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Abstract  

Political instability has a big impact on tourism. When a destination reaches 
a situation of political instability the tourism is challenged. It doesn’t 
necessary means that the tourism dramatically reduces or disappears but 
it’s important to be aware of the risks and potential events that can happen. 
The aim of this research has been to analyse and get a deeper 
understanding about the relation between political instability and tourism. 
What effect political instability has on tourism, but also which role media 
plays for the tourist’s attitudes and how it can affect the decision-making 
process for the tourists, because of what is published in the media. I have 
also chosen to focus on a main segment within political instability, 
terrorism and how it relates to my topics. It is interesting to see the 
consequences of a region where there is political unrest, if it is a place 
where tourism is one of the biggest sources of revenue. In terms of 
economy, whereby tourism creates an economic flow and also generates job 
opportunities. How political instability can effect a place is an interesting 
aspect and it is important that it will a more prioritized subject when it 
comes to the tourism planning on a place.  
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1 INLEDNING 
 

Turismindustrin är betraktad som en av världens största industrier (Hall, 
1994: 1). 2012 omsatte den internationella turismen ca 7127 miljarder 
svenska kronor. Det var en ökning på 4 procent från året innan (UNWTO, 
2013a). Turismindustrin kan ses som en stark ekonomisk motor, med hjälp 
av den kan välfärden öka och det skapas fler arbetstillfällen (Seddighi och 
Theocharous, 2002: 475). Utvecklingen förutspås att fortsätta i samma 
riktning. Enligt UNWTO, World Tourism Organisation beräknas turismen 
att år 2020 omsätta 13,2 biljoner kronor årligen (Seddighi, Nutall och 
Theocharous, 2001: 181). Men omsättningen är inte jämt fördelad. Europa 
förutspås att få över 700 miljoner turister årligen, Amerika kring 280 
miljoner, Ostasien och området kring Stilla havet förväntas få nästan 400 
miljoner besökare årligen. Samtidigt beräknas Mellanöstern, Afrika och 
Sydasien att få ca 165 miljoner besökare, tillsammans. Sydasien beräknas få 
ca 19 miljoner besökare årligen och jämfört med Europas 700 miljoner 
besökare årligen är det en markant skillnad (UNWTO, 2013b). En koppling 
kan även ses till vart Utrikesdepartementet avråder människor från att resa 
till, dessa länder ligger i Afrika, Mellanöstern och Sydasien 
(Utrikesdepartementet, 2013). De länder som turister avråds resa till ligger 
i samma regioner vars UNWTO beräknat det minsta turismflödet vara. Ur 
detta kan man urskilja ett mönster, att politisk instabilitet påverkar 
turismen och detta kommer jag i min studie fördjupa mig i ytterligare.  

Turismindustrin har, som bevisats, en stor ekonomisk betydelse för många 
länder. Trots det har turistandet, som en konsekvens av politisk instabilitet, 
minskat och i vissa fall rent av försvunnit. En fråga som kan ställas är hur 
turismen påverkas av en extern händelse och hur påverkar politisk 
instabilitet turismutvecklingen på en destination. Turism är en sektor som 
tenderar att vara anpassningsbar till både externa och interna faktorer, så 
pass att dess utveckling är påverkningsbar av otaliga omständigheter, vissa 
planerade och vissa inte. Som Dessa kan sedan påverka bilden och 
attraktionskraften av en destination. Det är olika saker som kan leda till en 
minskad efterfrågan, det kan handla om hälsorelaterade, miljömässiga och 
politiska faktorer, dessa kan till slut resultera i att bli en fråga om turisters 
hälsa (Morakabati, Fletcher och Prideaux, 2012: 953). På grund av att 
turismsektorn är en känslig marknad, är det viktigt att veta hur man som 
turismaktör agerar i ett instabilit politiskt läge, samt är det viktigt att man 
forskar kring effekterna och relationen mellan politisk instabilitet och 
turism.  
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Turisters syfte är många gånger att komma bort och slappna av under en 
period. Då är det inte optimalt att befinna sig på en destination som inte 
känns säker (Neumayer, 2011: 260). I media kan vi, var och varannan dag, 
läsa om vad som händer i världen. Om hur populära destinationer drabbas 
av olika effekter av politiskt instabilitet. På vilket sätt skildrar media 
politisk instabilitet och hur påverkas turismen av medias rapportering? 
Kriser inom turismen är inget nytt fenomen, men är det möjligt att den 
allmänna uppfattningen om krishantering börjar förändras? Det är möjligt 
att de krishändelser som har skett de senaste åren, som har prytt omslag i 
omgångar i media ökat den allmänna kunskapen kring kriser i turism och 
politisk instabilitet. Vi lever i en allt mer global värld, där vi idag har 
möjlighet att resa jorden runt. Med andra ord så har avstånden minskat, och 
samtidigt ökar riskerna för att en kris uppstår då det finns en risk som 
ständigt är närvarande att en risk sker någonstans i världen, och då 
turismen sprider sig mer globalt innebär detta en utmaning för 
turismaktörer att vara förberedd för att en kris kan uppstå. Konkurrensen 
ökar, och man bör som turismplanerare vara förberedd på att kunna 
hanetera en kris så gott som möjligt för att sedan kunna återhämta sig så 
fort som möjligt (Pforr och Hosie, 2008: 249).  

Anledningen till att jag valt att studera detta fenomen är för att jag tycker 
att det är en väldigt viktig aspekt i turismen, hur aktörer agerar och vad 
man ska göra för att mildra de negativa konsekvenserna. Denna studie 
fokuserar på hur turism kan komma utvecklas på en destination där det 
pågår eller tenderar att bli en kris, samt vilken roll media spelar när det 
kommer till politisk instabilitet och även hur turister påverkas av politisk 
instabilitet.  

1.2 Problemformulering 
 

Om man reflekterar över hur turismen påverkas av politisk instabilitet så 
känns det ganska självklart att det innebär en negativ utveckling för 
turismnäringen på en plats, och som jag nämnt ovan, då turismen bidrar till 
den ekonomiska utvecklingen i ett land, känns det som att den naturliga 
konsekvensen är att landet drabbas ganska hårt, då bland annat många 
inkomstkällor försvinner och arbetstillfällen minskar. Så, man kan tydligt se 
att det finns ett relevant samhällsproblem kring detta. Men det som är 
intressant är att studera är vad forskningen säger kring detta. Hur ser 
forskningen egentligen på dessa två fenomen, och vad har man genom 
forskning kommit fram till.   
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2 SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 
 

Syftet med denna studie är att, med hjälp av en litteraturstudie, analysera 
relationen mellan politisk instabilitet och turism och hur turismen påverkas 
av politisk instabilitet. Vilka effekter politisk instabilitet har på turism, men 
även vilken roll media spelar för turisters attityder och hur det kan påverka 
deras beslutprocess, beroende på vad som publiceras i media. 

Jag har även valt att fokusera på ett huvudsegment kring politisk 
instabilitet, nämligen terrorism och hur relationen mellan turism, politisk 
instabilitet och terrorism ser ut. Det finns en stark koppling i 
turismforskningen mellan politisk instabilitet och turism och därför vill jag 
även analysera hur terrorism spelar in i turism när det handlar om politisk 
instabilitet. När jag genomför denna studie hoppas jag kunna svara på mina 
frågeställningar och att jag har fått en djupare förståelse för de fenomenen 
jag valt att studera. 

 

Mina frågeställningar är;  

i. På vilka sätt påverkar politisk instabilitet turismen på en 
destination? 

ii. Vad har media för roll i skapandet av turisters attityder mot olika 
destinationer där det är politisk instabilitet? 
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3 METOD 

3.1 Litteraturstudie 
 

Syftet med en kvalitativ studie att få en bättre förståelse av vissa faktorer 
och en djupare inblick i ett ämne (Denscombe, 2009: 398). Metoden som jag 
har använt mig av för att genomföra denna studie är byggd på en kvalitativ 
metod. Jag har med hjälp av vetenskaplig litteratur studerat vad som finns 
publicerat för att få bredare insikt i relationen mellan politisk instabilitet 
och turism. Då jag från början inte hade djup kunskap om ämnet var 
avsikten under arbetets gång att hämta in ny kunskap och därmed skapa 
nya perspektiv på fenomenet turism och hur det påverkas av politisk 
instabilitet.  

Den analysteknik jag har använt för att genomföra min studie är 
litteraturstudie varav jag har analyserat 18 vetenskapliga texter. Mina 
frågeställningar är få, men breda, vilket även sedan influerat de kategorier 
jag valt att ha. Mitt syfte och mina frågeställningar har haft stor betydelse 
för valet av mina texter. Jag har endast valt texter som har med mitt ämne 
att göra, detta för att skapa mig ett relevant material att arbeta med (Watt 
Boolsen, 2007: 93-94). Genom att använda litteraturstudie som metod i min 
studie gör att jag kan fördjupa mig ytterligare då jag kan se vad tidigare 
forskning säger om dessa fenomen.  

3.2 Reliabilitet och Validitet  
 

Det är viktigt att man tänker på att den metod man använder är pålitlig, för 
att ge ett så sanningsenligt och bra svar som möjligt. Det är också viktigt att 
de data man samlar in är pålitlig och att resultatet inte blir annorlunda 
beroende på författaren. Genom att göra en bra forskning krävs att 
underlaget man har är trovärdigt (Denscombe, 2009: 378-380). Det jag har 
gjort i min studie för att ha en hög reliabilitet är att titta på de artiklar jag 
använt mig av, att dessa även varit omnämnda i andra studier. Då jag letat 
efter mycket av mitt material på sökmotorn Google Scholar har jag bedömt 
hur många gånger de artiklarna blivit citerade och har på det sättet 
uppskattat en trovärdighet då de använts flera gånger. Vissa av artiklarna 
jag använt mig av har använts i några av de andra studierna, exempelvis 
Sönmez artikel från 1998. Det är viktigt, då man arbetar med artiklar, att 
komma ihåg att vara källkritisk, det man läser behöver inte alltid vara sant. 
Jag har som forskare bedömt de material som jag har läst vara trovärdiga då 
många publicerats i olika tidsskrifter. En annan viktig aspekt när det 
kommer till reliabiliteten när man samlar in material i en litteraturstudie är 
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att man även tittar på språket och där av kan man tolka en viss reliabilitet. 
Är det konstiga formuleringar och dåliga förklaringar är det kanske inte ett 
material som är speciellt pålitligt och där av inte speciellt relevant i sin tur 
(Bergström och Boréus, 2005: 55, 76). Validitet handlar om relevans vilket 
är viktigt när man samlar in data. Därför tittade jag på det som jag själv 
ansåg var relevant till det jag vill studera. Som forskare skall satsa på så hög 
validitet och reliabilitet som möjligt för att nå det bästa resultatet.. 

3.3 Litteratursökning och kvalitetsgranskning  
 

Innan jag påbörjade studien genomförde jag även en litteratursökning för 
att se hur mycket som finns skrivet om det jag ville studera sedan tidigare 
samt för att hitta mitt material till min studie. För att få fram de 
vetenskapliga artiklarna har använt mig av olika sökord. De sökord som jag 
har använt mig av för att samla material är Politisk instabilitet, turism, 
terrorism, beslutfattande, media, politiska oroligheter och turist oro. 
Sökorden kombinerade jag sedan med varandra och med andra liknande 
ord. I varje vetenskaplig forskning finns omkring 20-30 andra referenser 
och detta hjälpte mig att hitta ytterligare forskning som var relevant kring 
mitt ämne, så litteratursökningen gjordes genom att titta på andra 
vetenskapliga artiklars referenslistor, där kunde jag även få en ökad 
trovärdighet för några av artiklarna då vissa av artiklarna finns med i andra 
av mina valda artiklars referenslistor. För att visa hur min litteratursökning 
gick till har jag gjort en matris som kan läsas på nästa sida. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Politisk instabilitet och dess inverkan på turism       

Google scholar 
   

  

Söknummer   Söktermer Resultat Lästa Valda 

1   Political instability and tourism 109 9 4 

2   Tourism and terrorism 411 16 7 

3   Terrorism and political instability 419 14 10 

4   Tourist worry 15 3 3 

5   Destination marketing political instability media 242 6 2 

6   understanding terrorist attacks 35 3 1 

7   Tourist risk perception 31 4 0 

 

Tabellen ovan visar en översikt på min litteratursökning som genomfördes 
för min litteraturstudie. Söknummer innebär de antal söktermerna jag har 
använt mig av för att hitta artiklar. Jag har använt mig utav sökmotorn 
Google Scholar för att hitta material. Jag är medveten om att Google Scholar 
kan ses som ett opålitligt sökverktyg men jag har undersökt de artiklarna 
och reflekterat om det är trovärdiga, relevanta och om slutsatserna i 
texterna är logiska.  

Genom att använda citationstecken i varje ord har jag effektiviserat mitt 
sökresultat så att de nyckelorden som finns i artiklarna är de jag får upp. 
Om man exempelvis söker på ”political instability and tourism” utan 
citattecken får jag upp över 47 000 resultat. Detta gör det svårt för mig som 
forskare att gå igenom alla artiklar, när dessutom majoriteten av dem är 
irrelevanta. Som man kan se ovan i tabellen är antalet valda artiklar fler än 
de jag har valt att analysera och det beror på att mina valda artiklar ibland 
uppstod bland de söktermer jag använde så samma artiklar har kommit 
upp flera gånger.  

Jag har även använt andra vetenskapliga studier i min litteraturstudie som 
jag inte hittade på internet, utan kom i kontakt med när jag i början av 
studien gjorde en litteraturöverblick, nämligen Jemina Holmbergs 
utredning ”Turism, terrorism och säkerhet”. Jag fick upp intresset för den, då 
likt andra artiklar, använder sig av några av mina valda artiklar i 
referenslistan. Även Michael C. Halls bok hittade jag då jag såg att Sönmez 
bland annat använt sig av hans bok i sin studie. När jag valt mina 
vetenskapliga artiklar lästes de noggrant igenom flera gånger så att jag som 
forskare sedan kunde skapa mig en helhetsbild av artiklarna, och har även 
genom studiens gång återgått till de olika litteraturerna för att inte förlora 
viktig information eller detaljer i texter. Detta på grund av att det är enkelt 
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som forskare att läsa mycket olika artiklar men inte fördjupa sig, vilket gör 
att man lätt blandar ihop delar och missar viktiga detaljer.  

3.4 Metoddiskussion  
 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att gå in mer på djupet än om jag 
hade använt mig av en kvantitativ metod. De fenomen som jag valt att 
undersöka var komplexa och svåra att mäta vilket var anledningen till att 
jag valde att göra en litteraturstudie. Något som är intressant med 
litteraturstudie är att den information som tagits ur artiklarna har redan 
blivit bearbetade och är vinklade mot författarnas syfte. Då är det också 
viktigt att man tittar på de tidskrifter artiklarna kommer ifrån, då de kan 
skilja sig utifrån vad de har för perspektiv, och även forma studien på vissa 
sätt.   

I början av arbetets gång ville jag göra en fallstudie, men med brist av tid 
och ekonomiska resurser kunde det inte genomföras. Även om det hade 
varit möjligt att genomföra en fallstudie skulle det inte vara det optimala 
eftersom som jag är ute efter att ta reda på hur turism och politisk 
instabilitet påverkas av varandra och det skulle innebära en risk i att göra 
en fallstudie i och med att man lätt kan generalisera och dra felaktiga 
slutsatser. Då mitt syfte med denna studie är att studera hur relationen 
mellan turism och politisk instabilitet ser ut har jag valt att endast titta på 
tidigare forskning. Hade jag däremot varit intresserad av att se vad som 
händer med turisterna när det blir politisk instabilitet hade 
enkätundersökningar eller intervjuer varit ett bra alternativ, och möjligare 
att genomföra. Jag har som sagt valt att inte göra en fallstudie i min 
forskning, men har däremot använt mig av flera exempel för att förtydliga 
vissa frågor och ämnen. Detta har jag gjort för att tillämpa en större 
förståelse och inblick kring fenomenen som tas upp för både mig som 
forskare, men även för läsare.  

När man gör en litteraturstudie kan man även komma på djupet av studien 
då man tittar på vad tidigare forskning kommit fram till kring mitt ämne. 
Detta anser jag vara mer effektivt än om man samlar sitt egna empiri, då 
man kanske bara skrapar på ytan kring problemet, men genom 
litteraturstudie formas en djupare kunskap och inblick då man verkligen 
har tagit sig tid till att förstå sig på ämnet. 
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4 TEORETISKA BEGREPP 

4. 1 Turism och politik  
 

Turism definieras annorlunda av olika författare. Det samma gäller även 
definitionen av turister. Vanligtvis så gäller UNWTO’s definition där 
involverar övernattning på en plats som är utanför ens vanliga boendeplats. 
Man kan även kategorisera olika typer av turister, beroende på syfte för 
resa, om man åker i syfte av affärer eller nöje. Senare fram i kapitlet 
kommer jag prata om turistbeteende och detta är även något som 
karaktäriserar vilken typ av turist man är och det i sin tur bidrar till hur ens 
attityder mot destinationer kan förändras av externa faktorer, som 
exempelvis kriser (Veal, 2002: 246).  

Innan man försöker förstå sig på hur politisk instabilitet påverkar turism är 
det viktigt att man förstår sig på politiken i relation till turism. 
Turismforskning hade tidigare inte så mycket fokus på den politiska 
betydelsen inom turism och hur de samspelar med varandra. Hall menar att 
det finns fem viktiga beståndsdelar som beskriver politiken.  

Först handlar det om den aktiviteten i att göra beslut för en samling 
människor, vare sig det är en liten grupp, en organisation, ett samhälle eller 
ett land. Sedan handlar det om att de val som görs grundar sig på andra 
ideologier och grundteorier som sedan kan hjälpa för att kunna bestämma 
de valen man gör som sedan påverkar besluten. Det tredje elementet 
handlar om vem eller vilka som kommer göra dessa beslut. Det fjärde 
elementet handlar om hur politik opererar genom och vilka processer 
besluten fattas ur och även inom vilka institutioner. Slutligen så handlar 
politik om hur beslut kan genomföras och tillämpas på samhället (Hall, 
1994: 2). Det är bland annat när ledningen i en stat inte tar den hänsyn till 
lokalbefolkningen i relation till turism som det blir problematiskt att turism 
utvecklas på en plats.  

4.2 Politisk instabilitet 
 

Politisk instabilitet brukar vanligtvis uppfattas som ett tillstånd vars den 
politiska legitimiteten, sociala ordningen och styrningen utmanas. Causevic 
och Lynch menar att det politiska systemet måste anpassa sig till de 
utmaningarna som finnsför att kunna återgå till stabilitet igen (Causevic och 
Lynch, 2013: 145). Sönmez definition av politisk instabilitet är den 
situationen i ett land, där regeringen har kollapsat eller kontrolleras av en 
politisk grupp efter en kupp, eller där de grundläggande funktionella 
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förutsättningarna för ett fungerande samhälle störs och är instabila. Politisk 
instabilitet innebär att ett lands regering styrs efter en kupp och det 
resulterar ofta i konflikter mellan till exempel etnicitet och religion 
(Sönmez, 1998:420). Politisk instabilitet kan även definieras som något som 
tenderar att leda till en regeringsförändring (Alesina, Özler, Roubini och 
Swagel 1996: 197). Hall menar att politiskt våld kan ske i flera former och 
identifierar fem olika dimensioner av politiskt våld på internationell turism; 
krig, kupper, terrorism, strejker och kravaller. Krig har en katastrofal effekt 
för turismen på ett ställe (Hall, 1994: 93).  

Alesina, Özler, Roubini och Swagel menar att politisk instabilitet påverkar 
utvecklingen i ett land på grund av att det ökar den politiska osäkerheten. 
Det i sin tur kan ha en negativ effekt på produktiva, ekonomiska beslut, 
såsom investeringar och sparanden. Med andra ord så tenderar de 
utländska investeringarna att minska i och med att den politiska 
osäkerheten ökar. Hur stor betydelse utländska investerare har för ett land 
varierar. Författarna menar att om det finns en stor möjlighet av förändring 
i ett statskick innebär detta även en osäker politisk framtid, vilket gör att de 
inhemska ekonomiska aktörerna möjligtvis kommer att vänta, och till slut 
avstå med att göra investeringar och istället investera i andra länder. 
Detsamma gäller även för utländska investerare och en förändrad, osäker, 
politik kan göra att de väljer att investera i ett land som har en mer stabil 
politik. Å andra sidan gäller även det motsatta. En låg ekonomisk utveckling 
bidrar till regeringsinstabilitet och en naturlig reaktion är att man börjar 
ifrågasätta regeringen och ge dem skulden för den låga utvecklingen. Men 
man bör även ha i åtanke att denna reaktion kanske inte alltid finns. 
Investeringar i ett land kan öka med en förändrad politik, Om regeringen 
som finns nu anses vara inkompetent och korrupt, det vill säga att det redan 
finns en politisk instabilitet (Alesina, Özler, Roubini och Swagel 1996: 191-
192). 

4.2.1 Demokrati/diktatur 
 

Författarna till artikeln ”political instability and Economic Growth” ställer sig 
frågan om demokratiska institutioner främjar eller stoppar tillväxten. De 
menar att i ett demokratiskt samhälle, där det i val går att rösta på minst 
två partier, tenderar politikerna att framställa kortsiktiga och optimistiska 
löften, istället för att satsa på långsiktiga mål, på grund av att de vill att folk 
ska rösta på dem. Författarna menar att effekten av instabilitet på tillväxten 
i ett industriellt demokratiskt land tenderar att vara svagare, men samtidigt 
menar de att det inte är möjligt att urskilja tillväxtprestationen vare sig det 
gäller demokratiskt eller odemokratiskt samhälle (Alesina, Özler och 
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Swagel, 1996: 193). Eric Neumayer menar dock i sin studie att turismen 
påverkas beroende på hur politiken ser ut, om det är diktatur eller 
demokrati. Han menar att turismen i sig inte skiljer sig åt om det är diktatur 
eller inte, om det är stabilt och det finns en fungerande politik. Om den 
auktoritära regimen däremot tar till politiskt våld påverkas turismen av det. 
Om det är ostabilt så märks det tydligare i ett land där det är diktatur, då 
faktum är att det är lättare att resa i ett land med demokrati (Neumayer, 
2004: 277-278). Detta styrker även Causevic och Lynch då författarna 
menar att det orsaken till politisk instabilitet inte handlar om regim, utan 
det är snarare en fråga om dess stabilitet, som i sin tur möjliggör en hållbar 
ekonomisk utveckling. Detta har att göra med att stabila politiska 
förhållanden är förknippade med en positiv ekonomisk utveckling 
(Causevic och Lynch, 2013: 145). 

4.3 Terrorism 
 

Terrorism är en form av politiskt budskap och terroristerna bakom 
attackerna lyckas när deras handlingar visas på nyheterna, att de på detta 
sätt kan få sitt budskap till den som är mottagaren (Hall, 1994: 103). 

Holmberg menar att det finns olika typer av terrorism. Den typen av 
terrorism som inte är inriktad mot turism men som samtidigt kan skada 
turister och turismen på en destination. Den andra typen av terrorism är 
den terrorism som är direkt riktad mot turism (Holmberg, 2002: 36). En av 
de vanligaste orsakerna till terrorattacker är att få publicitet, till 
terroristernas fördel. Det är ett sätt för terrorister att skrämma människor, 
sprida ut sitt budskap och orsaka rädsla genom att till exempel attackera en 
turistfacilitet. Det kan vara ett sätt att skada och kanske ett försök till att 
förstöra regeringen, statsmakten. Men det kan även vara så att terrorister 
riktar sig mot turister i en protest mot turism, på grund av oro för 
massturismens effekter. Hall hävdar att turismen påverkas av terrorismen 
på två sätt. Först av allt, terrorister kan skada en region eller ett lands 
turistnäring genom att skapa en bild av destinationen som riskfylld och 
farlig. Detta innebär att det finns en risk i att besöka platsen. Det andra 
sättet kan vara att turister eller olika turistanläggningar blir måltavlor för 
att attackera och därmed skada landet (Hall, 1994: 103-104). 
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5 RESULTAT 
 

Resultatet grundar sig på de 17 vetenskapliga texterna som har analyserats. 
Sammanställningen av resultatet ledde till sex olika rubriker som behandlar 
mina frågeställningar.  

Tabell 2. Översikt av de texter som valts ut att analysera 

  Författare Titel  År 

1 Fletcher och 
Morakabati 

Tourism Activity, Terrorism and Political Instability within the 
Commonwealth: The cases of Fiji and Kenya. 

2008 

2 Neumayer The Impact of Political Violence on Tourism: Dynamic Cross-
National Estimation 

2004 

3 Sönmez  Tourism, Terrorism, and Political Instability. 1998 

4 Sönmez och 
Graefe 

Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions.  1998 

5 Hall Tourism and politics: policy, power and place 1994 

6 Larsen Tourism in a Decade of Terrorism, Disasters and Threats – Some 
Lessons Learned.  

2011 

7 Holmberg Turism, terrorism och säkerhet.  2002 

8 Aziz Understanding attacks on tourists in Egypt.  1995 

9 Brun, Wolff och 
Larsen 

Tourist Worries after Terrorist Attacks: Report from a Field 
Experiment. 

2011 

10 Clements och 
Georgiou,  

The Impact of Political Instability on a Fragile Tourism Product 1998 

11 Causevic och 
Lynch 

Political (in)stability and its influence on tourism development 2013 

12 Vengesayi, 
Mavondo och 
Reisinger 

Tourism Destination Attratctiveness: Attratctions, Facilities, and 
People as Predictors 

2010 

13 Seddighi, Nutall 
och 
Theocharous 

Does cultural background of tourists influence the destination 
choice? An empirical study with special reference to political 
instability 

2001 

14 Morakabati, 
Fletcher och 
Prideaux 

Tourism development in a difficult environment: a study of 
consumer attitudes, travel risk perceptions and the termination of 
demand 

2012 

15 Larsen, Brun 
och Øgaard 

What tourists worry about – Construction of a scale measuring 
tourist worries 

2009 

16 Lepp, Gibson 
och Lane 

Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism 
website 

2011 

17 Pforr och Hosie Crisis Management in Tourism. Journal of Travel och Tourism 
Marketing.  

2008 
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5. 1 Förhållandet mellan turism, politisk instabilitet och terrorism 
 

Graden av politisk instabilitet är sannolikt relaterad till graden av 
ekonomisk utveckling på en destination. Samtidigt som den är relaterad till 
nivån av skadliga investeringsmöjligheter vilket i sin tur minimerar 
produktiviteten på platsen och leder till en minskad infrastruktur. Politisk 
instabilitet har en direkt och indirekt påverkan på turismutveckling. Den 
direkta påverkan som politisk instabilitet har på turism är en uppfattning 
om att terrorism och laglöshet är närvarande på platsen. Besökarna kan bli 
oroliga om de hamnar mitt i oroligheter, eller som det hänt många gånger, 
även bli en målgrupp för vissa grupper som vill skada ett samhälle. Indirekt 
så påverkar politisk instabilitet turismen genom att det bidrar till en 
negativ ekonomisk utveckling, vilket hindrar möjligheterna att utveckla och 
underhålla infrastrukturen, som ger grunden för en fungerande turism 
(Fletcher och Morakabati, 2008: 538). 

Neumayer har i sin forskning gjort en kvantitativ studie genom att göra ett 
paneldataset1 över flera länder och år. Han ville studera hur politisk 
instabilitet påverkar turismen i ett större sammanhang och inte bara 
genom fallstudier, då det finns en risk för felaktig generalisering 
(Neumayer, 2004: 260). Genom sin studie kom han fram till att människor 
är känsliga för politisk instabilitet, då det äventyrar deras semester där 
syftet är att ha en avslappnad och obekymrad semester och vid politisk 
instabilitet begränsar detta planerna. Samtidigt visade det sig även att 
turister som reser i syfte för affärer tenderade att inte vara lika känsliga för 
händelser av politisk instabilitet än som de som reser i syfte för nöje och 
avslappning. Dock är det problematiskt då många länder inte bokför vilka 
resenärer som reser i affärssyfte. Så på grund av detta kan man inte se hur 
stor del i länder där olika typer av reser sker, men författaren valde att anta 
att de platser där det sker mest affärsresor är rikare länder. Men det han 
kunde få fram genom sin studie var att en terroristhändelse sänker 
turistankomster med 8,8 procent samtidigt som man kan se att om det sker 
en väsentlig ökning av kränkning mot mänskliga rättigheter så sjunker 
antalet turistankomster med 32 procent. Det visar sig även att kortsiktiga 
händelser av politisk instabilitet har mindre konsekvenser än vad 
långsiktiga har. En kortsiktig period av terroristhändelser har en minskning 
av turistankomster på 7.1 procent, medan en långsiktig period av 
terroristhändelser resulterar i en minskning på 14.1 procent (Neumayer, 
2004: 274-277).  

 

                                                           
1
 Paneldataset: Samma individer som observeras vid olika tidpunkter. 
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Samtidigt kan man även tänka att turismen kan påverkas positivt av vissa 
aspekter av politisk instabilitet. Fletcher och Morakabati menar att politisk 
instabilitet är anledningen till att många utvecklingsländer anses vara 
exotiska. På grund av bland annat bristande infrastruktur som går hand i 
hand med politisk instabilitet och där potentiella turister vill komma bort 
från deras industriella samhällen, där det finns en hög nivå av infrastruktur, 
upplevs det som något spännande och det känns bra att komma bort från 
deras typiska vardag och uppleva någonting annat, ett primitvit leverne 
(Fletcher och Morakabati, 2008:538). 

Sönmez menar på grund av att länken mellan politisk instabilitet och 
terrorism är stark så är det svårt att separera dem åt i litteraturen med 
koppling till turism. Det är ofta att forskaren skiftar fram och tillbaka 
mellan begreppen politisk instabilitet och terrorism, så att läsaren till slut 
förvirras och kan inte särskilja dess konsekvenser. Läsaren tror tillslut att 
terrorism är samma sak som politisk instabilitet. Terrorism är snarare en 
symbol av politisk instabilitet, men politisk instabilitet kan spelas ut i flera 
former. Det hon menar skiljer dem åt är att terrorism sker hastigt och att 
det ofta tas upp i media. Politisk instabilitet har ett längre skeende, det tar 
längre tid att förstå den fulla omfattningen och att kunna göra mätningar av 
dess konsekvenser. Politisk instabilitet har inte samma mediabevakning 
som terrorism. Dock har politisk turbulens och inbördeskrig, på senare tid, 
fått en ökad medieuppmärksamhet (Sönmez, 1998: 421). 

Om situationen i ett land är osäker kommer det inte bara att påverka 
turismen för det egna landet, utan det kommer även att påverka 
turismflödet i angränsande länder och regioner. I artikeln "Tourism, 
terrorism and political instability" av Sevil F. Sönmez diskuteras resultatet 
av inbördeskriget i Zimbabwe under 80-talet och det resultat det hade på 
grannlandet Zambias turistnäring. Eftersom det var bredvid ett land där det 
var politisk instabilitet blev det en risk att besöka Zambia och dess regering 
var tvungna att ta ansvar och öka säkerheten i landet. Det fanns också 
många faktorer som hade en stor inverkan på turistnäringen, såsom negativ 
publicitet, brist på nattliv på grund av det allmänna utegångsförbudet som 
gällde från skymning till gryning och även det totala förbudet mot 
fotografering (Sönmez, 1998: 435). När oroligheterna var över ökade 
Zambias internationella turistankomster tredubbelt (Hall, 1994: 94). 

Detta menar även Clements och Georgiou i sin artikel ”The Impact of 
Political Instability on a Fragile Tourism Product”, då de hänvisar till 
situationen i Cypern 1997 och menar på att det inte bara är Cyperns 
turismindustri som påverkades av den politiska situationen, utan även 
grannländerna Grekland och Turkiets. Den politiska instabiliteten berodde 
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på konflikten om vilket land Cypern egentligen tillhörde (Clements och 
Georgiou, 1998: 283). I Cyperns fall så finns det ett problem i att utveckla 
turismen då det finns en politisk instabilitet mellan grannländerna. 
Situationen där är på grund av att Turkiet och Grekland har konflikter och 
de försöker förstöra för varandra, vilket resulterar i att det är Cypern som 
blir drabbat då de som de två länderna fokuserar på är de politiska 
konflikterna mellan de grekiska och turkiska grupperna på ön, som har 
olika perspektiv och ständigt uttrycker sina nationalistiska åsikter. Causevic 
och Lynch hänvisar till Ioannides och Apostolopoulos studie från 1999 som 
menar på att statens oförmåga till att kunna komma fram till en bra 
marknadsföringsstrategi för Cyperns turism har att göra med att 
nationalismen dominerade ständigt som huvudämne, så man kunde aldrig 
komma fram till vad den bästa turismstrategin var (Causevic och Lynch, 
2013: 146). 

5.2 Terrorism 
 

Sedan 1970-talet har terrorism funnits med på löpsedlar runt om i världen 
och fenomenet nådde sin höjdpunkt under mitten av 80-talet. Enligt 
Sönmez och Graefe, beräknade World Tourism Organisation, WTO, 
konsekvenserna av hoten om terrorism år 1985, var på en summa av 105 
miljarder dollar. Det man då räknade på var ej intjänade intäkter. Länderna 
runt medelhavet led av detta då bokningar minskade med 50 procent. 
Under samma period sjönk 65 procent av bokningarna till Egypten, då 
amerikanska turister började ställa in deras resplaner (Sönmez och Graefe, 
1998: 112-113). Även andra delar av Europa drabbades, Västtysklands 
turistintäkter minskade med 77 procent och Storbritannien minskade med 
68 procent det året. Genom detta kan man se tydligt hur media kan påverka 
turismen och människors resplaner till destinationer (Sönmez, 1998: 427). 

En utmaning för turismaktörer och planerare, när det gäller förhållandet 
mellan turism och terrorism, är att utveckla metoder för att förebygga 
terrorattacker mot turister och samtidigt inte ge turisterna intrycket att 
risken för terrorattacker är ständigt närvarande. Annars kommer turisterna 
att hitta ett substitut som tillfredsställer deras behov av en destination som 
de vill ha på sin semester. Men främst av allt gäller det för planerare att ha 
ett proaktivt tillvägagångsätt för att försäkra sig om att den politiska miljön 
är så bra som möjligt för en positiv turismutveckling (Hall, 1994: 106-107).  

Men hur många är det egentligen som dör varje år av terroristattentat? 
Larsen menar att det är ungefär 375 personer som varje år dör av 
terrorattacker, samtidigt som det i USA är ca 320 personer som drunknar i 
sitt badkar varje år. Samtidigt dör varje månad fler människor längs 
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motorvägarna i USA. Detta är även då inkluderat under september månad 
2001, efter World Trade Center–attacken den 11 september. Efter den 11 
september minskades antalet flygpassagerare inom nationella flygningar 
radikalt och detta har att göra med vad man anser är ”riktig” fara (Larsen, 
2011: 216). 

Som nämnt tidigare kring aspekterna av terrorism så kan terrorism i vissa 
fall vara direkt riktade mot turister och ett exempel på det är 
kommunistiska partiet Partido Comunista del Peru, som även går under 
namnet Sendero Luminoso. Partiet är känt då de bedriver väpnad kamp och 
har av många blivit känd som en terroristgrupp än ett parti då de hade 
terrorattentat under 1980-talet och början på 1990-talet i Peru. Gruppens 
ledare och grundare Abumael Guzman försvarde attackerna mot turister då 
han menade att turism var en symbol för kapitalism och att de flesta 
turister kommer från rika länder och representerar därefter de 
kapitalistiska regimerna. Då många stater ofta stödjer turism för att man 
kan tjäna utländsk valuta samt att man kan generera arbetstillfällen och 
detta i sin tur gör att turismen blir en ikon som en statligt sponsrad 
aktivitet och även detta var enligt Guzman en anledning till attackerna mot 
turisterna (Holmberg, 2002: 40). 

Sönmez menar att internationell terrorism och internationell turism har 
liknande karaktäristiska egenskaper. De båda sträcker sig över 
landsgränser, de involverar människor med olika medborgarskap och de 
båda utnyttjar resetransporter (Sönmez, 1998:421). 

5.2.1 Terrorattacker i Egypten och dess effekter 
 

I Egypten i början av 90-talet skedde en rad provocerade terrorattacker 
mot turister. Regeringen försökte att fängsla många av ledarna för den 
fundamentalistiska rörelsen och var tvungen att använda militära styrkor 
för att skydda konvojer av turism bussar. Detta innebar att, även om 
regeringen försökte bidra till högre turismsäkerhet, betydde det inte att 
Egypten var en säker destination för turister (Hall, 1994: 105-106). 

“Clamping down on the Muslim groups is damage limitation rather than 
problem solving. Terrorism in Egypt is an indicator of the problem rather 
than being a problem in its own capacity.” (Aziz, 1995: 91) 

Det som är viktigt att förstå när det kommer till situationen i Egypten och 
det provocerade terrorattackerna på turisterna är, vilket Heba Aziz också 
menar, att det som hände i Egypten var en reaktion på oansvarsfull 
turismutveckling och att ansvaret inte bara ligger på de muslimska 
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grupperna, utan även regeringen, turismindustrin, turisterna och aktörerna 
(Aziz, 1995: 91). 

Den 23 juli 2005 drabbades staden Sharm el Sheik av en terroristattack, tre 
självmordsbomber som träffade ”the old market” och två internationella 
hotell på turistresorten. Detta resulterade i 64 dödsfall, varav majoriteten 
av dessa var egyptier, men även några turister. Sharm el Sheik brukade 
kallas för ”The city of Peace” på grund av att det brukade hållas många 
internationella fredskonferenser i staden, men efter attackerna förändrades 
både turismen och politiken för Sharm el Sheik. Den mest förödande 
terroristhändelsen i Egypten var Luxor massakern 1997 där 62 människor 
dog, vilket hade en stor påverkan på Egypten som land, men även som 
turistdestination. Under terrorattacker är det ofta civila, och inte turister 
som drabbas, dvs. skadas eller dör (Brun, Wolff och Larsen, 2011: 389). 

Aziz menar även att en tänkbar förklaring till Egyptiernas frustation mot 
turisterna kan vara vissa turistiska beteenden så som västerländska 
klädstilar, konsumtion av fläsk och alkoholdrickande, oförenligt med 
islamiska kulturella värderingar (Aziz, 1995: 93). 

Aziz menar att turister och lokalbefolkningen i Egypten är separerade av 
ekonomiska och sociala gap, men lika väl språkbarriärer (Aziz, 1998: 93). 
Detta menar Sönmez styrker Linda Richters tidigare antagande om att olika 
sätt att resa kan vara representativt för ideologiska värderingar, 
klasskillnader och även politisk kulturer från turisterna och varifrån de 
kommer. Detta menar Sönmez kan resultera i våldsamma protester från 
lokalbefolkningen då de tvingas leva tillsammans med turister och deras 
lyxiga levnadssätt medan de själva inte har samma förutsättningar 
(Sönmez, 1998: 426). Detta kan man se från den första attacken riktad på 
turister som skedde under en period i Egypten. 1986 attackerade en grupp 
soldater som tjänstgjorde sin militärtjänst i ett läger i Giza, som ligger när 
pyramiderna och ett antal lyxiga hotell. Aziz menar att attackerna skedde 
på grund av att soldaterna ständigt utsattes för turisternas och den rika 
överklassens livsstil, medan de själva inte levde under samma villkor. Men 
till skillnad från de andra attackerna under denna period var inte detta en 
attack grundad av den islamiska gruppen, utan motiverad av ilska av att 
leva tillsammans med de rika. De Aziz även menar är att en viktig aspekt att 
tänka på är att det inte finns någon religion som är emot turism, utan det 
finns människor som är emot det, som i sin tur kanske är judar, kristna eller 
muslimer eller tillhör någon grupp (Aziz, 1995: 91-93). 
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5.3 Den politiska instabilitetens påverkan på turismutvecklingen 
 

 

Figur 1. Störningen för turister och intäkter efter politisk instabilitet. 

Källa: Fletcher och Mokarabati, 2008: 540.  

Figuren ovan demonstrerar vad som händer under politisk instabilitet för 
en destination. Fletcher och Morakabati menar att en destination genomgår 
tre olika stadier under en period av en politisk instabilitet. Kurvan ”Growth 
of Arrivals” visar den långsiktiga turismutvecklingen på en plats. ”Growth of 
Expenditure” innebär turismens utgifter på en plats. Punkten G 
representerar första stadiet av en negativ händelse på en plats, exempelvis 
en terroristattack. Det resulterar i att antalet ankomster till platsen drastisk 
sjunker från A till B. Det första stadiet innebär att destinationen svarar på 
händelsen genom att antalet besökare sjunker samtidigt som man försöker 
reparera skadorna. Man börjar reducera priser för att öka destinationens 
attraktivitet för att kunna återfå stabilitet.  

Detta följs sedan av den andra perioden vilket representerar H i figuren 
ovan. Förhoppningsvis innebär detta en oavbruten period av återställande. 
I den andra perioden har man återfått besökare och en positiv bild av 
platsen och antalet ankommande besökare har fått samma nivå som den 
långsiktiga turismutvecklings- kurvan, ”Growth of Arrivals”. Y visar på det 
förlorade besöksantalet under period G och N visar på de förlorade 
intäkterna under första stadiet. Det är även sannolikt att utgifterna kommer 
falla hårdare under en negativ händelse för en plats och ta längre tid på sig 
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att återhämta sig än ankomstlinjen då man sänker priserna för att få 
tillbaka besökare.  

När man sedan nått fullständig återhämtning är man i det tredje stadiet. 
Detta är när destinationen har återhämtat sig totalt från de förlorade 
intäkterna och utgifter är under den långsiktiga utvecklingen. Enligt 
författarna så sker en full återhämtning efter en kris omkring 24 månader, 
men detta varierar förstås beroende på bland annat storlek av händelsen 
och under hur lång tidsperiod den är (Fletcher och Morakabati, 2008: 540-
541).  

Sönmez tar upp olika exempel från platser som påverkats av politisk 
instabilitet. Där tar hon upp hur Gambia påverkades av kuppen som skedde 
1994. Sönmez beskriver konflikten som oblodig, men att det samtidigt 
resulterade i resevarningar mot Gambia och Brittiska och Skandinaviska 
researrangörer slutade med resor till Gambia. Turismindustrin i landet tog 
mycket skada och ankomsterna minskade från 5000 till 300 och över 2000 
arbetstillfällen drabbades som direkt och indirekt var kopplade till turism. 
En annan konsekvens av detta var att 8 hotell stängdes ner och de 
ekonomiska och sociala förhållandena i landet försämrades under denna 
period (Sönmez, 1998: 424). Här kan man använda modellen ovan som 
beskrivits och hänvisa till Gambia och dess händelser. Där ser man då 
punkten G som representerar kuppen 1994.   Där ser man även att 
turistankomsterna som minskade som en konskevens av kuppen och hur 
det även visas i modellen, som representerar Y. Även arbetstillfällena som 
minskade under denna period, över 2000 arbetstillfällen som direkt 
drabbades kan man och se i tabellen då det representerar N. Denna modell 
är väldigt användbar när man tittar på olika platser som påverkas av 
politisk instabilitet och hur turismen påverkas. Så när researrangörer 
började med resor till Gambia, när platsen återställt sig och det blev lugnt 
igen, kunde så småningom researrangörer börja med resor till landet igen 
och turismen kom tillbaka. 

Turismen i Fiji hade en stabil tillväxt från och med 1960-talet fram genom 
1980-talet. Men valet 1987 resulterade i en militärkupp mellan 
regeringschefen Sitiveni Rabuka och premiärministern Timoci Bavadras 
nyvalda regering som var början på en rad politiska händelser vilket har 
haft en stor påverkan på Fijis ekonomi (Hall, 1994: 99). Det har även 
resulterat i att Fijis internationella rykte har lidit då de har avvisats från att 
sitta med i rådet av det brittiska samväldet flera gånger och deras 
medlemskap har även dragits in. Samtidigt har EU förbjudit alla former av 
bistånd tills den provisoriska regeringen tar steg i riktning mot ett nytt 
demokratiskt val. Bristen på investeringar, osäkerhet om landägande och 
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regeringens skuldsituation är bidragande faktorer som hindrar Fiji till en 
ekonomisk utveckling. Kuppen 1987 resulterade i att hotellbokningar 
endast blev 10 procent av vad som förväntades, samtidigt skedde en 
minskning i turism intäkter på 36, 6 miljoner Fijidollar, vilket är omkring 
132,5 miljoner svenska kronor. Turismen var tidigare stark och växande. 
Med ungefär 50 000 besökare årligen till öarna runt om (Fletcher och 
Morakabati, 2008: 543). Även här kan man se Fiji ur ett perspektiv från 
modellen. Fiji är tyvärr kvar i första stadiet, men vid en regimförändring, en 
fungerande politik och en förbättrad image, kan Fiji återhämta sig som en 
destination och förhoppningsvis återfå en bra turismutveckling och 
förbättrade internationella relationer med andra länder.  

5.4 Turisternas beslutfattningsprocess 
 

Det är många olika faktorer som spelar in på turisternas beslut att åka till 
vissa platser (Fletcher och Morakabati, 2008: 537). För att förstå sig på 
turisternas beslutfattningsprocess är det också viktigt att förstå sig på en 
bakåtliggande faktor, nämligen turistbeteende. För huruvida turisternas 
attityd mot platser ändras när det handlar om politisk instabilitet, handlar 
om vilket turistbeteende man har. För alla påverkas inte på samma sätt av 
politisk turbulens på en destination (Neumayer, 2004: 259-260). Fletcher 
och Morakabati menar att demografiska faktorer så som civilstånd, om man 
har vuxna barn när man reser samt kön, ålder, utbildning, religion och 
tidigare erfarenheter spelar en viktig roll i att förstå hur människor kan 
reagera olika och hur de kan tänkas reagera under oroliga situationer 
(Fletcher och Morakabati, 2008: 539). 

Hur känslomässigt bunden man är för en plats kan variera beroende på om 
man reser till platsen för första gången eller inte. Fletcher och Morakabati 
menar att de som planerar att resa till en plats för första gången där det är 
oroligt baserar sitt val på den bilden de har av platsen, som levererats av 
media, då de inte varit där innan. Visst innebär det alltid en risk att resa när 
det kommer till de grundläggande aspekterna i fråga om transport, men när 
man väl bearbetat de frågorna, och i viss mån känslorna, så handlar det om 
vilken bild en specifik plats har för potentiella förstagångsturister (Fletcher 
och Morakabati, 2008: 340). 

Hur turismen påverkas av politisk instabilitet varierar. Vengesayi menar att 
destinationens attraktivitet kan förutsägas genom primära faktorer, såsom 
attraktioner och av sekundära faktorer som stödtjänster och faciliteter. De 
mest idealiska destinationsattraktionerna är de som är unika för en plats, 
vilket minskar möjligheten att hitta substitut lika enkelt. På samma sätt 
påverkas en destinations oattraktivitet genom primära orsaker, såsom 
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händelser och sekundära faktorer, även också genom potentiella händelser 
som gör att platsen ses som mer riskfylld och attraktiviteten på platsen 
tenderar att minska (Vengesayi, Mavondo och Reisinger, 2010: 623-624). 
Sönmez menar att, beroende på hur stark destinationens kulturella, sociala 
och miljömässiga egenskaper är, avgör hur mycket turismen påverkas av 
politisk instabilitet. Som exempel kan man ta Egypten, där det har varit 
politisk oro i vissa perioder. Men på grund av sitt kulturarv och värdet av 
pyramiderna, har Egypten en stark dragningskraft då det finns kulturella 
besöksmål som inte är utbytbara jämfört med andra resmål. Pyramiderna 
är något som gör Egypten till en attraktiv plats även om det är politisk 
instabilitet (Sönmez, 1998: 435).  

Den politiska instabilitetens påverkan på turismen är också en fråga om 
risk. Men även risken måste definieras. När turister besöker en destination 
på sin semester vill de uppleva någon form av risk. Detta är något som sker 
under turistaktiviteter, när de gör någon form av idrott eller utmaning, men 
inte utsätter sig för en typ av risk som kan kosta dem deras liv. Det är också 
en fråga om kontroll. Den turist som väljer att göra olika idrottsaktiviteter 
som har en hög riskfaktor är fortfarande på deras villkor. När du besöker en 
plats, ett turbulent samhälle och känslan av osäkerhet är påtaglig, det är då 
människor börjar välja bort att besöka platsen. Turismens risker kan också 
kopplas ihop med ekonomi. Detta innebär då att risker kan uppstå då ett 
företag äventyrar möjligheten att fortsätta driva sitt företag, att företaget 
håller på att gå i konkurs och detta innebär flera risker då kostnader som 
man har när man startat och drivit företag tenderar att inte kunna betalas 
av. Fletcher och Morakabati menar även att risk även kan relateras till 
hälsa. De menar att genom resor till länder där det finns en hög instans av 
exempelvis HIV eller andra allvarliga sjukdomar (Fletcher och Morakabati. 
2008: 537-538). 

Svein Larsen menar dock i sin artikel ”tourism in a Deacade of Terrorism, 
Disasters and Threats – Some Lessons Learned” att destinationer som anses 
riskfyllda att besöka inte nödvändigtvis får en förändrad attityd till att vara 
kapabla till att kunna hålla i ett mega event2. Detta innebär att en 
destinations trovärdighet inte alltid behöver försvinna även om det ses som 
riskfyllt att besöka (Larsen, 2011: 221). 

Seddighi menar att omfattningen och storleken på den politiska 
instabiliteten är den bestämmande faktorn av skapandet av en image för 
turistgenererande länder. Detta är avgörande för framtida turister och om 

                                                           
2
 Termen mega event används för att beskriva stora event som exempelvis de Olympiska spelen och 

Världscupen i Fotboll. 
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deras uppfattning av säkerhet och risktagande av destinationen (Seddighi, 
Nutall och Theocharous, 2001: 182). 

 

 

Figur 2. Politisk instabilitet och de avgörande faktorerna för turister i deras beslutfattande av 

destination (modell översatt till svenska). 

Källa: Seddighi, Nutall och Theocharous 2001:182.  

Figuren ovan visar Hall och O’Sullivans modell från 1996 där de menar på 
att skapandet av en destinations image är grundad på tre faktorer. Först och 
främst sker det från tidigare resenärer på platsen och då genom ”mun till 
mun” metoden, då de berättar om sina upplevelser till deras bekanta och då 
även potentiella framtida besökare. Men detta ger inte alltid en positiv 
effekt, utan allt beror på vilka upplevelser de första besökarna haft. Det 
handlar även om Media rapportering om en plats som påverkar 
destinationens image. Människor uppmärksammar vad media publicerar 
och utifrån det skapas en uppfattning om platsen. Det media speglar av en 
plats är den bild man får av en plats och detta kan så småningom komma att 
påverka turismflödet. En annan avgörande faktor är regeringens politik och 
intressen som sedan avspeglar platsen för utomstående. Om ett land eller 
en region blir känd för sin politik, kan handla om en president som inte 
följer ett demokratiskt ledarsätt, vilket i sin tur kan avskräcka människor 
från att resa till platsen. Demonstrationen ovan visar tydligt hur människor 
gör sina val i förhållande till destinationer med politiskt våld (Seddighi, 
Nutall och Theocharous, 2001:181–182).  

Morakabati, Fletcher och Prideaux studerar i sin forskning sambandet 
mellan människors riskuppfattning och attityder till länder i 
Mellanöstregionen. I resultatet kunde man tydligt se en koppling till 
länderna folk ansåg som väldigt riskfyllda, de tillhörde länderna där man 
inte ville resa till. Detsamma gällde även de länder som man inte såg som 
riskfyllda och de kunde man tänka sig att resa till. Enkätundersökningen 
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skedde i samma period som den Arabiska våren3. Något som är intressant 
är att Egypten inte ansåg som så riskfylld, trots den turbulenta perioden 
som var där under denna period. Författarna anser att detta kan ha att göra 
med Egypten som destination är väldigt stark och att man tvivlar inte så 
mycket på att ens vistelse där kommer att störas av politisk turbulens. 
Författarna menar också att den förväntade nöjet som man har av Egypten 
som destination uppväger riskuppfattningen, eller åtminstone gör att ens 
riskuppfattning minskar (Morakabati, Fletcher och Prideaux, 2012: 958-
960). 

5.4.1 Tourist Worry Scale 
 

För att kunna studera och utvärdera turisternas orokänslor i samband med 
semester så utvecklade Svein Larsen, Wibecke Brun och Torvald Øgaard 
modellen ”Tourist Worry Scale”. Syftet med denna modell var att mäta 
oroligheter rörande typiska negativa utfall av turistresor. Anledningen till 
att man tog fram denna studie var på grund av att det har visat sig att oro är 
den starkaste faktorn som avgör människors val av resmål (Brun, 
2011:338). Det ursprungliga frågeformuläret fokuserade på planerandet av 
resan och på händelser som skedde under resan. En fortsatt studie gjordes 
för att ta reda på vad som utlöste oroskänslorna inför att resa (Larsen, Brun 
och Øgaard, 2009: 262-263). De kom fram till att turister i allmänhet oroar 
sig mer för småbrottslighet och mindre olyckor än större och livsavgörande 
händelser., Turister oroar sig alltså mindre för händelser som föds ur 
terrorism och politisk instabilitet. Det har bevisats att de som blivit utsatta 
för terrorattacker och överlevt känner sig lyckligt lottade. Att de tänkt att 
de kommit lindrigt undan, det kunde ha gått värre. De som drabbats av en 
stor och oundviklig situation, som potentiellt kunde slutat i katastrof, ser 
sig inte nödvändigtvis som oturssamma, trots att det kunde gå illa (Larsen, 
2011: 220).  

Brun, Wolff och Larsen undersökte, genom modellen TWS, hur oroliga 
turister kände sig. Man studerade engelska turister som var på väg till 
Spanien. Undersökningen skedde i form av enkätundersökningar och de 
skedde först innan bombattackerna i London 2005 och sedan sju veckor 
efter. Det låg inte som fokus att studera huruvida Bombdåden i London 
påverkat turisterna, men det kom som en lämplig period då det var ganska 
aktuellt. Brun menar att på grund av terroristhändelser under 2000-talet, 
har människor känt en större oro. Terrorattacker som exempelvis World 
Trade Center-attacken 9 september 2001 och bombdåden i Madrid 2004. 
Efter bombattackerna i London 2005, menar författarna att många 

                                                           
3
 Arabiska våren representerar störtandet av diktaturer och en ökad liberalisering av flera arabiska stater.  
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européer har fått ett annat perspektiv på terroristattacker, att de har gått 
från att terroristattacker sker ”någon annanstans” till att det nuförtiden 
sker ”någonstans nära”. Det resultatet sedan visade sig av undersökningen 
var att många av respondenterna uppfattade världen i allmänhet och även 
många populära turistdestinationer som farligare efter terrorattackerna 
som skett tidigare. Något annat som var intressant var att 74 procent av 
respondenterna uppfattade världen som mer farlig efter att den 
internationella militärkampanjen ”War on terror” lanserats efter 
terrorattackerna 11 september (Brun, Wolff och Larsen, 2011: 387-391). 

5. 5 Medias roll 
 

Med hjälp av globaliseringen och en stark utveckling inom tekniken på 
senare år sprids nyheter fortare och idag tar det bara några sekunder att en 
händelse når andra sidan världen. Holmberg skriver om hur CNN i juni 
1989 visade en livesändning där man kunde se hur stridsvagnar åkte in på 
Himmelska Fridens torg för att stoppa studenternas uppror. Detta var 
någonting helt nytt och konsekvenserna av detta var att människor fick en 
förändrad uppfattning av Kina och många ändrade sina resplaner utifrån 
vad de såg från den sändningen (Holmberg, 2002: 64). Konsekvenserna av 
denna händelse mättes upp till en förlust på 430 miljoner i ej intjänade 
intäkter och en 30 procent nedgång i hotellbokningar vilket man även 
räknade i att cirka 11 500 personer ställde in sina resplaner till Kina 1989 
(Sönmez, 1998: 422). 

Tidigare forskning har, enligt Andrew Lepp, visat sig att turism i Afrika 
uppfattas som mer riskabelt jämfört med andra platser, bortsett från 
Mellanöstern. Han menar att genom den negativa bild som finns överallt 
avskräcks många från att besöka Afrikas länder. Samtidigt som denna 
negativa bild finns, försöker många av Afrikas länder att stimulera en 
ekonomisk utveckling genom att aggressivt satsa på turismen.  

Lepp, Gibson och Lane studerade huruvida en destination kan förändra sin 
image med hjälp av en väl designad hemsida, då det gjordes en fallstudie på 
Uganda (Lepp, Gibson och Lane 2011: 675). I början av studien och innan 
Ugandas officiella hemsida hade designats om gjordes en 
enkätundersökning för att ta reda på vilken bild av Uganda människor hade.  

Det visade sig att man förknippade Uganda med fattigdom, sjukdomar, 
hunger, krig och oroligheter. Författarna menar att denna bild av Uganda är 
lik den bilden som finns generellt sett över Afrika i turismlitteraturen. Det 
går att relatera denna bild som påverkats av den negativa bilden som finns 
över Afrika och det resulterade i den negativa bilden över Uganda. Detta 
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kunde man dra slutsatser från då 99.3 procent av respondenterna visste lite 
eller ingenting om Uganda, samtidigt kunde 95,3 procent av 
respondenterna placera landet till Afrika. Det resultatet sedan kunde visa 
var att människor ändrade sin uppfattning om Uganda, efter att ha 
spenderat endast 13 minuter på deras hemsida, man upplevde då landet 
som mindre riskabelt (Lepp, Gibson och Lane, 2011: 679-682). 

Sönmez diskuterar också i sin artikel ett problem som kretsar runt 
relationerna mellan media och terrorister. Som jag nämnde tidigare är 
terroristers mål att förmedla sina attacker ut i media så att de kan sprida ut 
sitt budskap och nå ut till dess mottagare av budskapet. Samtidigt gynnas 
media av terrorattackerna, eftersom de uppnår fler tittare/läsare. Men på 
samma gång handlar det också om ett socialt ansvar som media har och det 
är inte alltid det bästa att främja terroristerna som massmedia gör idag 
(Sönmez, 1998: 437-438). Detta tar även Holmberg upp i sin utredning. Hon 
refererar till en nyhetsankare i den amerikanska Tv-kanalen ABC, Ted 
Koppel som menar att media och terrorism behöver varandra. Att utan 
mediabevakning når inte terroristernas budskap fram, på samma sätt som 
att TV utan terrorism förlorar ett av de mest intressanta nyhetsämnena 
(Holmberg, 2002: 66).   

”Without television, terrorism becomes rather like the philosopher’s 
hypothetical tree falling in a forest: no one hears it fall and therefore it has no 
reason for being.” (Ursprungligt citat från Laws, Prideaux och Chon, 2007: 
135)  

Då ingen har hört ljudet eller sett trädet falla, vad är det då som bevisar att 
ett träd har fallit. Detta är en jämförelse som förtydligar vikten av media för 
terrorism, och även terroristernas sätt att kommunicera (Holmberg, 2002: 
66). Sönmez refererar även till Chomsky och Hermann som belyser ett 
annat problem kring detta. De anser att terrorattackerna i media tenderar 
att vara uppblåst och detta återspeglar en felaktig verklighet och de kallar 
det för USA-propaganda. Vilket anses vara en strategi som går ut på att 
distrahera från den så kallade "riktiga terrorismen", det organiserade och 
målmedvetna våld som utövas av USA och dess allierade. De menar på att 
turismindustrin är i behov av omfattande terrorismkrishantering, detta bör 
bäst genomföras genom olika fallstudier från destinationer med erfarenhet 
av terrorism. (Sönmez, 1998:440) 

Morakabati, Fletacher och Prideaux hänvisar till Aziz studie ”The journey: 
an overview of tourism and travel in the arab/Islamic context” som menar att 
det är problematiskt med media i väst då man för det mesta speglar upp en 
negativ bild av Arabvärlden och Morakabati menar att detta problem även 
finns kvar idag, 10 år senare. Ett flertal krig, Israel-Palestina konflikten och 



25 
 

terrorattacker samt den politiska instabiliteten i Mellanöstern och 
Nordafrika har genom media gång på gång visat upp den bilden Västvärlden 
har av Mellanöstern (Morakabati, Fletcher och Prideaux, 2012: 955). 

5.6 Krishantering 
 

En viktig del av turismutvecklingen av en destination är en 
krishanteringsplan, för att man på bästa sätt ska kunna hantera kriser om 
de dyker upp. Detta har i tidigare forskning inte varit prioriterat, men sedan 
terrorattackerna den 11 september 2001 och tsunamin i Asien 2004 har det 
blivit en viktigare del av turismforskningen. Innan dessa händelser, som har 
format och utvecklat krishantering inom turism på ett nytt sätt, handlade 
krishantering om att mildra konsekvenserna efter att det skett. Nu handlar 
det om att vara ett verktyg i förebyggande syfte. Det har utvecklats mer från 
att ha varit reaktivt och ingen ordentlig framförhållning till att vara mer 
proaktiv där man mer försöker vara beredd på det som potentiellt kan 
hända (Pforr och Hosie, 2008: 249). Detta styrks även av Jemina Holmberg, 
som i sin utredning menar på att turismindustrin ligger efter när det 
kommer till krishantering och att den forskningen som fanns då, var 
grundade av bland annat sociologer (Holmberg 2002: 79). 

Sönmez menar att genom att titta på andra studier, från länder som upplevt 
terrorism eller politiska konflikter, är det bästa sättet för att förbereda sig 
på om någonting skulle hända. Hon menar att andra destinationers 
upplevelser, erfarenheter och misslyckanden är värdefullt för 
turismaktörer och planerare för att få en realistisk bild och även vetskap 
om hur man kan hantera liknande situationer (Sönmez, 1998: 440). Detta 
menar även Holmberg är en bra strategi och anser även att samarbete är en 
viktig del i krishanetringsprocessen då många destinationer är oerfarna när 
det kommer till krishantering. Genom att arbeta i nätverk och därmed göra 
kunskapen mer lättillgänglig, framförallt då företagen är i behov av mer 
kunskap kring detta. Holmberg anser även att man på turismutbildningar 
på universitetet borde ha med krishantering som en del i läroplanen och att 
man gör det till en mer självklar del av turismutbildningen. (Holmberg, 
2002: 80-81) 

”Furthermore, each crisis situation is different and difficult to resolve with 
simple formulas. Destinations need to prepare a plan of action specific to their 
needs. Having such a blueprint merely promises to save valuable time, energy, 
and other resources when a destination is faced with a crisis.” (Sönmez, 1998: 
443). 
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Sönmez menar att länder möter olika omständigheter och förutsättningar i 
krissituationer, men i slutändan så möts dem av liknande utmaningar, bara 
det att det skiljer sig, för vissa är det värre än andra (Sönmez, 1998: 421). 
Holmberg diskuterar också att turismintressenter är viktiga i återskapandet 
av en region och att det krävs starka samarbeten mellan regering och 
nationella turismaktörer för att nå ett mål och få bort den negativa bilden 
av en destination som uppstått från kriser (Holmberg, 2002: 80). Fletcher 
och Morakabati menar att stabilitet är en viktig faktor för en framgångsrik 
turismutveckling i en region och de menar att om detta inte finns, faller 
samhället ihop. Det är också viktigt att det finns en interaktion mellan 
turismaktörerna och regering i återskapandet från en politisk kris. 
Sammanfattningsvis så kan man säga att lagarbete ger ett bättre resultat än 
individuellt arbete och att det är viktigt att tillsammans arbeta för att få 
människor att besöka en plats och göra den attraktiv för turister efter 
politisk instabilitet (Fletcher och Morakabati, 2008: 538-539). 

Ett problem som finns är att turismorganisationer inte anser att 
krishantering är nödvändigt, utan det ses som något ganska oväsentligt och 
de ser inte behovet av att man ska investera i någonting som kanske aldrig 
kommer att behöva användas. Även när en kris dyker upp så är det många 
turismföretag som anser att problemet inte angår dem och ansvaret ligger 
hos någon annan (Holmberg, 2002: 80). Ett annat problem som finns är att 
vissa organisationer och företag inte har möjlighet att mildra 
konsekvenserna av till exempel en terrorattack, då det inte finns de 
ekonomiska medel som behövs för att återskapa destinationen eller för att 
omvända den negativa image som existerar till positiv. Hur lång tid det tar 
för en destination att komma tillbaka till en fungerande turismutveckling på 
en plats varierar beroende på olika faktorer. Det handlar bland annat hur 
lång tid de oroliga händelserna är på, dess storlek och även hur stor risken 
är för att instabiliteten på platsen och hur stor risken är för att 
oroligheterna skall återkomma, men författarna menar att, som jag även 
nämnt tidigare, att full återhämtning från en kris tar cirka 24 månader 
(Fletcher och Morakabati, 2008: 538-540). 

Sönmez talar om ”återhämtnings-marknadsföring" i sin studie, hur länder 
inte kan förlita sig på traditionell marknadsföring när det kommer till en 
situation där det är politisk instabilitet, man måste använda sig av 
återhämtningsmarknadsföring för att återbygga bilden av en destination 
som en säker destination. Sönmez hänvisar till författarna Witt och Moore 
som i sin studie undersökte om norra Irlands negativa image som byggts 
upp efter den politiska oron under 80-talet. De ansåg att det tog så mycket 
ansträngning för att försöka ändra den negativa bilden över destinationen, 
att det kunde varit lättare att försöka utveckla och marknadsföra för en ny 
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form av turism för norra Irland. Detta skulle då locka en annan typ av 
publik (Sönmez, 1998: 437-438). Detta resonerar även Causevic och Lynch 
och relaterar till morbidturism.4 Författaren tar även upp hur nationella 
gränser kan vara skapta som ett resultat från politisk instabilitet och att 
passera området och även att passera gränsen i sig självt har många gånger 
blivit till en turistattraktion. Författarna pratar även om hur morbidturism 
har fungerat för Vietnam. Vietnamkriget, som pågick från 1955 fram till 
1975 har spelat en viktig roll i regeringens turismstrategi för att locka 
besökare och utveckla turismnäringen och det har varit en av de främsta 
anledningarna till att besöka Vietnam (Causevic och Lynch, 2013: 146). 

 

“Tourism is an industry which is highly susceptible to negative events and, 
since there is always a crisis somewhere in the world, the sector appears to be 
under almost permanent threat of yet another crisis looming.” (Pforr och 
Hosie, 2008: 249) 

 

  

                                                           
4
 Morbidturism: Ett fenomen där människor reser i syfte för att se konsekvenserna av olyckliga händelser, eller 

besöka kända personers gravplatser.    
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6 DISKUSSION  
 

Hur turismen påverkas av politisk instabilitet varierar från destination till 
destination. Men generellt sett så kan man se att på en destination, där 
politisk instabilitet finns, blir konsekvenserna en minskad turism. I och med 
att turismen minskar innebär detta inte endast att antalet turister minskar, 
utan även att en viss mängd arbetstillfällen som är kopplat med turism 
försvinner. Då utbudet är större än efterfrågan innebär det att antalet köpta 
flygstolar minskas till destinationen och man säljer dem till ett billigare 
pris.  

Då både politisk instabilitet och turism är svåra att mäta är det svårt att 
säga exakt vilka konsekvenser politisk instabilitet har på turism. Men man 
kan se vissa tydliga konsekvenser som sker under instabilitet och 
turbulens. Samtidigt är det en intressant aspekt att titta på att destinationer 
som påverkats negativt av politisk instabilitet också kan återhämta sig och 
få tillbaka en positiv bild av platsen. Detta innebär att när en destination 
når ett bakslag i turismutvecklingen på grund av en krissituation betyder 
det inte nödvändigtvis att destinationen kommer att befinna sig i det läget 
så pass långsiktigt att det tydligt går att se att en kris pågår.  

Något som är viktigt att tänka på när det kommer till förhållandet mellan 
politisk instabilitet och turism, i rollen som planerare, är kanske inte hur 
man ska förhindra att politisk instabilitet sker på en plats, för det är 
oundvikligt, utan det viktigaste kanske ändå är hur man som turismaktör 
hanterar dessa kriser. Då är det viktigt att man lär sig av andra länders 
kriser för att sedan få en realistisk bild av hur man kan hantera kriser. 
Politisk instabilitet är generellt sett, dåligt för turismen. Mestadels handlar 
det om den ekonomiska faktorn och för ett land som är beroende av sina 
turistintäkter blir dessa konsekvenser svårare. Samtidigt är politisk 
instabilitet dåligt för ett land i allmänhet. I teoriavsnittet nämnde jag hur 
politisk instabilitet kan göra att de utländska investeringarna tenderar att 
minska och där kan man tydligt se en koppling till militärkuppen i Fiji 1987 
där EU satte stopp för att ge bistånd till Fiji. Förutom det så har även de 
utländska investeringarna minskat till landet.  

Tidigare nämnde jag att terrorism och politisk instabilitet har starkt 
samband. Detta kunde jag också se i litteratursökningen när jag 
kombinerade de båda sökorden så uppmärksammades en tydlig koppling 
till turism då majoriteten av artiklarna som fanns med handlade om turism.  

Som jag nämnt tidigare så hittar potentiella turister alternativa substitut för 
deras planerade destination om det pågår en situation av politisk 
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instabilitet. Turister är, som nämnt tidigare ofta ute efter att resa i syfte för 
nöje och avkoppling och man vill då inte riskera att ens semester inte blir 
det som man har planerat. Därför är det faktiskt väldigt viktigt som 
turismplanerare och turismaktör att ta hänsyn till de konsekvenser kring 
turism som kriser ur politisk instabilitet kan ge. Om turismaktörerna är 
utbildade i krishantering bidrar det till att den påverkade destinationen kan 
återhämta sig ur kriserna snabbare, och man kan påskynda processen att 
dels få tillbaka en positiv image, men även få igång den ekonomiska 
rullningen på platsen som stannat upp. Det kan ses som ett väldigt påkostat 
och onödigt verktyg kring utbildning och förberedelser för krishantering 
och på bästa sätt lära sig dämpa de negativa konsekvenserna, men i 
slutända, om det nu skulle ske en ekonomisk kris, kan det vara det som 
räddar en destination från att förlora turismen på platsen.  

När risken för terrorism ökar på en destination, eller att känslan av politisk 
instabilitet är närvarande resulterar det i att turismen minskar och detta i 
sin tur gör att flygpriserna i slutändan går ner på grund av att marknaden 
inte efterfrågar lika mycket som innan, vilket bidrar till en obalans mellan 
utbud och efterfrågan och man börjar kontrollera detta. Detta har då en 
påverkan på samhället och även till andra länder, så som de länder där 
flygplan åker ifrån. Detta nämner Fletcher och Morakabati där de menar att 
även städer och länder där flyg åker ifrån till en plats med instabilitet 
påverkas också då det blir kostnader om flygplan inte fylls upp, och att 
intäkter inte täcker kostnaderna, då är det inte optimalt för flygbolag att 
göra flygningar som endast går halvtomma (Fletcher och Morakabati, 2008: 
540-541). 

Hur platsers turism påverkas av politisk instabilitet beror på flera 
avgörande faktorer. Hur stor del turism är för landets ekonomi är en del. 
Som Neumayer nämnde så tenderar turister som är på en plats i syfte för att 
arbeta att inte påverkas lika starkt av politisk instabilitet som turister som 
är där i syfte för nöje och han menade även att affärsresenärer ofta reser till 
rikare storstäder och där tenderar turismen oftast kanske inte att vara den 
dominerande inkomstkällan, även om den drar mycket folk, men storstäder 
är kanske inte beroende av turismen som andra mer avlägsnare platser där 
anledningen till att infrastrukturen är hög beror på turism. I själva verket är 
större städer mer beroende på att ha fungerande infrastruktur då det bor så 
pass mycket människor och det kanske ligger i ett mer prioriterat intresse 
från staten att reparera det som skadat från oroligheter snabbare då det är 
en nödvändighet med en fungerande och ganska hög infrastruktur i en 
region som är väldigt bebodd. 
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Det jag tänkte innan jag gjorde min studie var att det egentligen bara fanns 
ett resultat kring politisk instabilitet och turism. Att turismen på en 
destination skadas allvarligt av politisk instabilitet men resultatet i min 
studie visar att det varierar beroende på olika faktorer, men framförallt, hur 
pass stabil politiken är. 

Politisk instabilitet är starkt kopplat till ekonomi, vilket många författare 
trycker på. Detta kan man då koppla till turism då det är en industri som 
starkt bidrar till många länders tillväxt. Hur turismen påverkas av politisk 
instabilitet varierar beroende på hur mycket av landets ekonomiutveckling 
som kommer från turismsektorn. Och detta är, likt tidigare också en direkt 
koppling till ekonomin. Länder som är beroende på dess turismintäkter 
drabbas hårdare om turismen minskar på en plats på grund av politisk 
instabilitet, och det innebär en större risk för dem att få en drastisk 
minskad turismutveckling. Man kan egentligen säga att i slutändan handlar 
det om ekonomi, i frågan om hur turism påverkas av politisk instabilitet. 
Det handlar inte om det monetära, eller hur mycket pengar ett land har. 
Ekonomi handlar om de resurser man har att hushålla med. En ekonomisk 
utveckling bidrar till att man har mer resurser att hushålla med och det är 
det man strävar efter. Genom ekonomisk utveckling bidrar det till en ökad 
tillväxt och en ökad infrastruktur, vilket också är kopplat till politisk 
instabilitet. Som jag nämnde i teoriavsnittet så kan man se hur politisk 
instabilitet påverkar platsen om det är en låg nivå på infrastrukturen, vilket 
kan fungera som en symbol för politisk instabilitet ofta.  

En aspekt som jag funderat kring under studiens gång är, då man tittar på 
en destination som påverkats så mycket av politisk instabilitet att turismen 
i landet har försvunnit och detta har varit under en lång period. Om det tar 
för lång tid, beräknar man de då som att turism inte existerat på platsen och 
den har därav inte tagit skada av politisk instabilitet.  

Hur länder som påverkats av politisk instabilitet på bästa sätt skall få 
tillbaka turismutvecklingen på platsen är intressant. För då kommer man 
till frågan om det är värt att, som i Irlands fall, satsa mycket resurser på att 
få tillbaka den positiva bild som funnits innan de oroliga händelserna. För 
Irland så ansåg författarna Witt och Moore att det i själva verket kunde ha 
varit mer effektivt att satsa på någon form av morbidturism. Att inte 
försöka radera den bilden av Irland som orolig, utan faktiskt hålla kvar 
minnet av de historiska händelserna och att utveckla en form av turism 
kring det. Att de som vill kan besöka Irland för att se konsekvenserna av en 
turbulent händelse. För det finns ändå en efterfråga kring den typen av 
turism, att möjligheten finns att kunna få en starkare relation till det man 
läst i böcker och sett/läst i media genom att besöka dessa platser där 
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händelser skett. För det kan samtidigt vara svårt för platser som har 
återfunnit stabilitet att konkurera med andra platser som uppfattas 
lugnare, då bilden av en plats som riskfylld inte försvinner direkt.  

Tidigare i studien så har jag pratat om relationen mellan terrorister och 
media och hur de tenderar att vara beroende av varandra. Media tjänar 
tittarsiffror/läsare genom att på löpsedlarna rubricera om terrorattacker 
samtidigt som terrorister når ut sitt budskap globalt. Detta blir till en ond 
cirkel och jag anser att det handlar om att media också måste ta ett etiskt 
ansvar, att inte bara skriva om terrorattacker för att tjäna pengar, då det 
faktiskt har visat sig att de påverkar turisters attityder mot destinationer.  

Det är även viktigt att tänka på att alla turister inte reagerar på samma sätt. 
Om man exempelvis tittar på Neumayers (2004) resultat där det visade sig 
att affärsresenärer inte är lika känsliga för händelser av politisk instabilitet 
som resenärer som reser i syfte för nöje och avslappning är. Där turismen 
påverkas som mest av politisk instabilitet är främst platser där majoriteten 
av turister som reser dit är där i syfte för avslappning och nöje och man inte 
vill inte riskera att ens semester inte blir som planerat.  

När det handlar om medias roll så kan man sammanfattningsvis säga att 
media har en stor makt när det kommer till turisternas image av platsen 
och dem är med och påverkar bilden av en plats väldigt mycket. Men det är 
ju inte alltid så att media skildrar den faktiska situationen av en plats, det är 
inte alltid säkert att de är objektiva när de publicerar vissa händelser. Det 
handlar ju även vad media väljer att bevaka och skildra och vad de inte 
väljer att visa. Man skapar inte längre relation till platser genom andras 
berättelser och egna erfarenheter, utan vi lever i en visuell värld där man 
kan få information om olika platser om hela världen väldigt enkelt.  

Slutligen skulle jag vilja poängtera att ämnet jag valt är väldigt intressant, 
men på samma sätt krävande och det har varit en stor utmaning då det är 
ett väldigt problemfyllt ämne och det går inte att komma fram till en 
konkret lösning eller något direkt resultat som gäller för alla destinationer 
som påverkats, eller inte påverkats av politisk instabilitet. Det skiljer sig 
från fall till fall och jag tror att det är viktigt som forskare att i slutsatsen 
inte generalisera platser då alla platser kan reagera olika och det handlar 
om väldigt många faktorer. Jag menar inte att man inte ska titta på andra 
författares resultat och slutsatser, men vad jag anser så finns det inget rätt 
eller fel svar. 
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7 SAMMANFATTNING 
 

Politisk instabilitet har en stor påverkan på turism. När en destination 
hamnar i en situation av politisk instabilitet, innebär det flera utmaningar 
för turismplanerare. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att turismen 
på destinationen dramatiskt minskar eller försvinner, men det är viktigt att 
vara förberedd kring risker och potentiella händelser som kan ske. Syftet 
med den här studien var att analysera relationen mellan politisk instabilitet 
och turism och hur turismen påverkas av politisk instabilitet. Vilka effekter 
politisk instabilitet har på turism, men även vilken roll media spelar för 
turisters attityder och hur det kan påverka deras beslutprocess, beroende 
på vad som publiceras i media. 

Konsekvenserna för turism när det handlar om politisk instabilitet varierar 
beroende på en rad olika faktorer och det är viktigt att tänka på att alla 
platser, samt turister är unika och man kan inte veta på förhand hur 
konsekvenserna, eller turisters reaktioner kommer vara av politisk 
instabilitet. Men det man kan göra är att studera kring detta och att vara 
förberedd. Om man som turismaktör och planerare har en förkunskap eller 
en krishanteringsplan så kommer man långt. Det gäller även att forskningen 
kring detta fortsätter att utvecklas då det är ett aktuellt ämne inom 
turismen och då turismen blir bredare och globalare samt att konkurrensen 
ökar handlar det inte längre bara om som destination vara en attraktiv 
destination, utan det handlar även om att ha ett proaktivt tillvägagångssätt.  

Hur turister reagerar i en situation när det kommer till politisk instabilitet 
varierar som sagt. Det finns, likt turismen, flera olika faktorer som spelar in. 
Media påverkar turisters attityder mot olika platser då det är den främsta 
informationskällan när det kommer till politisk instabilitet och terrorism. 
Samtidigt finns det en viss relation mellan media och terrorister. 
Terrorister får sitt budskap igenom genom att de får publicitet och media 
får högre tittar-och läsarsiffror då terrorism är ett ämne som säljer mest. 
Detta bidrar till att det blir en ond cirkel  

Det är intressant att se konsekvenserna på en region där det har varit 
oroligheter, framförallt om det är en plats där turism hör till den en av de 
främsta inkomstkällorna, då turism bidrar till en ekonomisk utveckling och 
skapar arbetstillfällen. Hur politisk instabilitet påverkar turism på platser 
är en intressant aspekt och det är viktigt att det i framtiden fokuseras mer 
kring det inom turismplaneringen. 
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