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ABSTRACT 

Within the tourism industry it is important for each tourism destination to 
be perceived as a safe environment in order to attract tourists. Media 
coverage of political instability and terrorism is negatively affecting the 
public image of different countries. The region of the Middle East has since 
the uprising of the Arabic spring been a focus of media attention and a lot of 
media’s coverage concerned the political unrest and the danger of the area 
which have caused a negative image of the whole region. Tunisia which is a 
country that is dependent on their tourism industry was afflicted by a 
terrorist attack towards one of their main tourist attraction, the Bardo 
museum at 18 of March 2015. This incident raised a lot of questions in 
mass-media concerning Tunisia’s future as a secure tourist destination. The 
purpose of this thesis was to examine how media portrayed Tunisia after 
the terrorist attack at the Bardo museum and an attempt to analyse if and 
how media (re)produce the image of the country as “risky” in relation to 
political instability and terrorism. The study was conducted through a 
discourse analysis of Swedish newspapers. The result of the study indicates 
that there are concerns regarding the way media presents tourism 
destinations to the rest of the world in times of crises such as threats of 
terrorism. The countries themselves have a minimal part in the influence of 
how their countries are perceived.  
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1 INLEDNING 

Turismen är en av de mest växande ekonomiska sektorerna och är en viktig 
inkomstkälla samt en viktig komponent för utveckling i ett flertal länder 
(UNTWO, 2015). Samtidigt är turismsektorn känslig för interna och externa 
chocker såsom ekonomisk nedgång, naturkatastrofer, epidemier och 
internationella konflikter. En uppfattning om risk eller upplevda 
säkerhetsproblem har stor betydelse i turistens beslut i val av destination 
(Sönmez och Graefe, 1998). När resenärer upplever risk i relation till 
särskilda destinationer kan de välja att ersätta dessa med ”säkrare” 
alternativ (Sönmez, Apostolopoulos och Tarlow, 1999).   

Destinationer som är beroende av turismnäringen blir särskilt känsliga för 
interna och externa chocker om dessa innebär ett minskat antal utländska 
besökare (Avraham, 2013).   För dessa blir det av största vikt att 
upprätthålla bilden av destinationen som säker för att kunna attrahera 
turister (Avraham, 2013). Resenärer konstruerar föreställningar om 
platsers image genom diskursiva processer som involverar en kontinuerlig 
omvärdering av platsers styrkor och svagheter som baseras på en repertoar 
av källor och information (Hammett, 2014). Media har visat sig ha en 
mäktig position i att förbestämma individers (turisters) uppfattning av 
platser och människor, nyhetstidningar fortsätter att spela en viktig roll i 
den kulturella produktionen av kunskap och inramningen av destinationers 
image (Hammett, 2014). Globala och lokala händelser inklusive terrorism, 
epidemier och politisk instabilitet är porträtterat i media och påverkar 
föreställningen och uppfattningar relaterat till platser. 
Medierapporteringen av katastrofer kan resultera i negativ publicitet för 
destinationer samt försvaga dess rykte som säkert, attraktivt och bekvämt 
(Sönmez, Apostolopoulos och Tarlow, 1999).  Vid vissa händelser så kan 
hela landet drabbas av en negativ image trots att destinationen är säker.  

Den 18:e mars 2015 utsattes Tunisien för ett terroristattentat mot den 
kända turistattraktionen Bardomuseet beläget i landets huvudstad Tunis. 
Ett flertal turister dödades i attacken och initialt spekulerades det huruvida 
museet och turister varit huvudmålet för attacken för att skapa oordning i 
landets ekonomi. Det uttrycktes också oro för att attacken skulle slå hårt 
mot landets högst betydande turistsektor (Sjöholm, 2015).  

Tunisien som hör till Nordafrika brukar i vissa politiska, religiösa och 
kulturella sammanhang inkluderas i det vidare begreppet Mellanöstern 
(Regeringen, 2015). De frekventa oroligheterna som uppstått under åren 
har orsakat att hela området Mellanöstern uppfattas som ”farligt” och 
”våldsamt” (Avraham, 2015).  Just generaliseringen av den negativa bilden 
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av regioner sägs bero delvis av den partiska nyhetsrapporteringen och 
bristen på geografisk kunskap hos västvärlden (Avraham, 2015).  

Taylor (2006) diskuterar att vid incidenter av terrorism finns det två 
grupperingar av aktörer, förövarna av händelsen och media. Förövarna av 
händelsen har för avsikt att få exponering med hjälp av massmedia för vilka 
dessa händelser är av vital substans.  Media tillsammans med förövarna är 
intresserade av att betona händelsen medan destinationen försöker att tona 
ner händelsen med avsikt att minska dess inverkan på bilden av 
destinationen (Taylor, 2006).   

Det blir en fråga av vem som förfogar över makten att representera och 
representeras? Media innehar en betydande position i att influera kunskap, 
uppfattning, värderingar, sociala relationer och sociala identiteter. På 
samma sätt har media makten att representera världens platser på 
särskilda sätt (Fairclough, 2010).  Detta påverkar de gemensamma 
meningar om platser och bidrar till diskurser om platser (Talbot, 2007).  
Hur representeras Tunisien i media och vilka meningar associeras till 
landet?   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att först redogöra för den svenska mediala 
återgivningen av den arabiska våren i Tunisien. Utöver detta följer en 
redogörelse för den svenska mediala återgivningen av terroristattentatet 
den 18:e mars 2015 mot Bardomuseet i Tunisien, samt en redogörelse för 
den svenska mediala bevakningen de närmaste dagarna efter incidenten, 
för att se om och hur media (re)producerar bilden av landet som ”riskfyllt” i 
relation till politisk oro och terrorism.  

i) Hur framställs Tunisien historiskt sen arabiska vårens början fram 

till idag som destination i media?  

ii) Hur framställdes terroristattacken i Tunisien under de första 

dagarna efter attentatet i media? 

iii) Vilka framtida konsekvenser för turismnäringen uttrycks i media 

som en följd av terroristattentatet mot Bardomuseet?  

 

1.2 Avgränsningar  

Genom tillämpningen av en kritisk diskursanalys kommer ett flertal 
artiklar, krönikor och ledarinlägg från svensk dags- och kvällspress att 
analyseras för att se hur bilden av Tunisien framställts sedan arabiska 
vårens början fram till tiden efter terroristattacken vid Bardomuseet.  
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Artiklar som valts för granskningen av arabiska våren har valts med hjälp 
av så kallade ”kritiskt diskursiva skeenden”, dessa består av totalt fyra 
perioder som kommer presenteras nedan i metoddelen. Artiklarna under 
denna period är publicerade i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Artiklarna som ligger till grund för 
analysen kring rapporteringen av attentatet vid Bardomuseet och tiden 
därefter är hämtade från ett flertal olika tidskrifter.  Detta för att inkludera 
texter som exponerats för en omfattande publik. Denna uppsats begränsas 
till att enbart studera artiklar med huvudfokus på Tunisien trots att 
framställningen av andra kringliggande platser kan ha en påverkan på den 
generella bilden av regionen och platsen. Trots att flertalet publicerade 
artiklar innehåller bilder kommer denna uppsats enbart se till det skrivna 
ordet.  

1.3 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är disponerad på följande sätt, den inleds med en 
bakgrundsbeskrivning av platsen och den kringliggande regionen samt 
händelseförloppet för den arabiska våren och terroristattacken vid 
Bardomuseet. Därefter följer en presentation av tidigare forskning som är 
relevant i förhållande till denna studie såsom hur platser betraktas och hur 
media produceras och dess möjliga påverkan. Denna följs sedan av ett 
metodavsnitt med en beskrivning av diskursbegreppet samt en 
presentation av analysmetoden, urvalet samt förs en diskussion kring 
reflexivitet och validitet. Avsnittet som följer är resultatet som inleds med 
att presentera hur representationen sett ut i den mediala återgivningen 
från den arabiska våren. Därefter följer en mer djupgående kritisk 
diskursanalys av artiklar relaterat till Bardomuseet. Efter resultatavsnittet 
följer ett avsnitt med diskussion där bland annat problematiken kring hur 
media produceras lyfts samt hur detta påverkar bilden av platsen. Därefter 
följer en sammanfattning.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Centrala begrepp 

 

Figur 1: Mellanöstern (Wallander, 2014).  

Mellanöstern: Begreppet kommer i denna uppsats åsyfta till det bredare 
begreppet av Mellanöstern; från Marocko i väster till Iran i öster. Inom 
begreppet inkluderas också länderna i Nordafrika; Marocko, Algeriet, 
Tunisien, Libyen och Egypten (Regeringskansliet, 2015).  Bilden av 
regionen och länderna som innehas av utländsk publik har kommit att 
domineras och förvrängts av den politiska situationen (Dinnie, 2011). 
Bilden domineras av militära diktaturer eller den mer diffusa regionala 
föreställningen om extremism och terrorism (Dinnie, 2011).  Andra 
faktorer för uppfattningen av platserna har hamnat i bakgrunden vilket har 
resulterat i en ofullständig ensidigt negativ bild av regionen (Dinnie, 2011).  
För Egypten och Tunisien har situationen till viss mån varit till de bättre på 
grund av deras framgångsrika turismindustri (Dinnie, 2011).  I turistiska 
sammanhang blir snarare Mellanöstern ett objekt som beskrivs som den 
exotiske och den annorlunda ”andre”(Bryce, MacLaren och O’Gorman, 
2013).  

2.2 Tunisien som turistdestination  

Tunisien är en stat beläget i Nordafrika mellan Algeriet i väster och Libyen i 
sydöst. I norr och öster har landet kust mot Medelhavet. Huvudstaden är 
Tunis och landet har en befolkning på 11 miljoner (Holmén och Von Konow, 
2015). Turismnäringen har som nämnt en stor betydelse för Tunisiens 
ekonomi den bidrar till omkring 40 % av alla arbetstillfällen och ger 
betydande intäkter i utländsk valuta (Landguiden, 2012). År 2012 hade 
Tunisien 6 miljoner besökare vilket var en tillbakagång jämfört med 
tidigare år, denna minskning berodde främst på de politiska oroligheterna 
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som rådde i landet under 2010-2011 i samband med landets revolution 
(Janson Borglund, 2015).   

De främsta turistorterna i Tunisien är Hammamet, Sousse, Djerba och 
Tunis.  Utöver det så finns det oaser i Sahara som har kommit bli nya resmål 
samt den feniciska staden Karthago. Andra viktiga områden är den religiöst 
betydelsefulla staden Kairouan samt medinan som är den äldre stadskärnan 
i huvudstaden Tunis. Inom landet finns det även lämningar i form av ruiner 
från romerska, feniciska och puniska anläggningar som alla är med på FN:s 
världsarvslista (Landguiden, 2012). Förutom de kulturella sevärdheterna så 
besöks landet för dess stränder samt att spa-turismen är stor (Sveriges 
Ambassad, 2014).   

Tunisien har upplevt ett flertal interna och externa chocker som slagit mot 
den betydande turismsektorn. År 2002 sjönk antalet besökare på grund av 
en attack mot en synagoga på ön Djerba som tillhör Tunisien. Revolutionen 
2010-2011 och den följande så kallade arabiska våren orsakade svåra 
konsekvenser för turismnäringen i landet (Landguiden, 2012). Turism i 
Mellanöstern är särskilt känslig för negativa chocker på grund av tidigare 
föreställningar om Arab-länderna som ”farliga” (Avraham, 2015). När det är 
en händelse av våld i ett land så finns det en tendens till att uppfatta hela 
regionen Mellanöstern som farlig (Avraham, 2015).  

2.3 Arabiska våren  
Arabiska våren är en samlad benämning på de nationella uppror som 
inleddes i slutet av 2010 och pågick under 2011 i ett flertal länder i 
Nordafrika och Mellanöstern (Aringberg-Laantatza, 2015).  De inledande 
upproren tog plats i Tunisien därefter följde oroligheterna till bland annat 
Egypten, Yemen, Bahrain och Libyen och senare Syrien. De främsta 
anledningarna till demonstrationerna var krav på demokratiska rättigheter, 
ökad frihet, bättre ekonomiska möjligheter och fler jobb. Demonstranterna 
bestod främst av unga och det var stort antal kvinnor som tog del i 
protestaktionerna. Det skapade ett stort uppbåd på social media vilket 
ledde till att den arabiska våren fick stor uppmärksamhet av omvärlden. 
Den arabiska våren och de relaterade händelserna var kulmen för ett 
långvarigt missnöje med de gamla auktoritära regimerna (Aringberg-
Laantatza, 2015).    

Folkupproret och den så kallade jasminrevolutionen i Tunisien inleddes i 
mitten av december 2010 efter att grönsakshandlaren Mohamed Bouazizis 
tänt eld på sig själv som en protest mot svåra livsvillkor och 
myndighetsövergrepp (Landguiden, 2014; Sveriges Ambassad, 2014). Av 
sympati gick ett flertal ungdomar, islamister, fackföreningsaktivister och 
andra oppositionella ut på gatan för att demonstrera. Det skedde 
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sammandrabbningar där polisen försökte stoppa kravallerna med våld och 
ett flertal människor dog. Trots detta spred sig demonstrationerna och 
kravallerna till Tunis och andra städer och kravet var att Tunisiens 
president Ben Ali skulle avgå. Trots försök från presidenten att ta kontroll 
över situationen med lovord om bland annat olika politiska reformer så 
gick situationen oförändrad. Den 14:e januari flydde Ben Ali utomlands 
efter två månader av demonstrationer. Upproret ledde till att drygt 200 
människor miste livet (Landguiden, 2014).    

Efter Ben Alis flykt tillsattes en tillfällig samlingsregering med Ben Alis 
premiärminister som ledare. Denna konstellation blev kortvarig och fick 
upplösas som ett resultat av fortsatta protester och krav på en fullkomlig 
brytning med den gamla regimen (Rudebeck, Holmertz och Hansson, 2015). 
I väntan på allmänna val så tillsattes dels en interimsregering (tillfällig 
regering) samt att politiska fångar frigavs, exilpolitiker återvände och nya 
partier bildades. Partiet Rassemblement Constitutionelle et Démocratique 
(RCD) som Ben Ali tillhörde upplöstes genom domstolsbeslut samtidigt så 
dömdes Ben Ali i sin frånvaro för ett flertal brottspunkter bland annat för 
korruption och ekonomisk brottslighet (Rudebeck, Holmertz och Hansson, 
2015). 

Ett val hölls i oktober 2011 för att tillsätta en konstituerad församling, där 
det tidigare förbjudna islamistpartiet al-Nahda (Ennahada) gick ut som 
segrare. Ledaren för det partiet Hamadi Jebali bildade en 
islamistdominerande koalitionsregering och till interimspresident valdes 
Moncef Marzouki som beskrivs som en människorättsaktivist och var 
ledare för det näst största partiet Congrès pour la Republique (CPR). En ny 
författning började skrivas i februari 2012 och godkändes senare i januari 
2014 (Rudebeck, Holmertz och Hansson, 2015). Under denna period 
uppstod ett flertal svårigheter, dels att partiet al-Nahda försökte tillgodose 
både sekulära och islamistiska krafter. Återigen utbröt demonstationer som 
följd av missnöje över regeringens politik samt att den islamiska salafismen 
blivit allt större.  Två politiska mord ägde rum året 2013 och detta ledde till 
att strider mellan regeringsstyrkor och gruppen Ansar-al-Sharia som 
anklagades för morden. År 2013 politiska kris ledde till att en ny 
premiärminister utsågs, denna post tillsattes av industriministern, den 
oberoende teknokraten Mehdi Jomaa (Rudebeck, Holmertz och Hansson, 
2015).  

Senare i oktober 2014 hölls ett parlamentval där det sekulära partiet Niida 
Tounes fick flest röster och al-Nahda blev näst största partiet. Senare hölls 
det ett presidentval där Beji Caib Essebi som representerar Niida Tounes 
valdes in som landets president (Rudebeck, Holmertz och Hansson, 2015).   
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Trots oroligheterna har Tunisien framstått som Arabiska vårens 
framgångsexempel (Ohlsson, 2015). Då revolutionen i Tunisien lett till en 
demokratisk process till skillnad från andra länder som också genomgick 
revolutionära aktioner under den arabiska våren (Ohlsson, 2014).  I länder 
som Syrien och Libyen ledde oroligheterna till inbördeskrig (Aringberg- 
Laantatza, 2015).  

2.4 Terrordådet den 18:e mars mot Bardomuseet  

Den 18:e mars 2015 spred sig nyheterna om en terroristattack i Tunisien 
där ett flertal turister dödats. Två tungt beväpnade män hade öppnat eld 
mot en grupp turister som stigit av bussarna för att besöka Bardomuseet i 
landets huvudstad Tunis. De två gärningsmännen tog sedan ett flertal 
turister som gisslan och höll dem i ett antal timmar innan säkerhetsstyrkor 
tog sig in i byggnaden. De två gärningsmännen dog i samband med insatsen 
(Sjöholm och Swedenmark, 2015). Strax innan attacken mot museet ska 
terroristerna också ha skjutit inne i parlamentet som är lokaliserat i samma 
byggnad som museet. Under tiden för dådet mot parlamentet pågick ett 
möte för att ta fram Tunisiens nya antiterroristlag (Kleberg Fridh, 2015).  

Dagen därpå den 19:e mars uppgavs det i Dagens Nyheter att ett 20-tal 
människor dödats i attacken, varav majoriteten bland offren var turister 
(Ohlsson, 2015). Journalisten Ohlsson (2015) uttryckte redan här att denna 
händelse sannerligen skulle leda till ytterligare nedgång i den redan 
sjunkande turismen till landet. Trots att attentatsmännen inte identifieras 
vid det här laget gjordes det antaganden om att de var islamistiska 
extremister (Ohlsson, 2015). Detta antagande byggde på informationen om 
att jihadistgrupper såsom Islamiska staten1 har ett stort fäste i landet samt 
att ett stort antal tunisier anslutit sig till terrorgruppen Islamiska staten. 
Denna grupp har enligt Dagens Nyheter tidigare försökt sprida terrorn 
inom Tunisien (Ohlsson, 2015). Areskog (2015a) anger samma dag att 
Tunisiens president öppet förklarat krig mot terrorismen. I en senare 
artikel uppger Areskog (2015b) att Tunisiens president Habib Essid att 
gärningsmännen identifierats och att de troligtvis är tunisier samt att de 
ska ha haft hjälp av ytterligare två till tre andra personer (Areskog, 2015a).   

Den 20:e mars skrivs det i pressen att terrorgruppen Islamiska staten 
officiellt tagit på sig skulden för dådet via uppgifter från en ljudinspelning 
från internet. I samma ljudinspelning hotar IS med nya attacker (Falkehed, 
2015). De två gärningsmännen visade sig vara tunisiska medborgare och 
ytterligare nio personer grips den 20:e mars för delaktighet i dådet 

                                                           
1 Islamiska staten är en väpnad sunniislamistisk rörelse som betraktar sig själva som ett kalifat 
(världsregering), gruppen är främst aktiv i Irak och Syrien. Islamiska staten är stämplad som en 
terroristorganisation av FN (Lund, 2015).  
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(Areskog, 2015b). Förutom de som gripits för dådet söks det efter en tredje 
gärningsman som varit med på plats vid attacken vid museet (SESAM, 
2015).   

Den 21:a mars kan det konstateras att de två gärningsmännen som dödats i 
samband med attacken blivit tränade av extrema islamister i Libyen 
(Blekinge Läns Tidning, 2015). Den 22:a mars uppges det att totalt 20 
personer gripits för att ha koppling till attacken varav 10 av dessa har haft 
en direkt inblandning (Nerikes Allehanda, 2015). Den 23:e mars kommer 
uppgifter att det funnits brister i säkerheten vid tiden för terrorattentatet.  
De vakter som bevakat museet ska ha enligt uppgifter varit på kafferast när 
attentatet inleddes (Dagens Nyheter, 2015c). En konsekvens av de rådande 
bristerna ledde till att sex högt uppsatta polischefer fick avgå (Dagens 
Nyheter, 2015d). Den 30:e mars hölls en manifestation mot extremism i 
huvudstaden Tunis där minst 12 000 människor deltog. Samma dag uppgav 
militären i Tunisien att ledaren för Okba Ibn Nafaabrigaden dödats, vilken 
enligt den tunisiska regeringen uppgavs vara ansvarig för attacken vid 
Bardomuseet (Dagens Nyheter, 2015b). Den 4:e april uppkom det att 
ytterligare 23 personer gripits som misstänkt för inbladning i attacken 
vilket innebär att 46 personer nu gripits (Dagens Nyheter, 2015a).  

3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta avsnitt kommer att presentera tidigare forskning inom området.  
Avsnittet inleds med att diskutera platsbegreppet samt platsers image och 
framställning.  Därefter går teoriavsnittet in på den koloniala blicken, media 
och dess roll i skapandet av bilden av platsen.  

3.1 Platsbegreppet  

Plats är ett centralt begrepp inom geografin och det vardagliga livet och 
används ofta men i olika sammanhang. I denna uppsats utgås det ifrån att 
platsen är en social konstruktion snarare än en statisk kartografisk 
platsuppfattning. Platsens mening skapas i sociala relationer, nätverk i 
möten och flöden mellan människor och objekt (Ek och Hultman, 2007). 
Platser är kopplade till andra platser och är konstant producerade och 
reproducerade i relation till andra platser och detta gäller också för 
reproduktion av synen på platsen (Massey, 2005).  

Våra uppfattningar om platser är mentala föreställningar och det är ett sätt 
att se, skapa medvetenhet och förstå världen. Om vi ser på världen som 
platser så kommer vi se olika saker, vi kommer se kopplingar mellan 
människor och karaktäristiska till särskilda platser (Cresswell, 2004). Det 
som händer i omvärlden kan ge anledningar till att ifrågasätta våra mentala 
förutsättningar av vad platser är. Dessa förändrade mentala föreställningar 
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kan komma hastigt som en konsekvens av dramatiska händelser som 
exempelvis attacken mot World Trade Center den 11:e september 2001, 
men det kan också vara förändringar över tid som ändrar våra mentala 
föreställningar gradvis (Ek och Hultman, 2007).      

Platser kan på ett enklare sätt beskrivas utifrån tre aspekter; ”location”, 
”locale” och ”sense of place”. ”Location” menar på platsens lokalisering i ett 
vidare rum samt platsens relationer till andra platser i det vidare rummet. 
”Locale” beskriver de materiella och sociala grunderna och 
förutsättningarna för människors vardagliga relationer och agerande. 
”Sense of place” beskriver människors subjektiva känslor och relationer till 
vissa platser (Agnew, Shelley och Pringle, 2003). För resenärer skiljs deras 
bostadsort och deras ”sense of place” från andra distanserade platser som 
blir beskrivna som de ”andra”(Carter, 1998). Idéer som konstruerar platser 
som ”andra” är till en viss mån delad och som blivit formad genom 
historiska, ekonomiska och kulturella relationer som en region haft eller 
har med regioner som ligger avlägset från den. Genom processer av 
differentiering blir platser socialt konstruerade på det sättet att särskilda 
meningar blir associerade till dem. Dessa gemensamma betydelser som blir 
kopplade till vissa platser kan generera till myter om platser som är delvis 
baserade på verklighet och fiktion (Carter, 1998).  

3.1.2 Platsers framställning  

Inom turismnäringen idag har det blivit av vikt att ha en positiv image av 
platsen för att kunna attrahera turister. Platser marknadsförs idag mycket 
likt en kommersiell vara och där platsens image står i centrum (Ek och 
Hultman, 2007). En destinations image är avgörande för att marknadsföra 
en plats, den influerar valet, den uppfattade kvalitén, tillfredställelsen, 
lojaliteten och hur människor talar om platsen. En destinations image är 
definierad som den övergripande uppfattningen eller den totala 
uppsättningen av intryck av en plats (Alvarez och Korzay, 2008). En 
turistdestinations image är skapad av en rad olika källor vilka inkluderar 
officiella marknadsföringskampanjer, muntliga källor, guide-böcker, 
populär-kultur och media etc. Beerli och Martin(2004) delar in dessa 
föreställningar i två typer: organiska och inducerade. Den organiska 
föreställningen är baserad på icke-kommersiella källor av information, 
såsom nyheter om destinationen i mass-media, information som är baserat 
på åsikter från vänner och släkt. Den inducerade föreställningen är baserad 
på kommersiella källor av information såsom olika former av 
marknadsföring och information från reseoperatörer och resebyråer 
(Beerli och Martı́n, 2004).  
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Det har visat sig att inom turismnäringen blir det av vikt att destinationen 
framstår som säker. För när den uppfattade risken till en plats ökar leder 
detta till en minskad efterfråga för att resa till platsen (Sönmez, 
Apostolopoulos och Tarlow, 1999). Risk relaterad till potentiella 
terroristattacker och politisk instabilitet har i tidigare studier visat sig vara 
faktorer som har mest påverkan i förhållande till förändrade avsikter till att 
resa, även bland erfarna resenärer (Sönmez och Graefe, 1998). Själva 
uppfattningen om en destination som riskfylld kan i vissa fall ha större 
betydelse än de faktiska förhållandena på platsen när det kommer till 
turisters resebeslut.  

3.2 Den koloniala blicken och representationen av ”den andre” 
Samhällen skapar en känsla av identitet genom att ett samhälle definierar 
ett annat samhälle som en konträr bild, upplevelse eller idé vilket resulterar 
i dualiteter (Nelson, 2005). Resenärer ser sannolikt saker som är 
annorlunda från vad de uppfattar som deras egna som ”de andra”.  
Processen av att tillskriva ”de andra” handlar om att representera ”dessa 
andra” – en process som involverar reflektion där ”andra” kulturer och 
miljöer beskrivs som allt annat ”vår” kultur inte är (Nelson, 2005). 
Turismrepresentationer av ”de andra” involverar ofta dualiteter såsom 
naturellt-artificiellt, exotiskt-familjärt och aktivt-passivt (Nelson, 2005).  
Edward Said (2000) beskriver i hans bok Orientalism om hur Väst 
historiskt har talat om och tillskrivit ”Orienten” i Öst som ”det annorlunda”.  
Inom ramen för detta har stereotypiska bilder målats upp av ett exotiskt 
men farligt och hotfullt Öst (Said, 2000).  

Semi-perifera och ex-koloniala destinationer är subjekt som representeras 
med grunder i koloniala historier och maktrelationer (Hammett, 2014). 
Bilder av dessa destinationer är grundade i deras historia vilket förstärker 
den stereotypiska representationen och förståelsen om platsen samt 
produktionen av den så kallade turist-blicken (Hammet, 2014). Urry (2011) 
talar om att den turistiska blicken (”the tourist gaze”) präglar 
turismkonsumtionen. Detta involverar att turister söker efter särskilda 
aspekter i natur och kultur som är distinkta, vilka betecknar en upplevelse 
som står i kontrast med vardagliga upplevelser. Platser, destinationer och 
natur är därmed valda inom ramen för den ”turistiska blicken” och dessa 
baseras på förväntningar om det exotiska och autentiska som har skapats 
genom olika representationer (Nelson, 2005). Historier av kolonialism och 
imperialism är fortfarande sammanbundna i uppfattningen om platser 
(Hammet, 2014). Västerländska attityder mot representationer av 
afrikanska länder (och människor) är historiskt åberopade genom 
diskurser av rasism och grymhet samtidigt som det finns lockelse finns det 
också en rädsla till kontinenten (Hammet, 2014).   
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Valentine (1989) menar att risk och fara är kulturellt konstruerat och att 
främmande miljöer är vanligtvis uppfattade som farligare än de redan 
bekanta. Detta leder in på det Pain (2000) talar om att det finns en generell 
tendens till att frukta de så kallade stereotypiska ”andra” där fördomar om 
dessa grundas i etnicitet, klass eller av annan karaktär vilkens närvaro 
hotar att skapa oordning i det traditionella livet och de traditionella 
värderingarna. De ”andra” kan därför uppfattas som skrämmande eller 
fruktade. Begreppet om de farliga ”andra” synliggörs i det geografiska och 
sociala avståndstagandet från hot som människor tar för att känna sig 
säkrare. Det finns ett antagande om att våld drabbar människor olik en själv 
på vissa platser som man själv väljer att inte befinna sig på eller som platser 
som besöks med aktsamhet (Pain, 2000). För resenärer så finns det en 
önskan att endera besöka eller undvika särskilda regioner baserat på 
människors mentala representationer om skillnaderna mellan ”hemma” och 
avlägsna områden. Några av representationerna kommer att handla om 
uppfattningar om säkerhet eller fara inom en region och risker som kan 
tänkas utgöras för besökare (Carter, 1998).   

Det skapas konstraster mellan platser vilket leder till att resenärer skapar 
en uppfattning om antingen identifiering och tillhörighet eller brist på 
sådan till vissa platser. Delar av denna identifiering kommer att relateras 
till risker som finns för besökare inom regionen. Inom forskningen 
diskuteras två möjliga former av känslor relaterade till bristen av 
tillhörighet, det första är spänning vilket leder till en dragning till de 
perifera delarna av en plats med en förhoppning att möta det oväntade och 
det antagna ”äkta” livet på plats.  Den andra känslan är rädsla vilket leder 
till att vissa platser undviks (Carter, 1998).   

3.3 Media  
Media har sin egen agenda och genom selektiv rapportering informeras 
läsare om människor och platser. Där media spelar en influerande roll i den 
sociala konstruktionen av verkligheten (Hammett, 2014). Enligt Hall (2005)  
har media en central roll när det kommer till att influera den allmänna 
opinionen och uppfattningen. Media har en påverkan på de politiska och 
sociala attityderna. Media tolkar problem, ger dem mer eller mindre 
signifikans genom mängden rapportering problemet får. Media fokuserar 
uppmärksamhet på specifika händelser. Den påverkar inte bara den 
allmänna opinionen, den spelar också en stor roll i att informera 
konsumenter om destinationers image samt transportssätt och deras 
relativa säkerhet och trygghet. Detta sker antingen genom att 
konsumenterna läst, hört, sett eller indirekt genom råd från vänner, släkt 
och andra källor (Hall, 2005). Det är viktigt att tillägga att det är en 
konkurrens mellan nyheter i den begränsade mängden medieutrymme, och 
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nya nyheter brukar vanligtvis ha större effekt än gamla. Till detta kan 
tilläggas att den objektiva faran för turister inte korrelerar med mängden 
av nyhetsrapportering som ett problem får. Till exempel är det större 
sannolikhet att dö i en bilolycka eller att få en tropisk sjukdom än att bli 
dödad eller skadad i samband med en terroristattack. Trots detta är det de 
exceptionella händelserna som oftast tycks få de största rubrikerna och 
därigenom influerar den allmänna opinionen (Hall, 2005).  Massmedia 
spelar en fundamental roll i terroristaktiviteter. Terrorister använder 
masskommunikationen som ett medel för att förmedla deras budskap till en 
större publik (Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014). Media i sin tur 
förmedlar information till allmänheten vid tid av kriser. Media är en 
kommersiell bransch likt många andra och därav söker efter att utöka 
marknadsandelar(Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014). Majoriteten av 
publiken anser att negativa även dramatiska rapporteringar vara mer 
intressanta än positiva nyheter. Media uppfattar detta fenomen och 
tenderar till att konsekvent lyfta de negativa aspekterna av verkligheten 
(Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014).  En konsekvens av detta är att 
medias exponering av terroristattacker påverkar den allmänna bilden av 
destinationer, turism och resande (Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014).  

Ett särdrag inom nyhetsproduktion och media är det överväldigande 
förtroendet som journalister ger till ett begränsat antal tjänstemän och 
andra legitimerade källor som systematiskt används genom nätverk av 
kontakter och förfaranden som källor och för att bekräfta fakta (Fairclough, 
2010). I dessa inkluderas regering, olika myndigheter, polisen, arbetsgivare, 
organisationer, fackföreningar, vetenskapliga och tekniska experter från 
universitet (Fairclough, 2010). ”Vanliga människor” används sällan som 
källor för fakta. Detta resulterar i en dominerande etablerad syn på världen 
som blir manifesterad i det textuella språket (Fairclough, 2010).   

Downs (1972) diskuterar att det blir av vikt att förstå relationen mellan 
media och konsumenterna genom den så kallade ”issue attention cycle”. 
Denna teori som har legat till grund för senare forskning har visat sig vara 
användbar för att se förhållandet mellan medierapporteringsmönster och 
den allmänna opinionen (Daw et al., 2013). Downs (1972) talar utifrån ett 
amerikanskt perspektiv men teorin är också applicerbart för denna studie. 
Enligt denna teori så deltar allmänheten i många problem på ett cykliskt 
sätt. Ett särskilt problem får stor uppmärksamhet under en kort period för 
att sedan gradvis försvinna ur allmänhetens fokus. Denna ”issue attention 
cycle” har visat sig vara viktig för att förklara relationen mellan inhemska 
och utländska politiska beslut och media samt nivån av allmänhetens 
intresse i specifika problem (Downs, 1972). Denna cykel består av fem steg 
vilka varierar i varaktighet och dessa fem händer oftast i denna följd; (1) 
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före-problemstadiet, (2) den alarmande upptäckten och euforisk entusiasm, 
(3) realisation och kostnaden för åtgärder (4) gradvis nedgång av 
intensiteten av allmänhetens intresse och (5) efter-problemstadiet. Under 
första stadiet existerar problemet enbart för experter och de som är direkt 
involverade, medan ett fåtal av allmänheten är medvetna om problemet 
som exempelvis möjliga hot mot Tunisien. I andra stadiet blir allmänheten 
uppmärksammad genom en dramatisk händelse såsom dådet mot 
Bardomuseet. I detta stadie får händelsen stor mediabevakning och 
allmänheten får en entusiasm och involvering i att ”lösa problemet” eller 
”göra någonting effektivt” inom en relativ liten tidsram. Inom tredje stadiet 
sprids gradvis realisationen av att kostnaden för att ”lösa problemet” 
kommer att kunna bli högt och att det kommer krävas uppoffringar från en 
stor del av populationen. Detta stadie består till stor del av att inse 
relationen mellan problemet och dess ”lösning” (Downs, 1972). I fjärde 
stadiet tappar problemet nyhetsvärde både för allmänheten och för media. 
Då inser allmänheten den fullständiga kostnaden för ”lösningen” samt att 
nya nyheter ersätter de ursprungliga nyheterna och fångar allmänhetens 
uppmärksamhet. I det sista steget har intresset för de ursprungliga 
nyheterna ersatts men förståelsen för problemet är annorlunda än i det 
första stadiet. Nu har olika organ tillsammans med nya rutiner och policys 
skapats för att lösa problemet (Downs, 1972).  

Avraham (2015) diskuterar att varje enskild negativ incident som händer 
påverkar turistflödet till en destination, tills dess att incidenten är 
bortglömd. Frekventa negativa incidenter kan orsaka att turismindustrin 
avtar helt för ett enskilt land (Avraham, 2015). Det svenska 
regeringskansliet (2015) hävdar att Mellanöstern och Nordafrika ofta 
framställs orättvist i media som enbart en konflikthärd, de uppger också att 
denna missvisande framställning ger en ofullständig bild av regionen. 
Avraham (2013) talar om att kriser, konflikter, terroristattacker och krig i 
Mellanöstern fått konstant mediabevakning. Dessa tragiska händelser har 
dramatiskt påverkat imagen av dessa länder i denna region genom åren.  
Avraham (2013) diskuterar att många beslutsfattare och marknadsförare 
känner sig hjälplösa och frustrerade av deras vetskap om landets negativa 
image och rykte och att de hävdar att de i allra flesta fall inte är baserade på 
väl grundad fakta. Givet att stereotyper inte är enkla att varken förändra 
eller förbise så står beslutsfattarna inom regionen Mellanöstern inför 
många utmaningar (Avraham, 2013).   

Media får därmed en stor inverkan på resebeslut. I en studie kring finska 
turisters uppfattning om risk och informationssamling utförd av Björk och 
Kauppinen-Räisänen (2011) visade det sig att beslut som involverar stor 
risk såsom en resa bidrar till en mer utökad informationssökning om 
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platsen. Där visade det sig att nyhetstidningar tillsammans med internet 
och vänner var de största källorna för information när ett beslut skulle 
fattas (Björk och Kauppinen-Räisänen, 2011). De turister som är i stor mån 
om att undvika risk tenderar att oftare använda nyhetstidningar 
tillsammans med andra källor än de som uppgav att hot om risk inte 
påverkade deras resebeslut (Björk och Kauppinen-Räisänen, 2011). 

4. METOD 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ ansats i form av en diskursanalys. 
Genom att använda diskursanalys som metodiskt verktyg granskas svenska 
nyhetsartiklar. Med avsikt att se hur det massmediala språket bidrar till 
produceringen och reproduceringen av den geografiska och sociala 
representationen av platsen, i detta fall Tunisien. Metodvalet föll på 
diskursanalys för den lämpar sig väl för textuell analys med syfte att belysa 
vilka ideologiska konsekvenser olika framställningsformer kan ha (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000). Kvalitativ analys ger möjlighet till en djupare 
förståelse för de situationer och händelser som beskrivs (Denscombe, 
2009), vilket är av vikt för denna uppsats. Denna del kommer inledas med 
en förklaring över diskursbegreppet samt en beskrivning av den 
diskursanalytiska metoden. Därefter följer en metoddiskussion där urval 
och datainsamling och reflexivitetsfrågor presenteras.  

4.1 Diskurs  

Diskursbegreppet definieras på ett flertal sätt, Winther Jørgensen och 
Phillips beskriver det som: 

 ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen(eller ett utsnitt av världen)”. 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 7).  

Diskurser handlar om hur språket är en handling som konstituerar den 
sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer). 
Genom språket bildas representationer och föreställningar och olika 
”sanningar”. Det är genom sociala konventioner som världen får betydelse 
och där särskilda ting och associeras till särskilda tecken (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000). Viktigt att notera är att betydelser inom 
språket ständigt förändras vilket gör att innebörden och meningen av vissa 
ting kan förändras och ses utifrån olika perspektiv. (Winther Jørgensen och 
Phillips, 2000).  

Inom ramen för detta tankesätt är världen en social konstruktion vilket 
härleder till olika sociala världsbilder med olika sociala handlingar. 
Handlingar är individuella och bundna till särskilda sammanhang men de är 
också institutionaliserade och socialt bundna och därmed till viss del 
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regelbundna och följer vissa mönster (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000). Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får också sociala 
konsekvenser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Ett flertal diskurser 
kan finnas och verka parallellt och mellan dessa pågår det en ständig kamp 
om rätten att bestämma ”sanningen”.   

Olika typer av media tillhör olika genrer, en genre är en samling av 
diskurser som har samhörighet, där språket är bundet till och konstituerar 
en del av en bestämd social praktik (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 
Ett exempel på genre är en nyhetsgenre. Diskursordningen är de 
sammanlagda diskurtyperna som används inom en social institution eller 
social domän. Inom varje diskursordning så finns det diskursiva praktiker. 
En diskursiv praktik beskriver hur text och tal produceras och konsumeras 
på ett bestämt sätt inom ramen för olika diskurstyper (Winther Jørgensen 
och Phillips, 2000). Varje genre spelar en särskild roll i konstruktionen av 
världsbilden och måste bli förstådd inom ramen för detta. Texter är 
reproducerade och vandrar mellan olika genrer vilket förändrar betydelsen 
av dessa. Genrer är sammankopplade och diskurser blir reproducerade 
omarbetade och motsägs (Eriksson, 2010).  

Eriksson (2010) talar om makten att representera, klassificera och tilldela 
någon eller något inom en särskild regim av representationer. Genom 
diskursanalysen så kan effekterna och konsekvenserna av representationer 
studeras, samt hur dessa representationer bidrar till att forma diskurser 
(Eriksson, 2010). Alla typer av texter inkluderat de från media och andra 
källor representerar, inrättar identiteter och relationer (Fairclough, 2010). 
Inom varje representation tas ett beslut om vad som ska inkluderas och vad 
som exkluderas, vad som ska framhävas och vad som hamnar i bakgrunden. 
När det talas om vilka ting som fungerar ideologiskt handlar det om att se 
till vilken representation som är vald över andra tillgängliga, och när 
identiteter och relationer är konstruerade på ett sätt och inte ett annat 
(Fairclough, 2010).   

4.2 Diskursanalys  

Diskursanalysen används med utgångspunkt att språk och text som 
används inte enbart är neutralt och informativt. Språket och den skrivna 
texten är i själva verket socialt konstituerat och en aktiv selektiv skapare av 
verkligheten (Denscombe, 2009).   

Diskursanalys är till stor del en språklig analys med en grund som bygger 
på att språket inte är neutralt och objektivt utan snarare har ett eget socialt 
liv och är subjektivt (Watt Boolsen, 2006). Det som ligger till grund för 
diskursanalysen är den premissen att vissa ord aktivt väljs och syftar till att 
ge en viss effekt (Denscombe, 2009). Forskaren ska genom diskursanalysen 
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försöka se det bakomliggande budskapet och det större sammanhanget som 
ligger till grund för språkvalet (Denscombe, 2009). Inom ramen för den 
kritiska diskursanalysen så talas det om ideologiska effekter där diskursiva 
praktiker medverkar till att dels skapa men också reproducera ojämlika 
maktförhållanden mellan olika sociala grupper och sociala klasser (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000). Van Dijk (1993) talar om maktstrukturer 
inom diskursen där vissa gruppers röster censureras vars åsikter inte hörs 
eller förbises. Dessa grupper blir då mindre dominanta i diskursen vilket 
betyder att andra grupper får större utrymme i skapandet av diskursen 
(Van Dijk, 1993).    

Målet med diskursanalysen är inte att avgöra vilka utsagor som är riktiga 
och vilka som är felaktiga. Winther Jørgensen och Phillips (2000) hävdar att 
det inte är möjligt att nå verkligheten utanför diskursen. Syftet med 
analysen är snarare att undersöka vad som faktiskt uttrycks i det talade och 
skrivna språket för att sedan urskilja mönster i olika utsagor. Därefter se 
möjliga sociala konsekvenser som dessa diskursiva framställningar får i 
verkligheten och vilka ”sanningseffekter” de skapar (Winther Jørgensen och 
Phillips, 2000). 

Användning av språket ses som en kommunikativ händelse som kan delas 
in i tre nivåer: 1) det är en text 2) det är en diskursiv praktik som innefattar 
produktion och konsumtion av texten 3) det är en social praktik. En 
diskursanalys ska bearbeta alla dessa tre nivåer. Först ska det ses till 
textens egenskaper (text) därefter ska produktions- och 
konsumtionsprocesser som associeras till texten (diskursiv praktik). 
Därefter ska den kommunikativa händelsen sättas in i det bredare sociala 
perspektivet (social praktik) (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).   

4.2.1 Analysmetod  

Det finns olika tillvägagångssätt att genomföra en diskursanalys men 
mycket handlar om att ”dekonstruera” datat (texten) för att exempelvis 
avslöja dolda meningar och förstärkta kulturella budskap (Denscombe, 
2009). Den syftar även till att synliggöra hur maktrelationer är 
konstruerade genom och inom diskursen (Eriksson, 2010). Trots att 
flertalet artiklar för analysen innehåller bilder som kan påverka läsare 
kommer i den här studien enbart det skrivna ordet att analyseras.  I denna 
uppsats kommer analysen gå tillväga genom att tillämpa diskursanalysen 
på två olika sätt.  

Inledningsvis används en form av tematisk diskursanalys av artiklar 
angående Tunisien under arabiska våren för att få en bild av medias 
återgivning av landet under den tiden. Detta kommer genomföras genom 
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att översiktligt studera artiklar under perioden för den arabiska våren för 
att hitta återkommande begrepp. Detta för att synliggöra hur Tunisien 
inramats och framställts i media under tiden för revolutionen, detta ligger 
till grund för den fortsatta analysen av artiklar kopplat till incidenten vid 
Bardomuseet och representationen av Tunisien i real tid.  Med hjälp av 
”kritiska diskursiva ögonblick” har denna periods artiklar granskats, detta 
analytiska verktyg kommer att beskrivas med djupgående senare i 
metodavsnittet.  

För att mer djupgående studera artiklarna relaterat till händelsen vid 
Bardomuseet har en form av kritisk diskuranalys använts.  Ramverket för 
analysen till denna uppsats är inspirerat från Carvalhos (2008) kritiska 
diskursanalys av media.  Denna form av analys arbetar utifrån två steg; 1) 
textuell analys 2) kontextuell analys. I den textuella analysen handlar det 
om att se till faktorer som exempelvis, utformning och struktur av artikeln, 
objekt, aktörer, språkval och grammatik, diskursiva strategier och 
ideologiska ståndpunkter. Inom den kontextuella delen så studeras dels 
skilda representationer om det enskilda problemet under samma tid samt 
den historiska kontexten (Carvalho, 2008).  

4.3 Urval och datainsamling   

Nedan kommer urval och datainsamling presenteras. Det fanns två skilda 
urvals- och analysprocesser. Den första är mer av en tematisk diskursanalys 
som utfördes för att få en överblick hur Tunisien historiskt sett har 
representeras i media sedan arabiska vårens början fram till 2014. Den 
andra inriktar sig till en mer djupgående kritisk diskursanalys för 
urvalsprocessen till de artiklarna för terrordådet vid Bardomuseet fram till 
tiden idag beskrivs.  

4.3.1 Urval till tematisk diskursanalys  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur media (re)producerar 
representationen av en plats. I denna studie har Tunisien i relation till 
terrordådet vid Bardomuseet valts som fallstudie. Anledningarna till valet 
av Tunisien var dels att landet ofta inkluderas i den vidare regionen av 
Mellanöstern vilket är en region som till i stor utstäckning framställs av 
media som ”farlig” och ”våldsamt” (Avraham, 2015). Dessutom är Tunisien 
ett land som förlitar sig till stor del på turistnäringen, vilken visat sig 
känslig för händelser såsom terrorism och politisk oro. En viss 
mediabevakning kan öka riskuppfattningen till landet (Sönmez, 
Apostolopoulos och Tarlow, 1999). Det blir då av intresse att få en 
förståelse för hur media skapar representationer av platsen.  

Inom ramen för denna studie blir det viktigt att se till intertextualiteten 
som syftar till historiens påverkan på en text och till textens påverkan på 
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historien då texter och inte minst i media bygger på tidigare texter som 
bidrar till historisk utveckling och förändring (Winther Jørgensen och 
Phillips, 2000). Det blir därför viktigt att se händelsen vid Bardomuseet i 
relation till den arabiska våren med dess konflikter för att få förståelse för 
den hur bredare diskursen går.  

Arabiska våren inleddes som nämnt i mitten av december 2010 och 
nyhetsrapporteringen om Tunisien under den perioden fram till idag har 
varit omfattande. Vid projekt som involverar en stor mängd data blir det av 
vikt att begränsa antalet artiklar att studera (Carvalho, 2008).  Trots att en 
stor del av medierapporteringen fokuserats till andra länder som också 
deltog i arabiska våren har jag valt att begränsa mig till att enbart se till de 
artiklar där Tunisien är huvudfokus. Jag är medveten om att rapporteringen 
av länder kring Tunisien också påverkar föreställningen av Tunisien då det 
finns en tendens till att generalisera bilder av regioner. 

För att begränsa antalet artiklar under en lång tidsperiod så kan en 
selektion av specifika tidsperioder väljas, så kallade ”kritiska diskursiva 
ögonblick” (Carvalho, 2008). ”Kritiska diskursiva ögonblick” är perioder 
som involverar specifika händelser som kan bestrida den redan 
”etablerade” diskurspositionen. Det finns olika faktorer som definierar 
dessa ögonblick, men det kan exempelvis vara politisk aktivitet eller socialt 
relevanta händelser.  

För att analysera hur Tunisien historiskt har representerats i media sedan 
inledningen av arabiska vårens har några ”kritiska diskursiva skeenden” 
(faktiskta händelser) valts ut därefter har dessa ”skeenden” diskursivt 
avgränsats till ”ögonblick” och tolkats i resultatet.  Det ”kritiska diskursiva 
skeendena” presenteras i tabellen nedan:  

Tabell 1: "Kritiska diskursiva skeenden" samt antalet publicerade artiklar per tidning i Mediearkivet Retriever  

Tidsperioder: 

Inledningen av 
revolutionen 
(2011-01-01 till 
2011-01-31) 

Första valet 
(2011-10-01 till 
2011-10-31) 

Första 
politikermordet(2013-
02-06 till 2013-02-10) 

Andra 
politikermordet 
(2013-07-25 till 
2013-07-30) 

Andra valet 
(2014-10-01 till 
2014-10-31) 

Antal 
publicerade 
artiklar:  283 31 9 16 26 
Antal från 
Dagens Nyheter 112 16 4 6 16 
Antal från 
Svenska 
Dagbladet 69 12 4 7 7 
Antal från 
Expressen 63 0 0 1 0 
Antal från 
Aftonbladet 39 3 1 2 3 
Antalet 
exkluderade 
artiklar 124 5 1 2 5 
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Inom varje tidsperiod har samtliga nyhetsartiklar lästs igenom och därefter 
tematiserats utifrån ofta förekommande begrepp för att få en bred 
förståelse för hur diskursen gick under dessa perioder. Nyhetsartiklarna 
som valdes ut för denna tematisering var valda utifrån databasen 
Mediearkivet (Retriever). Sökordet som användes var Tunisien, just valet av 
sökord skulle visa sig vara en aning bred antalet träffar per tidning visas i 
tabell 1. ”Tunisien” förekom i många olika sammanhang dels 
sportsammanhang men också i artiklar om grannländer som också 
genomgick revolutioner för tiden, då Tunisien ofta nämndes som en 
inspirationskälla till övriga revolutioner i regionen. Jag fann det 
problematiskt att förfina med andra sökord, vilket hade varit mer optimalt 
för att få en mer hanterlig mängd artiklar att arbeta med. Valet att enbart 
använda ”Tunisien” som sökord var för att se hur hela rapporteringen såg ut 
kring landet. Detta för att urskilja om det fanns artiklar som skrevs i positiv 
eller negativ bemärkelse.  

Första steget i en tematisk analys är relativt explorativ vilket involverar att 
studera olika koder och teman som återfinns i texten. Sedan blir analysen 
mer selektiv och urvalet reduceras i storlek och analysen fokuserar sedan 
på specifika teman (Heber, 2011). Vid första inläsningen så samlades 
artiklarna utefter rubriker och inledande paragrafer. Artiklar exkluderas 
vid de fall där de inte uppenbart handlade om händelser som pågick i 
Tunisien. Artiklar som inte var relevanta för studien såsom matchresultat 
exkluderades också. Antalet på de exkluderade artiklarna varierade från 
varje period för de ”kritiska diskursögonblicken”, dessa presenteras i tabell 
1.  

De tidningar som valdes för första analysen om arabiska våren var 
dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och kvällstidningarna 
Aftonbladet och, Expressen. Detta på grund av att dessa tidningar hör till de 
som har högst antal upplagor i Sverige samt att dessa har nationell 
spridning och når ut till en stor publik (Heber, 2011). Anledningen till att 
använda sig av både kvälls- och dagspress är dels för att se hur språkvalet 
skiljer sig, samt att ett flertal människor exponeras för den information och 
representation som framställs i samtliga av dessa tidningar (Heber, 2011) 
vilket kan påverka bilden av platsen. Viktigt att tillägga är att vissa 
tidskrifter kan vara mer tongivande än andra.  

4.3.2 Urval till kritisk diskursanalys  

För att välja de artiklar som skulle användas till den mer djupgående 
kritiska diskursanalysen till Bardomuseet så användes också Mediearkivet 
(Retriever). Sökordet som användes var återigen ”Tunisien”. Tidsperioden 
som användes för sökningen var 2015-03-18 till 2015-04-22. Inledningsvis 
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så var syftet att återigen använda tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen för min sökning. Antalet träffar var: 
52 varav 19 stycken totalt handlade enskilt om Bardomuseet och 5 av de 19 
artiklarna enbart var korta pressmeddelanden.   

Så för att utöka mängden data för analys så inkluderades all svensk press 
som finns tillgänglig i Mediearkivet för sökningen dock exkluderades TT 
nyhetsbyrå då detta material enbart är pressmeddelanden. Totalt fanns det 
708 tidsskrifter av olika karaktär. Antalet träffar blev 467, vilket var 
omfattande material att gå igenom. Så sökningen förfinades till att 
inkludera ordet ”Tunisien” samt ”Bardomuseet”. Detta innebar att antalet 
artiklar minskades till 239 från olika tidsskrifter, resultatet presenteras i 
bilaga 1. För att enklare överblicka antalet artiklar publicerad per dag så 
gjordes en indelning per dag och den presenteras i bilaga 2. Denna 
indelning möjliggjorde också för att se hur stor uppmärksamhet som det 
enskilda problemet fått.   

Enligt Carvalho (2008) så efter att tidsperioden för texter valts ut så ska 
texterna med ett öppet sinne läsas igenom övergripligt. Vid detta stadie så 
sker läsningen utan specifika frågor och hypoteser i tanken som kan 
begränsa analysen, detta kan i sin tur leda till intressanta resultat eftersom 
det tillåter identifikation av de mest signifikanta karaktäristiska av det 
studerade materialet (Carvalho, 2008). Analytikern ska också vara 
uppmärksam på rubriker och de en till två första paragraferna av samtliga 
texter (Carvalho, 2008).   

Detta genomfördes för samtliga 239 artiklar och det visade sig att flertalet 
av de publicerade artiklarna i ett flertal tidningar innehöll samma text som 
baserades på samma pressmeddelande. Det som skiljde dessa artiklar åt var 
i huvudsak rubriken som i många fall liknade varandra. Så efter läsningen 
valdes totalt 20 artiklar ut, dessa presenteras i bilaga 3. Ett fåtal av dessa 
artiklar är de som hör till de som reproducerats av pressmeddelanden, 
detta för att återge en text som figurerat i många av de olika tidningarna. 
Detta innebär också att det är ett flertal läsare som fått samma 
representation återgiven. De övriga artiklarna som valts hör till de som 
gjort någonting mer än enbart återgivit olika pressmeddelanden. Dessa 
består av dels krönikor, längre artiklar och debattinlägg. De blir då av 
intresse att studera dessa i form av ordval, inramning och representation 
för att se till vilka ”sanningseffekter” de möjligen skapar.  

4.4 Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning blir det av vikt att diskutera objektivitet och 
reflexivitet i tolkningsprocessen.  Denscombe uttrycker det på följande sätt:  
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”Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras 
från analysprocessen vid kvalitativ data” (Denscombe, 2009, sid. 384).   

Detta är ett faktum som är viktigt att ta hänsyn till när det kommer till 
kvalitativ forskning då den sätter en stor tillit till forskaren (Denscombe, 
2009). Jag är medveten om att mina referensramar och tidigare 
erfarenheter påverkar tolkningsprocessen. Det blir då av betydelse att hålla 
sig transparent i förhållande till materialet och ha ett öppet sinne 
(Denscombe, 2009). Inom ramen för diskursanalys så handlar det inte 
enbart om att studera textens innehåll utan också det som lämnas ute, det 
som är underförstått. För att kunna möjliggöra den typen av analys i denna 
studie så förlitar den sig på befintlig kunskap om samhället, kulturen, 
politiken etc. (Denscombe, 2009). Det finns svårigheter i att verifiera 
diskursanalysens metoder och fynd (Denscombe, 2009). Samtidigt är syftet 
med diskursen inte att undersöka varför saker och ting sägs eller skrivs, 
utan snarare att se till vad som faktiskt nämns i det skrivna språket. 
Därefter att se till vilka konsekvenser det skapar samt se till vilka 
påståenden som blir ”naturligt” accepterade som sanna (Winther Jørgensen 
och Phillips, 2000).  

5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den övergripande tematiska 
analysen för de publicerade artiklarna om Tunisien under den arabiska 
våren. Därefter följer resultatet av den mer djupgående kritiska 
diskursanalysen av de artiklar relaterat till incidenten vid Bardomuseet.  

5.1 Historisk representation 

Det ”kritiska diskursiva ögonblicket” för arabiska vårens början under 
tidsperioden 2011-01-01 fram till 2011-01-31 fick stor svensk medial 
uppmärksamhet. Antalet artiklar publicerade om Tunisien i tidningarna 
Dagbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet var totalt 283, 
varav 159 artiklar var direkt i relation till revolutionen i Tunisien (se tabell 
1). Efter att en övergriplig tematisering gjorts av dessa artiklar 
konstaterades att en stor del av medierapporteringen under den första 
tidsperioden handlade huvudsakligen om oroligheter. Omkring 60 artiklar 
fokuserade på våldsamma uppror, sammanstötningar mellan polis och 
demonstranter samt plundringar, skottlossningar, tårgas. Det 
rapporterades om avrådan för resa till Tunisien och oroliga turister. Vid 
sidan av oroligheterna så handlade majoriteten av artiklarna om de 
politiska omständigheterna, inledningsvis de bakomliggande orsakerna till 
revoltens början, vilka främst uppgavs vara bristande yttrandefrihet, höga 
matpriser, arbetslöshet och misstro till politikerna i landet och inte minst 
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misstron till presidenten Ben Ali och hans familj. Sedan kom mycket av 
rapporteringen att handla om de politiska följderna av revolten vilka var 
Ben Alis flykt, diverse avhopp från politiker men också spekulationer kring 
landets framtid samt kommenterarer om folkets resning.   

Det andra ”kritiska diskursiva ögonblicket” var tidsperioden 2011-10-23 till 
2011-10-31 vilket var tiden för det första valet till en konstituerad 
församling. Under denna period så publicerades 31 artiklar om Tunisien. De 
allra flesta artiklarna handlade om valet och deltagandet. I media 
rapporterades det översiktligt om ett historiskt fredligt och lugnt val. Ett 
flertal intervjuer med lokalbefolkningen presenterades där media ger ett 
sken av att det finns delade åsikter kring valresultatet och den fortsatta 
framtiden för Tunisien. Ett antal artiklar diskuterar att det finns oro bland 
vissa grupper att vinnaren av valet, Ennahda vilket är ett moderat 
islamistisk parti kan komma att inskränka de kvinnliga rättigheterna i 
Tunisien. Landet har sedan länge tillbaka haft en sekulär familjerätt med 
förbud mot månggifte samt rätt till skilsmässa och abort. Det uppgavs i 
media att Ennahda inte hade några planer på att röra dessa lagar men trots 
detta fanns vissa grupper som ändå uttryckte oro i samband med 
Ennahadas valvinst. Trots denna interna konflikt så var mycket 
uppmärksamhet riktat till glädjen att landet genomgått ett historiskt 
demokratiskt val.    

Det tredje ”kritiska diskursiva ögonblicket” består av två olika ”kritiska 
diskursiva skeenden”, dessa två är perioderna för det första och andra 
politikermordet. Tidsperioden 2013-02-06 till 2013-02-10 är strax efter det 
första politiska mordet under 2013. Under denna period har totalt 9 
artiklar publicerats om Tunisien. Under denna tidsperiod återgår medias 
fokus till att beskriva ett Tunisien präglat av oroligheter. Efter mordet på 
oppositionspolitikern Chokri Belaid handlar den mediala återgivningen 
återigen om våldsamma demonstrationer, strejker, tårgas och en fördjupad 
politisk kris. En artikel påtalar att turismen som har återhämtat sig sedan 
2012 hotas att återigen strypas om oroligheterna fortskrider. I artiklarna 
beskrivs det som att demonstrationerna är riktade till partiet Ennahada 
som anklagas ha kopplingar till mordet trots att partiet själva förnekar 
detta. Det uttrycks i media att det finns en spänning mellan grupperna 
sekulära och islamister och att framtiden är oviss för Tunisien.  

Perioden 2013-07-25 till 2013-07-29 beskriver tiden efter det andra 
politiska mordet under året 2013. Antalet artiklar publicerat under den här 
tiden är 16. Denna tidsperiods nyhetsrapportering påminner till stor del om 
den av tiden för det första politikermordet. Den inleds med ett politiskt 
mord av en oppositionsledare vid namn Muhammed al-Brahimi. Mordet 
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leder till stora demonstrationer och upphöjt missnöje från sekulära 
grupperingar mot partiet Ennahada där det finns anklagelser om 
kopplingar mellan de båda politiska morden. De oppositionella kräver 
under denna period partiets avgång. Partiet förnekar mordet och ett flertal 
anhängare som upplever anklagelserna som orättvisa har också 
demonstrerat. I och med denna händelse så uttrycker media som att landet 
är återigen försatts i en politisk kris.  

Det fjärde ”kritiska diskursiva ögonblicket” beskriver perioden 2014-10-01 
till 2014-10-31 vilket är tiden för det andra valet. Antalet artiklar som är 
publicerade under denna period är 26. Under denna tidsperiod summeras 
den arabiska våren i ett antal artiklar och där Tunisien till stor del beskrivs 
som ett land med en relativ lyckosam utgång trots de kriser landet 
genomgått under åren. Samtidigt ges det i media ett sken av att landet står 
inför ett flertal utmaningar. Framförallt nämns hotet från 
extremismgrupper där både den ökade rekryteringen till den Islamiska 
staten nämns samt att det finns militanta islamistgrupperingar som hotar 
att störa valprocessen, specifik utpekas islamiströrelsen Ansar-al-Sharia 
som också misstänks för de politiska morden under 2013. Utöver det yttre 
hotet så nämns de interna problem som kvarstår för landet att ta itu med, 
främst den höga arbetslösheten och säkerheten i landet.    

Efter och genom den arabiska våren kan det konstateras att bilden av 
Tunisien förändrats till viss del. Landet har gått från ett diktaturlikt 
samhälle till ett demokratiskt samt att landet öppnats upp med en ökad 
yttrandefrihet. Trots de framgångar landet åstadkommit så har media 
ständigt belyst den närvarande problembilden som i stora drag hävdas 
kvarstå i dagsläget. Tunisien beskrivs som ett land präglat av politisk 
instabilitet samtidigt som det brottas med stor arbetslöshet, bristande 
framtidstro och hotfulla extremist – och terroristgrupper. Trots att det inte 
uttrycks en direkt fara eller hot mot turister under den senare tiden för den 
arabiska våren så påverkar det ändå imagen av Tunisien som en 
turistdestination. Detta med det faktum att flertalet turister undviker 
destinationer som påvisas vara osäkra och politiskt instabila (Wall och 
Mathieson, 2006). Som tidigare nämnt så kan enbart en uppfattning om risk 
relaterat till terrorism ha en negativ effekt på efterfrågan hos turister 
(Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014).   

5.2 Bardomuseet och representation av Tunisien i real tid  

Antalet artiklar angående Tunisien och Bardomuseet som publicerades 
under tidsperioden 2015-03-18 fram till 2015-04-20 var totalt 239 (se 
bilaga 1). Incidenten fick inledningsvis en märkbar uppmärksamhet med 81 
publicerade artiklar första dagen efter dådet och 73 artiklar dagen därpå. 
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Dock går det att utläsa att redan efter tre dagar förlorar händelsen en del av 
medias intresse, då endast 7 artiklar publicerades den tredje dagen efter 
dådet (se bilaga 2).   

5.2.1 Massmedia och representation  

En slutsats som kan göras efter att ha studerat de utvalda artiklarna 
relaterat till incidenten vid Bardomuseet är hur makten att representera 
Tunisien är fördelat till enbart ett fåtal individer och institutioner. Den 
makten förfogas till stor del av journalister, politiker, professorer och 
uttalade experter inom området. Genom att se till vilka som citeras och 
vilka röster som dominerar i den mediala återgivningen blir det märkbart 
vilka som inkluderas och exkluderas i framställningen av Tunisien. Det 
tunisiska folkets röst lyser med sin frånvaro i rapporeringen kring 
händelsen och dess implikationer för landet. Vid olika tillfällen tar istället 
sig journalister friheten att representera och framföra deras tolkning av 
olika samhällsgruppers åsikter. Ett exempel på detta är när Erik Ohlsson 
spekulerar i Dagens Nyheter om möjliga anledningar till varför unga 
tunisier ansluter sig till extremistgruppen Islamiska staten;  

”Ett talesätt bland de unga i Tunisien säger att man kan välja på tre sorters 
död: av knark (i hemlandet), av drunkning (i Medelhavet ombord på en 
kapsejsad flyktingbåt) eller på slagfältet (i Syrien eller Irak som frivillig i en 
jihadistmilis). ” (Erik Ohlsson, Dagens Nyheter, 2015. Sid 14-15 ). 

Detta citat talar om och för en betydande del av befolkningen och målar upp 
en bild av att majoriteten av den yngre generationen innehar en bristande 
framtidstro. I samband med att en grupp representeras medföljer det en 
samhällsbild, då gruppen beskrivs i kontrast till andra grupper. De unga i 
Tunisien har omnämnts och representerats återkommande i media sedan 
arabiska vårens början. De omnämns för att vara de som var den 
pådrivande kraften i revolutionen. Samtidigt så framstår denna grupp i 
media som en utsatt grupp med bristande framtidsutsikter gällande karriär 
och arbete.   

5.2.2 Det större motivet  

Redan initialt efter terrordådet så finns det ett behov hos media att finna 
orsakerna och motiven till detta dåd. Flertalet av de publicerade texterna 
tycks ha en tydlig bild för vad som ligger till grund för attentatet och de 
olika artikelförfattarna tycks sig ha liknande hypoteser kring motivet. 
Samtliga är överens om att dödandet av turisterna var ett medel för att 
framföra ett större budskap:  

”Inte för att de båda terroristerna hade något personligt emot de japaner, 
italienare, colombianer, polacker och andra som de mördade. Deras salvor 
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var riktade mot hjärtat i den tunisiska ekonomin. Och mot de demokratiskt 
valda politiker som just då satt samlade i parlamentsbyggnaden strax intill 
för att debattera skärpta lagar mot islamistisk terrorism” (Daniel Rydén, 
Sydsvenskan, 2015. sid 12).  

Mattias Areskog (2015a) citerar Eric Goldstein från Human Rights Watch;  

”Dagens blodiga attack riktade sig inte bara mot turister och tunisier, men 
även mot det toleranta och fria samhälle som tunisierna har kämpat för att 
bygga upp under de senaste fyra åren” (Mattias Areskog, Sydsvenskan 2015 
a sid.12).   

Med dessa ord kommer dådet att handla om mer än ett hot mot den 
specifika gruppen ”turister”, det uttrycks som ett hot mot hela landet 
Tunisien. I den publicerade texten så kommer det att handla om att 
beskriva de processer som föranlett till att dådet skett, samt hur detta dåd 
ses som en konsekvens av andra bristande strukturella faktorer inom 
samhället, såsom de politiska oroligheterna som följde efter den arabiska 
våren, den höga ungdomsarbetslösheten och turbulensen i grannländer 
som exempelvis Libyen.  

5.2.3 Det politiska klimatet och det inre och yttre hotet 

Som tidigare nämnts går det inte att se händelsen vid Bardomuseet isolerat 
från de konflikter som skett under arabiska våren. Detta blir tydligt i 
retoriken som förekommer i media. Flertalet av artiklarna antyder att de 
politiska oroligheterna och som pågått inom området de senaste åren har 
lett till ett ökat hot i form av extremism, jihadistgrupper och etablering och 
utökad rekrytering av terroristgrupper. Det är en splittrad bild som målas 
upp i media av det politiska Tunisien. I den mediala återgivningen uttrycks 
dels Tunisien som ett framgångsexempel från den arabiska våren på grund 
av att revolutionen lett till en demokratisk process samt landets arbete med 
kvinnliga rättigheter. Samtidigt så framställs också bilden av Tunisien som 
ett land med svagheter och strukturella problem med exempelvis hög 
ungdomsarbetslöshet och ett lågt politisk engagemang, som lett till att 
flertalet unga sökt sig till extremistgrupper i grannländer. Gunilla Von Hall 
skriver i Svenska Dagbladet om situationen i landet på följande sätt:  

”Landet var den första nordafrikanska nation som störtade sin diktatoriska 
regering 2011, vilket blev starten på arabiska våren. Då sågs det som en 
framgångshistoria. Men därefter har landet blivit en grogrund för 
islamistiska extremister och terrorgruppen Islamiska staten” (Gunilla Von 
Hall, Svenska dagbladet, 2015 sid. 10).  

Tunisiens relation till gruppen Islamiska staten får ett särskilt fokus i 
media. Islamiska staten är den gruppen som senare tar på sig terrordådet 
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vid Bardomuseet. Media riktar stor uppmärksamhet till det betydande 
antalet tunisier som anslutit sig till Islamiska staten i Syrien och Irak.  
Tunisien framställs som det land varifrån flest utländska stridande kommer 
ifrån. Media belyser detta genom olika formuleringar i artiklarna: 

”Tretusen tunisier har rest till Syrien och Irak för att slåss för IS. Detta gör 
Tunisien till den främsta leverantören av jihadister, i förhållande till 
folkmängd” (Daniel Rydén, Sydsvenskan, 2015 sid. 12).   

Ohlsson beskriver det liknande som:  

”För det är ett känt faktum att jihadistgrupperingar som Islamiska staten(IS) 
har ett starkt fäste i Tunisien. Ja, i själva verket är Tunisien ledande 
”exportör” av islamistiska krigare och terrorister” (Erik Ohlsson, Dagens 
Nyheter, 2015 sid 14-15).  

Detta menar artikelförfattarna bidrar till ett ökat säkerhetshot mot 
Tunisien. Ordvalen ”exportör” och ”leverantör” är intressanta, med dessa 
ord uppfattas Tunisien som en aktiv och tillsynes uppmuntrande part i 
Islamiska statens rekrytering. De skapar till synes en föreställning om att 
Tunisien är en drivande aktör i processen genom vilken terrorister och 
extremister formas. I några av artiklarna målas det dessutom upp en bild av 
Tunisien som den svagare parten gentemot terroristgrupperna. I artiklarna 
nämns aspekter såsom:  

”Den snabba ökningen av våldsamma extremistorganisationer i Tunisien 
sedan 2011, särskilt gruppen Ansar-al Shari’a, utgör ett allvarligt 
säkerhetshot för den postrevolutionära regeringen som saknar erfarenhet av 
kontraterrorism, enligt 2014 års rapport från USA:s myndighet för 
kontraterrorism” (Gunilla Von Hall, Svenska Dagbladet, 2015, sid. 10).  

På samma sätt resonerar Daniel Rydén:  

”Tunisien har en av regionens minsta arméer, och dess militärer har mycket 
liten erfarenhet av terroristbekämpning” (Daniel Rydén, Sydsvenskan, 2015, 
sid 12).  

Dessa citat medför till en bild av ett handfallet Tunisien mot dess kamp mot 
den ökade extremismen både inom och utanför landets gränser. Tunisien 
beskrivs i de båda citaten som oerfaret när det kommer till 
terrorismbekämpning, vilket journalisterna belyser som ett svaghetstecken 
inför det terrorhotet som landet är utsatt för. Generellt sett så målas 
terroristgrupperna i området och inte minst Islamiska staten upp i media 
som grupper som innehar en stor makt att utgöra förödelse. Islamiska 
staten och dess aktioner får en betydande uppmärksamhet av media och 
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ofta så framförs dess budskap i den mediala återgivningen. I och med 
attentatet vid Bardomuseet väljer ett antal artikelförfattare att direkt citera 
terrorgruppernas egna ord och framföra dess åsikter. I de publicerade 
artiklarna tycks terroristgruppernas röster och budskap få mer utrymme 
framför rösterna hos den lokala befolkningen i Tunisien.  

5.3 Konsekvenser för turismnäringen 

I majoriteten av de artiklarna relaterat till Bardomuseet så finns det 
spekulationer eller antaganden om vilka konsekvenser inom 
turismnäringen terrordådet kommer att innebära. Nästintill samtliga 
artiklar ser en negativ utveckling inom turismbranschen samt en oviss 
framtid, nedan följer några exempel på hur författarna spår framtiden: 

”Terrordådet i Tunis kommer högst sannolikt att få återverkningar för den 
svaga återhämtning som kunnat skönjas inom turistindustrin” (Erik Ohlsson, 
Dagens Nyheter, 2015, sid 14-15).  

Mazzarella talar om framtiden inom kryssningsbranschen:   
”Vår taxichaufför lär få rätt: de stora båtarna kommer inte tillbaka, vilket 
drabbar både honom och berberkvartetten – liksom de flesta av de 400 000 
landsmän som jobbar inom turistindustrin”(Merete Mazzarella, Sydsvenskan 
2015, sid 17).  
 
Ord såsom ”högt sannolikt ” och ”lär” visar på hur media använder sig av så 
kallade diskursiva strategier för att vidmakthålla diskursen. En diskursiv 
strategi är en form av diskursiv manipulation av verkligheten som utövas 
av sociala aktörer som exempelvis journalister för att nå vissa mål och detta 
kan vara mer eller mindre avsiktligt (Carvalho, 2008). Genom dessa ord 
hävdar de olika journalisterna att händelsen definitivt kommer utgöra en 
förlust inom turismnäringen. Trots att majoriteten av artikelförfattarna är 
överens om att händelsen kommer innebära negativa konsekvenser för 
Tunisien finns det också de som påtalar att Tunisien kan återhämta sig, men 
att det krävs omfattande insatser, Daniel Rydén uttrycker det som:  

”Tunisiens framtida stabilitet beror på om den ekonomiska tillväxten kan 
fortsätta och den förutsätter att landets ordningsmakt kan skapa en 
verklighet som stämmer överens med Vings hemsida: i Tunisien badar du vid 
några av Medelhavets finaste stränder, gör spännande resor i Saharas 
mäktiga öken, besöker kulturminnesmärken som Kartago och fyndar mattor, 
läderarbeten och mässing i städernas gyttriga basarer” (Daniel Rydén, 
Sydsvenskan, 2015, sid 12).  

Detta citat är talande i den bemärkelsen att det belyser hur det oroliga 
politiska klimatet överskuggar den positiva bilden av Tunisien som en 
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turistdestination med goda kvalitéer. Artikelförfattaren tycks påstå att den 
verkligheten som Ving framställer om Tunisien inte stämmer överens med 
den verklighet som författaren ser i dagens läge. I citatet ovan utesluter den 
ena verkligheten den andra, den negativa och den positiva bilden av 
Tunisien kan inte samexistera eller verka parallellt med varandra.  

6. DISKUSSION   

Efter att ha studerat den mediala återgivningen av Tunisien kan det 
konstateras att det finns svårigheter för det enskilda landet (destinationen) 
att själv styra över bilden som framställs gentemot övriga världen. Detta 
med grund i det som Hammet (2014) hävdar att media har ett stort 
inflytande i hur människor socialt konstruerar världen, platser och dess 
människor. Just medias betydande makt blir problematisk med hänsyn till 
hur media produceras.  Först och främst medias tendens till att kapitalisera 
på andra platsers katastrofer där det negativa överskuggar det positiva 
(Seabra, Abrantes och Kastenholz, 2014). Detta har varit tydligt under hela 
studiens gång från arabiska vårens början fram till nyhetsrapporteringen 
idag. Det som framförallt hamnar i framkant och det som inbringar stora 
rubriker är oroligheter, kravaller och terrorism. Att vi som 
mediakonsumenter hela tiden exponeras för denna typ av nyheter kommer 
högst sannolikt innebära en påverkan på hur vi ser på och talar om landet 
och destinationen Tunisien.   

Detta härleder in på det Fairclough (2010) belyser om det tveksamma 
sättet media sätter sin tilltro till ett fåtal individer och institutioner som 
källor för fakta. Denna praktik visar sig även vara sann för denna studie, det 
handlar inte enbart om de fåtal som citeras och lyfts fram i texterna men 
också medias benägenhet att reproducera andra journalisters texter och 
ord och inte minst reproduktionen av pressmeddelanden. Detta är en del av 
den diskursiva ordningen på det sättet att media tillhör en viss genre där 
diskurser ofta reproduceras på ett bestämt sätt (Eriksson, 2010). Det blir 
också problematiskt i vilka som får lov att representera platsen, i fallet för 
Tunisien så tycks de lokala människornas röster undertryckas och istället 
överlåts företrädet till experter från andra geografiskt och socialt 
lokaliserade platser. Detta fenomen är inte nytt med den insikten att media 
sällan ser ”vanliga människor” som en relevant källa för fakta (Fairclough, 
2010).   

Faktumet att journalisterna som författat artiklarna i denna studie kommer 
från ett västerländskt land och har till uppgift att rapportera om ett land 
som ligger perifert i en del av världen som historiskt har representerats 
med grunder i koloniala historier ger sig uttryck i studien (Hammett, 2014).  
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Tunisien är dels ett afrikanskt land som också inkluderas i det vidare 
begreppet Mellanöstern som båda har varit objekt för stereotypa 
representationer om att framställas som den ”farlige andre”. Denna 
metadiskurs som funnits sedan långt tillbaka ger avtryck i hur västerländsk 
media talar om Tunisien. Det har blivit en socialt accepterad sanning att 
dessa områden karaktäriseras som farliga. Detta tas också i anspråk i 
meningar som beskriver Tunisien som ”leverantör” eller ”exportör” av 
terrorister och jihadister, precis som att en stor grupp tunisier föds upp och 
socialiseras till att bli våldsdyrkare. Detta upplevs också som ett sätt att 
inrätta vissa identiteter som påstås ha större benägenhet att ansluta sig till 
terroristgrupper. Det blir farligt att kategorisera människor på detta sätt. 
För i samma stund som Tunisien representeras som ett land varifrån ett 
betydande antal terrorister kommer ifrån blir det också nära till hands för 
sociala grupper att på ett rasistiskt sätt generalisera och likställa bilder och 
representationer om att terrorister ser ut på ett visst sätt, agerar på ett visst 
sätt och har ett visst (bestämt) ursprung.  

Ett annat märkbart inslag relaterat till terrorism, media och representation 
är den relationen som Seabra, Abrantes och Kastenholz (2014) belyser där 
massmedia och terrorister livnär sig på varandra. Jag förvånades själv 
under studiens gång hur pass mycket plats och uppmärksamhet som riktas 
till dessa våldsverkande grupper. Om nu motivet är att framföra sitt 
budskap genom brutala dåd som det vid Bardomuseet så lyckas tyvärr 
terroristgrupperna med detta, mycket tack vare medias hjälp som framför 
gruppernas egna ord till en internationell publik. Frågan som följer är hur 
mycket mediautrymme som är rimligt att tillägna dessa grupper. Det blir av 
vikt att belysa dess existens men kanske inte att förstärka deras position 
genom att bygga på deras redan önskade bild om att vara en grupp som 
besitter en betydande makt.  

Det som framgår i studien är också medias och allmänhetens tendens till att 
engagera sig i problem på ett cykliskt sätt (Downs, 1972). Det är nästintill 
överraskande hur pass litet mediautrymme som ägnas åt händelsen vid 
Bardomuseet, redan efter den tredje dagen efter händelsen svalnar 
intresset drastiskt. För att förstå detta fenomen handlar det också om att se 
till händelser som sker parallellt den enskilda händelsen i övriga världen, 
då media dras till de mest spektakulära händelserna för tiden (Hall, 2005). 
Problemet med detta förfarande att hastigt gå från en dramatisk händelse 
till en annan är samtidigt att en problematisk händelses ”lösning” sällan 
belyses i media.  Som vid den av terroristattacken i Bardomuseet, 
inledningsvis exponeras läsare för stora rubriker om en blodig attack i ett 
terroristdrabbat Tunisien som nu befinner under ett stort hot.  Den tredje 
dagen efter händelsen kan vi se en minimal notis om att gärningsmännen 
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gripits och att sex högt uppsatta polischefer får avgå som en konsekvens av 
den bristande säkerheten. Det finns orsaker att tro att dessa notiser om en 
slags upplösning förbises lätt för läsare. En konsekvens av den bristande 
förmågan hos media att uppmärksamma problemens utgångar är möjligtvis 
att läsare blir kvar i tron om att ett problem kvarstår olöst i landet. Detta 
kommer också påverka den viktiga uppfattade säkerheten om landet som 
en turistdestination och därmed också påverka turistflödet in till landet 
(Sönmez och Graefe, 1998).   

Att investera i en resa kräver en hög involvering ifrån resenärer, och det 
blir problematiskt för destinationsmarknadsförare att hävda sig då 
resenärer söker information om platsen genom olika typer av källor (Beerli 
och Martin, 2004). Om media speglar en annan mer osäker bild än vad 
resekatalogen visar blir det nära till hands att anta att den turisten som vill 
undvika risk kommer överväga sitt resebeslut mer noggrant(Björk och 
Kauppinen-Räisänen, 2011). Nyhetstidningar blir då en källa som turisterna 
vänder sig för information om platsen. Om rapporteringen kring platsen är 
ensidigt negativ och antyder en farlig verklighet på plats med hot om 
terrorism leder det högst sannolikt till en ökad riskuppfattning hos 
resenären. Om ”exotiskt” och ”autentiskt” förbyts med farligt och osäkert så 
blir destinationen inte längre tilltalande inom ramen för den ”turistiska 
blicken”.    

Att studera medias framställning av olika händelser och platser blir av 
största vikt då den visat sig ha influens på den allmänna diskursen och den 
allmänna opinionen. Det blir också intressant att studera media då den 
bygger och förstärker olika diskurser som redan existerar i samhället. Det 
är en tvåvägs relation och genom att studera media framkommer också en 
indikation på vilka problem som uppmärksammas i samhället.   

7. SAMMANFATTNING   

Den 18:e mars 2015 skedde en terroristattack mot den kända 
turistattraktionen Bardomuseet i Tunisiens huvudstad Tunis. Ett flertal 
turister dödades i attentatet och i media uttrycktes det att dådet skulle leda 
till en ytterligare nedgång av turismen som redan drabbats av tillbakagång 
som en följd av de politiska oroligheterna som uppstod i samband med den 
arabiska våren. Detta antagande bygger på den insikten att turism är en 
bransch som är känslig gentemot externa och interna chocker såsom 
terroristattacker då turister är mån om deras säkerhet när de ska till att 
resa. Media har visat sig ha en stark position i framställningen av bilden av 
platsers samtidigt som det finns en tendens för media att lyfta de 
exceptionella händelserna till sin spets vilket kan innebära att turister har 
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uppfattar en större risk än vad den faktiska situationen är på plats. Syftet 
med denna studie var att åskådliggöra hur den mediala återgivningen såg ut 
de närmaste dagarna efter attacken mot Bardomuseet för att se om och hur 
media (re)producerar bilden av Tunisien som ”riskfyllt” i förhållande till 
politisk oro och terrorism. De frågeställningarna som denna uppsats avsågs 
till att besvara var; hur Tunisien framställs som destination sedan arabiska 
vårens början samt se hur den mediala framställningen såg ut dagarna efter 
attacken vid Bardomuseet och vilka framtida konsekvenser i 
turismnäringen media anser sig vara.  

Två typer av diskursanalys användes som metodiskt verktyg för besvara 
studiens frågeställningar. Först användes en mer övergripande tematisk 
diskursanalys för att analysera hur Tunisien framställts historiskt i media 
sen arabiska vårens början. Urval för dessa artiklar genomfördes med hjälp 
av så kallade ”kritiskt diskursiva ögonblick” vilket är olika händelser som 
kan ge en förändring i diskursen som exempelvis olika politiska händelser. 
Efter detta så studerades dessa artiklar utefter vanligt förekommande 
begrepp. Den andra typen av diskursanalys som användes var en mer 
djupgående analys av artiklarna relaterat till incidenten vid Bardomuseet 
där texterna analyserades utefter olika faktorer såsom aktörer, objekt 
texters layout etc.   

Resultatet visar att det finns en del problematik i hur media framställer 
bilden av platsen. Detta med grund i att media har en tendens till att främst 
fokusera på att återge en negativ bild av verkligheten där endast ett fåtal 
kommer till tals i representationen för den enskilda platsen. Ytterligare 
problematik som visar sig är hur den koloniala blicken färgar debatten och 
den mediala återgivningen av platser som är lokaliserat i ”Öst”.  Den 
mediala bilden som visas utåt mot omvärlden är ofullständig och spär på 
stereotypiska bilden om de ”farliga andra” och Mellanöstern som enbart en 
konflikthärd.  

Nyckelord: diskurs, massmedia, turism, terrorism  
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