadsföring.  
 

Publik: 
 

När det gäller publik diskuterar Avraham och Ketter (2008) om publiken och 
dess relation till krisen och platsen. Detta kan vara det geografiska avståndet 
mellan målgruppen och platsen som kan påverka vilken strategi som används. 
Vilken typ av publik det är och deras egenskaper spelar roll, även deras kunskap 
om platsen. Exempelvis religiösa turister blir inte påverkade av väder som sol 
och bad turister. Källor av information spelar även roll, speciellt om turisterna 
har massmedia som huvudkälla till informationen. Den sociala och politiska 
miljön på platsen är viktigt likaväl.  
 

Plats: 
 

När det kommer till plats handlar det mycket om dess politiska, ekonomiska och 
geografiska läge. Vilken makt och status den har, resurser läge, livscykel och 
ledarskap. Exempelvis en plats med demokrati, hög status, mycket resurser och 
exempelvis befinner sig i Europa eller Nordamerika behöver inte ta lika extrema 
strategier för att bekämpa en kris än ett land i Afrika, med låga resurser, diktatur 
och låg status. (Avraham & Ketter, 2008) 
 
  
5.2 Tidigare studier 
 
När Sierra Leone fortfarande återhämtade sig från inbördeskriget, blev de även 
hårt drabbade av Ebola epidemin. Enligt Avraham och Ketter (2017) har Sierra 
Leone använt sig av image reparerande strategier som lägger fokus på Budskap 
för att återhämta sig. En av dessa Budskap-strategier som Sierra Leone använde 
var förnekande eller som nämnt ovan ”Kris? Vilken Kris?” (Avraham & Ketter, 
2017) Förnekande av en kris syftar till att avskilja alla samband mellan 
destinationen och krisen med mål att slippa all ansvar. Om destinationen inte är  
ansvarig för en kris, borde inte krisen skada destinationen. (Coombs, 2015) 
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Medan Ebola viruset spreds och hade tagit 622 liv i September 2014 hade under 
tiden den nationella turistrådet i Sierra Leone valt att hålla tyst om epidemin och 
nämnde den inte under krisen (Avraham & Ketter, 2017). 
 
En annan Budskap-strategi som Sierra Leone använde sig av enligt Avraham 
och Ketter (2017) är att leverera ett motsatt budskap. En annan negativ 
uppfattning om de utvecklande länder är att de ligger långt bort och anses vara 
otillgängliga. Sierra Leone levererade ett motsatt budskap till just detta när den 
nationella turiststyrelsen i Sierra Leone pekade ut i deras turismvideo år 2014 att 
Sierra Leone var bara 5 flygtimmar bort från Europa (Avraham & Ketter, 2017).  
 
Enligt Avraham och Ketter (2017) har nämligen Sierra Leone använt sig av 
multistep-modellen genom att använda sig av två strategier som lägger fokus på 
budskap. Valet bakom dessa strategier relaterar till Sierra Leones egenskaper 
vad som gäller Kris, Publik och Plats. Denna studie kommer att undersöka 
djupare om dessa strategier är de enda som användes av Sierra Leone, eller om 
det finns ytterligare strategier som de kan ha använt sig av. 
 
 

6. Resultat  
 
6.1 På vilket sätt nämns Ebola utbrottet på VSL’s och SLNTB’s hemsidor?  
 
Visit Sierra Leone (VSL) 
 
Ebolas påverkan på företagsamhet i Sierra Leone 
 
Det temat som är mest framträdande i inläggen som nämner Ebola, är hur den 
har påverkat företagsamhet i Sierra Leone. Detta tas upp i tre olika inlägg som 
nämner Ebola negativt och positivt. Det första inlägget handlar om en 
företagare, Sam King som har ägt ett flertal anläggningar i Sierra Leone. (VSL, 
#2, 2015). Han ville hjälpa att utveckla turismen i landet genom att bygga flera 
turismanläggningar men på grund av olika problem blev det aldrig av. En av 
dessa problemen var Ebola. När epidemin bröt ut, var han även tvungen att 
stänga sitt hotell eftersom alla turister försvann. “Operational costs were too 
high and there were times we were almost 0% occupancy”. Sam King har dock 
kunnat återöppna sitt hotell efter att Ebola epidemin började ta slut. 
 
Ett annat liknande omnämnande kommer fram i ett annat inlägg som handlar om 
en 21 årig kvinna som har startat ett eget företag genom att sälja kaffe. Men 
hennes företag blev också påverkat. “As with most businesses she has not been 
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unaffected by Ebola. She can no longer go to the offices but now supplies on 
order”. (VSL, #3, 2015)  
 
Det tredje inlägget nämner också hur Ebola har påverkat företagsamhet men inte 
bara negativt. Den handlar om hur Ebola har påverkat båttransporten i Sierra 
Leone. Vd:n för Sea Coach Express pratar om hur hans företag blev påverkat på 
olika sätt. “Even though traffic was reduced, we were the only operators at the 
time. Going by the ferry meant that you had to travel with a lot more people and 
the risk of bodily contact was increased. When international assistance started 
coming in, this also helped us to stay afloat”. (VSL, #5, 2015) 
 
 
Det värsta är över  
 
De mest positiva temat om Ebola handlar om hur det är på väg att ta slut och hur 
samhället börjar långsamt att återhämta sig igen. Detta kommer från dessa 
meningar:  
 
“With the end of the Ebola crisis now in sight and with the right transport links, 
the tourism industry in Sierra Leone could flourish once again and we are keen 
to assist in this aspect.” Detta kom från en artikel som handlade om nytt 
färjetrafik. (VSL, #1, 2015) 
 
“With Ebola significantly reduced from what it was a few months ago and life 
slowly returning back to normal, he has reopened Leone Lodge on Lumley 
Beach” Detta kom från inlägget som handlade om Sam Kings företagande. 
(VSL, #2, 2015) 
 
“With the end of Ebola and many tourism players looking forward to a brighter 
future, this disaster hits at the worst possible time” (VSL, #7, 2015) Detta kom 
från ett inlägg som handlar om hur en storm har förstört en stor del av Tiwai ön 
som befinner sig i Sierra Leone. Medan nyheten i sig är negativt och handlar om 
en annan kris, nämns dock Ebola i ett positivt sammanhang eftersom det är över.  
 
Konsekvenserna i samhället  
 
Ett annat negativt tema som framträder om Ebola är hur det har påverkat det 
allmänna samhället i Sierra Leone. 
 
“The island communities were not spared during the Ebola crisis” och ”Survival 
during the past 18 months has been tough for the communities, but same can be 
said for everyone in SL. (VSL, #7, 2015)”  
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“We went as far as Tambakula, which if you remember was a hotspot for Ebola 
a few months ago, so that place needed to be cleaned up anyway. (VSL, #10, 
2016)” Detta kom från ett inlägg som bestod av en intervju med 
Generaldirektören för SLNTB. Han använde Ebola som en anledning till varför 
byggnader där behöves rivas.  
 
I dessa inlägg nämns Ebola som negativt i och med att byggnader behöver rivas 
och områden måste städas för att samhället ska kunna bli som det var innan eller 
bättre. 
 
 
Sierra Leone National Tourism Board (SLNTB) 
 
Eftersom SLNTB hade så få inlägg var det inte möjligt att ta fram tydliga teman 
som i inläggen på VSL hemsida eftersom de var bara tre stycken. Således har 
beslutet tagits att sortera dem i inläggen som de nämns i.  
 
SLNTB, Inlägg nr 3 
 
Att Ebola har påverkat företagsamhet nämns även i SLNTB precis som i VSL. 
Detta nämns i en av artiklarna där Ebola har påverkat företagsamheten positivt. 
Inlägget handlar om en undersökning av olika turismanläggningar och deras 
skötsel. En av dessa anläggningar var ett hotell som heter Doha’s Hotel. I 
artikeln beskriver Vd:n för Doha’s Hotel att på grund av Ebola, anlände det en 
del frivilligorganisationer i landet vilket hjälpte hans företag att växa (SLNTB, 
#3, 2017). 
 
“Paradoxically, business was booming during the invasion of the epidemic, 
because scourge triggered the visit of numerous NGO’S and expatriates who 
entered the country to help eradicate the disease and all of them were guests in 
different hotels, so business was good then (SLNTB, #3, 2017)…”  
 
“…after the Ebola crisis was conquered, when all the expatriates left for their 
various countries, business became somehow slow (SLNTB, #3, 2017).” 
 
 
SLNTB, Inlägg nr 4 
 
Det andra inlägget som nämner Ebola handlar om ministern för turism och 
kulturfrågor i Sierra Leone som heter Sidie Yayah Tunis (SLNTB, #4, 2017). I 
artikeln pratar han om de framgångar han har haft med att utveckla turismen i 
Sierra Leone med hans kollegor och hur nöjd han var med resultatet. Han får 
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även beröm från Generaldirektören från SLNTB som säger att ministern har 
hjälpt att forma om landets image efter krisen:  
 
”After the Ebola epidemic, people were still afraid of visiting the country, but 
the minister have helped to rebrand the country, now tourists are flowing, he 
played a pivotal role during the scourge which triggered the President to appoint 
him as the minister of tourism so he can help to market the country adequately 
(SLNTB, #4, 2017).” 
 
I detta fall nämns Ebola som något negativt men även I den betoningen att 
denna kris var något som Sierra Leone har överkommit, med tanke på att det 
nämns att turister börjar komma tillbaka.  
 
Samma Inlägg nämner även Ebola igen i ett stycke som handlar om tre båtar  
som har från början blivit donerat till Sierra Leone Red Cross Society (SLRCS) 
av International Federation of red Cross och Crecent Movement, för att hjälpa 
landet att bekämpa Ebola i landets flodområden. Däremot tog tillverkningen av 
båtarna alldeles för lång tid och de blev klara när Ebola var nästan helt 
bekämpat. Därför har SLRCS valt att göra ett samarbete med SLNTB och låta 
dem använda båtarna för att utveckla turismen i landet (SLNTB, #4, 2017).   
 
I detta fall nämns Ebola i en positiv nyhet, viruset har paradoxalt nämligen 
hjälpt med utvecklingen av Sierra Leones turism i framtiden.  
 
SLNTB, Inlägg nr 6 
 
Det tredje inlägget som nämner Ebola handlar om Sierra Leones potential i 
turism i form av internationella konferenser. Enligt ministern Sidie Yayah Tunis 
har Sierra Leone ett överflöd av faciliteter som kan hålla internationella 
konferenser som vilket annat land som helst. I detta inlägget nämns Ebola 
väldigt kort. Det nämns i ett stycke där Sierra Leone jämförs med Rwanda, vad 
som gäller mottagning av internationella konferenser. Rwanda delar en likande 
historia som Sierra Leone, eftersom de båda har gått igenom likande kriser som 
har påverkat deras image. I detta fall nämns Ebola enbart negativt (SLNTB, #6, 
2017). 
 
Båda webbsidor tar upp Ebola mer eller mindre även negativt och positivt. VSL 
har tagit upp ämnet oftare än vad SLNTB och det framträder mer tydliga teman 
på den webbsidan, dock bidrar SLNTB till en liten del likaväl. Det mest tydliga 
temat när det gäller Ebola som nämns på båda hemsidorna är hur den har 
påverkat turismen i landet och dess verksamhet allmänt och även i några 
specifika fall. I vissa fall har den påverkat verksamheter på ett positivt sätt men 
när det nämns allmänt, har Ebola inte varit bra för landets turism eller samhälle.  
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6.2 När Ebola utbrottet inte nämns, vad skriver VSL och SLNTB istället i deras 
inlägg?  
 
Visit Sierra Leone  
 
När Ebola inte nämns på VSL hemsida, handlar inläggen mycket om utveckling 
av transport, intervjuer, företagsamhet och allmänt olika projekt som har med 
landets turismutveckling att göra. Efter att ha läst inläggen flera gånger togs det 
fram tre tydliga teman. Dessa teman är utveckling av transport, utveckling av 
infrastruktur och tillfälliga hinder och utmaningar.  
 
Utveckling av transporter  
 
Det första temat som framkommer ur inläggen är utvecklingen av transporter i 
Sierra Leone, i synnerhet vattentransporten. I ett inlägg förmedlas nyheten om 
en ny färja som heter Sierra Queen som ska lanseras och användas i turismens 
ändamål (VSL, #1, 2015). Enligt inlägget är färjan den första av flera 
kommande färjor som förväntas bli en flotta i framtiden. Det ska även utvecklas 
nya färjeterminaler över vattnet och öppnas nya rutter för att utvidga denna 
service. I framtiden hoppas de på att öppna nya rutter till grannländerna också.  
 
I ett annat inlägg nämns det även att båt-/färjeföretaget Sea Coach Express ska 
lansera en ny båt med 72 säten (VSL, #5, 2015). Ursprungligen hade företaget 
mycket mindre båtar men har med tiden kontinuerligt uppgraderat sin flotta.  
 
I framtiden hoppas företaget att fortsätta utvecklas och att fortsätta ta in större 
båtar. De planerar även att diversifiera sin service och skapa fritidsaktiviteter 
som fiskeutflykter. Att Kenya har börjat igen att ha dagliga flyg till Sierra Leone 
gör att antalet turister i landet börjar åter igen att öka vilket de tycker är positivt 
(VSL, #5, 2015). 
 
Utveckling av infrastruktur 
 
Det andra temat som framträder är byggnaden/utvecklingen av olika 
anläggningar. Vissa av dessa anläggningar är direkt relaterade till turism men 
inte alla. 
 
Inlägget som nämner Sam King och hans verksamhet handlar för det mesta om 
vilka utmaningar som finns med att starta en verksamhet inom hotellsektorn 
(VSL, #2, 2015). Som det nämndes tidigare, var en av dessa hinder Ebolaviruset 
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men det är långt från det enda problem som han har fått handskas med. Dessa 
problem har varit opålitliga finansiärer, operativa problem som till exempel 
ström, och även att hitta en bra förvaltning. Efter alla utmaningar har han kunnat 
åter igen öppna en av sina hotell, Leone Lodge (VSL, #2, 2015).  
 
Ett annat inlägg som innehåller temat handlar om öppnandet av ett nytt 
affärscenter som är tänkt ska vara passande för affärsresenärer att ta nytta av 
(VSL, #6, 2015). Affärscentrumet kan användas för konferenser, möten eller 
event. Det öppnades även en nytt klinik enligt ett vidare inlägg som kan vara 
passande att använda för turister på grund av dess 30-dagars medlemskap (VSL, 
#9, 2016).  
 
I inlägget som har intervjun med Generaldirektören för SLNTB, diskuteras en 
del om utvecklingen av turism och vilka anläggningar planeras att byggas i dess 
syfte (VSL, #10, 2016). En av planerna är att dela upp Lumley Beach i tre delar. 
Strandbarer, ett rekreationsområde och aktiviteter. Anledningen bakom hans 
ivrighet förklarar han på detta sätt: 
 
“I would like to transform the image of the Lumley and Aberdeen area into an 
area that is very attractive to tourists. There are other things such as sorting out 
the airport transfer and also service delivery. Sierra Leoneans are very 
hospitable, but often a bad experience at a hotel or restaurant can ruin the guests 
experience and change the perception of the country (VSL, #10, 2016).”  
 
 
Tillfälliga hinder och utmaningar  
 
Det tredje temat som framkommer är tillfälliga hinder och utmaningar som 
håller tillbaka turismen i Sierra Leone.  
 
Förutom Ebola framstår det även andra hinder i utvecklingen som exempelvis 
naturkatastrofer. Det första inlägget handlar om en storm som har förstört en stor 
del av Tiwai ön, en ö som är en del av Sierra Leone (VSL, #7, 2015). Enligt 
inlägget är ön ett hem till en väldigt sällsynt flodhäst och har stor potential när 
det gäller turism. Dock har stormen förstört en stor del av infrastrukturen på ön 
vilket förhindrar dess turismutveckling.  
 
Ett annat hinder som framstår nämns i intervjun med generaldirektören (VSL, 
#9, 2016). Enligt honom finns det många planer vad som gäller utvecklingen av 
turism i Sierra Leone men dessa planer har fått vänta på grund av att vissa 
byggnadsstrukturer måste rivas för att nya anläggningar ska kunna byggas eller 
utvecklas. Enligt generaldirektören har dessa byggnader inte något lagligt 
tillstånd, men många människor bor där vilket har gjort processen långsam. De 
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har till slut rivits ändå och detta resulterade i att en del människor har blivit 
hemlösa vilket i sin tur har lett till att vissa organisationer har kommit in och 
försökt hjälpa dem.  
 
 
Sierra Leone National Tourism Board  
 
När Ebola inte nämns, handlar blogginläggen på SLNTB allmänt om utveckling 
av turism i Sierra Leone i olika former, vilka utmaningar som finns, 
marknadsföring och olika projekt som planeras eller kommer ske i kommande 
framtid.  
 
Utveckling av turism leder till mer jobbmöjligheter  
 
En av teman som framkommer mest är hur viktig turismen i Sierra Leone är för 
ekonomin och samhället, eftersom det har skapat många jobbmöjligheter i 
landet. Detta nämns flera gånger i blogginläggen, hur unga människor har blivit 
mest nyttjade av detta, på grund av att de anställs mycket i servicesektorn, 
speciellt hotell.  
 
“We are very much happy for this inspection, and we hope, this visit will go a 
long way in helping develop the tourism industry because this industry is 
employing thousands of Sierra Leone across the country. Our hotel alone 
employs employs lots of Sierra Leoneans, more especially the youths.” - 
Vincent Kanu Jr., ägaren av Wusum hotellet efter att ha haft en inspektion av 
hans hotell när det gäller dess ledning (SLNTB, #2, 2017). 
 
Hotell Wusums ledning hade fått beröm för deras jobb och insatser för 
utvecklingen av turism och för att ha skapat mer jobbmöjligheter som nyttjar 
landet i långändan.   
 
Doha’s hotell hade fått samma beröm av medlemmar av parlamentet som var en 
del av gruppen som gjorde inspektioner på olika turismanläggningar. 
 
“You are employing many Sierra Leonians, especially the youths, you’re 
helping the government in employing the citizens of the country, we thank you 
so much for that (SLNTB, #3, 2017).”  
 
Enligt SLNTB har ett annan hotell bidragit med jobbmöjligheter är Family 
Kingdom Resort som har även blivit märkt som ”NGO Hotel”. NGO står för 
non-governmental organisation och anledningen till varför det har blivit klassad 
som det är för att det hålls mest konferenser, seminarier workshops och andra 
bokningar av olika organisationer där. Detta hotell anställer över 90 Sierra 
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Leonier. Turismen i Sierra Leone växer snabbt och en av anledningarna bakom 
detta är att hotellsektorn växer men kvalitén av service växer även i 
restauranger, nattklubbar, pubar, casinon och barer (SLNTB, #5, 2017). 
 
Ett annat inlägg nämner även att vissa ungdomar som är ofta på stranden har 
blivit rekryterade till att bli vakter för att upprätthålla lag och order på stranden. 
Detta är ett till exempel på hur ungdomar och i sin tur samhället nyttjas av 
turismen i landet (SLNTB, #1, 2017).  
 
Marknadsföring av anläggningar 
 
Samtidigt som hotellen eller andra anläggningar nämns i blogginläggen passar 
även författarna på att marknadsföra dem för läsaren. Detta gäller inte bara 
hotellen som nämndes ovan men också konferensanläggningar.  
 
Detta görs genom att nämna anläggningarnas faciliteter eller egenskaper som 
kan verka lockande såsom gym, pool för barn och vuxna, Wi-fi, konferensrum 
etc. Allt detta nämns även med berömmande ord och meningar såsom 
”massive”, ”full security day and night”, ”security at it’s best”, ”quality 
service”, ”one of the best” ”living up to expectations”, ”outstanding quality”, 
”outstanding performance”, ”maximum satisfaction” etc. (SLNTB, #3, #5, #6, 
2017).  
 
En del ord är även skrivna i stora bokstäver för att antagligen dra till sig 
uppmärksamhet. Exempel på detta är FREE BREAKFAST, FREE INTERNET 
och FREE LAUNDRY (SLNTB, #5, 2017). 
 
Ett annat sätt som inläggen främjar Sierra Leone är att ofta jämföra sig med 
andra länder och dess kvalité. Enligt dem kan Sierra Leone uppnå samma, höga 
standard. Exempel på detta kan hittas i flera inlägg och ser ut såhär.  
 
“The hotel offers one of the best hospitality, reminiscence to that of First World 
countries (SLNTB, #5, 2017).”  
 
“Sierra Leone now has the plethora of facilities to host international conferences 
just like any other country in Africa or the world over (SLNTB, #6, 2017).”  
 
“…upgrading in their facilities and quality of service delivery every time of the 
day so as to fit the comfort of of customers and maintain international standards 
(SLNTB, #5, 2017).”  
 
“…and a host of other facilities back by our hotels operating in accordance to 
international best practice (SLNTB, #6, 2017)…”  
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Betydelsen av säkerhet och trygghet 
 
Det tredje temat som framkommer är betydelsen av säkerhet och trygghet när 
det gäller turism i Sierra Leone.  
 
Exempelvis handlar ett av inläggen om hur Aberdeen Lumley beach i Freetown 
har blivit en plats för kriminella aktiviteter. Dessa aktiviteter inkluderar 
prostitution och drogmissbruk och är något som har skrämt iväg turister från 
stranden. Lösningen till detta blev att rekrytera och träna 57 vakter för att 
patrullera stranden och hålla den säker (SLNTB, #1, 2017). 
 
Författarna till inläggen är tydliga med att förmedla om säkerheten när de 
marknadsför turismanläggningarna. De nämner vilka säkerhetsåtgärder som tas 
och vilken utrustning som används.  
 
“…Doha’s Hotel is surrounded with CCTV camera installations which is 
monitored 24/7 to enhance adequate security at the hotel (SLNTB, #3, 2017) 
…”  
 
“…security is at its best, there are CCTV cameras installed all over the 
compound, we also have security personnel deployed right around the 
compound during the day as well as the night (SLNTB, #5, 2017).”  
 
 
Projekt och åtgärder  
 
Ett annat tema som framkommer är specifika projekt eller åtgärder som har 
tagits i syfte till att skydda eller utveckla turismen i Sierra Leone. Ett av 
exemplen kommer från ett inlägg som handlar om en vädjan från SLNTB till 
Sierra Leones regering att införskaffa en maskin som tar bort sjögräs (SLNTB, 
#7, 2017). Anledningen bakom denna vädjan är att det har skett en stor ökning 
av mängden av sjögräs och detta förstör stränderna som är en stor 
attraktionskraft när det gäller turism. De vill dock försäkra i inlägget att 
sjögräset tar ingen skada på miljön eller den mänskliga hälsan så det är säkert att 
vistas på stranden. Enligt inlägget SLNTB även vädjar till alla patriotiska och 
fredsälskande medborgare till att visa deras patriotism genom att hjälpa att städa 
stränderna från sjögräs.   
 
 
Ett annat projekt som diskuteras i ett flertal inlägg är Världsbankens projekt för 
Sierra Leone i form av tio millioner dollar (SLNTB, #8, 2017). Detta projekt har 
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som syfte att utveckla turismens hållbarhet i Sierra Leone. Dessa pengar 
kommer att spenderas på anläggningar och sektorer som är en del av 
turistbranschen som anses vara i behov av det. Både offentliga och privata 
faktorer inom sektorn kan även ta nytta av pengarna. Enligt inlägget kommer 
pengarna att användas klokt för att sätta igång utvecklingen av turistbranschen 
och genom ett bra samarbete kommer detta gynna landets ekonomi. Med hjälp 
av denna projekt kommer Sierra Leone kunna bli ett medelinkomstland före år 
2035. Detta är en agenda som har framställts av landets regering (SLNTB, #10, 
2017). 
 
 
När VSL och SLNTB inte nämner Ebola i deras inlägg fokuserar de mest på att 
skriva om utveckling av transport, infrastruktur, hinder och utmaningar, säkerhet 
och olika projekt. Turismen anses vara nyckeln till landets framgång och Sierra 
Leone och dess turistverksamhet jobbar väldigt hårt med att utveckla den och 
försöka komma upp i samma standard som de mer utvecklade länderna.  
 
 

7. Diskussion och slutsats 
 
Genom att läsa både VSL och SLNTB inlägg är det tydligt att de använder sig 
av flera olika strategier som fokuserar sig på budskap.  
(SLNTB, #5, 2017) 
 
7.1 När Ebola nämns 
 
Enligt Avraham och Ketter (2017) använde sig Sierra Leone av budskap-
fokuserade strategier. Dessa att ignorera krisen genom att inte nämna den när 
utbrottet var som värst och leverera ett motsatt budskap genom att nämna hur få 
flygtimmar den var från Europa.  
 
Genom att ha studerat inlägg från VSL och SLNTB är det givet att de använde 
sig av dessa, men även andra strategier likaväl. De budskap-strategier som 
användes i Ebola omnämnanden är: bekräftelse av negativt image, vända 
nackdelar till fördelar och leverera ett motsatt budskap. Två av dessa strategier 
nämns redan av Avraham och Ketter men i detta fall används de på ett annat 
sätt. Dessa strategier ingår i två grupper: 
 

 
Ignorering/delvis bekräftelse av krisen 
 

- Bekräftelse av negativ image 
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Fullständig bekräftelse av krisen och extrema hanteringsåtgärder 
 

- Leverera ett motsatt budskap 
- Vända nackdelar till fördelar 

 
 
Bekräftelse av negativ image  
 
Användningen av denna strategi i omnämnandet av Ebola används i tre olika 
inlägg som kommer från VSL hemsida. Enligt Avraham och Ketter (2008) Är 
denna strategi användbar just under en kris eller direkt efter för att återbygga 
och stärka sitt image, vilket är precis under den tiden inläggen publicerades. 
Inläggen som använde sig av detta var #1, #2 och #7. Ebola i dessa inlägg 
nämns på sådant sätt:  
 
 
“With the end of the Ebola crisis now in sight and with the right transport links, 
the tourism industry in Sierra Leone could flourish once again and we are keen 
to assist in this aspect.” (VSL, #1, 2015) 
 
“With Ebola significantly reduced from what it was a few months ago and life 
slowly returning back to normal, he has reopened Leone Lodge on Lumley 
Beach” (VSL, #2, 2015) 
 
“With the end of Ebola and many tourism players looking forward to a brighter 
future, this disaster hits at the worst possible time” (VSL, #7, 2015) 
 
Anledningen till varför detta anses vara bekräftelse av negativ image är för att 
denna strategi tar fram ett budskap om att platsen som anses vara exempelvis 
inte säker, har blivit säkrare. (Avraham och Ketter, 2008) I detta fall anses Sierra 
Leone inte vara säker på grund av Ebola epidemin och för att försäkra att detta 
är över skrivs det att Ebola går mot sitt slut och är en händelse i det förflutna.  
 
Leverera ett motsatt budskap 
 
Användningen av denna strategi används i inlägg nr 4 som kommer från 
SLNTB. Denna strategi går ut på att få ett motsatt budskap genom att bekämpa 
platsens negativa uppfattningar. (Avraham och Ketter, 2008) 
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”After the Ebola epidemic, people were still afraid of visiting the country, but 
the minister have helped to rebrand the country, now tourists are 
flowing…”(SLNTB, #4, 2017) 
 
I detta fall skapas det en motsatt image genom att nämna att turismen är den 
bästa som den har varit. Detta är till motsatsen om vad som tänks om Sierra 
Leones turism på grund av Ebola. Detta stämmer även överens med statistiken 
som visar Sierra Leones inkommande turism (Se figur 1).  
 
Vända nackdelar till fördelar 
 
Denna strategi används i inläggen #5 från VSL och inläggen #3 och #4 från 
SLNTB. Den går ut på att ta levereringen av motsatt budskap till ett vidare steg 
genom att erkänna den negativa aspekten och vända den till en positiv aspekt. 
Med andra ord, i allt dåligt finns det även bra.  
 
“Paradoxically, business was booming during the invasion of the epidemic, 
because scourge triggered the visit of numerous NGO’S and expatriates who 
entered the country to help eradicate the disease and all of them were guests in 
different hotels, so business was good then…” (SLNTB, #3, 2017) 
 
“Even though traffic was reduced, we were the only operators at the time. Going 
by the ferry meant that you had to travel with a lot more people and the risk of 
bodily contact was increased. When international assistance started coming in, 
this also helped us to stay afloat” (VSL, #5, 2015)  
 
Inlägg #4 handlar om tre båtar som blev donerade till Sierra Leone för att 
bekämpa Ebola men tillverkningen av båtarna tog alldeles för lång tid och 
behövdes inte längre eftersom Ebola var nästan utrotat. Det bestämdes att 
båtarna skulle användas istället till att utveckla turismen. (SLNTB, #4, 2015) 
 
I dessa fall beskrivs hur något negativt som Ebola har påverkat 
turistverksamheten på ett positivt sätt. Ebola som framkommer som en negativ 
aspekt vänds till en positiv och får läsaren att associera det med en mer 
optimistisk nyhet.   
 
7.2 När Ebola inte nämns 
 
När Ebola inte nämns, är det möjligt att även se andra strategier som används för 
att reparera Sierra Leones image som har blivit försämrat av andra kriser eller 
stereotyper. De strategier som hittades är även hantering av krisen och 
märkesprofilering som strider mot stereotyper. De här strategier ingår i två 
grupper:  
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Fullständig bekräftelse av krisen och måttliga hanteringsåtgärder  
 

- Hantering av krisen 
 
Avskildhet från platsen huvudsakliga egenskaper 
 

- Märkesprofilering som strider mot stereotyper 
 
 
 Hantering av krisen 
 
Hantering av krisen är en strategi som går ut på att ändra den verkligheten som 
försämrade ens image. Exempelvis om en plats saknar säkerhet bekämpas detta 
med att öka säkerheten. I detta fall är inte krisen Ebola utan andra mindre kriser 
som Sierra Leone har fått handskas med. I detta fall har de använt strategin på så 
sätt:  
 
Ett inlägg som publicerades av SLNTB handlar om hur säkerheten på en strand 
har förminskats på grund av ökad kriminalitet i form av drogmissbruk och 
prostitution som föregick på platsen. För att bekämpa detta rekryterades det 
vakter som skulle hålla ordning på stranden och därmed öka säkerheten för att 
turister ska återvända. De har således valt att hantera krisen på ett direkt sätt.  
 
Ett annat inlägg som också kommer från SLNTB handlar om en vädjan från 
SLNTB till regeringen av Sierra Leone att införskaffa en maskin som tar bort 
sjögräs. Sjögräset är inte farligt i sig men den har förstört strandens utseende. 
Detta är ett hot mot turismen i Sierra Leone eftersom stränderna där är en stor 
del av deras image. Därför vädjade de att få bort den så snabbt som möjligt. I 
detta fall är krisen inte utan sjögräs och de försöker att hantera den direkt genom 
att vädja till regeringen.  
 
Märkesprofilering som strider mot stereotyper 
 
Denna strategi används för att för att ta avstånd från stereotyper en plats kan ha 
som kan vara svåra att ändra på. Märkesprofilering mot stereotypen genom att 
skapa en motsatt bild. Sierra Leone har gjort detta genom att jämföra sig med 
andra länder och dess kvalité, såsom utvecklade länder. De har använt sig av 
strategin på så sätt:  
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“The hotel offers one of the best hospitality, reminiscence to that of First World 
countries” (SLNTB, #5, 2017) 
 
“Sierra Leone now has the plethora of facilities to host international conferences 
just like any other country in Africa or the world over.” (SLNTB, #6, 2017) 
 
“…upgrading in their facilities and quality of service delivery every time of the 
day so as to fit the comfort of of customers and maintain international 
standards” (SLNTB, #5, 2017) 
 
“…and a host of other facilities back by our hotels operating in accordance to 
international best practice…” (SLNTB, #6, 2017) 
 
Sierra Leone som en utvecklingsland har stereotyper som handlar ofta 
fattigdom, kriminalitet, krig epidemier och mer. De mer utvecklade länder lider 
inte lika mycket av detta och har bland annat bättre ekonomi och således högre 
standard på faciliteter till skillnad med utvecklande länder. Genom att meddela 
att deras faciliteter är lika bra, gör de en märkesprofilering mot deras 
stereotyper.  
 
Efter att ha undersökt inläggen är det tydligt att Ebolaviruset har drabbat hårt 
samhället i Sierra Leone på olika sätt, speciellt turismnäringen. Att använda sig 
av medie-strategier verkar ha hjälpt turismnäringen, från vad som kan ses i figur 
1. Sierra Leone återhämtar sig från epidemin mycket snabbare än vad den gjorde 
efter deras tidigare kris, inbördeskriget. Detta kan även bero på många olika 
faktorer. Som Avraham och Ketter (2008) nämnde, vilka mediestrategier tas 
eller kan tas beror på de tre egenskaperna som en destination har. Dessa 
egenskaper kommer i form av Kris, Plats och Publik. Båda kriserna skiljs åt vad 
när det gäller deras längd, storlek och typ. Inbördeskriget varade i elva år medan 
Ebola epidemin varade lite mer än två år. De hände även vid olika tidpunkter. 
Inbördeskriget hände under 90-talet och Ebola-epidemin hände mer än 20 år 
efter. Turismmarknadsföring och internettjänster var inte detsamma på 90-talet 
och det kan vara en av anledningarna till varför det har tog längre tid att 
förbättra sin image efter inbördeskriget. Idag med hjälp av internet är det mycket 
enklare att sprida information runt hela världen vilket kan göra det lättare för en 
destination att visa den önskvärda bilden.  

8. Slutsats 
 
Sierra Leone har således använts sig av strategier som ingår i alla fyra grupper 
av medie-strategier som fokuserar sig på budskapet. De har ignorerat, delvis 
bekräftat, fullständigt bekräftat och har tagit åtgärder som har varit måttliga och 
extrema. Under omnämnandet av Ebola, har krisen blivit delvis och fullständig 
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bekräftad med inga eller extrema hanteringsåtgärder. Strategierna som användes 
var bekräftelse av negativ image, leverera ett motsatt budskap och vända 
nackdelar till fördelar.  
 
Strategier som användes när Ebola inte nämndes var hantering av krisen och 
märkesprofilering som strider mot stereotyper.  
 

9. Sammanfattning 
 
Efter en närmare undersökning kan slutsatsen dras att Sierra Leone har använt 
sig av strategier som ingår i alla fyra grupper av budskap-strategier som 
presenterades innan. Enligt Avraham och Ketter (2017) använde de sig av bara 
de två: Ignorering/delvis bekräftande av krisen och fullständig bekräftelse av 
krisen med extrema åtgärder. De strategier som enligt denna studie användes 
också var fullständig bekräftelse av krisen med måttliga hanteringsåtgärder och 
avskildhet från platsens huvudsakliga egenskaper.   
 
Deras resultat kan därmed vara missvisande eftersom enligt deras forskning har 
Sierra Leone inte gjort så mycket för att bekämpa krisen. Det stämmer att 
SLNTB inte nämnde nåt under själva utbrottet men det nämns efteråt och det 
nämns även i VSL. Medie-strategier används för att bekämpa Ebola-krisen men 
även andra kriser eller problem som förekommer i landet. Att de inte informerar 
om krisen på deras framsida är diskutabelt men är inte farligt för någon eftersom 
viruset har blivit bekämpat för några år sedan. Att göra det kan således vara mer 
skadligt för deras turism än bra.   
 
De medie-strategier som upptäcktes just för att bekämpa Ebola kom från teman 
som upptäcktes i inläggen. Dessa teman var om hur Ebola har påverkat 
företagsamheten i Sierra Leone, främst de som har med turism att göra, hur 
Ebola har påverkat samhället allmänt och hur det har börjat att återhämta sig 
från det. Teman är positiva, negativt och ibland även blandade. Med detta så 
menas hur Ebola har påverkat företagsamhet, vilket i vissa fall har varit positivt 
och negativt.   
 
De medie-strategier som användes när Ebola inte nämndes kom från teman som 
utveckling av transporter, anläggningar, projekt och åtgärder och vilka 
utmaningar turismen står inför.  
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