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Sammanfattning 
 
Turistindustrin är en viktig industri ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som den är mycket 
sårbar för negativa händelser som sker runt om i världen. Då information och nyheter sprids 
snabbare än någonsin, på grund av den enkelhet som finns att ta till sig information, är det lätt 
att destinationers image påverkas av det som förmedlas via media. Föreliggande studie 
fokuserar därmed på att, ur ett producentperspektiv, försöka kartlägga på vilket sätt som 
destinationers image påverkas av negativ nyhetsrapportering. Detta görs genom att erhålla en 
förståelse kring vad det är som gör att en image förändras. Samtidigt ligger ett fokus på att 
försöka förstå om olika strategier tillämpas av researrangörer för att förändra destinationers 
image samt om de arbetar med att hantera medias påverkan på destinationers image. Det med 
ambitionen att erhålla en kunskap kring vad som kan göras för att minska att resmönster 
påverkas i lika stor utsträckning som det gör idag.  
  
För att göra detta fokuserar studien på följande forskningsfrågor:  
  

• Hur påverkas destinationers image av negativ nyhetsrapportering?  
• Finns det några strategier som researrangörerna tillämpar för att förändra en 

destinations image och i så fall vilka? 
  
De slutsatser som studien kommer fram till är följande:  
  

• Destinationer påverkas av negativ nyhetsrapportering till följd av att personer 
påverkas av det media rapporterar om. 

• Destinationer påverkas i olika utsträckning beroende på dess internationella status, 
geografiska läge, resenärernas familjära känsla gentemot platsen samt själva 
händelsens karaktär.  

• Alla individer påverkas olika av massmedias rapportering, beroende på tidigare 
erfarenheter och kunskap om platsen. 

• Alla kriser och händelser kräver olika strategier, både storleksmässigt och beroende på 
vad för typ av händelse som inträffat. 

• Researrangörer hjälper destinationer under en kortsiktig period men under ett längre 
perspektiv så anpassar sig researrangörerna främst till efterfrågan på marknaden. 

• Det är en skör balansgång vad gäller att tillämpa externa aktörer vid arbetet med att 
förändra destinationers image.  

• Baserad på situation tilltas olika marknadsföringsstrategier i form av kampanjer, 
annonser och rabatter, vilket kortsiktigt kan påverka att försäljningen ökar och 
resmönster påverkas. 

• Ansvaret ligger hos oss människor hur vi erhåller rätt information via rätt kanaler som 
följaktligen påverkar våra uppfattningar och därmed destinationers image.   

  
Nyckelord: destinationsimage, researrangör, massmedia, strategier, resmål, destinationer, 
negativ nyhetsrapportering  
  



	

Abstract  
 
The tourist industry is important to the industry economically. But at the same time it is very 
vulnerable to negative happenings and events from around the world. Since information and 
news is spreading faster than ever before, and due to the simplicity there now is to take parts 
of the information about a destination, it is easy for the destinations image to be affected 
badly by what is being mediated throughout the media. This study therefore aims to map out 
in what ways destinations images are affected by negative news, reporting through a producer 
perspective. This is done by examining what there is that makes an image change. At the 
same time this study focuses on trying to understand if different strategies are being used by 
tour operators in order to change the image of destinations and if they are trying to handle the 
media's effect on such image. Therefore the ambition is to gain knowledge about what can be 
done to minimize the effect media has on travel patterns and reduce the extent there is today. 
 
In order to do this, the following study focuses on these two research questions: 
 

• How is destinations images affected by negative news reports?  
• Are there any strategies that travel agencies apply in order to change destination 

images, and in that case which? 
 
The conclusions that can be drawn are following:  
 

• Destinations are affected by negative news reports because people are affected by 
media reportings. 

• Destinations are affected to various degrees depending on its international status, 
geographical location, travelers' family feelings towards the place and the nature of the 
event itself. 

• All individuals are affected differently by the media reportings, depending on previous 
experience and knowledge of the site. 

• All crises and events require different strategies, both in size and depending on what 
type of event that has occurred. 

• Tour operators help destinations in the short term rather than the longer term 
perspective, as tour operators adapt primarily to market demand. 

• It is a tough balance in terms of applying external factors in the process of changing 
the image of destinations. 

• Based on situation, different marketing strategies are used in the form of campaigns, 
ads and discounts, which can shortly affect sales and travel patterns. 

• The responsibility lies on each individual and how we get the right information 
through the right channels, which consequently affects our perceptions and thus the 
image of destinations. 

 
Keywords: Destination image, tour operator, media, strategies, destinations, destinations, 
negative news reporting   
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1.0 Inledning  
	
Följande avsnitt har för avsikt för läsaren att erhålla en inblick i ämnesval för föreliggande 
studie, där en bakgrund till ämnet presenteras samt dess problematik som ligger till grund för 
syfte och problemformulering.   
 ___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Turistindustrin är en av de viktigaste industrier i världen sett ur ett ekonomiskt perspektiv, 
men samtidigt är turismen också en av de mest känsliga och sårbara industrier för kriser och 
katastrofer (Mair et al., 2014). Under de senaste decennierna har turistindustrin påverkats av 
en rad händelser såsom terroristattacker, politisk instabilitet, ekonomisk lågkonjunktur samt 
hot och naturkatastrofer (Mair et al., 2014). En naturkatastrof kan från början få betydande 
uppmärksamhet i media under en kort och intensiv period. Däremot kan effekten av fortsatt 
och oavbruten mediaexponering kring upplopp, mord eller politiska oroligheter kan däremot 
fortsätta under en längre tid. Det kan på så vis ha en mer fördröjd inverkan på den upplevda 
imagen turister har om en destination (Beirman, 2002). Således kan större negativa händelser 
leda till att en destination får en negativ och oattraktiv image som i sin tur kan påverka 
anseendet för ett helt land eller ett resmål (Avraham, 2016; Mair et al., 2014).  
  
Begreppet “image” är frekvent använt inom marknadsföring och anses vara en viktig faktor 
för en destinations framgångar (Vitouladiti, 2013). Enligt Kotler et al. (1994) som citeras av 
Vitouladiti (2013) definieras image enligt följande, “The image of a place is the sum of 
beliefs, ideas and impressions that a person holds of it”. Enligt Avraham (2016) definieras 
image utifrån Oxfords ordbok som det generella intrycket som en person, organisation eller en 
produkt presenterar till allmänheten. Inom turismen är det vanligt att prata om 
“destinationsimage”, vilket Pan & Li (2011) definierar som “helhetsintrycket av en plats”. 
Tasci & Gartner (2007) förklarar att en destinationsimage har en stor påverkan på turismen 
och menar att det beror på dess inverkan på såväl utbudssidan som på efterfrågesidan och 
formas av olika insatser. Oavsett hur begreppet definieras så framgår det att en destinations 
image är en viktig faktor vid val av vilken destination resenärer vill besöka (Jalilvand, 2016). 
Det slutar många gånger med att valet av resmål blir den destination som har den mest 
positiva imagen (Jalilvand, 2016). Avraham (2016) menar på att det finns många akademiker 
och yrkesverksamma människor som lyfter fram en stark koppling mellan en positiv image 
och fortsatt tillväxt inom turismen. Däremot kan en positiv destinationsimage förstöras och 
överskuggas av våldsamma situationer vilket kan resultera i att turismen sakta avtar i landet 
(Avraham, 2016; Mair et al., 2014).  
  
Även Wang et al. (2015) diskuterar begreppet image och påstår att image formas över en 
längre tid och påverkas av olika informationskanaler såsom massmedia och populärkultur. 
Som ett resultat av massmedias intresse för negativa nyheter tenderar kriminalitet, olyckor 
och andra katastrofer att dominera en stor plats av medias nyhetsrapportering från en 
destination (Lindström, 2005). Det influerar således resenärer, potentiella resenärer och andra 
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individer (Potter, 2011). Anledningen till massmedias stora påverkan på människor, förklarar 
Potter (2011), beror på att människor ständigt är exponerade för dess informationsflöde vilket 
i sin tur påverkar individers tankebanor, känslor och beteende. Därav är det viktigt att påverka 
resenärer genom olika informationskanaler (Jalilvand, 2016). Däremot finns det forskning 
som ställer sig mer tveksamma till detta (Mercille, 2005), men enligt Jalilvand (2016) finns 
det en traditionell syn på att massmedia anses vara en viktig informationskanal för att påverka 
och influera konsumtionsbeteenden.  
  
Tidigare forskning inom ämnet fokuserar främst på hur massmedia påverkar destinationers 
image, hur individer påverkas vid val av resmål (Jalilvand, 2016; Potter 2011; Mercille, 2005; 
Wang et al., 2015; Zeng & Gerritsen, 2011; Castelltort & Mäder, 2010; Lindström, 2005; 
Stepchenkova & Eales, 2011), hur destinationer återhämtat sig efter katastrofer eller kriser 
(Mair et al., 2014) samt hur marknadsförare för ett visst land försöker rädda destinationens 
image för att få tillbaka turistströmmarna till landet (Avraham, 2016; Avraham & Ketter, 
2008b; Beirman, 2002; Baral et al., 2004). I de sistnämnda studierna är marknadsförarnas 
strategier bara kopplade till en specifik destination och därmed är de således beroende av att 
turister vill besöka just det landet. Däremot nämner de inte något om de marknadsförare vars 
uppgift är att förmedla flera destinationer som researrangörer exempelvis gör. Därmed belyser 
de inte huruvida researrangörer arbetar för att stärka upp en destination vars image har 
påverkats av massmedia och i så fall hur det arbetet går till.   
  
Ovanstående diskussion tyder således på att det finns en kunskapslucka kring 
researrangörernas existerande eller icke existerande arbete med destinationsimage i tidigare 
forskning. Detta trots att medias förmedlande roll vid en rad olika händelser ständigt varit ett 
bekymmer för marknadsförare inom turistbranschen (Castelltort & Mäder, 2010). Det är med 
andra ord viktigt för de som arbetar med turism att analysera och övervaka effekten av de 
nyheter som florerar (Wang et al., 2015). Det menar Wang et al. (2015) möjliggör för 
verksamma aktörer inom turistbranschen att kunna ta till nödvändiga strategier för att 
motverka eller justera de tolkningar som uppkommer från nyheterna. Ovanstående diskussion 
väcker intresset att studera huruvida researrangörer arbetar med att hantera den bild som 
massmedia framställer kring olika destinationer samt huruvida de arbetar för att förändra 
destinationens image till något attraktivt. 

1.2 Problemdiskussion 
Studien grundas i en problematik som bygger på att individer påverkas mycket av olika 
informationskanaler vilket i sin tur påverkar beteendemönster (Jalilvand, 2016). Tidigare 
forskning har delade åsikter (se avsnitt 2.0 om tidigare forskning) om hur mycket olika 
informationskanaler påverkar beteendet men gemensamt är att alla påverkas av 
informationsspridning på ett eller annat vis (Jalilvand, 2016; Potter, 2011; Castelltort & 
Mäder, 2010; Mercille, 2005). Vid val av resmål är det extra viktigt att den image som finns 
om en destination är positiv eller väcker ett intresse (Mair et al., 2014). Media kan givetvis 
både styrka och hämma en persons föreställning av en destination vilket kan påverka turismen 
såväl positivt som negativt (Stepchenkova & Eales, 2011).  
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Med dagens oroligheter i form av terror och naturkatastrofer är det lätt att turismen och 
turistdestinationer blir hämmade och då turistindustrin är sårbar (Mair et al., 2014) finns här 
en problematik. Med andra ord kan detta ses som ett högst aktuellt problem. Givetvis 
påverkar en minskad turism ett lands ekonomi och det är extra sårbart i de länder där 
huvudnäringen främst förlitar sig på turism. Det påverkar även researrangörerna ekonomiskt i 
den bemärkelsen att det medför svårigheter för dem att sälja sina resor till utsatta destinationer 
som förknippas med en negativ nyhetsrapportering i media.  
  
Den ekonomiska aspekten kanske snarare är ett utfall av en annan problematik. Eventuellt 
grundas problematiken istället i den nyhetsrapportering som media förmedlar om 
destinationer då det påverkar destinationens image vilket i sin tur kan påverka en individs val 
och beteende (Potter, 2011; Avraham, 2016). Följaktligen medför det alltså att turistströmmen 
upphävs eller försvagas (Avraham & Ketter, 2008b) och de ekonomiska effekterna blir 
därmed att exportintäkterna för ett land minskar (Beirman, 2002). Således är det möjligt att 
turismens sårbarhet främst grundas i ett informationsproblem. Om informationen som 
förmedlas via media inte speglar den verklighet som egentligen existerar på plats kan 
informationen ha tolkats fel av personer eller framförts på ett felaktigt sätt av media. Därmed 
argumenterar Lindström (2005) samt Mair et al. (2014) för att det bör finnas en koppling 
mellan researrangörer och massmedia.  
  
Frågan är dock om kopplingen mellan massmedia och researrangörer fungerar i praktiken. 
Givetvis finns Utrikesdepartementets (UD) riktlinjer som resenärer och researrangörer bör 
förlita sig på (www.regeringen.se u.å), men många gånger kan en oro istället spridas om en 
viss plats utan att den är helt sanningsenlig eller befogad (Mair et al., 2014). Många gånger 
grundas en oro i medias stora fokus på specifika händelser som de väljer att exponera under 
en längre tid utan att nya händelser egentligen inträffar (Mair et al., 2014). Den här 
problematiken kan alltså hämma en hel destination samtidigt som den kan hämma de 
researrangörer som säljer resor till platsen. Problematiken måste därför tas på högsta allvar för 
att det inte ska få stora ekonomiska konsekvenser. Därmed grundas föreliggande studie i att 
söka svar om researrangörer själva arbetar med destinationsimage på deras resmål samt hur 
det arbetet går till. Om rätt åtgärder tas i ett tidigt skede behöver eventuellt turismen inte 
påverkas i lika stor utsträckning vilket i sin tur kan gynna såväl destinationen i sig som 
researrangörerna. Därmed grundar sig studien i nedanstående syfte och forskningsfrågor.	

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om researrangörer arbetar med att förändra destinationers 
image som fått en negativ påverkan via massmedia samt hur det arbetet går till.  

1.4. Forskningsfrågor 
 

• Hur påverkas destinationers image av negativ nyhetsrapportering?  
• Finns det några strategier som researrangörerna tillämpar för att förändra en 

destinations image och i så fall vilka?   
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1.5 Avgränsning 
För att studera fenomenet har en avgränsning tillämpats på tre svenska researrangörer; Ving, 
TUI och Apollo. Då fokus har varit att studera dessa researrangörer och deras eventuella 
arbete, för att hantera en potentiell förändring av en destinations image, är den centrala 
ansatsen de negativa aspekterna av massmedias nyhetsrapportering. Således bortser studien 
från att fokusera på huruvida positiv nyhetsrapportering har en inverkan på destinationers 
image. 
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2.0 Tidigare forskning 
 
Följande avsnitt redovisar resultat från tidigare forskning inom ämnen kring massmedias 
påverkan på destinationer och individer samt hur destinationer och dess aktörer kan arbeta 
med att förändra en destinations image. Kapitlet har för avsikt att ge en förförståelse för 
studiens ämne genom att presentera vad tidigare forskare har kommit fram till.  
___________________________________________________________________________ 
 
Det finns olika synsätt på hur människor påverkas av massmedia och dess kanaler. 
Massmedia är exempelvis en effektiv kanal när det kommer till att övertyga och introducera 
någonting samtidigt som människor själva skapar sin egen mening och tolkar budskapet som 
förmedlas på sitt eget sätt (Mercille, 2005). Med det menar Mercille (2005) att det finns de 
som påstår att människan inte låter sig själv manipuleras, medan andra forskare anser att det 
går att föra över åsikter och tankar till varandra och således påverkas människor av andra 
individer. Samtidigt som massmedia har en tendens att påverka människor på ett eller annat 
sätt påverkar det även destinationers image och människans sätt att agera (Wang et al., 2015; 
Stepchenkova & Ealses, 2011; Avraham, 2016; Lindström, 2005; Mair et al., 2014; Beirman, 
2002; Avraham & Ketter, 2008b; Baral et al., 2004).  
  
Negativa faktorer som tidigare har funnits i ett land eller på en destination kan få följder och 
således påverka platsens image negativt (Stepchenkova & Eales, 2011). Politiska katastrofer 
har en större inverkan än naturkatastrofer, på en destinations image, då politiska katastrofer 
kan verka under en lång tid (Beirman, 2002). Politiska katastrofer kan exempelvis handla om 
oense mellan politiska ledare i olika länder med efterföljd av våld och politiska kupper. Ett 
exempel är våldet som bröt ut mellan Israels regering och ledarna i Palestinas myndighet då 
inget ömsesidigt och acceptsbelt avtal kunde tas angående fred för de båda länderna	
(Beirman, 2002). Samtidigt anser Stepchenkova & Eales (2011) i sin studie om Ryssland att 
artiklar om terroristattacker och politiska oroligheter inte påverkat landet och turisters val av 
att besöka Ryssland, framförallt med fokus på turister från Storbritannien. Mair et al. (2014) 
anser dock att kriser och katastrofer förändrar turisternas beteende som ett resultat av att 
media överdriver händelser, som i sin tur påverkar destinationens image och rykte. Även i 
Beirmans (2002) studie påpekas det om minskade turistströmmar efter att en katastrof har ägt 
rum och i denna studie specifikt för Israels turistbyrå i Australien. Detta har således haft en 
stor påverkan på Israel och människors uppfattning om att Israel är en farlig destination för 
turister. Israel har även påverkats av media och dess nyhetsrapportering då lokala händelser 
spridit sig och inbringat en bild av att hela Israel är inblandade i olika våldsamheter. Till följd 
av informationen som spreds så skadades Israels image som en turistdestination (Beirman, 
2002).  
  
Massmedia har följaktligen en avgörande betydelse för hur turistdestinationer porträtteras och 
påverkas samt av den existerande (eller icke existerande) länken mellan media och olika 
kommersiella aktörer inom turistnäringen på en specifik destination (Lindström, 2005). 
Samtidigt är kommunikation och mediehantering något som varit en av de största 
svårigheterna och bristerna för destinationer vid katastrofer och vid förändring av 
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destinationers image (Baral et al., 2004; Mair et al., 2014). Det är således viktigt att 
destinationens marknadsförare arbetar nära media när det kommer till katastrofala händelser. 
Det för att säkerställa att de meddelanden som skickas ut till turistmarknaden förblir faktiska 
och på så vis inte påverkar destinationens image (Mair et al., 2014).  
  
Ovanstående är även något som Avraham (2016) tar upp i sin studie om Egypten. Där ligger 
fokus på en förändring av destinationens image efter terroristattacker och krig där strategier 
kan tillämpas för att skapa en imageförändring. Den första strategin bygger på ett samarbete 
mellan internationell media och destinationens verksamma aktörer i syfte att försöka influera 
media och på så vis förhindra att dåliga nyheter sprids om destinationen (Avraham 2016). Här 
kan även platsmarknadsförare vända sig till en riktad målgrupp och gå ut med information om 
att de bör besöka platsen själva istället för att förlita sig på det budskap som media skickar ut 
(Avraham & Ketter, 2008b). Den andra strategin handlar istället om att marknadsförare av 
Egypten ignorerat händelser som ägt rum samt att staten inte uttalat sig om några attacker 
eller hot för att på så vis minska informationen utåt angående hot eller attacker i landet. 
Arbetet handlar även om att gå ut med information som påpekar att händelsen inte kommer att 
ske igen samt att dessa händelser inte har något med turister att göra (Avraham 2016). Detta 
är även något som Avraham belyser i en tidigare studie, tillsammans med Ketter (2008b), där 
destinationen även kan erkänna de negativa aspekterna samtidigt som tillämpning av nya 
positiva aspekter sker i syfte att förändra destinationens image.  
  
Destinationer med en negativ image kan även fokusera på en specifik målgrupp som de anser 
är mottagliga för det destinationen har att erbjuda, såsom historia eller kultur, för att på så vis 
finna nya nischer och nya målgrupper. Marknadsförare av destinationer kan även fokusera på 
att tillämpa nya event som gynnar turistnäringen och använda sig utav berömda personer i 
hopp om att skapa en ny image av landet eller destinationen (Avraham, 2016). Således 
handlar det om att välja de mest effektiva marknadsföringsstrategierna (Mair et al., 2014).  
  
En liknande strategi belyser även Baral et al. (2004) i sin studie om Nepal där 
nyhetsrapportering påverkade landets image som en osäker destination till följd av oroligheter 
i landet. Där tillämpades en kampanj som lyfte fram Nepal som en säker plats för turister samt 
att landets turistattraktioner lyftes fram som riskfria områden. Förutom det så valde Nepal att 
fokusera på event och aktiviteter, som exempelvis pilgrimsfärden, för att på så vis synas i 
media ur en positiv synvinkel och inte enbart en negativ (Baral et al., 2004) vilket även 
Avraham och Ketter (2008b) belyser i sin studie. Även Beirman (2002) lyfter fram 
tillämpningen av medias roll i sin studie om Israel där Israels turistindustri valde att publicera 
skillnaden mellan mediernas nyhetsflöde tenderar att fokusera på konflikter och förstora dem, 
och den vardagliga verkligheten i Israel som bestod av en relativt säket och ett lugn tillvaro. 
Detta var även något som Nepal arbetade med då aktörer på destinationen arbetade fram 
fungerande strategier för att avleda negativ publicitet och istället sprida positiva budskap om 
landet (Baral et al., 2004).  
  
Liknande Avrahams studie (2016) valde även Israel att fokusera på en specifik målgrupp på 
marknaden som de ansåg vara mest benägna till att besöka landet trots landets negativa image 
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(Beirman, 2002). Att byta målgrupp kan även handla om att olika målgrupper har olika syn på 
destinationen och dess image. Således kan det vara bra för destinationens aktörer att byta 
fokus på vilka turister som bör lockas till landet. Det då en viss målgrupp möjligtvis har en 
negativ bild av destinationen medan en annan målgrupp istället kan erhålla en positiv bild 
(Avraham & Ketter, 2008b). Det som skiljer Beirmans forskning från ovanstående studier är 
att han väljer att fokusera på hur Israels turistindustri tillämpar olika strategier under själva 
krisen istället för att fokusera på arbetet med att återskapa en image efter att krisen ägt rum 
(Beirman, 2002).    
  
Ytterligare strategier för att hantera en förändring av en destinations image, för att locka 
tillbaka turister, menar Mair et al. (2014) kan vara effektivitet där fokus ligger på att snabbt 
reparera destinationens image. Det kan exempelvis handla om att sänka priset på resor till 
destinationen i fråga samt att fokusera på kunskapsutbyte och samarbeten inom turistnäringen. 
Ett samarbete kan exempelvis vara en strategi som Baral et al. (2004) belyser i sin studie om 
Nepal där det lanserades en PR-uppgift mot den produktiva marknaden som fokuserade på 
media och researrangörer. Uppgiften handlade framförallt om att olika operatörer och 
journalister fick åka på resor till Nepal för att visa upp landet ur en positiv synvinkel. Förutom 
samarbeten inom turistnäringen och fokus på media och marknadsföring gäller det även att 
bygga upp och behålla relationer med lojala turister under de positiva tiderna. Det genom att 
all fokus går till att inrikta sig på bra kommunikation efter en katastrof (Mair et al., 2014).  
  
Ovanstående redogörelse för tidigare forskning inom ämnet bäddar för en förförståelse för 
föreliggande studie som belyser att ämnet till viss mån är välstuderat. Däremot saknas det ett 
fokus som belyser researrangörers agerande och hanterande av destinationsimage till följd av 
kriser och medias negativa påverkan. Således önskar föreliggande studie att bidra till 
forskningen gällande arbetet kring destinationsimage.  
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3.0 Metod 

 
I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt samt en beskrivning av 
den tillämpade datainsamlingsmetoden tillsammans med urval, tillvägagångssätt och 
analysmetod. Vidare omnämns även det material som använts för studien samt nämnvärd 
metodkritik. Avsnittet innehåller även en sammanfattning av Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer samt hur hänsyn tagits till dessa i studien.  
__________________________________________________________________________ 

3.1 Kvalitativ metod 
Då föreliggande studie har som mål att undersöka om researrangörer arbetar med att förändra 
destinationers image, som fått en negativ påverkan via massmedia samt hur det arbetet går till, 
har en kvalitativ metodansats tillämpats. En kvalitativ metodansats har ett fokus på att förstå 
eller hitta mönster (Trost 2010, s. 32) samtidigt som det eftersträvar en djupare förståelse för 
forskningsfenomenet snarare än erhållandet av ett brett perspektiv (Bryman 2011, s. 355). 
Valet av att tillämpa en kvalitativ metod har grundats i dess möjlighet att utforska olika 
mönster av fenomen som existerar i samhället och vidare generera en förklaring (Trost 2010, 
s. 27). Således syftar kvalitativ forskning i att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer kompletta uppfattningar av det fenomen som studeras (Holme & Solvang 
1997, s. 101). Det finns många kvalitativa studier som inte genererar någon ny teori utan 
istället grundar sig i en teori (Bryman 2011, s. 29). Bryman & Bell (2011, s. 50) poängterar 
likaså att det finns många kvalitativa studier där huvudsyftet varit att testa teorier framför att 
generera teorier. Därutav har metoden passat föreliggande studie. Kvantitativa metodansatser, 
som representerar siffror och statistik (Trost 2010, s. 27), har därmed inte varit relevant för 
denna studie då ambitionen inte varit att dra generaliseringar utan istället söka en djupare 
förståelse. Istället har den sociala föreställningsvärlden, som den enskilda människan lever i 
samt relationer människor emellan, varit det intressanta och centralt för studien.  

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Bryman och Bell (2011, s. 38) redogör för det hermeneutiska perspektivet som fokuserar på 
att förklara och förstå mänskliga handlingar. Likaså uttrycker Gadamer (1997, s. 122) att 
hermeneutiken är konsten att undgå missförstånd samtidigt som Esaiasson et al. (2017, s. 226) 
vidare förklarar att hermeneutiken betyder läran om läsning och tolkning. För att lyckas 
förklara och förstå mänskliga handlingar krävs utrymme för tolkning av såväl tidigare 
forskning som belyst ämnet och dess begrepp samt en tolkning av människors sociala 
verklighet (Bryman & Bell 2011, s. 41). Esaiasson et al. (2017, s. 226) menar att tolkning 
innebär att förstå och begripa en texts innehåll och ställa det i förhållande till textens 
frågeställning. Vidare förklarar Esaiasson (2017, s. 227) att det är viktigt att skilja på vad 
texten betyder för en enskild läsare samt vad texten betyder för avsändaren. Ett fullständigt 
hermeneutiskt perspektiv har dock inte anammats i föreliggande studie. Däremot har studien 
hämtat inspiration från dessa forskare och dess bidrag till det hermeneutiska perspektivet. Det 
har varit väsentligt för denna studie i den bemärkelse att det krävts en bakomliggande 
förståelse till varför individer agerar och handlar på det sättet de gör, samtidigt som det varit 
viktigt att förstå tidigare forskares infallsvinklar och tolkningsperspektiv.  
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För att förstå var ifrån tidigare forskning och teori är hämtad från, krävs en insikt i 
forskningens sätt att tolka verkligheten vilket också kallas för ontologisk ståndpunkt (Bryman 
& Bell 2011, s. 41). Föreliggande studie har grundats i tanken om att människan påverkar och 
ständigt förändrar sociala företeelser. Med andra ord har studien förhållit sig till en 
konstruktivistisk ståndpunkt som menar på att individer själva kan påverka och påverkar 
samhällets olika strukturer, institutioner samt dess kultur (Bryman & Bell 2011, s. 43). Den 
konstruktivistiska ståndpunkten har grundat för att studien erhållit en förståelse kring hur 
massmedia påverkar och påverkas av människor, samtidigt som det ökat insikten till att 
verksamma individer inom studiens researrangörer också kan påverka hanteringen av 
massmedia vid dess arbete med destinationers image.   

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata  
Studiens empiriska material är hämtat direkt från personer som är verksamma inom olika 
researrangörer. Det gör att studiens empiri har grundats i förstahandskällor vilket också kallas 
för primära källor (Eriksson & Hultman 2014, s. 111). Den primärdata som samlats in har 
skett via semistrukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer i såväl telefon som 
genom personliga möten. Innan intervjutillfället har det existerat en uppsättning av allmänna 
frågor eller teman likt ett frågeschema där möjligheten till följdfrågor har funnits (Bryman 
2011, s. 206). Frågorna har grundats i olika teman som ansetts vara väsentliga att beröra och 
som baserats på de valda teorier och modeller som legat till grund för studien.  

3.3.2 Urval 
Den urvalsteknik som tillämpats bygger på ett målinriktat urval där grunden är av strategiskt 
slag och inkluderar ett försök i att skapa en överensstämmelse mellan studiens 
forskningsfrågor samt urval. Det målinriktade urvalet handlar med andra ord om att göra ett 
urval som är relevant för forskningsfrågorna (Bryman 2011, s. 434). Detta har bidragit till en 
förbättrad studie i den bemärkelsen att det empiriska materialet, som samlats in, har varit 
väsentligt och inhämtat från kompetenta informanter inom området. Urvalet har tillämpats 
med motivet att studien önskar söka förståelse kring ett givet fenomen. Därmed har det endast 
varit väsentligt att samla in empiriskt material från de personer som vet hur hanterandet av 
massmedia fungerar hos de researrangörer de är verksamma inom samt hur de agerar vid de 
tillfällen där destinationers image påverkats. Således har ett noga övervägande av lämpliga 
intervjupersoner gjorts för att uppfylla de krav som urvalet grundats i.  
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3.4 Tillvägagångssätt/Metodval  

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer  
Valet av att tillämpa semistrukturerade intervjuer har grundats i dess möjlighet att ta hjälp av 
en intervjuguide som Bryman (2011, s. 206) beskriver som ett frågeschema där ett antal 
frågor finns förberedda. Ordningsföljden kan dock variera mellan respektive intervju och 
semistrukturerade intervjuer bidrar till att det finns utrymme för ytterligare följdfrågor. Hjerm 
et al. (2015, s. 151) förtydligar att då intervjufrågorna är färdiga och genomtänkta minimerar 
det risken att intervjuaren ställer ledande eller oklara frågor som följaktligen kan försämra 
studiens tillförlitlighet. Valet av att ha tillämpat en intervjuguide berodde på att det förenklade 
arbetet med att strukturera upp intervjuerna och försäkra att de intressanta delarna, som 
önskades belysas, verkligen togs upp under intervjuernas gång. Likaså bidrog det till 
möjligheten att ständigt ligga steget före i samtalet så att det flöt på och inte svävade ut i en 
oönskad riktning.  
 
Hjerm et al. (2015, s. 150) har redogjort för semistrukturerade intervjuer, men väljer att 
benämna dem som “halvstrukturerade” och belyser dess möjlighet till både struktur och 
flexibilitet. Flexibilitet skapas av att svarsalternativen inte är av fast karaktär samt att de 
bestäms av informanterna. Denna möjlighet menar Hjerm et al. (2015, s. 150) är viktig när 
intervjuaren inte vet vilka de olika svarsalternativen är eller när intervjuaren söker djupare 
förståelse och kunskap. Semistrukturerade intervjuer passade således bra för föreliggande 
studie då det bidrog till en ökad insikt och förståelse för fenomenet som studerats. Samtidigt 
har de intervjuade personerna haft möjlighet att formulera svaren på sitt eget sätt. I en 
semistrukturerad, eller halvstrukturerad, intervju ställs liknande frågor till alla deltagare. 
Metoden ger upphov till att intervjuaren erhåller mer kontroll över samtalets riktning. Således 
bidrar det till att alla intervjuer får en liknande karaktär som vidare underlättar analysarbetet 
och i synnerhet teoriprövningen (Hjerm et al. 2015, s. 150). Anledningen till varför metoden 
valdes berodde på en önskan om ett avslappnat samtal med möjlighet att gå in på djupet och 
fråga vidare vid intressanta diskussioner. Samtidigt fanns en önskan om att belysa det ämnet 
som studien grundar sig på under samtliga intervjuer.  

3.4.2 Ostrukturerade intervjuer  
Föreliggande studie har även tillämpat ostrukturerade intervjuer där Bryman och Bell (2011, 
s. 475) beskriver att intervjun endast styrs av lösa minnesanteckningar eller där intervjuaren 
enbart ställer lösa frågor och sedan låter den intervjuade svara fritt. Trost (2010, s. 40) 
förklarar det som att så länge svarsmöjligheterna är öppna så klassas frågan som ostrukturerad 
och att det sedan blir den tillfrågade som bestämmer vad för typ av struktur som svaret får.  
  
Från början var användandet av ostrukturerade intervjuer inte förutbestämt. Däremot 
utvecklades intervjun med TUI och en av intervjuerna med Ving på ett sätt som mer liknade 
ett avslappnat samtal med följdfrågor, där informanterna många gånger själva diskuterade 
vidare i sina svar som ledde in som svar på andra frågor. Därmed lämnades intervjuguiden 
och den förutbestämda semistrukturerade metoden, som var tänkt från början, och istället 
tillämpades en ostrukturerad intervjumetod. En nackdel med att använda ostrukturerade 
intervjuer är att högre krav ställs på intervjuaren då improvisation krävs för att kunna anpassa 
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sig till de svar som erhålls och på så vis kunna anpassa följdfrågor på ett sätt som ger en bra 
kvalitet (Hjerm et al. 2015, s. 151). Då samtalet flöt på utan komplikationer under intervjun 
med TUI och med en av intervjuerna med Ving, kom relevanta följdfrågor naturligt i samband 
med att informanterna delade med sig av relevant information.  
  
Då användandet av metoden snarare blev ett utfall av intervjutillfället går det givetvis att 
ställa sig frågande till på vilket sätt det påverkat resultatet i föreliggande studie. Men då 
ostrukturerade intervjuer ofta används tack vare dess flexibilitet (Hjerm et al. 2015, s. 151) 
och att samtalen berörde de delar som intervjun önskade söka svar kring, upplevdes det inte 
påverka studien på ett nämnvärt sätt. Intervjuerna blev istället bara av en annan karaktär. 
Skillnaden blev enbart, likt det Bryman (2011, s. 206) förklarar, att frågorna fick en mer 
ostrukturerad utformning där frågor ställts på ett mer informellt sätt. Då det möjliggjorde för 
intervjupersonerna att prata mer fritt och förse studien med en större mängd information, 
upplevs metoden ha gynnat studien.  

3.4.3 Ljudinspelning  
Vidare har studien vid samtliga intervjutillfällen fört ljudinspelningar. Att spela in 
intervjuerna underlättar analysarbetet då det fångar eventuella distinktioner i tonfall vilket 
Trost (2010, s. 74) nämner som en av fördelarna med att tillämpa ljudinspelning. En negativ 
aspekt med ljudinspelningar är istället att det kan få intervjupersonerna att känna sig 
obekväma (Bryman & Bell 2011, s. 490), men trots kritiken har ljudinspelning använts. 
Samtliga ljudinspelningar har sedan transkriberats. Anledningen till tillämpandet av 
ljudinspelning beror på att transkribering underlättar att minnas större mängder av 
information samtidigt som en mer djupgående analys av det som sagts kan göras (Bryman & 
Bell 2011, s. 489).  

3.4.4 Telefonintervju  
Studien har vidare använt telefonintervjuer vid två tillfällen. Metoden har använts trots att 
telefonintervjuer medför en rad nackdelar såsom dess avsaknad av möjligheten att se och 
tolka kroppsspråk, vilket kan skapa missförstånd, samt dess förenklade möjligheter för 
intervjupersonen att snabbt avsluta intervjun (Bryman & Bell 2011, s. 495). Anledningen till 
valet av att tillämpa metoden berodde på att den är lämplig i de fall då personer är svåra att få 
tag på (Bryman & Bell 2011, s. 495) vilket upplevts under studiens genomförande. Därmed 
har metoden fungerat som en god kompromiss för att få möjlighet att överhuvudtaget få ta del 
av information från relevanta personer inom vissa researrangörer som i sin tur ansetts vara 
väsentliga för att kunna svara på studiens syfte. Metoden har fungerat och genererat önskvärd 
data trots att Trost (2010, s. 42) menar att telefonintervjuer inte är den mest effektiva metoden 
för att erhålla mer djupgående svar. 
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3.4.5 Intervjuschema  
I nedanstående tabell erhålls en visuell sammanställning av samtliga intervjuer som 
genomförts under studiens gång. 

Figur 1, Intervjuschema 

Samtliga intervjuer har gjorts med anställda som kunnat bidra med relevant information 
avseende researrangörernas hanterande och agerande vid större negativa händelser som media 
belyser. Studien har därmed valt att intervjua dessa tre researrangörer då samtliga är välkända 
på den svenska marknaden. TUI valdes ut som en relevant källa då TUI Group är världens 
största researrangör (www.tui.se u.å) medan Ving i dagsläget är Sveriges ledande 
researrangör (www.ving.se 2017). Apollo är också en av nordens ledande researrangörer 
(www.apollo.se u.å). Det har därmed varit av intresse att erhålla en inblick i hur dessa 
researrangörer arbetar och hur dess destinationers image påverkas av media då de erbjuder 
resor till ett flertal destinationer runtom i världen.  

3.4.6 Analysmetod  
Föreliggande studie har tillämpat analysmetoden Hjerm et al. (2015, s. 33) redogör för som 
refererar till hur forskare kontinuerligt i analysprocessen jämför mönster med ny data 
tillsammans med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Tekniken innefattar tre nivåer, 
reduktion av data (kodning), presentation av data (tematisering) och slutligen slutsatser och 
verifiering (summering). Dessa nivåer sker löpande, växelvis och parallellt för att i slutändan 
uppnå mättnad som avser att inga fler observationer eller upptäckter hittas (Hjerm et al. 2015, 
s. 34). Analysmetoden har varit användbar för studien i den bemärkelsen att de mönster som 
kartlagts inte behövts ifrågasättas, utvecklats eller reviderats på något sätt (Hjerm et al. 2015, 
s. 36).  
  
Efter transkription, då en stor mängd data erhållits, har kodningsarbetet påbörjats och 
genomförts (Bryman & Bell (2011, s. 263). Svaren har bearbetats på ett sätt som gör att 
studiens frågor blivit jämförbara med varandra. Det har tillämpats med hjälp av att dela in 
svaren i olika teman vilket följaktligen underlättat för att likheter och olikheter har kunnat 
urskiljas från informanternas svar (Bryman & Bell 2011, s. 263) som har varit av stor 
betydelse för studiens analys. Det i den bemärkelsen att det har underlättat och lagt en grund 
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för analysarbetet. Metoden har även bidragit till att studien kunnat identifiera de mest centrala 
beståndsdelarna som Hjerm et al. (2015, s. 37) tar upp genom att finna mönster, så kallade 
koder. Att sedan tillskriva koderna underkategorier har bidragit till att komplexiteten 
reducerats i insamlad data (Hjerm et al. 2015, s. 45) vilket underlättat för databearbetningen. 
Det har underlättat bearbetningen i den mening att liknande svar kunnat identifieras. 
Samtidigt har det varit enklare att hitta avvikelser och skillnader mellan informanternas svar 
vilket likaså kunnat grunda för en intressant och innehållsrik analys.  
  
När reduktion av data har stabiliserats på studiens framtagna koder kan tematiseringen börja 
(Hjerm et al 2015, s. 40). Det har därmed varit nödvändigt att fundera över koderna och 
kategoriernas relationer till varandra, genom att finna mönster dem emellan. Här har det 
handlat om att presentera teman och påståenden om materialet som följaktligen Hjerm et al. 
(2015, s. 40) menar kan förklara och bidra med djupare förståelse. Detta har tagits i beaktning 
till föreliggande studies företeelser. Funktionen är att utvinna en mindre uppsättning 
nyckelteman som den fortsatta analysen kan kretsa runt (Hjerm et al 2015, s. 63). När kodning 
och tematisering har uppfyllt mättnad har slutsatser således kunnat dras och resultaten har 
kunnat integrerats i ett försök att ha erhållit en sammanhållen beskrivning eller förklaring av 
studieobjektet. Målet är att framtagna kategorier successivt blir underbyggda och exakta 
samtidigt som tolkningarna gradvis görs på en mer teoretisk nivå (Hjerm et al 2015, s. 41). 
  
Tack vare analysmetodens fördelar, att förenkla arbetet med att bearbeta data och grunda för 
en intressant analys, ansågs metoden som ett lämpligt verktyg. Metoden har därmed 
underlättat arbetet att finna de väsentliga delarna av det empiriska datamaterial som tagits 
fram under studiens gång. Framtagna koder, kategorier och underkategorier har baserats på 
studiens teoretiska grunder samt tidigare forskning för att kunna möjliggöra svar för studiens 
syfte och forskningsfrågor.  
  
Föreliggande studie har identifierat koder, kategorier och underkategorier enligt följande: 

Figur 2, Kodningsschema  

3.4.7 Kvalitativ textanalys av researrangörernas hemsidor på Facebook 
För att erhålla en djupare förståelse för huruvida researrangörer arbetar, mot såväl befintliga 
kunder som potentiella kunder vid kriser på olika destinationer, har även en kvalitativ 
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textanalys gjorts på respektive researrangörs hemsida på Facebook. Där finns information 
kring hur de olika researrangörerna besvarat inlägg om den möjliga oro kring olika händelser 
som personer känt samt hur researrangörer själva skrivit kring händelser på resmålen. 
Samtliga researrangörers hemsidor på Facebook granskades för att kunna observera vad 
människor haft att säga avseende specifika händelser som uppmärksammats i media. Det 
gjordes genom att söka på TUI, Ving samt Apollo via sökmotorn och sedan klicka på inlägg 
från besökare samt researrangörernas egna inlägg. Därefter gjordes en granskning av varje 
inlägg samt den respons som erhölls för att således hitta relevant information och styrka 
studiens empiriska grund.  
 
Valet av att tillämpa en kvalitativ textanalys på enbart Facebook har grundats med ambitionen 
att avgränsa studien, för att på så vis förhålla sig till enbart en kanal av sociala medier. 
Därmed har studien medvetet avstått från att tillämpa andra sociala plattformar som Twitter, 
Instagram eller andra liknande forum. Researrangörernas Facebook-hemsidor valdes av den 
anledningen att informanterna uttryckte att de frekvent nyttjade Facebook som kanal vid 
dialog med dess kunder. Därmed har andra sociala media-kanaler inte tillämpats i denna 
studie.  
  
Då researrangörernas hemsidor på Facebook hade många inlägg från många besökare tog det 
lång tid att gå igenom varje inlägg. Det förekom heller ingen sökfunktion för specifika datum 
för att på så vis hitta inlägg skrivna av personer innan, under och efter att en specifik kris ägt 
rum. Därutav tillämpades en avgränsning på att analysera inlägg från maj 2017 till april 2016 
vilket innebär ett tidsspann på ett år tillbaka i tiden. Observationen gjordes med samma 
tidsintervall på samtliga hemsidor i syfte att kunna erhålla liknande information från samtliga 
researrangörer.    
  
Metoden består av en kvalitativ textanalys som Esiasson et al. (2017, s. 211) beskriver där 
målet är att försöka erhålla en helhetsförståelse. Helhetsförståelsen behövdes för att förstå 
researrangörernas agerande på sociala medier vid större händelser. Vidare fungerar kvalitativa 
textanalyser bra i de fall då målet är att förstå bakomliggande meningsskapande processer i 
texterna och där utgångspunkten är att försöka förstå sättet att agera (Esiasson et al. 2017, s. 
211). Vidare förklarar Esiasson et al. (2017, s. 212) att kvalitativ textanalys också handlar om 
att förstå hur olika fenomen representeras, samt dess mening, där fokus ligger på att studera 
jämförelser och skillnader samt förändringar över tid.  

 3.5 Etik 
Forskare har en hel del riktlinjer att förhålla sig till vid undersökningar och där har 
Vetenskapsrådet lyft fram “forskningsetiska principer” som forskare bör följa. Målet är att 
uppmuntra till forskning utan att någon på något sätt skadas eller känner sig kränkt.  
Vetenskapsrådet har tagit fram två riktlinjer för detta ändamål som kallas för forskningskravet 
samt individskyddskravet. Forskningskravet handlar om främjandet av forskning, då det anses 
vara viktigt för att samhället ska gå framåt och utvecklas, samtidigt som det ställer 
förväntningar på forskningens kvalité. Det andra kravet, individskyddskravet, är till för att 
skydda de individer som på något vis utgör en del av forskningen och har som mål att 
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forskningen inte ska skada personerna varken psykiskt eller fysiskt (Vetenskapsrådet 1990, s. 
5).  
 
Förutom dessa två inriktningar så har individskyddskravet delats in i fyra delar, 
samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet 1990, s. 6). Samtyckeskravet innebär exempelvis att forskare måste få 
samtycke av deltagarna när det kommer till inspelning av intervju (Vetenskapsrådet 1990, s. 
9) vilket har tillämpats i den här studien då alla informanter har fått frågan om en inspelning 
av intervjun har varit acceptabelt. Något som i sin tur alla har godkänt. Informationskravet 
handlar om att forskaren har en skyldighet att informera de individer som deltar i forskningen 
vilket syfte de har i undersökningen. De har även möjlighet att avbryta sitt deltagande när som 
helst (Vetenskapsrådet 1990, s. 7). Inför varje intervju har informanterna fått en förfrågan om 
de har velat delta i studien, där det även nämnts studiens syfte och fokus så att de på förhand 
fått information om vad studien handlar om och således vet vad deras deltagande har för syfte. 
Nyttjandekravet förutsätter att avsikten enbart är att använda det insamlade materialet i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet 1990, s. 14) och tillslut ställer konfidentialitetskravet 
anspråk på att forskningen inte ska kunna kopplas till individerna som valt att delta i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 1990, s. 12). Alla informanter har även fått information om 
att materialet endast kommer att användas för studiens syfte fått välja om de vill vara 
anonyma eller inte.  

3.6 Metodkritik 
Föreliggande studie har önskat att återspegla verkligheten så gott som möjligt. Därmed har det 
som Eriksson och Hultman (2014, s. 90) beskriver varit viktigt. Nämligen att använda 
metoder som bidrar till att öka möjligheten för att visa korrekta och tillförlitliga bilder av det 
fenomen som föreliggande studie fokuserat på. Likaså har det varit viktigt att använda 
metoder som passar till studiens syfte (Eriksson & Hultman 2014, s. 91).  
Föreliggande studie har förhållit sig till en konstruktivistisk ståndpunkt med anledningen att 
människor påverkar och kontinuerligt förändrar sociala företeelser. Samtidigt så talar det 
konstruktivistiska synsättet för att en mångfald av verkligheten existerar. Den insamlade data 
reflekterar de personer som bedriver en studie och de som deltar i studien, vilket är ett 
ömsesidigt konstruerande. Samtidigt påverkas de personer som bedriver studien av den del av 
världen som forskningen berör. Det konstruktivistiska synsättet ser följaktligen både data och 
analys som en delad erfarenhet mellan de båda parterna (Bryman 2011, s. 522). Sedermera 
kan studiens resultat ha påverkats annorlunda beroende på vilka individer som deltagit i 
studien samt vilka som har bedrivit den och på hur olika människor ser på världen och det 
fenomen som studien belyst.  
  
Då studien haft ett fokus på att förstå researrangörernas användande av strategier, vid större 
negativa händelser för att motverka att destinationers image påverkas av negativ 
nyhetsrapportering, landade valet naturligt på att välja ut intervjupersoner som hade 
kompetens och kunskap inom området. Därmed upplevdes ett målstyrt urval uppfylla de 
önskemål som fanns avseende urvalet. Urvalet har således hjälpt till att svara på syfte samt 
frågeställning och upplevs likaså ha bidragit till en korrekt och tillförlitlig bild av fenomenet 
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som studerats. Därmed har det uppfattats som att samtliga informanter tillför en relevans till 
studien med tanke på de positioner som de besitter hos de researrangörer som valts ut som 
studieobjekt. Däremot kan svaren och dess trovärdighet till viss del ifrågasättas då 
informnterna är anställda och arbetar för att främja företaget och researrangören ifråga. Det 
kan givetvis bidra till att de försöker måla upp en positiv bild av företaget och möjligtvis 
undgår de därmed att tala om mindre positiva aspekter som berör företaget. Därmed har det 
krävts ett noga ställningstagande kring huruvida den information som erhållits varit 
tillförlitlig. Dock har studiens fokus i sig inte varit av känslig karaktär, vilket troligtvis kan ha 
bidragit till de öppna och innehållsrika samtalen vid samtliga intervjutillfällen. Således 
upplevdes den information som erhölls såväl sanningsenlig som trovärdig och därmed 
passande för studien.  
  
Vidare kan valet av att ha tillämpat två olika intervjumetoder påverkat resultatet i sig, då 
semistrukturerade intervjuer kan leda in på de svar och de resultat som studien vill bidra med. 
Således kan intervjuaren påverka informantens svar samtidigt som intervjuguiden skapades i 
den mån att varje fråga inte skulle vara ledande. Även den ostrukturerade intervjuformen kan 
ha bidragit till att intervjuerna svävade iväg och kan på så vis ha belyst ämnen som inte berör 
studien. Det negativa i den aspekten var att intervjuerna samt transkriberingen tog längre tid 
än vad som ansetts vara nödvändigt samtidigt som icke relevant fakta kunde sållas bort. Dock 
så resulterade det i ett mer ömsesidigt samtal där informanterna själva belyste det de ansåg 
var viktigt inom arbetet kring destinationsimage. Det ledde i sin tur till att intervjuerna 
undvek ledande frågor.  
  
Även avsaknaden av ytterligare en intervju med Apollo, där enbart en person intervjuades, 
kan ha påverkat resultatet då intervjuerna med de andra researrangörerna skedde med två 
informanter från vardera researrangör. Att enbart ha en persons perspektiv på arbetet kring 
destinationsimage hos Apollo, istället för två, kan ha lett till en avsaknad information kring 
vissa punkter som möjligen kunde ha väsentlig betydelse för studien. Då två personer 
intervjuades på både Ving och TUI hade informanterna möjlighet att tillägga eller utveckla 
den andres svar samtidigt som den ena informanten belyste ämnen som den andra 
informanten inte hade lyft fram. Likaså uteblev en personlig fysisk intervju med Apollo vilket 
kan ha bidragit till att informationen från Apollo blev något mer knapphändig än den 
information som erhölls av såväl Ving och TUI. Om studien därmed skulle göras om, och en 
fysisk personlig intervju skulle vara möjlig med Apollo, kanske ytterligare information och 
mer utförliga svar kunnat erhållits vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. 
  
Den kvalitativa textanalysen av researrangörernas hemsidor på Facebook kan även ha bidragit 
till viss avsaknad av information, då samtliga researrangörer även är aktiva på andra sociala 
media-kanaler. Om exempelvis Twitter och Instagram skulle ha analyserats, i tillägg till 
Facebook, kunde möjligen andra aspekter av händelser och kriser dykt upp och således 
påverkat resultatet. Samtidigt kan även avsaknaden av sökfunktion kring inläggen på 
Facebook ha påverkat resultatet då många händelser de senaste åren på resmålen inte har 
kunnat analyserats på grund av tidsbrist. Det hade därmed varit att föredra en utförligare 
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kvalitativ textanalys som berörde ett större tidsspann för att på så vis erhålla ytterligare 
relevant data.  
  
Föreliggande studie har även tillämpat analysmetoden som Hjerm et al. (2015) redogör för 
som refererar till hur forskare kontinuerligt i analysprocessen jämför mönster med nya data 
tillsammans med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Likt redogörelsen i punkt 3.4.6 
bidrar metoden till många positiva fördelar som bland annat dess förmåga att underlätta för 
studiens analysarbete. Följaktligen har det under studiens gång endast visat sig att metoden är 
aningen tidskrävande. Det har varit tidskrävande i den bemärkelse att i första steg förstå 
metoden för att sedan kunnat etablera den på studien. Således har studien tillämpat metoden 
då dess fördelar väger mer än att den anses vara tidskrävande.  
  
  
  
	
	
  



	 18	

4.0 Teori   
 
Följande avsnitt har för avsikt att redogöra för läsaren de teorier som studien grundar sig i. 
Först kommer en genomgång av skapandet av image att tas upp samt medias påverkan för att 
sedan gå in på olika strategier som aktörer på destinationer kan arbeta med för att förändra 
en destinations image.    
___________________________________________________________________________ 

4.1 Teoretisk slinga  
Tidigare forskning och studiens bakgrund har redogjort för hur media och dess 
nyhetsrapportering påverkar destinationers image, människor och beteendemönster. Det är 
något som kan inbringa påtagliga effekter på såväl destinationer som verksamma aktörer. 
Med tanke på den osäkerhet som råder runt om i världen gällande terrorangrepp, attentat och 
politisk turbulens blir ämnet högst aktuellt att studera.  
  
Det är därmed av intresse att erhålla en förståelse om researrangörer arbetar för att hantera 
denna mediepåverkan för att på så vis förändra en destinations image. För att lyckas göra det 
måste först en förståelse utvinnas för hur en image av en destination skapas och vad för 
faktorer som påverkar detta.  
 
Därmed har följande avsnitt som avsikt att redogöra för läsaren de etablerade teorier kring 
ämnet i syfte att ge den nödvändiga inblick som krävs för att förstå fenomenet.  

4.2 Skapandet av Image och Destinationsimage  

4.2.1 Det påverkar en Image  
Destinationsimage menar Vitouladiti (2013) har en mycket betydelsefull roll vid 
beslutsfattande och innefattar såväl primära som sekundära influenser. Primära influenser 
menar Vitouladiti (2013) är de intryck som formas genom att besöka platsen medan 
sekundära influenser formas av sekundära informationskällor. Vidare poängterar Tascti & 
Gartner (2007) att det är viktigt för destinationer att attrahera turister genom att försöka 
påverka dess beslutsfattande. Likt Vitouladiti (2013) förklarar Tascti & Gartner (2007) att en 
image kan påverkas av såväl personliga erfarenheter som genom informationskällor. Likaså 
lyfter de fram att destinationers image påverkar såväl utbud och efterfrågan och bör därmed 
ses som en viktig faktor vid arbetet med turismutveckling (Tascti & Gartner, 2007). 

4.2.2 Kodning/avkodning  
En modell som tar upp hur individer samlar på sig kunskap och formar en idé 
kallas “kodning/avkodning” (encoding/decoding) och är presenterad av Stuart Hall (1980). 
Modellen beskriver hur ett budskap som förmedlas via massmedia bygger på såväl tidigare 
kunskaper och sociala konstruktioner som formas av en mening och en idé hos sändaren. 
Likaså formas budskapet av strukturer och ramar som måste följas vad gäller exempelvis 
nyhetsrapportering som formats av institutioner. Hur dessa budskap sedan uppfattas beror i 
sin tur på mottagarens egna kunskaper om ämnet och dess egen värld av mening samt dess 
egna idéer. Det går inte att avgöra budskapets “nytta” eller effekt utan att först förstå huruvida 
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budskapet först blivit meningsfullt avkodat. Ett meningsfullt avkodat budskap lyckas sedan 
skapa ett intresse, roa, informera eller övertyga mottagaren vilket resulterar i en 
beteendemässig, kognitiv, emotionell eller ideologisk konsekvens. Då avkodningen av 
budskapet är beroende av individens tidigare kunskaper och erfarenheter samt dess egen värld 
av mening kan ett budskap uppfattas på olika sätt av olika individer. Det är således det som 
ligger till grund för eventuella missförstånd och feltolkningar då sändare och mottagare haft 
asymmetriska uppfattningar av vad som kodats i budskapet (Hall 1980, s. 117-125).  
 

Figur 3, Kodning/Avkodning, Hall 1980 

4.2.3 Kunskap och erfarenhet styr människans handlingar 
En liknande modell av Selby (2004, s. 169) grundas likaså i hur individer använder sin 
kunskap, men i det här fallet tillämpas kunskapen kring destinationer och det sker således en 
handling där ett beslut fattas om huruvida destinationen bör besökas eller inte. Likt Vitouladiti 
(2013) menar Selby (2004) att individer skapar en uppfattning av en destination genom 
direkta och indirekta erfarenheter av platsen. Kunskapen om en plats handlar således om att 
individen har varit på destinationen i fråga, alternativt att personen erhåller indirekt kunskap 
via exempelvis tidigare utbildning, massmedia eller från andra individer.  
  
I denna modell finns det två kretsar av erfarenheter, en inre (färg; mörkgrå) och en yttre  
(färg; ljusgrå), där den inre visar på indirekta erfarenheter och den yttre på direkta 
erfarenheter. Dessa kretsar illustreras nedanför (se figur 4). I den indirekta kretsen har 
individen inte besökt platsen och får således enbart information förmedlad till sig medan 
individen i den direkta kretsen är närvarande på platsen och får på så vis 
förstahandsinformation (Selby 2004, s. 168). Oavsett om individen befinner sig i den inre 
eller yttre kretsen så spelar lagret av kunskap (stock of knowledge) en avgörande roll. Lagret 
av kunskap är baserat på en individs tidigare kunskaper som han/hon har samlat på sig under 
flera års tid genom exempelvis studier och massmedia eller att personen har besökt platsen 
och således fått egna erfarenheter. Vidare så resulterar den kunskapen i en handling (action), 
vilket är nästa steg i modellen, där individer bestämmer sig för att besöka platsen eller inte 
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och på förhand tänker ut resultatet av sitt kommande beslut. En del människor som överväger 
att besöka en destination tänker att det kommer tillfredsställa deras behov och tänker sig även 
att önskemålen de har kommer bli uppfyllda. För dessa människor är lagret av kunskap 
tillräckligt gynnsamt för att det ska ske en positiv handling (Selby 2004, s. 169-170).  
  
Selby anser vidare att organisationer, såsom researrangörer, kan ha en viktig roll i en individs 
kunskapsbas och kan därigenom påverka en individs handlingar. En individ kan ha bestämt 
sig för att besöka en destination men har sedan råkat ut för olika hinder vilket lett till att 
individen ändrat sitt beslut. Om ett beslut tas att vilja besöka destinationen kliver individen in 
i den direkta kretsen. Dock fortsätter majoriteten av människor vidare inne i den indirekta 
kretsen. Endast när det finns tillräcklig medvetenhet av en destination hos en individ kommer 
en framtida handling att ske. Om det inte finns tillräckligt med medvetenhet av destinationen i 
fråga kommer de flesta personer inte ha platsen i åtanke. Därför är det även viktigt för 
destinationer att framstå som en trovärdig kandidat som är kapabel till att tillfredsställa 
besökares behov (Selby 2004, s. 170). Trots att individer kan vara medvetna om en 
destination behöver inte den informationen vara tillräckligt gynnsam för att besöka platsen. På 
så vis fortsätter individen i den indirekta cirkeln då den förutfattade bilden av destination, som 
individen har, inte är tillräckligt lockande för att besöka destinationen fram tills att ny och 
gynnsam information överväger till ett positivt beslut (Selby 2004, s. 170-171).  
  
Vidare i den indirekta kretsen får individer representationer (representations) om 
destinationen via exempelvis TV, media eller marknadsförare vilket kan tolkas olika från 
individ till individ beroende på bland annat deras ålder och intressen. Här är det även viktigt 
att redogöra för det ömsesidiga förhållandet mellan representationer och landskap (landscape) 
som exempelvis fotografier, då individen är på plats på destinationen samt att individen kan 
skapa representationer när han/hon återvänt hem. Det ömsesidiga förhållandet innefattar även 
guideböcker och kartor som personer kan ta del av både på destinationen och hemifrån (Selby 
2004, s. 171).  
  
Det sista steget i den indirekta kretsen handlar om att individer skapar sig en övergripande 
uppfattning av en destination (image) genom att konsumera och tolka representationer. På så 
vis kan det tolkas annorlunda från person till person. Den bild individen har av en destination 
grundar sig på en samling av olika representationer och kan komma från familj och vänner 
eller andra personer som har varit på destinationen samt från guideböcker eller liknande. Alla 
dessa representationer samlas sedan i individens eget lager av kunskap. Därutav finns det 
även en ömsesidig relation mellan image (images) och erfarenheter (experiences) (Selby 
2004, s. 172). Om individen istället bestämmer sig för att besöka destinationen, och på så vis 
kliver in i den direkta kretsen, får personen förstahandsinformation genom att läsa av 
landskapet (landscape) på en destination och får således uppleva attraktionerna på plats. 
Genom att läsa av landskapet och dess representationer samlar individen erfarenheter 
(experiences) som tillsammans blir en helhetssyn av destinationen. Dock är det mycket 
möjligt att en individs egen och tidigare image av destinationen kvarstår trots att personen 
besöker platsen i fråga. Stundtals kan även individer tro att en destination är osäker, trots att 
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de inte har förstahandsinformation som stärker den bilden. Därutav finns det ett ömsesidigt 
förhållande mellan image och erfarenheter (Selby 2004, s. 173-174). 

Figur 4, Selbys modell, beskriver hur erfarenheter och kunskap påverkar människors handlingar, Selby 
2004 

4.3 Arrangörers påverkan och hanterande 
Det är också viktigt för arrangörer på destinationer att förstå hur en image kan omarbetas och 
förändras. Därmed finns det enligt tidigare forskning olika metoder som verksamma 
researrangörer kan arbeta med för att hantera förslagsvis media och dess påverkan på image. 
Avraham och Ketter refererar exempelvis (2008a) till Caspi (1993) som anser att media är 
välkänt för deras sätt att förmedla negativa nyheter i form av mänskligt lidande, våld och 
kriminalitet då dessa ämnen är de mest förmånliga när det kommer till försäljning av bland 
annat tidningar. Samtidigt anser Avraham och Ketter (2008a s. 84) att media når en större 
publik i dagsläget än förr i tiden samt att mediebevakningen är högre då människor ständigt är 
uppkopplade. Som tidigare forskning nämnt har media en stor inverkan på hur en destinations 
image påverkas och hur individer i sin tur påverkas (Wang et al. 2015; Stepchenkova & 
Ealses 2011; Avraham 2016; Lindström 2005; Mair et al. 2014; Beirman 2002; Avraham & 
Ketter 2008b; Baral et al. 2004). Således kan strategier arbetas fram för att på bästa sätt vara 
effektiv ut mot kund för att på så vis inte förlora turister till destinationen i fråga.  

4.3.1 Flerstegsmodell för förändring av platsimage 
En modell framtagen av Avraham och Ketter (2008a, s. 188) är dess “multi-step model for 
altering place image” som är en flerstegsmodell och beskriver förändringen av en destinations 
image. Modellen grundar sig i teoretisk och praktisk kunskap inom fältet samt i en analys av 
tusentals fallstudier (Avraham & Ketter 2008a, s. 187). Avraham och Ketter (2008a, s. 189-
190) anser att tidigare modeller har fokuserat för mycket på strategier kring organisationer 
och firmor med negativ image. Strategierna har handlat om att skylla på andra, ignorera 
händelser som inträffat eller att förändra imagen över en dag vilket Avraham och Ketter 
(2008a) inte anser att en destination och dess aktörer bör tillämpa. Således anser Avraham och 
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Ketter (2008a, s. 190) att deras flerstegsmodell för förändring av destinationsimage 
(platsimage) är mycket mer användbar vid olika sorters kriser. Då varje kris eller katastrof 
kan se annorlunda ut, påpekar Avraham och Ketter (2008a, s. 191) vikten av att kunna 
tillämpa flera strategier och inte enbart en. Slutligen anser Avraham och Ketter (2008a, s. 
192) att denna flerstegsmodell går att anpassa på alla destinationer oavsett behov av en stor 
eller liten förändring.  
  
Enligt modellen kan en destination välja passande marknadsföringsstrategier för att reparera 
dess image enligt tre grupper av egenskaper: kris, målgrupp och plats. Första steget handlar 
om en första analys utav dessa tre egenskaper. Det handlar för marknadsförare av en 
destination att undersöka krisen, vilken plats krisen inträffade på samt vilken målgrupp som 
kommer att få en förändrad image av destinationen efter det som inträffat (Avraham & Ketter 
2008a, s. 187). Att undersöka krisen (chrisis characteristics) är länkad till vilken strategi 
destinationen bör använda sig utav såsom att minska skalan på krisen eller ignorera den 
beroende på vart krisen ägde rum. Även storleken på krisen eller katastrofen bör ses över då 
större pågående händelser kräver mer extrema strategier än små händelser. Slutligen bör även 
destinationens aktörer undersöka krisens omfattande hot och skador. En stor påverkan på 
exempelvis destinationens infrastruktur kräver uppbyggnad innan marknadsföring medan ett 
ständigt men svagt hot kräver en intensiv marknadsföring av destinationen (Avraham & 
Ketter 2008a, s. 192).  
  
Att undersöka vilken målgrupp (audience characteristics) som kommer att få en förändrad 
uppfattning av destinationens image handlar om att det krävs olika strategier beroende på 
avståndet mellan målgruppen och den plats där händelsen eller katastrofen inträffat. Det 
handlar även för destinationens aktörer att veta vilken målgrupp destinationen bör fokusera på 
då turisters tidigare erfarenheter och uppfattningar om en plats påverkar vilken typ av 
strategier som behöver tillämpas (Avraham & Ketter 2008a, s. 192). Slutligen handlar det om 
att undersöka hur destinationens målgrupp samlar på sig information. Den målgrupp som litar 
på massmedias rapportering som huvudkälla kräver mer extrema mediastrategier än den 
målgrupp som får förstahandsinformation om destinationen av att exempelvis ha varit på 
platsen (Avraham & Ketter 2008a, s. 192-193).  
  
Det krävs även för aktörer på destinationen att undersöka platsen där krisen inträffat (place 
characteristics) då länder med högre internationell status har snabbare återhämtningsfas och 
kräver en annan strategi än länder med låg status. Ju mer finansiella medel en destination har, 
som exempelvis ger destinationen möjligheterna att skapa stora event, desto snabbare kan 
destinationen överkomma en negativ image och därmed attrahera besökare. Samtidigt 
påverkar även destinationens geografiska läge i världen då exempelvis ett land i Europa eller 
Nord Amerika blir mindre påverkat av en händelse än ett land i Afrika eller Mellanöstern. 
Slutligen handlar det även om hur familjär eller nyetablerad en destination är. En destination 
som precis börjat marknadsföra sig själv kräver mer extrema strategier än äldre och mera 
familjära destinationer (Avraham & Ketter 2008a, s. 193).  
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Efter denna analys är gjord så definierar destinationens marknadsförare deras målsättning 
samt bestämmer när en eventuell kampanj bör släppas (goals and timing). Därefter bestämmer 
destinationens aktörer sig för vilken eller vilka marknadsföringsstrategier de ska använda sig 
utav. Det är baserat på den första undersökningen om vilket mål som har satts upp samt vid 
vilken tidpunkt en kampanj bör släppas (Avraham & Ketter 2008a, s. 187).  
  
Det första steget inom marknadsföringsstrategierna är källstrategier (source strategies) som 
fokuserar på att se över media och den info som sprider sig om en viss händelse. Vissa länder 
använder sig då utav att stoppa press och media vid större händelser för att på så vis inte 
sprida information om händelsen vidare vilket Avraham och Ketter (2008a, s. 194) inte 
rekommenderar att tillämpa under några omständigheter. En annan strategi handlar om att 
samarbeta med media och journalister, speciellt då målgruppens primära källa för kunskap om 
platsen är nyhetsrapportering. Vissa destinationer som anser att de inte förtjänar en viss 
stereotyp och image, på grund av att den är falsk eller orättvis, går ut med information att 
resenärer bör besöka landet och således skapa egna erfarenheter av platsen (Avraham & 
Ketter 2008a, s. 194).  
  
Det andra steget handlar om målgruppstrategier (audience strategies) där destinationer under 
en långsiktig kris kan fokusera på en ny målgrupp som är mindre påverkad av händelserna än 
den tidigare målgruppen som destinationen fokuserat på. Det tredje steget fokuserar på 
meddelandestrategier (message strategies) som handlar om att bortse det negativa och 
frambringa det positiva. Här kan exempelvis destinationer ignorera den kris som skett för att 
på så vis inte sprida information kring händelsen internationellt. Följaktligen kan även 
destinationer arbeta med att förhindra negativ uppmärksamhet i media, skapa stora event som 
drar till sig åskådare samt utveckla destinationens image (Avraham och Ketter 2008a, s. 194-
195).  
  
Slutligen bör destinationens aktörer se över hur och vart kampanjen ska marknadsföras 
(genom TV, radio, tidningar etc), vad det är som ska marknadsföras samt vilka personer det 
når ut till. Det bör även ske en uppföljning av resultatet på kampanjen för att få feedback om 
dess effektivitet (Avraham & Ketter 2008a, s. 187). Sammanfattningsvis handlar 
flerstegsmodellen om destinationer och dess arbete kring en förändring av imagen efter en 
kris har ägt rum. Den redovisar olika steg och strategier samt olika styrkor på dessa strategier 
som aktörer på en destination kan tillämpa sig av beroende på vilken typ av kris som drabbat 
platsen. Samtliga steg illustreras i följande modell på nästa sida:  
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Figur 5, Flerstegsmodell, Avraham & Ketter, 2008a  
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4.4 Sammanfattning av teorier och koppling till studien 
Dessa modeller är väsentliga för studien då fokus ligger på att eftersträva en förståelse om 
huruvida researrangörer arbetar med att förändra destinationer med en negativ image och i så 
fall på vilket sätt. Samtidigt är det även intressant att studera om researrangörer har en 
grundläggande uppfattning på om individer påverkas av katastrofer och kriser vid valet av 
destination att besöka. Likaså har de två förstnämnda modellerna, framtagna av Hall (1980) 
och Selby (2004), avsikten att belysa hur individer skapar sig en uppfattning av en destination 
genom egna och andras erfarenheter, hur individer påverkas i deras val att besöka en specifik 
destination samt hur individer tar till sig information. Den efterföljande teorin, framtagen av 
Avraham & Ketter (2008a), belyser arbetet kring förändring av image och hur olika strategier 
kan tillämpas av olika aktörer på destinationer samt organisationer inom turistbranschen. 
Samtliga modeller är av intresse för föreliggande studie i den bemärkelsen att det generella 
fokuset som genomsyrar arbetet ligger på att identifiera strategier som researrangörer 
eventuellt använder sig av vid kriser och katastrofer där destinationer fått en förändrad image. 
Därutav är det viktigt att belysa tidigare modeller och strategier kring detta ämne för att på så 
vis få en inblick i hur arbetet kring destinationsimage kan te sig. Det är likaså viktigt att 
erhålla en bakomliggande förståelse för vad som påverkar en image och vad som gör att en 
image kan förändras. Därmed är det väsentligt att även ha med såväl Selbys (2004) modell 
som Halls (1980).  
  
Samtliga modeller går att koppla samman då individer tar emot och samlar information och 
budskap från olika representationer och kanaler vilket i sin tur kan vara budskap från olika 
organisationer och aktörer på destinationen. Därför kan det vara av stor vikt för påverkade 
aktörer och organisationer att ha en plan över hur arbetet sker efter kriser. Likaså är det viktigt 
för verksamma aktörer att förstå vad som påverkar destinationers image och hur en image 
uppfattas hos en individ. På så vis underlättar det arbetet med att attrahera potentiella 
besökare att vilja besöka resmålet och förändra destinationens image. Precis som Selby 
nämner i sin teori (2004, s. 170) kan organisationer, som exempelvis resarrangörer, ha en 
viktig roll gällande en individs kunskapsbas och påverkar således en individs handlingar. 
Därmed har ovanstående modeller lagt grund för såväl studiens empiriska datainsamling som 
studiens analys och slutsats.  
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5.0 Empiri 
 
I följande avsnitt redogörs det för läsaren om det empiriska material som samlats in under 
studiens gång. Först redogörs det för den information som samtliga informanter delade med 
sig av, avseende researrangörernas eget arbete med destinationsimage, för att sedan gå in på 
hur de upplever att media påverkar dess verksamhet vid negativa nyhetsrapporteringar.   
Avsnittet avslutas med en innehållspresentation från den kvalitativa textanalysen av 
researrangörernas hemsidor på Facebook.  
___________________________________________________________________________ 

5.1 Researrangörers arbete med destinationers image 

5.1.1 Ving 
Charlotte Hallencreutz berättar att Ving egentligen arbetar på samma sätt hela tiden med alla 
deras resmål. Vid arbete med destinationsimage är främsta fokus att lyfta fram det bästa med 
destinationerna. Hon refererar exempelvis till Egypten som efter revolutionen tappat stora 
turistströmmar. Trots det har Ving valt att ha kvar resmålet i deras utbud och anledningen till 
det är att det finns en skara människor som fortfarande vill resa till landet. Visionen, berättar 
Hallencreutz, är att få tillbaka turister dit genom att presentera landet utifrån dess fördelar. 
Arbetet handlar således om att finna de faktorer som triggar människor att vilja boka en resa 
menar hon. Upptäcker Ving att ett resmål märkbart tappar i bokningsvolym handlar det 
mycket om att tillta snabba insatser poängterar Hallencreutz. Snabba insatser är 
rabatterbjudanden men även fokusering på om det finns specifika hotell som kan 
marknadsföras något extra.  
  
Hallencreutz berättar vidare att det finns ett integrerat arbete mellan försäljningsavdelningen 
och marknadsavdelningen tillsammans med PR- och kommunikationsavdelningen. Det 
integrerade arbetet avser att avdelningarna tillsammans beslutar om vilka resmål som ska 
lyftas fram och på vilket sätt budskapet ska formas och kommuniceras. Kommunikation är 
viktigt poängterar Hallencreutz och hon åsyftar till den avrådan Utrikesdepartementet (UD) 
har till resmål nära den syriska gränsen i Turkiet. Samtidigt poängterar Hallencreutz att den 
rådande situationen vid Syriska gränsen i Turkiet inte påverkar Vings resmål nere vid turkiska 
medelhavskusten. Däremot menar hon att Ving märker av att de återkommande händelserna i 
Turkiet väcker oro hos deras kunder. På så vis menar Hallencreutz att det är viktigt att belysa 
hur läget är på Vings resmål och på så vis är transparens viktigt gentemot kunder för att inte 
ljuga eller försköna någonting. Hallencreutz poängterar även att säkerhet är oerhört viktig för 
dem och deras kunder. 
  
Hallencreutz vidareutvecklar att mycket handlar om att arbeta med de största resmålen på ett 
långsiktigt sätt. Långsiktiga åtgärder innefattar arbete som sträcker sig över ett års tid och där 
marknadsföringsavdelningen har en viktig roll att besluta om vad som ska lyftas fram det 
kommande året avseende hotell och resmål överlag. Marknadsföringsinsatserna beslutas 
utifrån hur stor efterfrågan är och erbjudanden, rabatter och olika annonser tilltas i syfte att 
locka människor att resa till utvalda destinationer. Det är även vanligt att Ving använder sig 
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av rörligt material i form av filmer från destinationen för att svara på den oro som uppkommer 
när en händelse har inträffat för att på så vis motverka att bokningsvolymen minskar. 
Hallencreutz ser det som en styrka att Ving har många som arbetar aktivt på resmålen som 
kan informera och förmedla hur läget är på destinationerna. Hon menar på att rykten sprids 
fort och det måste Ving hantera och tack vare anställda på plats kan en film beskriva 
verkligheten som följaktligen bidrar till att rätt information förmedlas. Hallencreutz 
exemplifierar en händelse då Gambias president vägrade avgå och därmed bidrog till politisk 
oro i landet. Då skapade Ving en film där destinationschefen på plats i Gambia välkomnade 
resenärer tillbaka och försäkrade dem om att det var som vanligt på dess resmål. 
  
Hallencreutz berättar att Ving arbetar med att hålla goda relationer med influenser, dels 
bloggare men även journalister, som anses användbara de gånger Ving lanserar ett nytt hotell 
eller ett nytt resmål. Vidare förklarar hon att Ving har samarbeten med olika hotell på dess 
destinationer då Ving i princip inte äger några hotell själva. Ving har även ett nära samarbete 
med olika turistorganisationer som de arbetar tillsammans med dem när det exempelvis är 
nödvändigt att lyfta fram ett visst resmål eller starta upp en ny destination. 
  
Claes Pellvik på Ving berättar att då de vill förändra en destinations generella image har Ving 
en viktig roll i den bemärkelsen att de kan förmedla resenärernas åsikter om platsen till de 
lokala myndigheterna och turistorganisationerna. Sedermera är det destinationernas 
verksamma aktörer som måste investera i och utveckla omgivningen på resmålet vilket 
exempelvis innefattar förbättringar i infrastrukturen eller större förändringar i destinationens 
utbud. Dock kan Vings arbete med destinationsimage handla om att förmedla och sprida en 
mer uppdaterad bild om en viss destination där människor har en förutfattad mening om hur 
destinationen i fråga är. Som ett exempel åskådliggör Pellvik den verkan Lasse Åbergs film 
Sällskapsresan gjort på Gran Canaria med tillhörande “grisfest” vilket han menar inte är en 
uppdaterad bild av resmålet. Arbetet med att förändra bilden utfördes via en integrerad 
kampanj i syfte att överraska kunder och förmedla att hotellutbudet förändrats. Ving tog hjälp 
av turistmyndigheter, lokala partners och organisationer samt arkitekturfotografer och 
reklambyråer med avsikten att sammanlikna Gran Canaria med Miami beach eller Rivieran. 
Pellvik förtydligar fortsättningsvis att mycket av arbetet avseende destinationsimage är 
situationsanpassat. Dock så kräver olika händelser även olika ageranden från researrangörens 
håll där exempelvis Tsunamikatastrofen 2004 i Thailand krävde ett helt annat agerande 
gentemot politiska oroligheter påpekar han. 
 
Enligt Pellvik försöker Ving alltid se och fatta beslut utifrån kunders perspektiv varav 
exempelvis Egypten är ett resmål som på senare tid minskat i bokningsvolym. Det har i sin tur 
utgjort anledningar för Ving att minska sina erbjudanden dit. Ibland, menar Pellvik, att det 
krävs en period av lugn där nyhetsrapporteringen inte berör platsen i fråga. Det beror på att 
mänskligheten har en förmåga av att ”glömma” hemskheter över tid och därmed vill inte 
människor påminnas om problem menar han. Framtiden kan dock utvisa ifall Egypten 
kommer att lyftas fram igen i Vings sortiment då arbetet med att bygga upp image kring 
resmålet sker successivt menar han. Han menar även på att när det funnits tid för 
återhämtning kan Ving påbörja arbetet med att bygga upp destinationen igen och under tiden 
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får andra destinationer ökad efterfrågan och samtidigt ökat pris. Medan Egypten är mån att få 
tillbaka turistströmmar sänks priserna dit och då menar Pellvik att människor står inför ett val 
att antingen välja de mer populära dyra resmålen eller Egypten, som i detta fall är ett billigare 
alternativ. Genom bland annat denna prisstrategi kan destinationer återhämta sig uppger 
Pellvik. 
  
Slutligen förklarar Pellvik att arbetet avseende destinationers image är ett långsiktigt arbete. 
Arbetet kräver gott samarbete med aktörer på plats men även organisationer överlag där 
dialog och samverkan är jätteviktigt fastslår han. Han poängterar även vikten av att hålla 
Vings produkter uppdaterade för att researrangören på så vis även ska attrahera den svenska 
marknaden 2017. Avseende arbete med image så är främsta fokus, menar Pellvik, att nå ut till 
Vings egna resenärer. Resenärerna ses som viktiga ambassadörer och agerar som naturliga 
informationskällor genom att förmedla budskap vidare via främst sociala medier, nyhetsbrev 
och på Vings hemsida. Pellvik betonar även vikten av gott samarbete med bloggare och 
journalister som likaså agerar naturligt som ambassadörer för Ving och dess resmål. 

5.1.2 TUI 
Mathias Bergendahl och Leyla Öfwerström förklarar vikten, avseende arbetet med 
destinationsimage, att förmedla en rättvis bild av destination som erbjuds samt hur situationen 
ter sig på plats. Många destinationer, menar Bergendahl, har redan en viss typ av image vilket 
kan vara ett tidskrävande arbete att förändra. Vidare åsyftar Bergendahl till vikten av att 
kontinuerligt vara transparent och tydlig vid arbetet med att förändra en destinations image. 
Det är viktigt i egenskap att kunna förmedla nya budskap om förändrade destinationer menar 
han. Det svåra, uppger Bergendahl, är balansgången mellan att påverka en image samtidigt 
som researrangören inte har för avsikt att mörka eller försköna någonting. Det handlar således 
om att vara sanningsenlig och bidra med fakta som finns om någon händelse. Bergendahl 
menar att arbetet med destinationers image främst handlar om att bidra med den syn TUI har. 
Syftet är således inte att förändra vad nyhetsrapporteringen skriver utan att det istället utgör 
ett komplement till det. Bergendahl poängterar att TUI vill vara med och bidra till 
rapporteringen snarare än att ändra den. Ett exempel som Bergendahl tar upp är Grexit som 
drabbade Grekland under sommaren 2015. Situationen gjorde att människor blev oroliga 
kring sin resa när det kom till att ta ut pengar på plats i landet då media gick ut och sade att 
bankerna var stängda. För att bevisa motsatsen till vad media förmedlade som ”kaos” valde 
TUI att visa bilder på dess resenärer som var på plats. Resenärerna fick besvara frågor 
angående hur de upplevde situationen och genom denna metod, poängterar Bergendahl, att 
TUI kunde förmedla en annan bild än vad nyhetsrapporteringarna gjorde. 
  
Bergendahl lyfter även fram arbetet kring Thailand och tsunamikatastrofen som ägde rum 
2004 där han poängterar att deras främsta jobb handlade om att få deras resenärer i säkerhet. 
Vad gäller resorna tillbaka till Thailand efter detta så såg de att resenärerna själva visade på 
ett intresse av att åka tillbaka och hjälpa Thailändarna. På så vis arbetade inte TUI själva med 
att locka tillbaka resenärer till Thailand utan det var något som de själva ville göra. 
  
En annan händelse var statskuppsförsöket i Turkiet vilket TUI agerade på likartat sätt genom 
livesändningar från guider på plats som kunde svara på frågor och beskriva den sanna 
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verkligheten. Öfwerström åsyftar att denna metod möjliggör bedrivandet av 
tvåvägskommunikation där människor kan ställa frågor och få svar av guider på plats. TUI 
behöver således inte förneka en rådande händelse som utgör uppfattningar om en destination 
eller vad som har påverkats. De behöver heller inte försöka ”påklistra” en bild av lugn och 
harmoni när situationen visar en annan verklighet. Efter statskuppsförsöket använde TUI sig 
av en familjebloggare som hade naturliga band till Turkiet och resmålet Alanya. Denna 
influens upplevs mindre ”plastig”, anser Bergendahl, då hon har anknytning till platsen och på 
eget initiativ valde att besöka destinationen. Hon kunde därmed agera som en effektiv 
informationskälla för att förmedla den verkliga bilden där människor hade möjlighet att ställa 
frågor och föra en dialog vilket Öfwerström anser är viktigt vid sådana situationer. TUI, 
återger Bergendahl, har stundtals använt kändisar i syfte att berätta om en viss destination 
som följaktligen läggs upp på deras hemsida. ”Kändisresor”, menar han, fungerar i de 
situationer där målet är att visa upp en plats för att antingen marknadsföra en ny destination 
eller visa upp en befintlig där ingen större händelse inträffat. Således fungerar inte metoden 
då önskan är att ”rädda upp en situation” på destinationen då det, enligt Bergendahl, kan 
framstå som ”plastigt”. Utöver samarbeten med olika influenser, såsom bloggare, har TUI 
även samarbeten med många lokala aktörer på plats. Slutligen påpekar även Bergendahl att 
researrangören enbart äger olika koncept på olika hotell, och att det är TUI-group som äger 
hotellen.  

5.1.3 Apollo 
Ann-Sofie Olsson berättar att när Apollo märker av att en destination ifråga viker, eller med 
andra ord erhåller mindre bokningsvolymer, arbetar Apollo på en rad olika sätt.  
Säkerhet är alltid högsta prioritet, poängterar hon, då researrangören har ett nära samarbete 
med UD. Vid exemplifiering av den rådande situation Turkiet är utsatt för berättar Olsson att 
Apollo inte tilltar några strategier för att locka tillbaka resenärer dit. Rent 
kommunikationsmässigt handlar det inte om att försöka övertyga människor om instabilitet 
råder i ett land då det även är viktigt att vara trovärdig och tillmötesgående menar hon. Olsson 
vidareutvecklar genom att åskådliggöra Apollos arbete med att finna andra resmål som kan 
ses som komplement till Turkiet. Hon fastslår således att Apollo anpassar utbudet efter 
efterfrågan och researrangören arbetar mycket med att rikta sin kommunikation till rätt 
målgrupp. Vid marknadsföring av nya destinationer tilltas kampanjer och andra 
marknadsföringskanaler i form av betald reklam, dess hemsida, digitala nyhetskanaler, 
branschpress, resebilagor och pressmeddelanden. 
  
Kring samarbeten med media nämner Olsson att det förekommer när det är frågan om betalt 
utrymme. Då krävs tydlighet eftersom reglerna är fasta avseende vad som gäller menar hon. 
Researrangören har även kontakt med olika resejournalister. Vidare berättar Olsson att 
samarbeten snarare kan vara med organisationer på destinationerna vilket hon återger är i 
form av nya etablerade sportresor Apollo erbjuder. Avslutningsvis tillägger hon att Apollo 
inte äger några hotell på dess destinationer men att det finns samarbeten dem emellan.  
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5.2 Medias påverkan vid negativ nyhetsrapportering 

5.2.1 Ving 
Charlotte Hallencreutz tydliggör att Ving inte har någon direkt möjlighet att styra vad som 
skrivs och publiceras i media om olika resmål. Däremot gäller det att vara tydlig i deras svar 
när en händelse har skett på resmålen. Hallencreutz uppger även att media är duktiga på att 
förmedla stora rubriker och många gånger är en förmedlad bild av en situation hårdvinklad 
vilket har en tendens att oroa människor. Dessutom tydliggör hon att det finns en viss 
dramaturgi i media som är väldigt tydlig där media fördjupar sig i olika händelser för att få 
fram tårar och tragik hos människor. Sådana situationer påverkar researrangören genom att 
många människor som känner en ängslan och oro ringer in eller ställer frågor på nätet. 
Hallencreutz förklarar att media skriver om det som händer och att det dessvärre påverkar 
människor mer än nödvändigt.  
  
Hallencreutz förklarar vidare att trots stora nyhetsrapporteringar, kring exempelvis terrordåd, 
har människor förmågan att glömma. Hon refererar till terrordådet i Paris som påverkade 
Vings bokningsvolym men som således återhämtades fort. Detsamma gäller London där en 
liknande terrorattack inträffade och där återhämtningen likaså var snabb och det tror hon 
beror på att platsen är som ett andra hem för svenskar. Svenskar är överlag resvana och 
därmed ganska orädda vilket gör att de kort efter en incident reser tillbaka utvecklar hon. När 
rubrikerna har tystnat åsyftar Hallencreutz att människor har tendensen att tro att platser är 
lugna och därmed vågar besöka dem. Förutom att rubriker tystnar anser Hallencreutz att 
känslan av trygghet kan bidra till att folk besöker ett land som exempelvis Thailand som 
återhämtade sig snabbt efter Tsunamikatatsrofen 2004. Hallencreutz menar på att det kan bero 
på att resmålet är omtyckt och resenärer känner en viss lojalitet till platsen och 
lokalbefolkningen. Samtidigt poängterar Hallencreutz att terrordåd och krig skrämmer 
människor vilket är faktorer som Ving märker påverkar människor vid val av destination.  
  
Claes Pellvik på Ving berättar att Turkiet är ett land som fått mycket mediauppmärksamhet 
och som bidragit till en generell negativ imageuppfattning hos människor. 
Nyhetsrapporteringen har och fortsätter kretsa mycket kring händelser i Istanbul som även har 
påverkat researrangörens resmål kring medelhavskusten. Det förklarar Pellvik beror på att 
Turkiet är ett stort land och därmed drar människor allting “över en kam” vilket bidrar till 
missuppfattningar om säkerhetsläget på resmålen. Det är heller inte ovanligt, menar Pellvik, 
att människor drar likheter mellan det som sker vid syriska gränsen eller att terrordåd som 
sker i Egypten också påverkar Vings närliggande destinationer. Han förklarar att då inga av 
Vings resenärer råkat illa ut av rådande politiska oroligheter har researrangören därmed valt 
att försöka förmedla en positiv bild av resmålen i tillägg till den negativa 
nyhetsrapporteringen. Anledningen till det menar han beror på att visa båda sidor av resmålet 
och på så vis få människor att öka sin förståelse kring att det som skrivs i media inte avser 
exempelvis hela Turkiet.  
  
Samtidigt påverkas människors val av destination av externa omvärldsfaktorer i form av 
politiska oroligheter, geopolitiska problem och säkerheten överlag berättar Pellvik. Förutom 
att kriser påverkar människor så anser Pellvik att nyhetsrapportering kring terrordåd resulterar 
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till att ett flertal destinationer har fått en förändrad image. Det har i sin tur påverkat Vings 
försäljning och intresse för vissa destinationer negativt. Förutom kriser i form av terrordåd 
eller krig finns det andra externa omvärldsfaktorer som kan påverka anser Pellvik. Ett 
exempel han nämner är naturkatastrofer och betonar specifikt den som ägde rum i Thailand i 
och med tsunamikatastrofen 2004. Där poängterar han att Ving förbluffades över hur fort 
Thailand återhämtade sig efter katastrofen. Pellvik tror att det kan bero på banden mellan 
Sverige och Thailand som tack vare de goda relationerna fick människor att vilja resa tillbaka 
till landet för att hjälpa thailändarna.  

5.2.2 TUI 
Mathias Bergendahl & Leyla Öfwerström förklarar att de märker av att media har en påverkan 
på TUI. Kortsiktigt påverkar media med en större effekt om det är en händelse av direkt 
karaktär. Det märkbara blir följaktligen att resenärer avbokar eller bokar om sin resa. 
Långsiktigt har det en mindre effekt om det är så att händelsen, som massmedia rapporterar 
om, inte upprepas. Således har människor, enligt Öfwerström, förmåga att glömma fort såvida 
inte massmedia kommer med nya rapporteringar. Vidare nämner hon Turkiet som ett exempel 
som har utsatts för mycket nyhetsrapporteringar kring terrorattentat i landet. Det förklarar hon 
gav konsekvenser i form av ett avvaktande beteende hos resenärerna samtidigt som flertalet 
människor valde att dra hela Turkiet “över en kam”. Det problematiska i detta fall, menar 
Öfwerström, var att att Turkiet fick en generellt dålig image trots att terrorattentaten nio av tio 
gånger skedde i områden som gränsar till Syrien. Därmed berörde inte händelserna de 
områdena där TUI har hotell på eller där de populära badorterna finns. 
  
Bergendahl förklarar att vid flertalet olika incidenter tar det ungefär en vecka för marknaden 
att återhämta sig och även för människor att åter våga boka resor till destinationen ifråga. Det 
tar med andra ord alltid en kurva ned efter att en händelse uppmärksammats i media som 
sträcker sig mellan tre till sju dagar framåt förklarar han. Dock uttrycker Bergendahl att det är 
beroende av situationen. Ett exempel är att bombningarna i Thailand, som inträffade vid flera 
tillfällen, som gjorde att återhämtningen på marknaden tog längre tid. Något som Bergendahl 
trycker på är att läsarna även har ett ansvar avseende hur de tar till sig information från 
nyhetsrapporteringar. Han förklarar att bilden som förmedlas genom media kan ge en 
missvisande verklighet. Det beror på att läsarna väljer att tolka det som skrivs som ett helt 
land när själva händelsen bara inträffat på en viss plats i landet. Han betonar då vikten att 
försöka ta ansvar som individ och förstå distanser mellan platser.  
  
Samtidigt poängterar även Bergendahl vikten av att förstå vad som påverkar resenärernas val 
genom att dela upp kunderna i olika segment. Han förklarar exempelvis att barnfamiljer är 
mest känsliga för världsläget och att vuxna utan barn påverkas mindre samt att unga inte 
påverkas alls i lika stor utsträckning. Med det menar Bergendahl att de olika kundsegmenten 
påverkas olika. Exempelvis tror han att barnfamiljer dels vill söka efter platser som känns 
trygga där rekreation med sol och bad är huvudfokus. Således är säkerheten ett viktigt 
kriterium vid val av resmål då människor är stressade till vardags och de vill därmed inte 
tänka på potentiella risker med och under sin semesterresa menar han. Därmed har olika 
händelser runt om i världen en viss påverkan på resmål samtidigt som Bergendahl inte enbart 
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vill skylla på medias nyhetsrapportering och dess påverkan. Som ett exempel tar han upp Kos 
i Grekland som drabbades av flyktingkrisen år 2015 och som resulterade i minskade 
bokningsvolymer trots att destinationen var populär. Den stora anledningen till varför det 
skedde, anser Bergendahl, var att media hade en stor inverkan på händelsen via 
nyhetsrapportering där de tillämpade bilder med barn bakom galler från destinationen. Så fort 
nyhetsrapporteringarna minskade ökade intresset för att resa till Kos igen. Således behövs det 
en period av lugn och ro för att rubrikerna ska ha mindre påverkan på människor vilket 
stundtals kan ta lång tid berättar Bergendahl.  
  
Öfwerström tillägger att hon tror att människor påverkas olika inom ett kortsiktigt perspektiv 
jämfört med ett långsiktigt perspektiv. Med det menar hon att om en händelse sker i samband 
med att en person ska boka sin resa, så blir personen i fråga mer avvaktande. Ur ett långsiktigt 
perspektiv tror hon istället att människor inte påverkas av enstaka händelser då de enbart sker 
vid en tidpunkt. Samtidigt anser hon att media har en tendens att upprepa sin 
nyhetsrapportering vilket medför att människor utgår från att händelsen eller krisen 
fortfarande kvarstår och så fort media tystnar så vågar människor resa till destinationen.  

5.2.3 Apollo 
Ann-Sofie Olsson på Apollo refererar till den problematik Turkiet står inför avseende 
terroristattacker och politisk oro överlag. Konsekvenserna blir att Turkiet kontinuerligt är 
exponerade i media och dess nyhetsrapporteringar vilket Apollo märker av i form av en 
minskad bokningsvolym till dess destinationer. Olsson berättar att media nästan uteslutande är 
de första som får information om händelser som inträffar. Vanligtvis får Apollo först ta del av 
information kring händelser genom media och därmed uppger hon svårigheten att ligga steget 
före. Anledningen beror på att många människor idag är uppkopplade till nätet och är därmed 
i ständig kontakt med nyhetsrapporteringar förklarar hon. Olsson menar även på att många 
flygbolag idag har gratis WiFi ombord vilket bidrar till att media ständigt kan bli kontaktade 
av resenärer om något inträffar. I och med medias förmedling av negativa nyheter märker 
Apollo att andra resmål istället blir mer populära. Summandet av resande förändras inte på 
grund av händelser utan människor finner i stället nya destinationer återger hon. Olsson menar 
även på att långsiktiga faktorer i form av upprepade händelser och politisk oro påverkar 
människor. Samtidigt så nämner hon att det finns de människor som trots inträffade händelser 
väljer att ändå resa tillbaka till destinationen ifråga. Dessa människor utgörs av vana resenärer 
som antingen besökt platsen många gånger eller har en personlig koppling till resmålet. 
Således påpekar Olsson att dessa resenärer känner en viss trygghet i att besöka landet igen. 
Slutligen nämner hon att det media skriver om har en stor påverkan på resenärer när de ska 
välja resmål.  

5.3 Innehållspresentation av researrangörernas hemsidor på Facebook 

5.3.1 TUI: 
På TUIs hemsida på Facebook går det att se hur personer reagerar kring vissa händelser samt 
vad de anser om vissa destinationer. Exempelvis så är det en person som är orolig över 
säkerhetsläget i Egypten och frågar ifall de ska våga åka dit (Personligt inlägg hos TUI, 17-
04-25). På den frågan svarar TUI att de inte ser någon anledning till att vara orolig för att 
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semestra på deras resmål i Egypten. De poängterar även deras nära samarbete med UD och 
dess rekommendationer samt att de inte skulle fortsätta att resa till resmål som inte anses 
säkra vilket kunderna bör känna sig trygga med (TUI, 17-04-25). Förutom Egypten så har 
även en oro spridit sig kring Turkiet och dess säkerhetsläge och researrangören svarar 
följande angående detta:  
  

Om vi tittar på förra sommarsäsongen så hade vi 10-tusentals resenärer på plats och allt var  
hur lugnt som helst. Det var med andra ord precis som det ska vara, en skön semesterstämning.  
Vi har noggrant följt utvecklingen och har ständig kontakt med UD. Om läget i Turkiet mot  
förmodan skulle förändras på så sätt att det skulle beröra våra turistdestinationer så kontaktar  
vi givetvis alla berörda. Vi fortsätter inte med resor till resmål som anses osäkra på något vis,  
det ska våra resenärer känna sig trygga med (TUI, 17-02-16).  

  
En annan person frågade varför priserna var så billiga till Turkiet i augusti månad förra året 
och om det berodde på att det fortfarande var oroligt där (Personligt inlägg hos TUI, 16-08-
04). TUI besvarade frågan med att säga att de förstår att människor möjligtvis funderar lite 
extra på säkerhetsläget med tanke på hur media framställer läget i Turkiet. Researrangören 
poängterar deras samarbete med UD och sina kontakter på resmålen och säger att det inte har 
varit några svårigheter för deras kunder i Turkiet där de har tusentals resenärer på plats. De 
berättar att allt är lugnt och att det inte märks av några oroligheter alls på deras hotell nere i 
Turkiet. Här hänvisar även TUI till en livesändning som de spelat in tidigare i veckan från ett 
av deras hotell i Side tillsammans med två guider som var på plats och berättade om läget 
(TUI, 16-08-04). Även naturkatastrofer som sker på destinationer oroar kunder och påverkar 
deras tankar kring att besöka destinationen. En kund har skrivit in och frågat angående 
Thailand då media skrivit om landet som ett katastrofområde på grund av kraftigt regn och 
översvämningar och undrar hur TUI ställer sig till detta då de ska besöka landet inom kort 
(Personligt inlägg hos TUI, 17-01-10). Researrangören beskrev situationen nere i Thailand 
följande:  
  

Vi följer vädersituationen i Thailand noggrant tillsammans med personal på plats samt med 
UD. Enligt de rapporter som vi fått nu på morgonen så börjar vädret att bli bättre i  
Krabi/Phuket men även i området kring Koh Samui/Koh Tao/Koh Phangan som var ett av  
de värst drabbade områdena. Vi ställer inte in resor pga. regn, men om vädersituationen i  
Thailand skulle förändras på så sätt att det skulle påverka ditt boende eller flygresa så  
kontaktar vi givetvis dig. Vi fortsätter inte med resor till resmål som anses osäkra, det ska du  
absolut känna dig trygg med (TUI, 17-01-10). 

  
Förutom inlägg kring osäkerheten i länder finns det en del personer som uttrycker sina tankar 
kring politiska oroligheter på TUIs destinationer som exempelvis Turkiet. Där skriver många 
och undrar hur de kan stödja Turkiet och varför de inte drar in sina resor till det landet där 
även många inlägg har bifogat med olika artiklar om politiska beslut i landet. På dessa inlägg 
svarar TUI att de som företag aldrig tar politiska ställningstaganden vilket även inkluderar de 
lagar och regler som finns i de olika länder som de arrangerar resor till. Researrangören anser 
även att det är upp till var och en att ta ställning till vart resenärerna vill resa samt att TUI inte 
underskattar resenärernas förmåga att själva erhålla en uppfattning om de resmål de avser resa 
till (TUI, 16-04-14). En annan person anser att Turkiet är ett land som aldrig kommer att 
besökas igen till följd av förra årets statskupp i juli. Människor vill ha svar på varför 
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researrangören fortfarande har resor, dit då läget är som det är, och huruvida TUI arbetar 
kring resenärers säkerhet i landet (Personligt inlägg hos TUI, 16-07-23). Såhär besvarade 
researrangören på det inlägget:  
  

Jag förstår din frågeställning och vi har ett nära samarbete med det svenska  
utrikesdepartementet och baserar våra beslut ofta i samråd med UDs egna avrådan och 
rekommendationer. Det som hände i Istanbul och Ankara är naturligtvis extremt tragiskt,  
men det är samtidigt viktigt att poängtera det faktum att det aldrig har varit oroligheter  
i- eller i närheten av våra destinationer. Turkiet är ett otroligt vackert land och är definitivt  
värt ett besök! (TUI, 16-07-23).  

  
Parallellt med starka åsikter om politiska oroligheter i landet och destinationers säkerhetsläge 
så finns det de som undrar varför utbudet är så begränsat till exempelvis Egypten och Turkiet 
och varför avgångarna till dessa länder är så få. Här poängterar TUI att utbudet till deras 
destinationer styrs av efterfrågan. Om en destination har få efterfrågningar så bidrar 
researrangören med färre avgångar och mindre utbud i landet (TUI, 17-03-15).  
  
Det finns även de personer som själva skriver positiva inlägg om de resmål som har ett 
mindre utbud på grund av tidigare oroligheter i landet och beskriver sina egna uppfattningar 
om sin semester på destinationen. Ett exempel är en person som skriver ett inlägg om Egypten 
där han/hon lyfter fram det positiva i landet. Samtidigt poängterar personen att de som bara 
lyssnat på medias “skeva” bild om Egypten kan känna sig lurade då han/hon själv inte märkt 
av något av det som media skrämmer människor med (Personligt inlägg hos TUI, 16-07-21). 
En annan person skriver ett inlägg som försvarar TUI som researrangör till följd av 
statskuppsförsöket i Istanbul/Ankara:  
  

Händelserna i Turkiet är självklart inget kul för någon men tror ni själva att Fritidsresor (Apollo  
och Ving också för den delen) skulle sända sina gäster om det vore farligt? Kolla kartan också  
med distansen... om det skulle bli nån kupp i Kiruna inte fasen skulle folk i Ystad fly.. De har  
säkert daglig kontakt med guiderna där och deras högre chefer samt med UD! Jag har vänner där  
nu i Alanya och de ligger och göttar sig i solen utan några problem! Och tänk också en extra gång  
vad media bubblar upp det! Tänk förra året med den så kallade "Grexit" och enligt media skulle  
maten ta slut på öarna, jag var på Kreta då och gick upp 5 kg så visst fanns det mat. Enligt media  
fanns inga pengar i automaterna men visst fanns det! Boka resa vart ni vill men LUGNA NER ER  
FÖR BUBBLAN! Jag tror att Sveriges största resebolag vet vad dom gör! Jag har sagt det förr och 
säger det igen, semestrarna kommer alltid vara med Sveriges största "smile"!  
(Personligt inlägg hos TUI, 16-07-16).  

  
När TUI själva gått ut och försökt marknadsföra länder med negativ image, som exempelvis 
Turkiet, har reaktionerna varit blandade. I december förra året gjorde researrangören ett 
inlägg på sin hemsida på Facebook där de hade en tävling kunderna kunde delta i med en resa 
till Turkiet som vinstpremie (TUI, 16-12-09). Där var det var många som var positiva 
samtidigt som det fanns de som kommenterade inlägget med att ingen vill åka till det landet 
och att det bör bojkottas.  
  
Vid större händelser på TUIs destinationer har de gått ut med information angående detta på 
deras hemsida på Facebook som exempelvis statskuppsförsöket i juli förra året i Turkiet. Där 
gick TUI ut och skrev ett inlägg om deras arbete kring detta:  
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Medierna rapporterar just nu om en eventuell militärkupp i Turkiet. Vi bevakar situationen  
noga och står i nära kontakt med våra guider på plats. Situationen på våra destinationer är för 
närvarande lugnt. Resor till och från Turkiet planeras i nuläget att gå som planerat. Vi  
kommer att informera berörda resenärer direkt om förutsättningarna för nuvarande och  
kommande resor förändras. Vi upprätthåller kontakt med UD och följer alltid myndighetens 
reserekommendationer. Vi bevakar fortlöpande läget och uppdaterar information på vår  
webbplats när ytterligare uppgifter finns tillgängliga (TUI, 16-07-15).  

  
Efter statskuppsförsöket i Turkiet gick TUI ut med en livesändning på deras hemsida på 
Facebook där det fanns möjlighet för människor att ställa frågor direkt till guiderna på plats i 
Turkiet. Kommentarerna och frågorna varierade och många uttryckte en oro över att besöka 
Turkiet och dess destinationer. Vissa visade att de var upprörda “Är ni så desperata att få dit 
folk till ett land som i praktiken är en diktatur plus nyss hade ett kuppförsök? Aldrig Turkiet!” 
(Personligt inlägg hos TUI, 16-07-20) och andra påpekade att människor som ska ut och resa 
bör tänka sig för vart de åker. Med den kommentaren ansåg personen att om någon 
exempelvis åker till Turkiet så utsätter de sig själva för extra risker som i andra länder med 
diktatur (Personligt inlägg hos TUI, 16-06-16). Andra skrev även att de aldrig tänker besöka 
landet då de vill ha en trygg och säker resa som de vet att de kommer hem säkert ifrån 
(Personligt inlägg hos TUI, 16-07-15) medan andra skrev mer positiva inlägg som “Jag älskar 
Alanya, det är så fint!” (Personligt inlägg hos TUI, 16-07-20). Det är samtidigt många 
personer som uttrycker sin oro men det finns också de personer som har andra åsikter som 
följande: 
  

Tänk på att media blåser upp saker. Det är deras jobb att vara dramatiska. Självklart är detta  
allvarligt men jag känner flera just nu som är nere vid turistorterna och där har det ännu inte  
hänt något som tur är (Personligt inlägg hos TUI, 16-07-15).  

5.3.2 Ving 
Efter att ha studerat Vings hemsida på Facebook har en rad olika inlägg observerats som har 
varit väsentliga för studiens syfte. Bland annat så har fokus legat på inlägg som handlat om 
oro hos personer som ska, eller planerar att resa, till ett land där det är oroligt eller har varit 
oroligt samt hur Ving har besvarat detta. Flertalet personer har exempelvis uttryckt en 
osäkerhet över att besöka Turkiet efter politiska oroligheter i landet och skrivit kommentarer 
som “Hur är det egentligen. Är det säkert att åka till Bodrum/Turkiet eller skall man boka 
om?” (Personligt inlägg hos Ving, 17-03-22) och “Vi åker till Side den 27 maj. Behöver vi 
vara oroliga att vi inte kan åka?” (Personligt inlägg hos Ving, 17-03-30). På dessa inlägg 
besvarade Ving såhär: 
  

“Säkerheten för våra gäster är jätteviktig, och vi skulle aldrig anordna resor till ett land eller hotell  
som inte anses säkert för de som vistas där. Vi följer som alltid UD:s rekommendationer, de är de 
säkerhetspolitiska experterna och kan göra den bästa bedömningen av situationen. De avråder inte  
från resor till resmål vi har. Hur läget kommer att vara i sommar kan vi förstås inte svara på men  
om något förändras som påverkar våra resor, kommer vi att informera våra inbokade gäster. Vi  
följer utvecklingen noga och har nära kontakt med våra samarbetspartner i Turkiet som kan hålla  
oss fortlöpande informerade. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att man inte bör resa till  
våra charterresmål (Ving, 17-03-31).  
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Det finns även de personer som påpekar sin oro över landets utveckling och politiska situation 
och menar på att Turkiet inte är något land att åka till där en person uttryckte “Hörde på 
nyheterna att det nu råder undantagstillstånd i Turkiet. Kommer resor till Alanya och övriga 
turistorter i Turkiet att genomföras som vanligt?” (Personligt inlägg hos Ving, 16-07-21). På 
det här inlägget och liknande inlägg svarar Ving att det stämmer att Turkiet har infört 
undantagstillstånd i tre månader efter kuppförsöket som skedde i Istanbul. Således menar 
Ving att det förmodligen inte kommer att ha någon inverkan alls på turismen. De förklarar 
även vad det innebär med ett undantagstillstånd samtidigt som de påpekar att läget är lugnt på 
deras resmål för både personal och gäster och njuter av sin semester precis som vanligt (Ving, 
16-07-21). Samtidigt rapporterar Ving hur de hanterar arbetet kring situationen:  
  

Vi undersöker situationen och har löpande kontakt med vår personal på plats, som rapporterar  
att allt är lugnt på våra resmål än så länge. Vi kan tyvärr ännu inte svara på hur det blir med  
kommande resor till Turkiet, men återkommer så fort vi har uppdaterad information.  
(Ving, 16-06-15). 

  
På inlägg där folk är upprörda över hur Ving kan stödja Turkiet som land, på grund av deras 
politik, förklarar Ving att de som researrangör erbjuder resor till de flesta länder i världen och 
på vis bidrar det med en stor valfrihet. Därutav gör de inget politiskt ställningstagande utan 
låter istället resenärerna ha ett fritt val över vart de önskar att resa. De påpekar även att 
resenärer, med dess närvaro i olika länder, kan bidra med något positivt för människorna, 
djuren och naturen nere på destinationen (Ving, 17-03-22). Ving belyser även deras arbete 
tillsammans med UD där de följer deras rekommendationer som ligger till grund för om de 
anordnar resor till ett land eller inte. Ving nämner även att de inte tror på att sluta resa till ett 
land då de anser att det alltid är bättre att resa och bilda sig en egen uppfattning på plats 
(Ving, 16-08-14). Oroligheterna i Turkiet har även fått personer att oroa sig över närliggande 
destinationer. En person uttrycker “Jag undrar bara om Cypern fortfarande är ett säkert resmål 
att åka till med tanke på allt som händer nu och med tanke på att Cypern ligger nära både 
Turkiet och Syrien. Och även när det gäller Teneriffa.” (Personligt inlägg hos Ving, 16-06-
17). På inlägget svarar Ving med att ingenting tyder på att människor inte bör resa till dessa 
länder då Ving följer UD:s rekommendationer (Ving, 16-07-17).  
  
Förutom resmålet Turkiet har det även funnits en oro hos personer avseende andra 
destinationer, som exempelvis Egypten, där det tidigare varit oroligt. I det sammanhanget 
lyfter Ving fram Egypten som ett positivt resmål samt att säkerhetsläget är stabilt på 
destinationen (Ving, 16-10-27). Även enstaka händelser på destinationer uppmärksammas av 
människor varav en person skriver “Har ni några fler uppgifter om skjutningarna i Playa Del 
Carmen i Mexico? Aftonbladet skriver om det idag!” (Personligt inlägg hos Ving, 17-01-16). 
Såhär svarar Ving på detta:  
  

Vi står förstås i kontakt med vår personal på resmålet. Nyss (frukosttid i Mexiko) skickades  
följande SMS till alla gäster: "Hej. Efter nattens skjutning på nattklubben Blue Parrot har  
ingenting framkommit som påverkar den generella säkerhetsbilden på resmålet, så man  
behöver inte stanna inne idag. Om ni önskar får ni gärna kontakta oss här på resmålet.  
(Ving, 17-01-16).  
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Parallellt med oron över säkerheten nere på destinationen finns det de personer som undrar 
över varför det inte finns fler avgångstider till de olika flygplatserna nere i Turkiet eller varför 
ingen marknadsföring av Egypten sker. På dessa frågor svarar Ving att såväl 
marknadsföringen som avgångarna styrs av efterfrågan. Är efterfrågan för låg erbjuds inga 
mer avgångar till destinatinonen i fråga (Ving, 17-03-28) samtidigt som även trender har en 
påverkan på marknadsföringen av ett land eller destination (Ving, 16-09-04).  
  
Vid analysen av Vings egna inlägg på Facebook märktes det av en hel del protester när Ving 
marknadsförde Turkiet som destination vid ett tillfälle i december förra året. Där gick Ving ut 
med Turkiet som veckans sommartips varav en av kommentarerna lyder: “Hade gärna åkt 
tillbaka till Turkiet, var där i Maj förra året, men nu vet jag inte om man vågar” (Personligt 
inlägg hos Ving, 16-12-05). Vidare visar Ving på hur de agerar vid större händelser i de 
länder där de har sina resmål.  
  

Just nu rapporteras i media om en eventuell militärkupp i Turkiet. Vi följer noga situationen  
och har löpande kontakt med vår personal på plats. De rapporterar att läget på våra resmål  
är lugnt. Vi planerar att genomföra våra resor till Turkiet som planerat. Skulle läget förändras  
kommer vi att kontakta berörda resenärer. Vi har löpande kontakt med UD, och följer alltid  
deras rekommendationer (Ving, 16-07-16).  

  
Liknande information gick ut under de politiska oroligheterna i Gambia. Ving valde i 
efterhand att gå ut med en direktsänd video från Gambia där en destinationschef på plats 
välkomnar alla tillbaka till destinationen tillsammans med en lägesrapport (Ving, 17-01-10). 

5.3.3 Apollo  
Observationen av Apollos hemsida på Facebook visade likaså på oroliga och upprörda inlägg 
under kriser och katastrofer där en kund som bokat en resa påpekade sin oro över att resa till 
Turkiet då landet är oroligt (Personligt inlägg hos Apollo, 16-07-16). En annan person skriver 
“Hur är det med resor till Turkiet egentligen? Vågar man åka dit på semester med tanke på det 
politiska läget och terrorist faktorn?” (Personligt inlägg hos Apollo, 17-03-12. På det svarar 
Apollo att de förhåller sig till UD:s rekommendationer när det kommer till att utvärdera 
säkerheten på resmålet. Samtidigt påpekar de att UD inte har tillämpat någon avrådan på de 
resmål Apollo har i Turkiet (Apollo, 17-03-12).  
  
Under mars månad år 2016 blev ett plan bombhotat där resenärer från Apollo blev påverkade 
och många uttryckte då sin ilska mot att ingen information skickades ut: 
  

Er information till de stackars resenärer som skulle med planet som blev bombhotat är  
under all kritik. Som ni har svarat på bla en av resenärernas Facebook sida låter som ett  
skämt. Att bombhot är allvarligt tror jag alla förstår och det minsta ni kunde meddelat  
era resenärer är att ni återkommer med information så fort ni vet. Ingen information  
skickad förens kl ca 10:00 dagen efter?! Hur visar det att ni bryr er om era kunder?  
Fy vad dåligt och opålitligt hanterat!! Har man ingen info kontaktar man i alla fall  
sina kunder för att lugna situationen och tala om att man arbetar med att ta reda på info  
samt att ni hör av er så snart ni vet (Personligt inlägg hos Apollo, 17-03-03).  
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På just ovanstående inlägg fanns det inget svar från Apollos sida. Men ett tidigare inlägg som 
belyst samma ämne besvarades. Där skrev Apollo att de ser väldigt allvarligt på händelsen 
och att de går ut med mer information så fort de har fått klarhet i situationen. De nämner även 
att det finns en särskild grupp hos Apollo som arbetar med att hantera situationen (Apollo, 17-
03-03). Det besvarade inlägget från Apollo besvarades i sin tur med att en kund påpekar att 
det är just den informationen som saknats. Kunden anser att Apollo kunnat gå ut med den 
informationen istället för ingen information alls (Personligt inlägg hos Apollo, 17-03-06). 
Förutom politiska oroligheter och kriser finns det även naturkatastrofer som kan inträffa och 
påverka resenärerna vilket påpekades av en kund hos Apollo. Innan avresa fick kunden som 
svar av Apollo att läget i Thailand är vinklat i pressen och att det område han/hon skulle 
besöka inte var drabbat av översvämningar utan enbart lite regn. Tillsammans med inlägget 
publicerades en video, tagen med kundens mobiltelefon, som visade på kraftiga regnskyar och 
översvämning (Personligt inlägg hos Apollo, 17-01-10). Såhär svarade Apollo på det: 
  

Jag är ledsen att vädret är dåligt och om någon uttryckt sig som att "ert område inte är  
drabbat". Det har absolut regnat mycket på Koh Samui, dock har det inte varit  
översvämningar överallt så som det framställts i media, där människor vadar till knäna.  
Alla våra hotell har fungerat i princip som vanligt, haft elektricitet mm. Sen blir det vid  
kraftiga regn, både i Thailand och många andra länder med, snabbt vattensamlingar som  
kan ställa till bekymmer tillfälligt. Väderrapporterna för veckan såg mycket bättre ut än  
föregående och sista uppdateringarna jag har är att regnet i princip avtagit. Jag hoppas att  
ni får bättre väder idag, att vattnet torkat undan och att ni trots dåligt väder, som jag tyvärr  
inte kan påverka har en bra semester (Apollo, 17-01-11).  
  
  

Parallellt med oron finns det de personer som har starka åsikter på politiken i vissa länder och 
framförallt i Turkiet. En person skriver till följd av rapporteringarna om nya lagar i Turkiet 
“Jag tycker att ni borde ställa in all resor till Turkiet till de har lärt sig mänskliga rättigheter 
och skyldigheter.” (Personligt inlägg hos Apollo, 16-08-15). Där besvarar Apollo att de följer 
den oroväckande utvecklingen i Turkiet samtidigt som de för kontinuerliga diskussioner kring 
ämnet. Således har inga förändringar skett i utbudet av resor till Turkiet (Apollo, 16-08-15). 
En annan person ställer sig även frågande till varför Apollo fortfarande säljer resor till 
Turkiet. Apollo besvarar inlägget såhär:  
  

Att resa eller inte resa till länder som inte delar vår syn på mänskliga rättigheter och demokrati  
är ju i dagsläget en fråga som är ytterst aktuell. Turkiet är ett populärt resmål bland många av  
våra resenärer och vi som researrangör tror att resande i sig är ett sätt att öka förståelsen mellan  
människor (Apollo, 16-07-28). 

  
Samtidigt som de politiska oroligheterna ägde rum i Turkiet, när statskuppen skedde, gick 
Apollo ut med information på sin hemsida på Facebook och förklarade läget samtidigt som de 
påpekade sitt samarbete med UDs reserekommendationer.    
  
Förutom oroligheter är det många personer som undrar över varför det är så få avgångar till 
Egypten och varför destinationen inte marknadsförs. På det svarar Apollo att efterfrågan inte 
är tillräckligt stor (Apollo, 17-04-28) och därav har marknadsföringen fokuserat mer på andra 
resmål (Apollo, 16-03-10). Angående den minskade marknadsföringen av Egypten har en 
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person argumenterat om att en marknadsföringskampanj, som faktiskt visar på hur underbart 
Egypten egentligen är och att det inte finns någon mer anledning att vara rädd, skulle kunna 
bidra till att flera resenärer väljer att besöka Egypten (Personligt inlägg hos Apollo, 16-08-
21). I samband med detta har även en kund hos Apollo själv gått ut med vad han/hon anser 
om destinationen:  
  

Än en gång så har Egypten, Röda Havet, Bella Vista Resort Hurghada och Caribbean Bar  
Hurghada levererat en perfekt semester. Sol och bad, i hav och pool, lugn och ro utan ett  
enda moln på en vecka och varma kvällar med kylda drycker det är semester det. Har ni  
inte testat Egypten utan bara lyssnat på medias skeva bild om detta land så kan ni nog  
känna er lite lurade för trots 25 resor till detta land under 15 år så har jag inte sett nåt av det  
som media skrämmer oss med (Personligt inlägg hos Apollo, 16-07-25).  
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6.0 Analys  
 
I följande avsnitt kommer studiens analys att presenteras som grundas i studiens teorier och 
empiriska material. Analysen har för avsikt att svara på studiens syfte och forskningsfrågor.   
___________________________________________________________________________ 

6.1 Hur en destinationsimage påverkas av negativ nyhetsrapportering 
Föreliggande studie visar på att samtliga informanter fastslår att massmedia påverkar 
researrangörerna och dess resmål negativt efter att en händelse eller kris ägt rum. Det har 
följaktligen lett till minskade försäljningssiffror. Hur negativa nyhetsrapporteringar påverkar 
destinationers image beror på händelsens karaktär. Informanterna nämner bland annat att 
oroligheterna vid syriska gränsen och enstaka händelser i Turkiets storstäder har en påverkan 
på hela landets försäljning. Samtidigt påverkar även annan politiskt turbulens och 
naturkatastrofer destinationer och researrangörernas försäljning negativt. Vid naturkatastrofer 
och enstaka händelser minskar försäljningen endast kortsiktigt, vilket Bergendahl på TUI 
poängterade, medan en längre politisk instabilitet eller hot riktat mot en viss region påverkar 
försäljningen till destinationen desto längre. Likaså beror det på om det är en enstaka händelse 
eller en upprepad sådan, som media rapporterar om under längre tid, som sedermera skapar 
oroligheter. Sistnämnda är något som både Olsson på Apollo och Hallencreutz på Ving 
poängterat. Hallencreutz nämner att då händelser som sker vid samma tidpunkt som en person 
ska boka sin resa resulterar i ett mer avvaktande beteende hos personen ifråga.  
 
Att media har en tendens att jaga upp människor till oro har kunnat tydas via granskningen av 
studiens kvalitativa textanalyser på researrangörernas Facebook-hemsidor. Där uttryckte och 
visade ett flertal personer en oro och skepsis avseende vissa resmål som hamnat i ett medialt 
fokus på grund av negativa händelser. Likaså har informanterna betonat vikten av att få 
människor att känna trygghet och säkerhet gentemot ett resmål. Exempelvis berättade 
Bergendahl på TUI hur människor behöver tid för återhämtning varpå inga nya händelser 
inträffar och rapporteras av media. Anledningen beror på att människor ska finna mod och 
våga resa till en plats som tidigare hamnat i ett så kallat negativt medialt fokus. Han menade 
på att det är först då försäljningen till resmålet i fråga kan öka igen. Liknande resonemang 
redogjorde Öfwerström om på TUI för. Hon poängterade att media har en tendens att upprepa 
sin rapportering vilket medför att människor utgår från att händelsen fortfarande kvarstår. Så 
fort media tystnat vågar människor således besöka platsen igen uppger hon. Även 
Hallencreutz på Ving har förklarat att människor har en tendens att glömma så fort rubrikerna 
tystnat och därmed medför det en tro hos människor att destinationen är trygg. 

6.1.1 Destinationsimage påverkas av individens sätt att tolka budskap 
Bergendahl och Öfwerström på TUI förklarade att olika målgrupper påverkas olika mycket av 
händelser som sker och medias nyhetsrapporteringar kring det. Känsligheten varierar även 
beroende på om det förslagsvis är en barnfamilj eller om det handlar om vuxna utan barn som 
reser. Teorin kodning/avkodning av Stuart Hall (1980) kan således öka förståelsen och 
förklara varför sådant är fallet. Hall (1980) har förklarat att ett budskap kan uppfattas på olika 
sätt beroende på tidigare erfarenheter och tidigare kunskaper om ämnet som budskapet berör. 
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Samtidigt spelar en en individs egen värld av mening roll. Därmed kan människor påverkas i 
olika utsträckningav medias nyhetsrapportering som berör researrangörernas resmål. 
Anledningen till varför vissa målgrupper låter sig påverkas mer än andra, likt det Bergendahl 
och Öfwerström åsyftade, kan bero på att olika målgrupper har olika behov och därmed kan 
förslagsvis barnfamiljer uttrycka ett extra stort behov av att känna trygghet. Det kan därmed 
tyda på att det är mer personliga faktorer som spelar in. 
 
Samtidigt kan anledningen till varför människor uppfattar och tolkar budskap olika förstås 
genom det Halls (1980) modell beskriver avseende att tidigare kunskap har en inverkan på hur 
ett budskap uppfattas. Därmed spelar dels tidigare erfarenheter om platsen i fråga roll och 
samtidigt individens egen förmåga att ta emot och tolka budskap. Intressant är även att 
Bergendahl på TUI betonade hur läsarna, det vill säga de som avkodar ett budskap, har ett 
ansvar avseende sättet de tar till sig informationen och poängterade att bilden som förmedlas 
via media kan ge en missvisande verklighet. Med tanke på det Hall (1980) förklarat i sin 
modell, gällande hur budskap kan tolkas olika, kan det vara mer förståeligt varför anledningen 
till feltolkningar och missuppfattningar uppstår. Bergendahl uttryckte att det är upp till 
individen själv att förstå distanser mellan platser. Har individen ingen personlig erfarenhet av 
platsen i fråga blir det istället den erfarenhet som grundas i andrahandskällor mer avgörande. 
Därutav kan media påverka på ett mer genomslagskraftigt sätt som sedermera kan påverka 
destinationens image. 

6.1.2 Indirekta erfarenheters påverkan på destinatinsimage 
För att förklara hur en destinations image påverkas behöver en förståelse redogöras för sättet 
människor erhåller erfarenheter. Som tidigare redogörelse dokumenterat formas en image av 
en individs idéer, tro och intryck (Vitouladiti 2013, s. 55) och likt det Vitouladiti (2013) 
poängterar om att beslutsfattande påverkas av såväl primära som sekundära influenser. 
Föreliggande studies empiriska datainsamling kan även tyda på att det finns ett flertal olika 
faktorer som påverkar resenärers val att vilja besöka en destination. 
 
Samtidigt har en ”människas lager av kunskap” (stock of knowledge), som Selby (2004) 
redogör för i sin modell, en inverkan på en individs uppfattade destinationsimage. Det i sin tur 
har en påverkan på individers resmönster. De sekundära influenserna, som Vitouladiti (2013) 
belyser, kan sammanliknas med det Selby (2004) benämner som indirekta erfarenheter. De 
indirekta erfarenheterna förklarades tidigare under teoriavsnittet som information som 
förmedlas via en mellanhand. Vid de fall människor inte besökt en plats tidigare, och samlat 
på sig egna direkta erfarenheter, krävs det att människor förlitar sig mer på den information 
som förmedlas via mellanhänder (Selby 2004) såsom massmedia och researrangörernas 
interna information. Det kan i sin tur bidra till att individer kan tro att en destination är osäker 
om exempelvis media förmedlar ett nyhetsinslag som belyser oroligheter i ett område. På så 
vis påverkar det individens representationer (representations) förmedlade av resmålet och den 
image (image) som individen har av destinationen. Följaktligen kan det påverka den kunskap 
(stock of knowledge) individen har av en viss plats. 
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Selby (2004) beskriver även hur vissa människor fattar ett beslut utifrån att bedöma framtida 
resultat av besöket på ett specifikt resmål vilket således påverkar dess handling (action). Då 
individen i fråga inte alltid erhåller egna direkta erfarenheter om en viss destination, baseras 
därmed beslutet på andrahandsinformation. Informationen grundar sig då på representationer 
som förmedlar en viss bild av platsen ifråga genom exempelvis nyhetsrapporteringar eller 
informationsböcker. All den information som såväl media som researrangörerna själva 
förmedlar blir på så vis representationer som individer skapar sina indirekta erfarenheter ifrån. 
Dessa erfarenheter formar individens kunskap om destinationen som sedan påverkar 
individens agerande. 
 
Ovanstående går att tyda genom att studera studiens empiriska material då samtliga 
informanter poängterart att de upplever att media har en påverkan på dess försäljning vid de 
fall medias nyhetsrapporteringar berör researrangörernas resmål. Samtliga kvalitativa 
textanalyser på researrangörernas Facebook-hemsidor går att tyda på att det finns påtagliga 
effekter som gör människor oroliga, i synnerhet på grund av medias nyhetsrapporteringar. 
Vad som även går att urskilja genom analysen är att människors upplevda oro kan påverka 
dess beteende och handlingsmönster. Via de personliga inläggen på Facebook har resenärer 
uttryckt sin oro vid både pågående och inträffade händelser som berört researrangörernas 
resmål ifråga. Likaså går det att tyda att andra människor drar sig från att boka resor till 
destinationer som det har förmedlats oroligheter kring. Samtliga informanter kan styrka detta 
då exempelvis Hallencreutz på Ving beskrev att media följer en viss ”dramaturgi” i sättet att 
skriva på där fokus är att söka fram tårar och tragik. Det har även påverkat Vings resenärer, 
något som hon bekräftade, genom att flertalet personer ringer in och ställer frågor till 
företaget. 
 
Även Bergendahl och Öfwerström på TUI beskrev hur media, åtminstone kortsiktigt, har en 
påverkan på researrangörens försäljning och att flertalet resenärer väljer att avboka sina resor 
vid större händelser. Samtidigt åsyftade Olsson på Apollo hur olika omvärldsfaktorer har en 
inverkan på människors val av resmål. Med andra ord går det att tyda hur människors 
handlingsmönster påverkas av starka representationer (Selby 2004) såsom medias 
nyhetsrapportering. Medias nyhetsrapportering har en inverkan på individers uppfattning av 
destinationers image som påverkar dess kunskap om destinationen. På det sättet påverkas en 
individs handling av ett flertal faktorer och media har i och med det en stark inverkan på 
destinationers image. Resonemanget går även att applicera på Selbys (2004) innersta cirkel 
och därmed kan föreliggande studie tyda på att modellen fungerar även i praktiken. 

6.1.3 Direkta erfarenheters påverkan på destinationsimage 
Vid andra fall, då människor erhåller personliga och direkta erfarenheter, blir de inte fullt lika 
påverkade av den information som förmedlas och sprids via media. Samtliga informanter 
återberättade att trots negativ nyhetsrapportering kring händelser finns de alltid resenärer som 
inte låter sig påverkas av det och därmed utgör en efterfrågan till vissa resmål. Olsson på 
Apollo valde att benämna dessa resenärer för en ”basgrupp” som har en personlig koppling 
till platsen alternativt har besökt platsen tidigare. Även Hallencreutz på Ving nämnde att 
lojalitet gentemot platsen utgör anledningar till att åter besöka den, likväl förklarade hon att 
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känslan av trygghet dessutom påverkar resenärers val. Pellvik på Ving poängterade likaså att 
goda relationer mellan resenärer och platsens lokalbefolkning påverkar resenärer avseende 
valet att resa tillbaka till en destination. Baserat på Selbys (2004) modell pekar 
informanternas redogörelse på att direkta erfarenheter gör att människor skapar sin egen 
uppfattning. Individer fattar därmed beslut grundade på den information de själva upplevt i 
tillägg till den bild som förmedlats via media. 
 
Den yttersta kretsen i Selbys (2004) modell kan förklara ovanstående redogörelse. I yttersta 
kretsen har individen erhållit direkta erfarenheter genom att ha närvarat på platsen 
(landscape) och således upplevt den med egna ögon (experiences). Sedermera påverkar det 
individens lager av kunskap (stock of knowledge) som följaktligen påverkar dennes framtida 
agerande (action). Vid de tillfällen människor besitter direkta erfarenheter påverkas således 
personens kunskap i fråga vilket medför att personen har mer information att tillhandahålla 
vid ett beslutsfattande. Följaktligen är personen inte lika beroende av vad representationer 
förmedlar, trots att de givetvis har en viss inverkan, som i sin tur kan göra att ens beslut blir 
annorlunda till skillnad från de personer som endast besitter indirekta erfarenheter. Människor 
påverkas därmed i varierande utsträckning beroende på dess tidigare erfarenheter samt vad 
kunskapen om platsen är baserad på. Det utgörs ifall det är via en mellanhand som förmedlar 
budskapet eller om det är via personliga upplevelser. 
 
En aspekt, avseende ovanstående redogörelse, är att flertalet informanter poängterade att 
researrangörerna gärna använder rörligt material i form av informerande filmer från dess 
resmål. Hallencreutz på Ving förklarade hur de använde sig av film i syfte att försäkra för 
dess resenärer att allt var i sin ordning i Gambia. Denna metod utgjorde ett komplement till 
medias rapportering kring oroligheter och turbulens i landet. Likaså återberättade Bergendahl 
hur media förstorade upp Grexits påverkan på hela Grekland och hur TUI därmed valde att 
förmedla en annan bild av situationen genom att visa hur researrangörens resenärer upplevde 
situationen på plats. TUI och Vings agerande kan likaså förklaras genom Selbys (2004) 
modell då den visar på hur olika steg har inverkan på varandra. Det går att tyda att den inre 
och den yttre kretsen påverkar varandra genom att de som närvarar på platsen, som media 
rapporterar om, kan förmedla verklig information genom bilder till allmänheten som då inte 
befinner sig på platsen i fråga. Steget landskap (landscape) och representationer 
(represenations) samspelar således då närvarande personer kan agera som representationer 
om de väljer att sprida bilder eller annan information avseende destinationens läge och 
situation. På samma sätt kan de människor som befinner sig i den yttre kretsen, det vill säga 
närvarar på platsen, påverkas av representationer genom exempelvis nyhetsrapporteringar 
hemifrån. 
 
Selby (2004) förklarar även att stegen erfarenheter (experiences) och image (image) har 
inverkan på varandra. Därmed kan en persons upplevelse av en plats påverkas av den image 
som tidigare uppfattats av destinationen ifråga samtidigt som imagen kan påverkas genom att 
människor delar med sig av sina tidigare upplevelser. Det är med andra ord något som 
researrangörerna väljer att använda vilket går att återkoppla med Bergendahls exemplifiering 
avseende Grexit. TUI hade för avsikt att förmedla hur Grexit inte påverkade researrangörens 
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resmål i den bemärkelse som media fick det att framstå som. Det går därmed att tyda att 
researrangörer använder representationer med anledningen att förmedla en bild av en viss 
plats och dess situation. Det i syfte att påverka en plats image gentemot människor. 
Researrangörernas insatser av att förmedla representationer av platsen kan således bidra till 
ökade indirekta erfarenheter om resmålet som i sin tur påverkar lagret av kunskap och därmed 
människors handlingar. 

6.2 Researrangörernas strategier vid förmedlandet av destinationsimage  

6.2.1 Olika kriser och händelser kräver olika strategier  
Vid researrangörernas arbete med att förändra en destinations image förklarade Bergendahl på 
TUI att de har en förmedlande roll, men att det främst är destinationerna själva som arbetar 
med att förändra platsens image. Även Pellvik på Ving berättade att det är destinationernas 
uppgift att investera och utveckla platsen som helhet och därmed dess image.   
 
Resemålens lokala aktörer och dess arbete kring destinationens image är något som i sin tur 
kan appliceras på Avraham och Ketters (2008a) flerstegsmodell. Modellen utgår från olika 
steg och strategier som destinationer kan använda vid förändring av platsens image. Dock 
poängterar Avraham och Ketter (2008a) att alla katastrofer och kriser är av olika karaktär och 
kräver således olika former av strategier. Detta är även något som Pellvik på Ving 
tydliggjorde då han menat på att arbetet med destinationsimage är situationsanpassat. Som ett 
exempel refererade han till tsunamikatastrofen som drabbade Thailand år 2004 och som 
krävde ett helt annat agerande i jämförelse med de politiska oroligheter som råder i Turkiet. 
På så vis krävs det även olika agerande beroende på krisens art från researrangörernas håll. 
 
Hallencreutz på Ving berättade att deras främsta fokus, avseende destinationsimage, handlar 
om att lyfta fram det bästa med resmålen för att på så vis locka tillbaka resenärer. Egypten 
efter revolutionen tappade stora turistströmmar varpå Ving valde att ha kvar resmålet och 
presentera det utifrån dess fördelar. Pellvik på Ving återgav Turkiets situation rörande de 
politiska oroligheter som rådde sommaren 2016. Han berättade att inga av Vings resenärer 
råkade illa ut varpå researrangören istället försökte förmedla en positiv bild av dess resmål 
som ett komplement till den negativa nyhetsrapporteringen. Anledningen utgjordes av att de 
ville visa två sidor av resmålet. Det för att på så vis även öka allmänhetens förståelse kring att 
det som media rapporterar om inte avsåg hela Turkiet. Pellvik poängterade även att Vings 
arbete avseende destinationsimage handlar om att förmedla och sprida en mer uppdaterad bild 
om en viss destination som människor har en förutfattad mening om. Förmedlandet och 
spridandet av mer uppdaterade bilder av resmål är även något som Bergendahl och 
Öfwerström på TUI belyst. Arbetet handlar om att beskriva och kommunicera hur den 
rådande situationen ter sig på platsen ifråga. Således kan flertalet av informanterna intyga att 
olika strategier är nödvändiga beroende på händelser och krisers karaktär vilket även 
Avraham och Ketter (2008a) lyfter fram i sin flerstegsmodell. 
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6.2.2 Olika strategier beroende på målgrupp 
Bergendahl på TUI har belyst vikten av att förstå vad som påverkar resenärers val av resmål 
vilket researrangören gör genom att dela in dem i olika kundsegment. Barnfamiljer är mer 
känsliga för världsläget medan vuxna utan barn påverkas mindre till skillnad från unga som 
inte påverkas i samma utsträckning. Således handlar det för samtliga researrangörer att se 
över vilka målgrupper som påverkas mest av händelser och följaktligen vilka strategier som 
lämpar sig bäst. Trots att Bergendahl förklarade hur olika målgrupper påverkas olika är det 
ingen av informanterna som redogjort hur arbetet ter sig med olika strategier för deras 
kundsegment. Däremot belyser Avraham och Ketter (2008a) i sin flerstegsmodell att arbetet 
med målgruppers egenskaper (audience characteristics) handlar om att undersöka vilken 
målgrupp som blivit påverkad till följd av en händelse samt hur de tar till sig information efter 
inträffandet. Den målgrupp som förlitar sig på massmedias rapportering som primär källa 
kräver mera extrema strategier än den målgrupp som erhåller förstahandsinformation om 
destinationen. Det kan ske genom att de exempelvis närvarat fysiskt på platsen. Således tyder 
föreliggande studie på att det finns ytterligare åtgärder researrangörerna kan ta till för att 
anpassa arbetet till olika kundsegment. Det på grund av att destinationers image och 
säkerhetsläge kan uppfattas olika av olika målgrupper. Anpassas sedermera den 
informationen till olika målgrupper kanske destinationer inte blir lika påverkade av media. 
Trots flertalet befintliga strategier och åtgärder som finns har föreliggande studie påträffat att 
researrangörerna i dagsläget inte nyttjar dessa fullt ut. Ett större fokus på att hantera olika 
målgrupper på olika sätt kan eventuellt bidra till att lugna samt minska massmedias påverkan 
på allmänheten och i synnerhet destinationer. 

6.2.3 Olika strategier beroende på destinationens egenskaper   
Enligt Avraham och Ketter (2008a) krävs det även olika strategier beroende på destinationens 
internationella status, dess geografiska läge samt människors familjära eller icke familjära 
känsla för destinationen. Dessa steg i flerstegsmodellen kallar Avraham och Ketter (2008a) 
för platsens egenskaper (place characteristics). Hallencreutz på Ving berättade att Paris och 
London är två resmål som återhämtade sig snabbt efter att ha råkat ut för en terrorattack. 
Egypten å andra sidan, som ligger i Afrika med rådande oroligheter, påverkade destinationen i 
större utsträckning än London och Paris som ligger i Europa. Enligt Avraham och Ketter 
(2008a) kan det bero på att länder med högre internationell status har förmåga att återhämta 
sig fortare och kräver en annan strategi till skillnad från länder med lägre internationell status 
som följaktligen tar längre tid att återhämta sig. Hallencreutz åsyftade att Londons och Paris 
snabba återhämtning berodde på att storstäderna ligger i Europa. De två internationella 
storstäderna är även omtalade och renommerade av allmänheten till skillnad från Egypten och 
exempelvis Turkiet som inte har samma internationella status. Det kan följaktligen vara en 
bidragande orsak till att återhämtningen går långsammare. Sedermera har flertalet informanter 
styrkt att olika destinationer påverkas på olika sätt trots att händelser av liknande karaktär 
inträffar. Destinationer påverkas alltså olika beroende på vad för typ av händelse som inträffar 
samt vart den inträffar och åsyftar till dess geografiska läge (place characteristics) (Avraham 
och Ketter 2008a). 
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Förutom destinationens geografiska läge och internationella status handlar det enligt Avraham 
och Ketter (2008a) om resmålets familjära känsla. Arbetet med Thailand efter 
tsunamikatastrofen 2004 beskrev Bergendahl på TUI att resenärerna snarare var de som 
agerade. Researrangörens fokus låg således på att få dess resenärer i säkerhet medan beslutet 
att resa tillbaka till Thailand låg helt i resenärernas händer. Anledningen utgjordes av 
resenärernas koppling till landet samt dess personliga relationer till lokalbefolkningen. På så 
vis krävdes det enligt Bergendahl inga större strategier av TUI för att locka tillbaka resenärer 
till landet. Hallencreutz och Pellvik kunde även styrka att återhämtningen gick fortare än vad 
Ving hade föreställt sig. 
 
Ovan redogjorde Hallencreutz för Londons snabba återhämtning efter en terrorattack. Det kan 
vilket enligt Avraham och Ketter (2008a) bero på Londons geografiska läge samt 
internationella status. Sedermera kan, likt Hallencreutz poängterade, Londons snabba 
återhämtningsfas bero på att storstaden är som ett andra hem för svenskar. Det finns därmed 
ett familjärt band som således bidrog till att inga påtagliga strategier behövdes för att locka 
tillbaka resenärer. En familjär känsla för ett land återspeglas i positiva erfarenheter och 
uppfattningar vilket vid denna exemplifiering utgjorde att inga större insatser heller krävdes 
av researrangörerna gällande arbetet med att förändra London och Thailands image. 

6.2.4 Researrangörernas olika meddelande-strategier och vikten av transparens 
När en kris eller händelse har inträffat på en viss destination gäller det för researrangörer att 
se över media och den information som förmedlas. Det vill säga vad Avraham och Ketter 
(2008a) menar i sin flerstegsmodell avseende att inta källstrategier (source strategies) samt 
meddelandestrategier (message strategies). Bergendahl på TUI har belyst vikten av att 
kontinuerligt vara transparent samt tydlig rent kommunikationsmässigt avseende en händelse, 
som således kan påverka en destinations image, vilket är något som även Hallencreutz på 
Ving poängterade. Bergendahl uppgav att svårigheten handlar om en balansgång mellan att 
påverka en image samtidigt som TUI inte har för avsikt att bortse eller försköna någon 
händelse. Det handlar istället om att vara sanningsenlig, menade han på, och bidra med fakta 
och således inte förändra det media skriver. Denna transparens går även att tyda på TUIs 
hemsida på Facebook. Från drabbade områden använder researrangören bland annat bilder 
eller liverapporteringar från resenärer och guider i syfte att påvisa en annan bild än vad media 
skriver. Att visa bilder eller sända liverapporteringar handlar således enligt Bergendahl inte 
om att dölja det som hänt utan istället ge en faktisk bild av säkerhetsläget. Strategin är även 
något som Ving använder där Hallencreutz visat på att deras tillämpning av rörligt material, i 
form av filmer, från destinationen använts i syfte att svara på den oro som uppkommer efter 
att en händelse har inträffat. I och med att rykten även sprids fort kan dessutom en film från 
destinationen visa på en bättre beskrivning av verkligheten som följaktligen bidrar med rätt 
information. Strategin handlar sedermera om att bidra till en klarare verklighetsbild än att 
försköna eller dölja det som skett. Det handlar heller inte om att ignorera en kris eller stoppa 
media och dess rapportering. Istället handlar det om att försöka bidra med information 
angående händelsen i den mån som är möjligt. 
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Att ignorera en kris och stoppa media är heller inget som Avraham och Ketter (2008a) 
rekommenderar, trots att det är en befintlig strategi (message strategies) i deras framtagna 
flerstegsmodell. Hallencreutz tydliggjorde att Ving inte har någon direkt möjlighet att styra 
och påverka de som media skriver och publicerar mer än att vara tydlig i deras utformade svar 
gentemot allmänheten. Det går att tyda på Vings hemsida på Facebook där researrangören 
besvarar människors inlägg med den information researrangören erhåller avseende bland 
annat säkerhetsläget. Sammanfattningsvis handlar det om för samtliga researrangörer att bidra 
till nyhetsrapporteringen i form av bild och text, alternativt rörligt material samt vikten av 
transparens gentemot media och allmänheten. Under samtliga kvalitativa textanalyser har det 
gått att tyda att researrangörerna har återkopplat med tydlig information kring hur de arbetar 
för att hantera händelsen samt säkerhetsläget på dess resmål. Vid den kvalitativa textanalysen 
fanns det dock en viss avsaknad av information och transparens från Apollos sida där flertalet 
inlägg av personer som var oroliga inte besvarades. 
 
Således är samtliga informanter eniga om att deras arbete med säkerhet, framförallt för deras 
resenärer, är högst viktigt. Därav följer samtliga researrangörer UDs rekommendationer för 
att på så vis vara säkra om att deras resenärer och potentiella kunder inte hamnar i en farlig 
situation till följd av händelser och kriser. 

6.2.5 Researrangörernas integrerade arbeten gällande destinationsimage med externa 
aktörer  
Förutom researrangörernas egna bilder och rörligt material tillämpas även olika samarbeten. 
Avraham och Ketter (2008a) redogör i sin modell för källstrategier (source strategies) och 
bland annat om samarbeten med exempelvis media och journalister. Det är viktigt speciellt då 
resenärernas primära källa för kunskap om ett resmål är just via nyhetsrapporteringar. 
Samtliga informanter berättade om sina samarbeten med dels influenser, såsom bloggare och 
journalister, men även turistorganisationer. Pellvik på Ving poängterade vikten av ett gott 
samarbete med influenser då de agerar naturligt som ambassadörer för researrangören och 
dess resmål. Likväl som influenser ses även Vings resenärer som ambassadörer som fungerar 
som naturliga informationskällor genom att förmedla budskap via exempelvis sociala medier. 
Hallencreutz på Ving lyfte även fram samarbetets förmåner i form av dess nödvändighet att 
lyfta fram resmål. Bergendahl på TUI belyste även deras samarbete med en familjebloggare 
som har naturliga band till Turkiet och som efter statsskuppsförsöket i landet valde att resa 
tillbaka till Alanya. På så vis kunde bloggaren agera som en effektiv informationskälla i syfte 
att förmedla den verkliga bilden av destinationen samtidigt som det fanns möjlighet för 
allmänheten att ställa frågor direkt till bloggaren. I samband med de olika samarbeten som 
TUI använder berättade Bergendahl att inga kändisar har använts vid de situationer 
researrangören försökt rädda en destination och dess image. Anledningen beror på att 
nyttjandet av kändisar kan upplevas “plastigt”. Metoden har således enbart tillämpats vid 
introducerandet av nya resmål.  

6.2.6 Marknadsföringsstrategier 
Efter att en kris eller händelse har inträffat på en viss destination, som resulterat i att 
destinationen märkbart tappat bokningsvolym, kan destinationer tillta olika kampanjer enligt 
Avraham och Ketters (2008a) flerstegsmodell. Hallencreutz på Ving förklarade att när en 
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destination har fått en förändrad image, som sedermera bidragit med minskad efterfrågan, 
handlar det om att Ving måste tillta snabba insatser. Snabba insatser innebär att exempelvis 
erbjuda rabatterbjudanden och annonser samtidigt. Det handlar också om att alternativt lyfta 
ett visst hotell eller resmål extra mycket i dess marknadsföring. Således handlar arbetet om att 
locka resenärer till utvalda destinationer. Pellvik redogjorde även för en viss prisstrategi som 
är baserad på att resenär påverkas av rabatterade priser. Han nämnde Egypten som ett 
exempel där turismen långsamt ökat till följd av lägre priser. I och med införandet av lägre 
priser står människor inför ett val att antingen välja dyra resmål eller Egypten i detta 
sammanhang.  
  
Slutligen framgick det under den kvalitativa textanalysen skilda exempel på vad 
researrangörerna använder för marknadsföringsstrategier i och med förändrad en image och 
efterfrågan. I den kvalitativa textanalysen har det gått att tyda att TUI gått ut med kampanjer 
och tävlingar där vinnaren får en resa till Turkiet. Något som framkom var att många 
kommentarer från personer var väldigt negativa och ifrågasatte Turkiet som destination. En 
intressant aspekt angående de negativa kommentarerna kan vara det Pellvik på Ving belyst 
om återhämtning. Han menade således att individer behöver återhämtning för att glömma det 
som hänt och för att förr eller senare våga resa tillbaka till ett land och en destination som 
tidigare varit oroligt.  

6.2.7 Olika strategier beroende på händelsens omfattning 
Något som framkommer i Avraham och Ketters (2008a) flerstegsmodell är vikten av att 
undersöka krisens karaktär i form av vad som inträffat och dess storlek (chrisis 
characteristics). Det beror på att olika kriser och katastrofer kräver olika strategier. Större 
pågående händelser kräver mer extrema strategier än små händelser. Samtliga informanter 
visade på att de vid händelser, som har en påverkan på dess försäljning under lång tid, väljer 
att anpassa utbudet efter dess efterfrågan. På så vis kan de minska försäljningen till resmål 
som inte säljer lika bra. Vid större pågående händelser kan samtliga researrangörer välja att 
minska dess utbud till en viss destination och i värsta fall dra in resorna till destinationer 
ifråga om efterfrågan är låg.  
  
Till följd av ovanstående handlingar, i och med minskad efterfrågan, kan researrangörerna 
marknadsföra andra resmål istället. Pellvik nämnde exemplet med Egypten där Ving minskat 
utbudet till destinationen på grund av minskad efterfrågan som följd av rådande oroligheter. 
På så vis väljer de att lämna ett resmål som egentligen, enligt flerstegsmodellen, kräver en 
mer extrem strategi kring arbetet med destinationens image. Således följer inte 
researrangörerna flerstegsmodellen i detta sammanhang och destinationen blir den som får ta 
konsekvenserna. Samtidigt uppgav Pellvik att orsaken bakom beslutet att ta bort ett resmål 
från dess utbud beror på att det krävs en period av återhämtning innan Ving kan påbörja ett 
nytt arbete med att åter bygga upp destinationen. Först därefter menade han att de successivt 
kan börja erbjuda billigare resor till platsen i syfte att locka dit resenärer och således göra dem 
medveten om platsen igen.   
  
Arbetet med destinationsimage sker således inte på samma sätt som flerstegsmodellen 
förklarar. Det kan bero på att flerstegsmodellen är anpassad för en destination som är 
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beroende av turister till just den destinationen. Det till skillnad från researrangörerna som kan 
förändra dess reseutbud och är därmed inte beroende av att resenärerna åker till ett visst land. 
Eventuellt kan detta förklaras utifrån vad Olsson på Apollo tydliggjorde att summandet av 
resande inte minskar till följd av händelser. Snarare blir utfallet istället att människor finner 
andra resmål som motsvarar dess förväntningar.  
  
Utfallet av att researrangörerna inte är beroende av att resenärer reser till ett visst land, kan 
möjligtvis ha att göra med att researrangörerna inte äger hotellen på resmålen som samtliga 
informanter informerade om. Istället hyrs den kapacitet som behövs för att tillgodose 
efterfrågan. Däremot tyder studien på att det finns ett större behov att locka resenärer till 
resmålet ur ett kortsiktigt perspektiv. Samtliga informanter nämner att de väljer att använda 
kampanjer och specifika erbjudanden i syfte att locka resenärer till en viss plats efter att 
försäljningen minskat. Det kan eventuellt bero på att researrangörerna har ett annat behov av 
att få resenärer till resmålen då de annars förlorar intäkter på grund av att de har tomma 
flygstolar och hotellrum. Således skiljer sig researrangörernas agerande beroende på om 
efterfrågan minskat i ett kortsiktigt eller ett långsiktigt perspektiv.   
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7.0 Slutsats  
 
I följande avsnitt redogörs det för samtliga slutsatser som studien kommit fram till.  
___________________________________________________________________________ 
 
Studiens syfte har varit att studera om researrangörer arbetar med att förändra destinationers 
image som fått en negativ påverkan av massmedia och därmed hur det arbetet går till. Det har 
gjorts med hjälp av forskningsfrågorna:  
  

• Hur påverkas destinationers image av negativ nyhetsrapportering?  
• Finns det några strategier som researrangörerna tillämpar för att förändra en 

destinations image och i så fall vilka?   
  
De slutsatser som kunnat dras är följande: 
  
Studien pekar på att destinationer påverkas av negativ nyhetsrapportering till följd av att 
personer påverkas av det media rapporterar om. Detta går att tyda då det i studiens empiriska 
material framkommit att researrangörernas försäljningssiffror minskar till den destination som 
blivit drabbad. Alla personer påverkas olika av massmedias rapporteringar, beroende på 
tidigare erfarenheter och kunskap om platsen. Det finns alltid människor som kommer att resa 
tillbaka till en destination oavsett hur imagen är och som inte låter sig påverkas lika mycket 
av media. Samtidigt finns det personer som förlitar sig mer på media och dess 
nyhetsrapportering. Studien visar på att destinationers image påverkas mycket av den 
information som människor tillhandahåller och påverkar således individers beslut om att 
besöka en plats eller inte. Därav kan researrangörerna arbeta effektivt med olika strategier för 
att påverka människors kunskap om en händelse i form av informationsspridning och således 
inte låta destinationens image genomgå en negativ förändring.  
  
Alla kriser och händelser kräver olika strategier både storleksmässigt och beroende på vad för 
typ av händelse som inträffat. Framförallt handlar det för destinationen själv om att försöka 
ändra destinationens image till något positivt samtidigt som researrangörerna kan verka som 
en mellanhand. Därav arbetar researrangörerna till viss del med att förändra en destinations 
image, däremot är det inte ett arbete som bedrivs fullt ut.  
  
Det intressanta är att researrangörerna, gentemot destinationers aktörer, väljer att fokusera 
mindre på de destinationer som kräver mer extrema åtgärder till följd av kriser och 
katastrofer. Studien visar på att researrangörerna hjälper destinationer under en kortsiktig 
period men under ett längre perspektiv så anpassar sig researrangörerna främst till efterfrågan 
på marknaden. Utfallet blir därmed att försäljningsvolymerna anpassas vilket påverkar 
destinationer som fått en negativ destinationsimage.  
  
Studien antyder att människor behöver en tid för återhämtning för att i sin tur kunna glömma 
det som skett på platsen ifråga. Samtidigt påverkas destinationer i olika utsträckning beroende 
på dess internationella status, geografiska läge, resenärernas familjära känsla gentemot platsen 
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samt själva händelsens karaktär. Researrangörernas främsta uppgift handlar å ena sidan om att 
vara transparent och bidra med information till medias nyhetsrapportering genom att dels vara 
tillgängliga. Å andra sidan handlar det om att gå ut med information om rådande situation via 
olika influenser som agerar som naturliga ambassadörer vid syfte att förmedla en verklig bild.  
  
Det är en skör balansgång vad gäller att tillämpa externa aktörer vid arbetet med att förändra 
destinationers image. Valet av att tillämpa externa aktörer kan göra att utfallet påverkas olika. 
Det ger antingen en positiv eller negativ respons beroende på situation och vilken extern aktör 
som tillämpas. Baserad på situation tilltas olika marknadsföringsstrategier i form av 
kampanjer, annonser och rabatter vilket kortsiktigt kan påverka att försäljningen ökar och 
resmönster påverkas. 
  
Avslutningsvis kan föreliggande studie påträffa att researrangörerna kan införa en rad olika 
strategier och metoder kring arbetet med destinationsimage. Dock ligger ansvaret hos oss 
människor hur vi erhåller rätt information via rätt kanaler som följaktligen påverkar våra 
uppfattningar och därmed destinationers image.   
 
Sammanfattningsvis pekar studien på att destinationers image påverkas av massmedias 
nyhetsrapportering i form av att individer påverkas av den information som massmedia går ut 
med. Samtidigt arbetar researrangörerna inte i lika stor utsträckning med destinationsimage 
som destinationerna själva gör. Dock finns det strategier som researrangörerna har belyst i 
den här studien som följaktligen påverkar destinationers image. Framförallt handlar det för 
researrangörerna att gå ut med tydlig information som ett komplement till massmedias 
nyhetsrapportering, där researrangörerna många gånger visar upp en mer faktisk bild av 
säkerhetsläget på deras resmål. Således arbetar inte researrangörerna fullt ut med att förändra 
en destinations image, utan istället agerar de som ett komplement till kriser och katastrofers 
information som i sin tur påverkar individers uppfattning av en destination och således 
destinationens image.  
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8.0 Avslutande diskussion 
	
I följande avsnitt redogörs det för intressanta insikter som uppkommit under studiens gång 
samtidigt som förslag på vidare forskning presenteras.  
___________________________________________________________________________ 
 
De slutsatser som kunnat dras med hjälp av studien är i sig inte överraskande med tanke på 
hur lätt det är för människor att ta del av information från media i dagens samhälle. Aldrig 
förr har information varit så lättillgänglig. Trots att människor är resvana finns ändå ett behov 
av att känna sig trygg och säker på sin semester. Studien pekar på att den bilden av trygghet 
påverkas i samband med att media förmedlar negativa nyheter om en plats eller en 
destination. Då detta sker påverkas givetvis människors föreställningar om resmålen vilket i 
sin tur gör att en destinations image förändras.  
  
Då en image är beroende av människors idéer och intryck har såväl Selbys (2004) och Halls 
(1980) modeller hjälpt till att bena ut hur individer påverkas av olika representationer och hur 
de samlar på sig information. Modellerna anser således att erfarenheter och tidigare 
kunskaper, tillsammans med representationer, spelar en stor roll och påverkar en individs 
föreställningar. Dessa föreställningar kan sedan hjälpa oss att fatta ett beslut där även egna 
intressen styr ens egen handling och agerande. Då en destination uppfattas som osäker eller 
otrygg väljer resenärer bort resmålet vilket i sin tur påverkar researrangörerna och dess 
försäljning. Med andra ord blir researrangörerna till viss del beroende av att resmålet och 
destinationen bibehåller en positiv image. Dock visar studien på att researrangörer främst är 
beroende av detta inom ett kortsiktigt perspektiv, med tanke på att flygstolar och hotellrum 
annars står tomma och med förlorade intäkter som följd. Däremot har researrangörerna på 
lång sikt en möjlighet att anpassa sitt utbud och därmed minska sina volymer för att anpassa 
sig till efterfrågan på marknaden. Således är researrangörerna långsiktigt inte lika beroende av 
att en specifik destination bevarar en positiv destinationsimage då de kan fokusera på andra 
resmål istället.  
  
Tidigare forskning har främst belyst vikten för destinationer att själva arbeta med att 
upprätthålla en positiv destinationsimage. Det då destinationerna själva, likt turistindustrin 
som Mair et al. (2014) antytt, blir mycket sårbara vid de fall då destinationers image 
försämras. Däremot visar föreliggande studie på att researrangörer inte påverkas i lika stor 
utsträckning och därför tillämpas inte extrema strategier i samma utsträckning av 
researrangörerna som destinationerna själva. Enligt studien handlar det istället för 
researrangörerna att tillämpa strategier kortsiktigt med hjälp av kampanjer och erbjudanden 
för att inte låta flyg och hotell stå tomma. Således kanske det inte är så märkligt att endast 
vissa delar av Avraham och Ketters (2008a) flerstegsmodell kan appliceras på 
researrangörernas arbete med destinationsimage. Det finns många strategier som Avraham 
och Ketter (2008a) tar upp som researrangörer skulle kunna använda sig av. Då arrangörernas 
behov av att påverka och förändra en image inte är i samma utsträckning som för 
destinationerna själva, kanske det inte är så underligt att researrangörers resurser inte läggs 
fullt ut på det arbetet.  
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Det är vidare intressant att föreliggande studie kommit fram till någorlunda samma insikter 
som tidigare forskning också lagt för handen. Studien tyder på att informationskanaler har en 
påverkan på resenärers beteende vilket också tidigare forskare som Jalilvand (2016), Potter 
(2011), Castelltort & Mäder (2010) och Mercille (2005) kommit fram till. På grund av den 
påverkan som informationskanaler har, och den effekt medias nyhetsrapportering har på 
människors beteenden, är det heller inte märkligt att turistbranschen blir så pass sårbar som 
Mair et al (2014) antyder. Trots att Mercille (2005) visat på att det finns olika uppfattningar 
om hur mycket media påverkar, kan studien ändå visa på att en viss påverkan förekommer. 
Det hade annars inte gått att tyda en såpass stor oro i de personliga inlägg som uppdagades 
under den kvalitativa textanalysen som utfördes på samtliga researrangörers Facebook-
hemsidor.  
  
Bergendahl på TUI visade viss antydan till att det kan vara svårt att säkert säga att ett 
beteende endast beror på att media påverkar individer. Samtidigt påpekar han, likt de andra 
informanterna, att dess försäljning försämras och minskar strax efter det att media belyst en 
händelse från en av dess destinationer. Denna insikt kom även Beirman (2002) fram till 
tidigare då han visade på hur turistströmmar minskar efter att en katastrof ägt rum.  Samtidigt 
poängterade Bergendahl på TUI att nyhetsrapporteringen lätt får individer att dra förhastade 
slutsatser om länder vilket påvisar att samtliga länder dras över en kam. Likaså uttryckte han 
att det är synd då den oro som sprids inte alltid är befogad vilket också tyder på det Mair et al. 
(2014) poängterar. Studien tyder även på att researrangörernas resmål påverkas av lokala 
händelser från andra närliggande destinationer likt det Beirman (2002) belyser. Så oavsett vart 
katastrofen eller krisen inträffar i ett land har det en stor påverkan på resmålen.  
  
Det är också intressant att föreliggande studie visar på att destinationsimage påverkas olika 
beroende på vad för typ av händelse som inträffat. Det här även tidigare forskning av Beirman 
(2002) visat på. Beirman (2002) kom fram till att politiska katastrofer har en större inverkan 
på destinationers image än exempelvis naturkatastrofer vilket samtliga av studiens 
informanter även gett indikationer på. Här bidrar denna studie till samma insikt som Mair et 
al. (2014) antyder om att människors agerande främst förändras på grund av den effekt som 
massmedia har på individen. Det blir i sin tur blir skadligt för destinationens image. På grund 
av detta är det också intressant att Wang et al. (2015) tidigare belyst vikten av att övervaka 
och analysera det som sker i media vilket också Bergendahl på TUI antydde då han 
poängterade vikten av att ständigt hålla sig uppdaterad kring nyhetsrapportering och 
världsläget. Dock har det framkommit av såväl Baral et al. (2004) och Mair et al. (2014) att 
det finns många svårigheter med kommunikation och mediehantering. Likaså visar 
föreliggande studie på att det är svårt för researrangörer att påverka det som skrivs och 
publiceras i media. Därmed är det intressant att studien erhållit en förståelse kring strategierna 
researrangörerna själva använder.  Det då de genom sina egna kanaler försöker förmedla den 
bild av verkligheten. Den bilden märker sedan dess resenärer av på plats i tillägg till det 
media skriver. Således handlar researrangörernas arbete kring destinationsimage om att vara 
transparent gentemot resenärer. Där handlar det framförallt om att bidra till 
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nyhetsrapportering samtidigt som en rättvis bild av säkerhetsläget på destinationerna lyfts 
fram.  
  
En annan intressant insikt som uppkommit under studiens gång är att föreliggande studie har 
påträffat vikten av att människor bör inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot vad media 
skriver. Samtidigt visar studien på att problematiken ligger i hur människor tar till sig 
information. Att vara källkritisk och erhålla kunskap om hur media fungerar kan bidra till att 
problematiken således begränsas vilket i sin tur kan ha en påverkan på destinationers image 
till följd av negativ nyhetsrapportering. Det kan vara nyttigt att söka information från andra 
källor än media som exempelvis på researrangörernas hemsidor då researrangörerna har nära 
samarbeten med UD och prioriterar säkerheten högt.  
  
Däremot finns det ett dilemma då två parter vill sälja en produkt. Media med dess nyheter, 
som allt för ofta handlar om att söka fram tårar och tragik, gentemot researrangörerna som vill 
sälja semesterresor. Det kan därmed vara svårt för individer att förhålla sig till vilken källa 
som är mest trovärdig. Kanske är det därför som individer med egna personliga erfarenheter 
om en plats, eller de som har personliga relationer och nära anknytning till en destination, 
således enklare kan fatta beslut på ett mer källkritiskt sätt. Således är det inte överraskande att 
studien kommit fram till att personliga erfarenheter väger tyngre än att endast tillhandahålla 
information från sekundära källor då det försvårar för individen själv och förstärker vikten av 
att vara källkritisk.   
  
Studien har väckt många insikter och en nyfikenhet att vilja veta mera om hur individer och 
resmål påverkas av negativ nyhetsrapportering. En utveckling av denna studie skulle därmed 
kunna vara att lägga ett större fokus på konsumenterna själva och därigenom studera dess 
beteende på ett djupare plan. Det gällande hur de påverkas av negativ nyhetsrapportering 
kring olika resmål. Det hade därmed varit av intresse att studera hur resebolagens arbete med 
strategier påverkar individer. Det skulle även vara av intresse att jämföra hur individer 
påverkas olika av massmedias rapportering till följd av om personerna har varit på resmålet 
innan eller inte. En annan infallsvinkel som hade varit intressant att studera är varför 
resebolagen väljer att inte arbeta fullt ut med förändring av destinationsimage. Med andra ord 
finns det många intressanta infallsvinklar av detta fenomen som skulle kunna studeras. 
  
Med de funderingarna lämnar vi över till fortsatt forskning inom ämnet och hoppas på att 
flera finner ett intresse i dessa frågor. Resande och sättet som människor påverkas på kommer 
att vara aktuellt för fortsatt forskning då det omfamnar ett stort antal människor, både 
verksamma inom branschen och privatpersoner. Således finns det flera intressanta aspekter att 
studera fenomenet utifrån. Med tanke på den stora ekonomiska påverkan som resandet och 
turistindustrin har på ett lands ekonomi borde det därmed ligga i samtligas intresse att förstå 
hur och varför resandet påverkas av de händelser som sker i vår omvärld. Därmed hoppas vi 
att fler tar sig tid att studera och undersöka fenomenet ytterligare.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Kan ni berätta lite kring hur ni arbetar med en destinations image utemot era kunder?  
Följdfrågor om informanten inte har tagit upp det i sitt svar: 

• Gör ni något för att påverka en destinations image?   
• (om nej… och varför väljer ni att inte arbeta med att ändra imagen?) 
• (om ja.. när väljer ni att gå in och påverka en destinations image?) 
• Hur går ni tillväga?  
• Finns det någon mall över hur ni arbetar eller tar ni det som det kommer? 

  
Märker ni av att era kunder påverkas av negativa nyheter som sprids om ett resmål i 
media?  
Följdfrågor om informanten inte har tagit upp det i sitt svar: 

• Hur hanterar ni det i så fall detta?  
  
Kan du nämna något exempel på en destination som fått en förändrad image på grund 
av media och hur/om ni har arbetat kring detta? 
Följdfrågor om informanten inte har tagit upp det i sitt svar: 

• På vilket sätt påverkades destinationen ifråga?    
• Hur har ni hanterat det?  
• Har ni olika målgrupper som ni fokuserar på för att nå ut med ert budskap eller är det 

allmänt till alla resenärer? 
• Märker ni att era kunder påverkas av den information om en plats som ni förmedlar?  

  
Finns det samarbeten mellan er som informatör och media?  
  
Försöker ni påverka medias bild av er destination vid större händelser?  
  
Märker ni att människors resmönster förändras vid stora “negativa nyheter” som 
sprids om ett land i media? (har ni någon statistik vi får ta del av gällande detta?)  
Följdfrågor om informanten inte har tagit upp det i sitt svar: 

• (Om ja, gör ni något för att “förhindra” detta?) 
• Någon speciell marknadsföringskampanj ex? 

  
Vad upplever ni påverkar resenärernas val av resemål?    
  
Vad upplever ni gör att de väljer bort resemål?  
  
Vad anser ni krävs för att få en resenär att ändra uppfattning och våga besöka en plats 
som har en negativ bild i exempelvis media?  
  
Finns det något samarbete mellan företaget och destinationen i fråga? (Tex hotell, 
destinationens marknadsförare etc.)  



	

  
Hur ser det ut på destinationerna avseende hotellen, äger ni dem eller hyr ni in er?  
Följdfrågor om informanten inte har tagit upp det i sitt svar: 

• Vad händer med dessa hotell om destinationen inte säljer längre?  
  
 


