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Abstrakt 

Inledning: Turism i samband med terrorism kan få förödande konsekvenser för en 

turistdestination. Terrorhot och terrorattentat påverkar inte bara turisterna utan även 

lokalbefolkningen och turistindustrin på den drabbade destinationen. Att media i sin tur 

ökar sin bevakning på turistområdet vid en stor händelse hjälper inte heller till att styrka 

en redan påverkad destinations image. Media kommer med flera olika vinklar av ett dåd 

som dessutom lätt kan tolkas olika av deras betraktare/läsare, vilket kan leda till 

ryktesspridning samt förvrängd information bland potentiella turister. Syfte: Denna 

uppsats syfte är att förstå hur västerländsk media idag uttrycker sig kring terrorism på en 

populär destination. Detta för att belysa hur västerländsk media kan få betraktaren att 

uppleva rädsla och ångest inför en resa till en populär destination drabbad av terrorism. 

Metod: Denna uppsats använder sig av en diskursanalytisk metod i syfte att kunna förstå 

de ordval som media använder sig av och deras sammanhang, det vill säga vilka diskurser 

media skapar. 31 nyhetsartiklar och videoklipp från terrordåden i London 2005, Paris 

2015, Bryssel 2016 och Barcelona 2017 har granskats, bearbetats och analyserats. 

Analys/Resultat: I uppsatsens analys/resultat presenteras hur media lyfter fram olika 

diskurser för att koppla detta till turism, vilket är ett sammanhang som har setts öka under 

de senare terrordåden som granskats. Media betonar även olika diskurser som kan skapa 

rädsla samt ökad ångest hos potentiella turister då de kopplar samman ord som kan 

skrämma betraktaren/tittaren. Att dessa resultat om att medias påverkan på potentiella 

turister till en destination bekräftats visar på att vikten för denna studie behövts. 

Diskussion: I diskussionen lyfter vi fram att båda diskurserna om hur media kopplar 

samman terrorism med turism samt hur media kan skapa rädsla och ångest hos sina 

betraktare förenas. Detta eftersom rädslan och ångesten som skapas i allmänhet 

tillsammans med att turistdestinationen lyfts fram skapar en ökad aktsamhet när det 

kommer till turisters val av destination. Därmed vill vi även ta upp att framtida studier på 

icke populära turistdestinationer bör göras för att kunna förstå hur mindre orter kan 

drabbas efter ett terrordåd. 
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Terrorism and tourism is sharing media’s attention 

- A discourse analysis over how the media coverage connects tourism and terrorism after a 

terror attack.    

 

Abstract: 

Introduction: Tourism in the context to terrorism can have devastating consequences for a 

tourist destination. Terrorist attacks affect not only tourists but also the locals and tourist 

industry at the affected destination. The fact that the media is increasing its coverage in the 

tourist area at a major event doesn’t help in creating a positive destination image. The media 

can show different sides of a terrorist attack which can be interpreted by their viewers/readers 

which also can lead to rumors and distorted information spreading among potential tourists. 

Purpose: This paper aims to understanding how international media today expresses itself 

about terrorism in a context to a popular destination. This in order to highlight how 

international media can get the viewer to experience fear and anxiety prior to a trip to a 

popular destination affected by terrorism. Method: This essay uses a discourse analysis 

method to understand the words used by the media and their context, that is to say what 

discourses that media are creating. 31 news articles and video clips from the terrorist attacks 

in London 2005, Paris 2015, Brussels 2016 and Barcelona 2017 have been reviewed, 

processed and analyzed. Analysis/Results: The paper's analysis/results show that media 

highlights different discourses linked to tourism, which is something that has been increased 

during the recent terrorist attacks examined. Media also emphasizes different discourses that 

can create fear and increase anxiety among potential tourists as they link words that can be 

fearful for viewer/readers. The importance of this study was confirmed with these findings 

because the media’s impact on potential tourists was indeed creating them to become cautious 

to visit some destinations. Discussion: In the discussion the authors discuss that the 

discourses about how media connects terrorism with tourism, and how media can create fear 

and anxiety among their readers/viewers, was indeed confirmed. This is because the fear and 

anxiety that are created in general along with the tourist destination being raised in media 

creates increased cautiousness when it comes to tourists' choice of destination. Thus, the 

authors also want to mention that future studies in non-popular tourist destinations should be 

made in order to understand how smaller towns can suffer from a terrorist attack. 
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Relevanta ord för uppsatsen – ett förtydligande: 
 

Betraktaren: När vi i denna uppsats använder oss av ordet betraktare menar vi både läsare av 

nyheter i text samt på sociala medier och tittare på tv eller nyhetsklipp. 

 

Populär destination: Med populär destination menar vi att destinationen skall vara en 

attraktiv plats att besöka samt att tusentals turister ska vistas där årligen. Dessa populära 

resmål ska även finnas med på listor över attraktiva resmål för västerländska turister. 

 

Islamistisk terrorism: När vi talar om islamistisk terrorism i denna uppsats menar vi den 

terroristiska formen som utövas av islamistiska extremister, det vill säga inte av personer 

trogna islam! Andra terroristiska organisationer såsom exempelvis IRA inkluderas ej i detta 

begrepp då detta är en annan form av terrorism.  

 

Push-up notiser: Är i uppsatsens sammanhang ett meddelande i form av en händelse på 

smarttelefonen som dyker upp när en användare valt att följa, i detta fall en nyhetsbyrås 

sociala mediekanal. Med andra ord blir användaren upplyst direkt när mediebolaget publicerar 

uppgifter om händelsen. 

 

Click-and-share relationship: Ett click-and-share relationship är i denna uppsats en relation 

mellan användare på sociala medier. Denna relation sker när en användare klickar och delar 

en nyhet på sociala medier för att sprida vidare till andra användare inom sin krets. 

 

Ett ytterligare förtydligande inför denna uppsats är att citat kommer att citeras på både 

svenska och engelska efter originalkällans ursprung. 
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1. Inledning 

1.1 Terrorism i samband med turism 

På Tunisiens strand ligger glada turister och försöker fånga så mycket av solen som 

möjligt. En man ska precis börja skärmflyga bakom en båt på stranden medan andra tar en 

drink vid poolen. Det är en varm och härlig dag. På stranden kommer en svartklädd man 

med ett parasoll gående. Det som ingen trodde skulle ske var nu på väg att hända: 

 

“Jag tittar till höger om mig och såg alla semesterfirare avslappnande som man bara kan 

vara under semestern. Då såg jag denna svartklädda man, han släppte parasollet i sanden 

och drog fram ett massivt vapen och började skjuta mot alla turister på stranden. Allt han 

ville var att döda utländska turister” (Guitta, 2015, Youtube, 4.40-4.58, 6.56-6.59, egen 

översättning). 

 

Detta citat kommer från en dokumentär om terrorattacken riktade mot turister som var på 

semester i Tunisien 2015. En man tränad av islamiska staten, IS, gick till attack mot 

turister på stranden utanför hotellet, Imperial Hotel i Tunisien innan han gick vidare upp 

mot hotellets pool, lobby och dess korridorer. Hans avsikt var att döda västerländska 

turister, i detta fall mestadels britter. Han sköt inte ett enda skott mot lokalbefolkningen 

(Guitta, 2015). Efter att attacken skett stängdes hotellet ner, flera av personalen förlorade 

sina arbeten och turisterna försvann. Eftersom Tunisiens nationalekonomi till stora delar 

är uppbyggd av turismen drabbades 80 procent av anställda inom turismsektorn av 

arbetslöshet (DW Documentary, 2017). Liknande scenarion utspelar sig dessutom i både 

Egypten och Turkiet efter att flera terrorattentat skakat deras länder och därmed deras 

turistindustrier. Hotellen i Egypten är nästan tomma och cirka 800 olika hotell har 

tvingats lägga ner sina aktiviteter i landet. Detta har bidragit till att över 600 000 

hotellanställda nu är arbetslösa, dessutom har landet tappat hela tre biljoner amerikanska 

dollar i intäkter från turismen efter det att terrorattackerna drabbat landet (jfr. DW 

Documentary, 2017).   

 

I Turkiet ser situationen liknande ut, det som skiljer sig gentemot Tunisien är att 

terrorhoten snarare ökar i intensitet. Detta har gjort att även destinationer som tidigare 

varit populära såsom Alanya har tappat omkring 70 procent av alla hotellbokningar under 

den tidigare högsäsongen. Detta har i sin tur lett till att personer som arbetat inom turism 

minskat med 75 procent då man inte längre kan försörja sig på turismen (jfr. DW 

Documentary, 2017). Att de huvudsakliga faktorerna som driver många samhällen framåt 

är turismen, blir väldigt klart efter de ovanstående exemplen. Det som också blir tydligt är 
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att turismen inte kan utvecklas på platser som uppfattas vara farliga (Holmberg, 2002; 

Reisinger & Mavondo, 2005). Terroristerna som också är medvetna om detta, kan genom 

att skapa terrordåd på en destination därmed förstöra landets kapital (jfr. Neumayer & 

Plümper, 2016). Dessutom är turistdestinationen fyllda med mjuka mål, vilket exempelvis 

kan vara hotell, kända turistattraktioner som är välbesökta av turister samt turisterna 

själva. Detta gör att turismen blir attraktivt som mål för terroristerna då de inte heller 

krävs lika stor planering inför ett dåd mot mjuka mål som vid hårda mål, såsom kända 

byggnader eller monument (jfr. Neumayer & Plümper, 2016). 

 

Enligt Llorca-Vivero (2008) är turisterna inte bara mjuka mål för terroristerna, de blir 

dessutom mer attraktiva när de rör sig i folksamlingar av flera internationella identiteter 

eftersom terroristerna ofta vill nå ut till befolkningen i de västerländska kulturerna och på 

så sätt sprida sina ideologier. En nyckelfaktor till att turistströmmarna påverkas efter ett 

terrorattentat är att det skapar en viss osäkerhet på turistdestinationen. Med andra ord är 

det denna osäkerhet speciellt för en destination som drabbats av terrorism flera gånger, 

som i Tunisiens destination Sousse, som gör att turistindustrin stagnerar där (jfr. Llorca-

Vivero, 2008; DW Documentary, 2017). Eftersom att turismindustrin är en del av det 

globala samhället kan den heller inte skiljas från internationell- och nationell politisk 

instabilitet och konflikter som sker i världen. Detta kan bland annat göra att 

turistdestinationen riskerar att bli ett mål för terrorismen om dess nation hamnar i osämja 

med en nation som har mycket extremister, exempelvis som USA efter deras inblandning i 

mellanöstern vilket i sin tur ledde till 9/11-attacken (jfr. Henderson, 2003). Ser man dock 

till de destinationer som fortsatt anses vara populära bland turister trots att de drabbats av 

terrorattentat har deras turistindustri inte heller stagnerat på ett liknande sätt som hos de 

mindre populära destinationerna. Detta kan bland annat ses hos de populära 

destinationerna London, Paris och Barcelona som samtliga drabbats av terrorism (jfr. 

Råberg, 2016). Vidare är det de terrordåd som skett på dessa destinationer samt 

terrorattentatet i Bryssel som denna c-uppsats kommer att behandla. 

 

1.2 Västerländsk media och turism 

Då turistdestinationen riskerar att bli ett mål för terrorismen ökar också betydelsen av 

destinationens image, det vill säga den bild som destinationen förmedlar om sig själv till 

potentiella turister. Media kan dock försvåra en destinations image eftersom de kan lyfta 

fram risker hos en destination som gör turisterna medvetna om destinationens negativa 

sidor (jfr. Holmberg, 2002). Detta kan få en effekt på turistströmmarna till olika 

destinationer som drabbats av terrorism beroende på hur stor mediebevakningen har varit 

(Fuchs & Pizam, 2011). Media har dessutom en tendens att överdriva stora händelser för 

att vinna fler betraktare, vilket kan få betraktaren att missuppfatta informationen och 
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påverkar dennes syn på destinationen negativt (Reisinger & Mavondo, 2005; Holmberg, 

2002). Fortsättningsvis kan denna feltolkning av media leda till att synen på den drabbade 

destinationen samt de omkringliggande destinationerna får ett felaktigt rykte. Detta bidrar 

även till onödigt kaos och ryktesspridning då människor kan inhämta information från 

olika opålitliga medier (Holmberg, 2002; Fuchs & Pizam, 2011).   

 

När turister ser media publicera nyheter gällande terrorattentat såsom bombexplosioner, 

flygkapningar och biokemiska attacker runt om i världen eller på en destination kan detta 

utgöra en anledning till framkallad reseångest hos resenärerna (Reisinger & Mavondo, 

2005). Den intensiva mediebevakningen av terrorattentaten kan bidra till att fler 

människor blir rädda och väljer att hålla sig hemma i sin trygga vardag istället för att 

besöka en destination (Holmberg, 2002). Därmed ställs hårdare säkerhetskrav på 

turistindustrin och dess destinationer, eftersom fler och fler personer blivit påverkade av 

medias reportage angående terrorismen (Brun Wolff & Larsen, 2011; Fuchs & Pizam, 

2011). 

 

1.3. Problemformulering 

Som turist idag är det därför viktigt att hålla sig uppdaterad angående vad som skrivs om 

en destination i media. Samtidigt är det också viktigt för turisten att vara kritisk till media 

i dessa situationer eftersom att media har en tendens att överdriva nyheterna om 

terrordåd. I och med att majoriteten av dagens turister är internetuppkopplade på sociala 

medier flera gånger dagligen påverkas man omedvetet av media, vilket i sin tur influerar 

hur människor ser på världen och vad vi känner för vår omgivning (jfr. Staunstrup, 2017). 

Eftersom att media inte helt sanningsenligt lyfter fram de brutala detaljerna av ett 

terrorattentat skapas en viss ovisshet för betraktaren vad gäller destinationen och dess 

trygghet (jfr. Holmberg, 2002; Fuchs & Pizam, 2011). Media kan dessutom bidra till att en 

destination kopplas samman med en plats drabbad av terrorism eller med andra ord att 

själva turistdestinationen utpekas som en plats för fara. Denna ovisshet kan efter 

kontinuerliga nyhetsnotiser på sociala medier och nyhetsinslag i text samt tv bidra till att 

känslan av ångest och rädsla ökar hos betraktaren. 

 

När det kommer till västerländsk media är det värt att ta upp att de flesta mediaföretagen 

idag ofta har olika vinklingar på sina nyheter efter vad det samhälle som median befinner 

sig i har för värderingar och normer (jfr. Neumayer & Plümper, 2016). Detta gör det också 

mer troligt att medierna vill rapportera om terrorattentat utförda mot västerländska 

turister samt destinationer. Därmed kan turisternas uppfattning av destinationen 

försämras genom det de har läst eller sett i media, vilket i sin tur kan leda till att 

turistströmmarna till destinationen minskar. Detta bidrar i slutändan till att hela 
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turistindustrin över tid skadas på den berörda orten. Genom att undersöka och förstå 

problemområdet gällande medias överdrifter om terrorhotet mot turisterna kan politiska 

beslutsfattare och representanter från turistindustrin få en bredare kunskapsbas angående 

de konsekvenser som terrorattacker i media får för en destination och turismutvecklingen 

på den berörda platsen (jfr. Neumayer & Plümper, 2016; Holmberg, 2002). Denna 

information som uppsatsen bidrar med kan hjälpa representanter från turistindustrin att få 

en bild om hur media kan påverka turistströmmarna till en destination. I sin tur kan 

denna information ge dem nödvändig data för att kunna skapa underlag till olika 

säkerhetsåtgärder efter en terrorattack.  

 

2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förstå hur västerländsk media idag uttrycker sig i 

text, tv och på sociala medier kring terrorism på en populär destination. Detta för att 

belysa hur västerländsk media genom text, tv och sociala medier kan få betraktaren att 

uppleva rädsla och ångest inför en resa till en populär destination som drabbats av 

terrorism.  

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka diskurser skapar västerländsk media gällande terrorismen på en populär 

destination?  

2. Och, på vilket sätt kan västerländsk media bidra till en ökad rädsla och ångest hos 

turister som skall besöka en populär destination drabbad av terrorism genom sina 

diskurser? 

 

3. Teori 

3.1. Definitioner eller teoribegrepp 

3.1.1.Turism i allmänhet 

Turism är ett begrepp som Weaver och Lawton (2014) definierar som en summa av olika 

aktiviteter, processer och resultat som uppkommit genom interaktioner mellan 

turismleverantörer, turister, värdsamhällen, värdregeringar samt omgivande miljöer som 

alla är involverade i att transportera, attrahera och ta hand om turister samt andra 

besökare. Definierar man turistindustrin däremot kan det sägas vara summan av 

kommersiella och industriella organisationer som producerar tjänster och varor specifika 

för turistkonsumtion. Exempel på de som inkluderas inom turistindustrin är kommersiella 



 11 

attraktioner, researrangemang, boende, transport, tullfria produkter samt övriga varor som 

huvudsakligen köps av resenärer (Weaver & Lawton, 2014). 

 

När det kommer till definitionen av en destination är det ett geografiskt område där 

turistindustrin erbjuder infrastruktur samt service som är nödvändigt för ett specifikt 

turismsegment. Destinationer är konkurrenskraftiga organisationer som är viktiga för 

turismpaketeringen av inkommande turister till området (Beritelli, 2009). I tillägg till 

denna definition skriver World Tourism Organisation, UNWTO (2008) att en destination 

även kan ses som en plats för beslutet som turisten tar angående sitt resande. Eftersom det 

är viktigt för en destination att få dit många turister spelar även deras image stor roll. 

Image kan beskrivas som intryck, övertygelser och attityder som en grupp eller individ 

har om något. Bilden av destinationen skapas av individen eller gruppens tidigare 

egenskaper samt upplevelser av exempelvis tillgänglighet, stabilitet och säkerhet, 

attraktioner samt kulturella förbindelser (Weaver & Lawton, 2014). När vi talar om en 

populär destination menar vi en destination som har lyckats med att skapa en positiv 

image som lockar tusentals turister årligen och som lyckas skapa attraktiva upplevelse 

möjligheter för olika typer av turister på destinationen (jfr. Bekkhus & Granström, 2016). 

 

Vidare menar Weaver och Lawton (2014) att turister eller besökare är de som vistas på en 

destination. För att kunna räknas som en turist krävs det att individen reser hemifrån och 

lämnar sin vardagliga omgivning i mer än ett dygn. Det är också viktigt att turisten inte 

har en känsla av rädsla eller ångest om den ska våga besöka en destination eller intresseras 

av destinationen inför sitt resmål (jfr. Reisinger & Mavondo, 2005; Holmberg, 2002). 

Ångest är ett tillstånd som upplevs som rädsla, spänning och/eller tryck (NE, 2018a). I 

tidigare forskning förklaras det att reseångest kan uppstå när en person har en tidigare 

rädsla för att exempelvis flyga, har hört skräckhistorier från exempelvis terroristdåd, 

kidnappningar eller skador, eller att de är väldigt bekväma hemma och känner en viss oro 

över att lämna sin säkerhet där (Reisinger & Mavondo, 2005; McIntosh, Swanson, Power, 

Raeside & Dempster, 1998).  

 

3.1.2. Rädsla, ångest samt exempel på terrordåd mot turister 

När det istället kommer till att definiera rädsla menar Nationalencyklopedin, NE (2018b) 

att det är en känsla av obehag som utlöses av ett potentiellt hot konkret eller omedelbart, 

alternativt en farhåga av att någon eller något ska skada en. Denna rädsla kan variera i 

nivå, mellan mild oro till skräck. En skräck eller ett orosmoment inom turistindustrin 

kommer från terrorismen, där själva ordet terrorism betyder att skrämma (Online 

Etymology Dictionary, u.å.). Terrorism eller islamistisk terrorism som vi till denna c-

uppsats belyser, innebär en rad olika våldshandlingar såsom kapningar, gisslandrama, 
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avrättningar, självmordsattentat samt sabotage med mer (Holmberg, 2002; Korstanje & 

Clayton, 2012; Fuchs & Pizam, 2011; Ekholm, 2010). Bland dessa våldshandlingar eller 

terrordåd finns det flera exempel på när turister och destinationer blir utsatta för 

terrorism. Ett exempel på ett terrordåd som berörde turister och lokalbefolkningen var det 

som skedde 2004 i Madrid. Terroristerna hade här placerat ut tretton bomber på tre olika 

tågstationer varav tio av dessa utlöstes, de övriga tre bomberna var tänkta att detoneras 

senare för att orsaka skada för räddningspersonalen. Över 190 personer dödades och fler 

än 1200 personer skadades i attentatet (Söderhjelm, Ekmark, Olsson, Hjalmarsson & 

Asplid, 2004). När ett sådant terrorattentat sker kan den islamistiska terrorismen nå ut 

med sina värderingar genom media på bland annat sociala medier (jfr. Holmberg, 2002).  

 

3.2. Sociala nätverk och den moderna nyhetsspridningen 

3.2.1 Sociala medier, dess funktioner och effekter 

Tidigare forskning menar att användningen av sociala nätverk och medier har ökat rejält 

de senaste åren. Det som till en början startade som en västerländsk webbutveckling har 

nu blivit ett globalt fenomen som nästan hälften av alla vuxna individer använder sig av 

(Hermida, Fletcher, Korell & Logan, 2012). Facebook, Instagram och Twitter är alla 

populära nätverk, där Facebook är det sociala nätverket som står för flest användare på en 

summa av 2,2 biljoner användare varav 1,74 biljoner använde den mobila appen år 2017 

(Statista, 2017). Att sociala medier har skapat ett utbyte av användargenererat innehåll har 

även lett till att händelser såsom terrorattentat i samhällen runt om i världen nu får en 

större och snabbare spridning. Verksamheter inom media har sett möjligheten i sociala 

nätverk och använder idag dessa sidor för att sprida nyheter och skapa relationer med 

användarna, vilket i sin tur ger dem möjligheten att sprida nyheterna vidare via ett så 

kallat ”click-and-share relationship”. Detta gör också att mediernas nyheter om terrorism 

och deras diskurser angående turism sprids snabbare till potentiella turister (Hermida, 

Fletcher, Korell & Logan, 2012; PEW, 2010). 

 

Fortsättningsvis skapar sociala medier en sfär där användarna kan läsa, diskutera, dela och 

bidra till olika nyheter. Tidigare forskning har dessutom påvisat att ungefär 75 procent av 

sociala nätverksanvändare har push-up notiser via webben, appar eller via mail från 

nyheter som läggs ut på sociala medier. Användarna blir alltså uppdaterade om nyheter 

från personer som de följer på sociala nätverk eller får nyheter genom att själv följa 

nyhetsorganisationer och enskilda journalister. Därmed kan potentiella turister få 

information om att destinationen de önskar besöka drabbats av en terrorattack, vilket kan 

leda till att de inte vill resa dit (Clark, Algoe & Green, 2017). Detta ger användarna 

tillgång till ett större utbud av nyheter och information på ett internationellt samt globalt 

plan. Vidare är det viktigt för olika medieföretag att få bra rekommendationer på de olika 
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sociala nätverken genom att exempelvis vara aktiva i sin nyhetsuppladdning vilket kan 

pressa medieföretagen till att ge ut nyheter efter kvantitet istället för kvalitet (jfr. Clark, 

Algoe & Green, 2017; Hermida, Fletcher, Korell & Logan, 2012). 

 

I och med att sociala medier samt mobila app-funktioner nu fungerar som den viktigaste 

källan för dagens nyhetsspridning världen över har det resulterat i att både 

nyhetsanvändare och nyhetsmedier blivit översvämmade med för mycket information för 

att de skall kunna bearbeta den (Kalyanam, Quezada, Poblete & Lanckriet, 2016). 

Naturligtvis får stora globala nyheter en världsomfattande täckning, vilket gör att 

spridningsvolymen för dessa nyheter ökar och då även dess inverkan på användarna av 

sociala medier. Nyheterna, såsom vid en terrorattack, kommer dessutom i flera olika 

format. Bland annat genom själva nyhetsartikeln själv men också med bilder, videos, nya 

länkar, delningar från samt till andra typer av sociala medier. Nyheter om stora globala 

händelser blir dessutom delade i större utsträckning av användare som även leder till 

ökade diskussioner hos användarna, vilket i sin tur kan hjälpa till med att sprida falska 

rykten som genererar rädsla (jfr. Kalyanam, Quezada, Poblete & Lanckriet, 2016). 

 

3.3. Diskursanalys 

3.3.1 Foucaults diskursteori i en modernare synvinkel 

För att knyta an sociala medier och dess spridning till Foucaults diskursteori om kunskap, 

språk, sanning och makt, bör man först förstå att hans åsikt skiljer sig från andra 

teoretikers uppfattningar av diskurs. Foucault anser att diskurser är mer än bara språk i 

form av text och tal, det vill säga att alla diskurser är materiella eller alla praktiker är 

diskursiva. Med andra ord innefattar sociala medier, institutioner, infrastrukturer samt 

ekonomi alla en form av diskurs, alltså är diskursen en grund för vår värld (jfr. Moraeus & 

Klæboe, 2006). 

 

I och med Foucaults teori om diskurs medför hans arbete inom diskursanalysen att han 

beskrivit individers beteenden samt språkanvändning inom olika områden eller vid en 

specifik tidpunkt, vilket med andra ord är diskurser i samhället. Sociala medier är ett 

exempel på en sådan diskurs, då Foucault anser att dessa tillhör vår moderna tidsepok 

samt det samhälle som vi idag lever i. Viktigt att poängtera är att det kan finnas diskurser 

inom en större diskurs. Exempelvis inom sociala medier när en nyhet sprids och delas 

mellan användare där vissa av användarna kan ha delade meningar om nyhetens innehåll 

vilket gör att de hamnar i motsatsförhållande till varandra. Om detta sker kan det vara 

svårt att avgöra vilken diskurs som är giltig enligt den sociala normen som vi lever efter 

(jfr. Moraeus & Klæboe, 2006).  
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Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan sociala interaktioner utformas genom 

olika samhällsenliga sanningar, vilket i sin tur påverkar vad individer uppfattar som sant 

eller falskt. Dock menar Foucault, som tidigare nämnt, att en diskurs inte behöver bestå av 

bara skriftlig eller muntlig språkanvändning. Det han menar är att diskursen ofta styrs av 

sociala regler då det redan existerar normer inom de språkliga uttalandena samt inom de 

sociala mönstren i vårt samhälle. Med andra ord anser Foucault att det finns 

maktförhållanden inom olika typer av diskurser där maktviljornas definitioner är de som 

blir verkligheten. Det vill säga att svenska användare på sociala medier kommer att 

reagera på andra samhällsnormer i en diskurs eftersom det kan skilja sig för vad som är 

accepterat i Sverige (jfr. Moraeus & Klæboe, 2006). 

 

Det viktiga att få med sig från Foucaults sanningsteori är att allt som människor i 

samhället uppfattar som rätt eller fel på ett eller annat sätt är konstruerat av olika makt 

och kunskapsregimer. Det intressanta är därför att sätta sig in i hur samhället har påverkat 

individernas åsikter och värderingar då det speglar de sociala normer som blivit 

accepterade i det moderna samhället som vi lever i. Enligt Foucaults teorier är sociala 

medier därmed både en diskursiv källa samtidigt som de är en avspegling av hur realiteten 

ser ut efter de regler som det västerländska samhället har satt upp. Det vill säga att nyheter 

som delas på sociala medier mellan västerländska användare kommer att vara 

strukturerade efter vad som får sägas och redigerade att ta bort det som anses otänkbart 

(jfr. Moraeus & Klæboe, 2006; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Burr, 2015). 

 

3.3.2 Diskurs som teori i det moderna samhället 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) definierar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). För att avgränsa världen 

skapas olika diskurser, dessa diskurser används i syfte att beskriva de olika delarna av 

världen. Orden i språket vi använder dagligen är fyllda med värderingar som är inlärda 

sedan barnsben. Detta gör att det inte går att vara helt neutral när man ska beskriva 

världen, språkanvändningen eller när man försöker återskapa olika diskurser på bland 

annat sociala medier (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

En diskurs på sociala medier kan exempelvis skapas genom att en nyhet publiceras eller 

delas. I artikeln återfinns sedan olika ord som kombinerats för att skapa ett sammanhang 

och en betydelse. Detta kommer olika människor att tolka på olika sätt, dels för att de 

kommer från olika samhällen med olika samhällsnormer och dels beroende på hur deras 

tidigare relation med dessa ordkombinationer sett ut. När till exempel Aftonbladet lägger 

upp en nyhet om terrorism på Twitter skapar nyheten i sig en diskurs som i sin tur 

kommer att skapa fler diskurser då läsare/betraktare kommenterar och diskuterar nyheten 
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i kommentarsfältet. Detta gör att orden eller med andra ord tecknen är det som skapar 

reaktioner och diskurser, vilket är det viktiga att betrakta gällande en diskursanalys. 

Orden bildar därmed olika betydelser inom olika grupper, forum och samhällen (jfr. 

Hermida, Fletcher, Korell & Logan, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

3.3.3 Laclau och Mouffes språk, tecken samt verklighetsteori 

Som tidigare nämnts i kapitlet om Foucaults teori och sociala medier, är samhället 

uppbyggt av olika värderingar och tolkningar som gör att språket som vi använder oss av 

dagligen är ett system av olika betydelser. Vi som skrivit denna uppsats har valt att ta upp 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teorier om diskurser som ett ytterligare tillägg till 

Foucaults teori. El-Azab (2011) skriver att Laclau och Mouffes gemensamma teori 

förespråkar att tecken eller ord har en stor roll i skapandet av en diskurs. Begrepp får sin 

betydelse eller sitt värde genom att man ger det olika idéer, med andra ord att man 

tilldelar ordet olika egenskaper.  

 

Ett exempel som passar in i denna uppsats är ordet terrorism, detta ord sätter vi in i 

relation till andra ord såsom rädsla, ångest och turism. Det vill säga att ordet terrorism inte 

får samma betydelse som om det sätts samman med ord som exempelvis radikalisering, 

islam och krig. Ordet terrorism i det exemplet får inte en betydelse för en man satt ihop 

den i ett sammanhang med andra ord eller situationer, såsom på sociala medier. Laclau 

och Mouffe menar sedan att det är först när ordet fått en mening som det kan uppstå 

konsekvenser och händelser som en effekt av olika tolkningar av ordets mening. Vidare 

anser Laclau och Mouffe därmed att ord ofta resulterar i en handling och denna handling 

skapar därefter en diskurs (El-Azab, 2011). 

 

När det kommer till att implementera Laclau och Mouffes språk, tecken samt 

verklighetsteori på sociala medier kan man exempelvis tänka att om ett ord eller tecken 

används i en specifik nyhetsdiskussion på Facebook kan tecknet tolkas olika beroende på 

vilka ord som kombineras med det aktuella tecknet. Detta gör att exempelvis 

nyhetsföretag såsom Aftonbladet, Expressen, BBC eller CNN kan få helt olika typer av 

diskurser beroende på vilka ord som sätts ihop i sammanhanget. Lägg dessutom till att 

språket har en struktur och ett betydelsemönster efter det samhälle som betraktaren är 

inkluderat i, vilket kommer att bidra till att denne skapar sig en diskurs med sina 

värderingar som därmed kan motsätta sig en individs åsikter från ett annat samhälle med 

en annan åsiktacceptans. Detta gör att olika diskussioner, diskurser och forum skapas på 

sociala medier (jfr. Winther Jørgensen & Phillips, 2000; El-Azab, 2011; Clark, Algoe & 

Green, 2017). 
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3.4. Plog samt push- och pullfaktorerna 

3.4.1 Plogs teori 

För att vi ska kunna förstå diskurser som media skapar i samband med terrorism och 

turism valde vi att använda oss av Plogs teori. Detta då Plogs teori om turisternas 

personlighetsdrag skapar en förståelse för varför åsikter inom området skiljer sig. Enligt 

Plog (1974) går det nämligen att dela in turister i tre olika grupper efter deras 

personlighetsdrag, attityder, motivationer, behov och uppfattningar. De tre grupperna 

som turisterna kan delas in i är allocentrisk, psykocentrisk och mittcentrisk. De 

allocentriska turisterna är intellektuellt nyfikna resenärer som accepterar höga nivåer av 

risk för att kunna få uppleva ny och spännande kultur. De tenderar att planera sina egna 

researrangemang, resa för sig själva eller i par och är öppna för spontana förändringar i 

deras planer. De undviker ofta platser med mycket turister eller turistanläggningar och 

söker hellre efter lokala alternativ.  

 

I kontrast är psykocentriska turister mer självupptagna individer som söker efter att 

minimera risknivån genom att besöka familjära och välskötta turistdestinationer som har 

alla tjänster samt service tillgängliga för dem. Dock menar Plog att dessa två poler endast 

utgörs av cirka 40 procent av populationen medan 60 procent av alla turister är 

mittcentriska. Mittcentriska turister vars personlighet är en kombination av de två övre 

kategorierna. Detta medför att turisterna är beredda att acceptera en medelnivå gällande 

risk. Detta då de är förväntansfulla att uppleva den lokala kulturen genom bland annat 

matupplevelser men, samtidig vill de ha alla bekvämligheter som erbjuds via turistiska 

anläggningar (jfr. Plog, 1974). 

 

3.4.2 Push- och pullfaktorerna 

När det kommer till push- och pullfaktorerna har de i tidigare forskning förklarats som två 

motivationskrafter vilket indikerar att individer reser på grund av att de dras till (push) 

eller drivs bort (pull) från en destination genom olika faktorer (jfr. Yoona & Uysalb, 2005). 

Dessa faktorer beskriver hur individer styrs av motivationer till att fatta resebeslut genom 

att antingen dras eller lockas av olika destinationsattribut eller drivas bort av olika 

motivationsvariabler. Det vill säga att pushfaktorerna är kopplade till turisternas önskemål 

och pullfaktorerna är förknippade med vad destinationen har att erbjuda. Det är de 

känslomässiga och interna aspekterna som pushfaktorerna relaterar till medan 

pullfaktorerna är mer kopplade till externa, kognitiva samt olika situations aspekter. 

Eftersom pushfaktorerna är kopplade till turisternas önskemål kan vila och avkoppling 

eller spänning ses som en motivation för resan. Pullfaktorerna däremot är mer 

sammanlänkade till destinationens attraktivitet där stränder, underhållning, natur och 

shopping kan leda till att turisten som vill fly sin vardag inspireras och därmed blir lockad 
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att resa till destinationen. Om destinationen inte kan erbjuda positiva pulleffekter i form 

av säkerhet eller bra underhåll av exempelvis stränder kommer turisten inte inspireras 

nog för att boka en resa till destinationen (jfr. Yoona & Uysalb, 2005). Anledning till att 

denna teori valdes till uppsatsen var för att vi vill se vad som kan locka turister samt få 

dem att inte vilja besöka en destination som varit utsatt för terrorism. 

 

4. Metod 

4.1 Metodval 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts. Anledningen till att en kvalitativ metod 

valdes var för att vi önskade att undersöka hur västerländsk media uttryckte sig i sina 

diskurser genom text, tv samt sociala medier och om detta skapade ångest och rädsla hos 

betraktaren. Genom att vi använde oss av diskursanalys gavs möjligheten att kunna tolka 

medias språk och tecken på djupet för att finna olika sammanhang och dess konsekvenser, 

vilket i sin tur gav möjligheterna till att öka förståelsen av dess påverkan på turisten, 

turistindustrin och destinationen (jfr. Bryman, 2008). Diskursanalys användes då det 

huvudsakliga syftet inte var att försöka hitta vad som var sant eller falskt, utan istället 

ställdes frågor om vilka ord som användes i olika sammanhang, hur diskurserna var 

konstruerade i olika medieformat samt i vilka sammanhang de ingick i och vilken 

funktion de hade. Det var inte språket som var det intressanta utan snarare de sociala 

följderna som ordkombinationerna fått för människors tolkningar av innehållet, speciellt 

för turistindustrin och turisten själv. Diskursteorin har sin grund i Foucaults teorier om 

diskursanalys men eftersom hans teorier ofta går mot det mer kritiska hållet valde vi 

därmed att även finna andra typer av diskursmetoder såsom Laclau och Mouffes teorier 

till analysen samt resultatet (jfr. Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Vi valde att inte använda oss av en kritisk diskurs när vi granskade nyheter via text, tv 

samt sociala medier för att kunna tolka tecknen och ordens sammanhang mer öppet. 

Vidare valde vi därför att använda oss av en socialkonstruktivistisk synvinkel. Detta för att 

den socialkonstruktivistiska synvinkeln medför en granskning av de samhällskonstruerade 

sanningarna som skapas genom olika sociala gruppers värderingar, tro och attityder. Med 

andra ord, har den västerländska median som valts att granskats påverkats av samhällets 

olika normer som i sin tur har hjälpt oss att få svar på våra frågeställningar samt syfte (jfr. 

Burr, 2015). För att finna olika betydelser samt sammanhang hos de ord och tecken som 

studerades använde vi Laclau och Mouffes språk, tecken och verklighetsteori i 

kombination med en tematisk analysmetod. Denna tematiska analysmetod har varit till 

hjälp för oss när det kom till sammanfattningen av resultatet då denna metod gått ut på att 
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strukturera det insamlade materialet i olika teman. Dessa teman skapades genom att vi 

knöt ihop olika ordkombinationer och dess betydelse i diskursen vilket då bildade ett 

diskurstema (jfr. Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Stam, 2018). 

 

4.2 Datainsamling och sökstrategi 

För att samla in data till studien har olika urval gjorts. Först utfördes en datainsamling för 

att hitta relevanta artiklar till studiens bakgrundsdel, samt för att vi skulle kunna skapa oss 

en bild av ämnet från tidigare forskning. Utefter denna information skapades 

frågeställningarna och syftet.  

 

De nyhetsreportage samt artiklar som valts ut för denna c-uppsats var alla skrivna av 

västerländska nyhetsbolag. Under analyseringen granskade vi text, tv-klipp samt sociala 

medier och skrev ner allt som ansågs kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Sedan granskades orden som media upprepade i alla medier som inkluderats i uppsatsens 

resultat. Det vill säga att vi letade efter ordkombinationer som ångest, rädsla, 

turistdestination, terrorism, turister, media i tv, text samt sociala medier. Detta gjorde att 

vi kunde se olika diskurser som medierna skapat genom att knyta ihop dessa ord. Dessa 

ord gav oss då en stor mängd data som utefter analysering resulterat i skapandet av olika 

diskurser, diskursteman och underdiskursteman. Det vill säga att fler ord som granskats 

tillkom under analyseringen av denna data då vi såg att dessa ord var viktiga i diskursernas 

sammanhang. Exempel på ord som uppkommit under analyseringens gång är kaos, ej 

bekräftat, ord som motsätter sig varandra, förövare, på fri fot, krigszon, andra länder, kan 

ske var som helst, eller när som helst, otrygghet. Exempelvis när vi fann ord som media 

använde i artiklar om terrorism och turism men samtidigt lyfte fram en personifiering av 

ett terroroffer genom ord som till exempel en svensk kvinna och ett amerikanskt band och 

så vidare. Detta gjorde att vi kunde se ett sammanhang av dessa ord och dess koppling till 

medians geografiska område vilket tyder på en personifiering. Dessa ord kan ses i 

ordmolnet nedan: 
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4.2.1 Avgränsningar/Urvalskriterier 

Ett ord som hade kunnat vara av intresse för uppsatsen som ändå valdes att exkluderas var 

ordet risk. Detta eftersom vi ansåg att risk redan studerats i tidigare forskning samt att det 

begreppet inte helt hade inkluderat starka känslor såsom exempelvis rädsla gör. När det 

kommer till de terrordåd som vi valt att granska valdes nyhetsinslag samt artiklar i från 

London-bombningarna den 7 juli 2005, Parisattackerna den 13 november 2015, 

Brysselattentatet på flygplatsen den 22 mars 2016 och Barcelonadådet den 17 augusti 

2017. Detta för att alla drabbade platser är populära bland turister samt att de 

terrorattentat som skedde kopplas samman med islamistisk terrorism. Därmed har all 

annan terrorism utöver islamistisk terrorism exkluderats från denna studie. Att Bryssel 

valdes att inkluderas i studien är för att vi anser att även om platsen inte kan ses som en 

populär turistdestination så vistas ändå ett stort antal turister på platsen, antingen för att 

besöka Bryssel eller för att därifrån resa till andra destinationer. Dessutom anser vi att en 

flygplats såsom Bryssels flygplats är ett bra exempel på en annan form av destination inom 

turistsektorn. Ett terrordåd som valdes bort var 9/11 på grund av att många tidigare 

studier har gjorts på detta terrordåd vilket gör att fenomenen kring 9/11 är väl studerade 

och analyserade. Vidare ville vi dessutom avgränsa oss till terrordåd inom Europa för att 

de under det senaste decenniet har skett allt fler terrorattentat i Europa samt att det är ett 

aktuellt problem i dagens samhälle.  

 

För att stärka vårat urval och senare resultat, användes även artiklar och kommentarer på 

olika rekommendations resebloggar och nyhetsinslag. Detta för att vi ville stärka våra 

egna teorier samt analyser genom att se om turisterna faktiskt blev påverkade av media i 

deras val av destination. Dessa resebloggar och nyhetsartiklar bekräftar att turistantalet 

efter ett terrordåd går ner och att andra populära resmål istället ökar i efterfråga (jfr. 

Björk, 2017; Hellekant, 2017; Norberg, 2017; SvD Näringsliv, 2016; Fredriksson, 2016; 
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Bergström, 2016; Mattsson, 2016; Ivarsson, 2016; Holmberg, 2005). Dessa artiklar 

användes sedan i diskussion i denna uppsats. De artiklar, nyhetsklipp och inlägg på sociala 

medier som valdes för analysen berörde alla de fyra terrordåd som vi valde att rikta in oss 

på enligt ovan nämnt urval. Dessa artiklar skulle förmedla något av de ord i kombination 

med ett annat ord av de som vi velat studera. Datan samlades från medier som publicerat 

nyheterna antingen på svenska eller engelska för att vi båda skulle kunna förstå 

innebörden.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Då diskursanalysen har sin grund i konstruktionism och inte utgår från etablerade 

begrepp kan det uppstå problem när det gäller att få till hög validitet och reliabilitet. Detta 

eftersom konstruktionismen menar att det inte finns någon oberoende verklighet. Med 

andra ord kan en uppenbar verklighet aldrig avspeglas då all kunskap är socialt 

konstruerad (jfr. Börjesson & Palmblad, 2007). Det är detta tankesätt som vi utgått ifrån 

när vi analyserat vår data. Direkt när språket används skapas sammanhang vilket 

resulterar i att vår verklighet konstrueras. Det är när denna verklighet har konstruerats 

som det blir svårt att finna någon opartisk validitet och reliabilitet. Dessutom har en 

kvalitativ metod använts vilket innebär att validitet och reliabilitet är svårt att mäta, detta 

eftersom en kvalitativ studie inte har i syfte att mäta något exakt värde utan hellre avser 

att finna kopplingar mellan olika begrepp (jfr. Backman, 2008). 

 

De utvalda nyhetsinslagen samt artiklarna granskades separat av två oberoende personer 

som sedan gemensamt diskuterade innehållet för att uppnå ökad validitet. En svaghet som 

vi dock är medvetna om är att egna fördomar, attityder och värderingar kan ha påverkat 

en del av tolkningen, eftersom detta inte går att helt nollställa (jfr. Backman, 2008). 

Slutligen anser vi att genom att granska samma västerländska nyhetsinslag och artiklar 

från tv, text samt sociala medier ska andra forskare i senare skede kunna uppnå ett 

liknande resultat (jfr. Bryman, 2008). Dock bör det även nämnas att om studien görs på 

nytt av andra forskare med andra attityder samt värderingar av språkets tecken så kan 

resultatet ändå komma att skiljas.  

 

5. Analys/Resultat 

Uppsatsens analys/resultat visar på två huvudsakliga diskurser. Dessa två diskurser 

presenteras sedan i flera diskursteman och slutligen underdiskursteman. Under diskursen 

terrorism och turism återfanns två teman, varav den första som handlar om medias 

upprepade användning av turism i koppling till terrorism och sedan det andra temat som 
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handlar om att media använder turister som offer för terrorismen. I den andra stora 

diskursen om hur media skapar rädslor och ångest hos betraktarna återfinns fem 

diskursteman. Dessa fem diskursteman handlar om hur media tar upp oklarheter vilket 

skapar förvirring, att förövarna fortsatt går fria, att det drabbade 

landet/staden/destinationen blir till en krigszon, att media personifierar terrorismen och 

att media förlänger dådet samt hotet. Under tre av dessa diskursteman återfinns sedan fyra 

underdiskursteman som vi funnit i vår analys av nyhetsartiklar och tv-klipp från sociala 

medier. Dessa diskurser och diskursteman kan ses i översiktstabellen nedan: 

 

Översiktstabell: 

Diskurser Diskursteman Under-diskursteman 

 

5.1. Media kopplar 

terrorism med turism 

5.1.1 Upprepad betoning på ordet 

turism i media 

 

5.1.2 Media lyfter fram turister 

som offer för terrorism 

 

 

 

 

 

 

5.2 Media kan skapa rädsla 

och ångest hos 

betraktaren/läsaren 

5.2.1 Initiala oklarheter sprider 

förvirring 

 

5.2.2 Media trycker på att 

förövarna är okända eller på fri fot 

 

5.2.3 Media förvandlar 

landet/destinationen/staden till en 

krigszon 

 

5.2.4 Media personifierar 

terrordåden och hoten 

 

5.2.5 Terrordådet fortsätter trots 

att det är slut 

5.2.1.1 Rykten och falska 

nyheter 

5.2.1.2 Sociala medier en ny 

informationskälla 

 

 

 

 

5.2.3.1 Media blandar in andra 

länder/destinationer/städer 
 

 

5.2.4.1 Inte trygg någonstans 

 

5.1. Media kopplar terrorism med turism 

Denna huvuddiskurs har skapats när media har kombinerat ordet/tecknet terrorism 

tillsammans med ord som turism, turistdestination, turiststråk, turistplats samt turister. 
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Detta har sedan skapat olika sammanhang eller situationer som kan tolkas i olika 

kategorier eller så kallade diskursteman, vilka nämns nedan. 

 

5.1.1 Upprepad betoning på ordet turism i media 

Vi fann en diskurs i diskursen om terrorism och turism, där media upprepade gånger 

uttryckte att en turistort, plats eller attraktion utsatts för ett terrordåd. Detta genom att 

hela tiden betona turismens betydelse för den aktiva platsen. Ett bra exempel på detta var 

ifrån Barcelonadådet där samtliga medier som rapporterade om attentatet nämnde att 

Barcelona var ett populärt turistmål samt att La Rambla är en av stadens populäraste 

turistdestinationer samt turistattraktion (Silverberg och Nilsson, 2017; Bråstedt, 

Hendersson, Mattsson, Nilsson, Sohl Stjernberg, Henricsson och Rogvall, 2017; CBSN 

News, 2017; Firstpost, 2017; Dastory, 2017). Även under attackerna i Paris lyfte BBC 

Breaking News (2015a) fram Paris som en attraktiv turistdestination, där festande 

människor som njöt av en ledig fredagkväll blev offer för ett av Europas värsta terrordåd 

(BBC Breaking News, 2015b). Fortsättningsvis tar BBC även upp att kända 

turistattraktioner såsom Notre-Dame tidigare blivit utsatta för attacker, vilket gjorde att 

extra säkerhet sattes in under samt efter dådet. Ett exempel på hur BBC Breaking News 

(2015a) uttrycker sig i förhållande till attentaten i Paris och turismen kan ses i följande 

exempel: ” Attacks in the popular tourist center of Paris”. 

 

För att koppla detta till vår teori om vad turism är så är det en summa av olika aktiviteter, 

processer och resultat som uppkommit genom interaktioner mellan turismleverantörer, 

turister och värdsamhällen samt den omgivande miljön för turisterna (jfr. Weaver och 

Lawton, 2014). Därmed är La Rambla alltså en turistattraktion vilket media i det här fallet 

också nämner. Om man jämför med vad Beritelli (2009) säger om att en destination är ett 

begränsat område där turistindustrin erbjuder infrastruktur samt service som är 

nödvändigt för ett specifikt turismsegment kan La Rambla men även Paris därmed ses som 

turistdestinationer. Detta gör att turistdestinationer och turismen kommer att röra sig i 

områden som har funktioner som kan attrahera terrorism. Dock lyfter media här fram och 

betonar just turismen i ett negativt sammanhang, vilket i ett senare skede kan skada 

turistindustrin på det berörda området.  

 

5.1.2 Media lyfter fram turister som offer för terrorism 

En annan diskurs som skapades när media använde sig av ordet turism i samband med 

terrorism var det att turister blev strandade på platsen för terrordådet. Bland annat sa FOX 

News Atlanta (2015) att turister som var på plats i Paris och ville ta sig hem inte kunde 

detta eftersom Frankrikes gränser stängdes. Detta ansåg de vara obehagligt eftersom Paris 

som är ett populärt resmål och känd för att vara staden av ljus och kärlek nu blev 
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förvandlat till en stad i krig. Under Brysselattackerna uppdagades samma diskurs, där 

medier skrev att resenärer blev fast i Bryssel då alla internationella flyg ställts in, samtidigt 

lyfts även bilder fram av brinnande bagage på flygplatsen Zaventem (Graffisimo, 2016; 

Channel 4 News, 2016). Ett exempel visas här på hur Sky News (2016) rapporterade om 

händelserna: ”The passengers were stranded in the midst of the terroristattacks. Separated 

from their belongings in a country of war”.  

 

Dessa attentat, det vill säga de som varit i London, Bryssel, Paris och Barcelona påverkade 

turistindustrin på det sättet att flygtrafiken satte in mer säkerhetsförebyggande åtgärder 

inför resorna efter attentaten. Medier skriver samt rapporterar om att SAS och American 

Airlines valt att gå ut på sociala medier för att förklara att de följer läget i Paris noggrant 

och att de inte skulle tveka att ställa in flygen till staden om läget fortsätter att vara 

instabilt. Detta eftersom terroristerna nyligen skjutit ner ett passagerarflygplan utanför 

Egypten tidigare samma år (Gerdfeldter & Zachariasson, 2015; ABC News, 2015). Även 

Disneyland Paris som är en populär turistattraktion för familjer, valde att stänga sin 

verksamhet dagen efter attentaten i Paris (Gerdfeldter & Zachariasson, 2015). Detta 

resultat kan analyseras med begreppet om rädsla som vi tagit upp i teoridelen av 

uppsatsen. Eftersom att rädsla är när en individ känner ett obehag eller ett hot om att 

deras liv är i fara gör vi kopplingen till att media i detta fall lyfter fram turisternas rädslor. 

Detta bland annat genom att förklara de skräckfyllda ögonblicken som kan drabba en 

turist när de reser till ett land som plötsligt drabbas av terrorism.  

 

Denna diskurs kan också kopplas till teorierna om push- och pullfaktorerna vilka är 

motivationskrafterna för att turisten ska vilja resa till en destination. Yoona och Uysalb 

(2005) menar att push-faktorerna är de faktorer som gör att turisten dras till en 

destination medan pull-faktorerna är de som får turisterna att inte vilja besöka resmålet, 

vilket skulle passa in i detta sammanhang av terrordåd. Detta eftersom att ingen turist vill 

hamna i en miljö där deras liv är hotat eller där de kan bli strandsatta mitt i faran. Även 

Plogs teori om psykocentriska turister går att knyta an till denna diskurs samt teorin om 

push- och pull-faktorerna, eftersom att det är framförallt den typen av turister som strävar 

efter att minimera risknivåerna vid resmålet (Plog, 1974). 

 

5.2 Media kan skapa rädsla och ångest hos betraktaren/läsaren 

I den andra huvuddiskursen har vi till denna uppsats tittat på hur media kombinerar ord 

för att skapa rädslor/ångest hos sina betraktare eller läsare. Bland annat har ord såsom 

kaos, ej bekräftat, ord som motsätter sig varandra, förövare tillsammans med på fri fot, 

krigszon, andra länder än det drabbade landet, kan ske var som helst, eller kan ske när 
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som helst och otrygghet granskats. Detta har som tidigare huvuddiskurs sedan skapat olika 

situationer eller sammanhang vilket har delats upp i diskursteman. 

 

5.2.1 Initiala oklarheter sprider förvirring 

Det första diskurstemat ur den andra huvuddiskursen som vi vill lyfta fram i 

resultatet/analysen är diskursen av förvirring som medier omedvetet skapar i början av 

rapporteringen vid ett terrordåd. Denna diskurs var något som vi fick fram genom att se 

efter ord som kan användas för att skapa rädsla eller ångest hos betraktaren. I denna 

diskurs granskades därmed ord såsom kaos, rykten, ej bekräftat, oklarheter eller ord som 

sa emot varandra. 

 

I ett youtube-klipp från sociala medier visas det initiala stadiet av terrordådet i Paris utav 

nyhetsbyrån NBC News (2015). I detta klipp har de fått rapport om att det har varit 

skjutningar vid restauranger och även hört rykten om explosioner vid en fotbollsarena 

vilket de inte fått bekräftat. Vidare säger de även att de skett attacker eller som polisen 

kallar det incidenter på tre olika områden och att Frankrikes gator är kaotiska just nu 

(NBC News, 2015). Ett annat nyhetsklipp som spreds via sociala medier är 

liverapporteringen från BBC Breaking News (2015a). I detta klipp försöker nyhetsankaren 

få fram så mycket information som möjligt då de ej fått bekräftat om dessa incidenter hör 

samman eller om det är fler än de på restaurangen. Ett vittne ringer in och rapporterar om 

att han är boende i det aktuella området för restaurang-skjutningarna men att han även 

hör skottlossning från två andra områden som de ej rapporterat om tidigare. Dock kan 

detta ej bekräftas (BBC Breaking News, 2015a).  

 

När det kommer till attentaten i Bryssel skedde en liknande förvirrings diskurs i början av 

när terrordådet utspelade sig. Här rapporterades det om att det verkade vara en bomb som 

hade exploderat vid en incheckningsdisk på Bryssels flygplats då rök kunde ses från 

byggnaden (Graffisimo, 2016). Detta liknar även vad som visades i ett nyhetsklipp när den 

första bomben exploderade i London 2005. Bland annat rapporterade de i början att det 

var två tunnelbanevagnar som kolliderat eller att en elledning exploderat (Whiffy, 2015). 

Detta är ett utdrag ur samma reportage:” Two underground carts have collided or there is 

a power line that exploded. It is unclear what happened at this stage” (Whiffy, 2015). 

 

Något som kan leda till ytterligare förvirring är de spekulationer som nyhetsbyråerna 

skapar.  

Ett exempel är när ABC News (2015) säger att Parisattackerna kanske är orsakade av Al-

Qaeda eller en ny islamistisk terrorgrupp som ingen hört talas om tidigare? (ABC News, 

2015). Magné, Furusjö och Roström Andersson (2015) skriver dessutom i sin nyhetsartikel 
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att de tror att terrordåden kan vara orsakade av tre olika terrorgrupper. Ser man till det 

som vi i denna del har presenterat kan vi gå tillbaka till det som nämndes i teorin om 

diskursanalys. El-Azab (2011) skriver att Laclau och Mouffe teori om diskurser handlar 

om ord i form av tecken, språket och dess verklighet eller med andra ord hur ett ord 

används i ett sammanhang för att skapa en helhet. Detta betyder att i detta sammanhang 

att ord som till exempel kanske, inte bekräftat samt kaos bildar en helhet av förvirring. 

Det vill säga att orden tillsammans skapar värden vilket i slutändan skapar en förvirrings 

diskurs.  

 

5.2.1.1 Rykten och falska nyheter 

Ett annat tema som vi har funnit i diskurstemat är att i all förvirring uppstår även 

ryktesspridning och delningar av falska nyheter. Detta har yttrat sig i användningen av 

ordkombinationer som exempelvis, nyheter som ej bekräftats och sedan dementeras, om 

antalet attacker skiljer sig från det verkliga antalet samt om andra platser varit involverade 

under direktrapporteringen i jämförelse med artiklarna som publicerats efter att 

attackerna avslutats.  

 

Under Londonbombningarna spreds exempelvis rykten om att två tunnelbanevagnar hade 

kolliderat, vilket medierna spred vidare (Whiffy, 2015). Detta med falska nyheter blandat 

med nyheter som sedan bekräftas som korrekta ökar förvirringen både hos 

nyhetsredaktionen samt dess betraktare. Under Parisdåden tog bland annat flera 

nyhetsbyråer upp nyheten om en skjutning på Les Halles som är en centralstation i mitten 

av Paris, vilket senare bevisades vara falskt (Gerdfeldter & Zachariasson, 2015; FOX News 

Atlanta, 2015). På Fox News Atlanta delade de dessutom med sig av ett videoklipp som 

hade skickats in där den påstådda attacken på Les Halles utspelade sig, dock bekräftades 

detta klipp sedan komma från en av restaurang-skjutningarna.  

 

Rykten spreds även under attentaten i Belgien. Där Nordström (2016) i sin nyhetsartikel 

exempelvis tog upp att det hade kommit in uppgifter angående flera explosioner i 

tunnelbanestationerna i Bryssel, vilket inte stämde eftersom det senare visade sig bara 

vara en explosion i tunnelbanan. Hon uttryckte sig på följande vis: ”Det har förekommit 

uppgifter om ännu fler explosioner vid olika tunnelbanestationer, men dessa har ännu inte 

bekräftats. Gränsen mellan Belgien och Frankrike är stängd” (Nordström, 2016).  

 

Detta diskurstema är också något som vi till denna uppsats nämnt i vår teoridel. Bland 

annat var det enligt Moraeus och Klæboe (2006) Foucault själv som sa att det i dagens 

moderna samhälle kan gömma sig diskurser i de större diskurserna. Inom sociala medier 

kan nyheter dessutom spridas och delas mellan olika användare med olika uppfattningar, 
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vilket i sin tur då skapar en motsats i diskurs mellan varandra. Samtidigt skrev vi att 

Kalyanam, Quezada, Poblete och Lanckriet (2016) tog upp att nyheter som berör stora 

händelser, som i detta fall terrordåd, delas i större utsträckning av användarna på sociala 

medier. Detta leder då till ökade antal diskurser hos användarna vilket i sin tur kan 

generera att fler falska rykten och nyheter sprids vilket kan skapa mer rädsla hos vissa 

individer såsom hos en turist med en psykcentrisk personlighet (jfr. Plog, 1974). En 

ytterligare anledning som kan göra att det skiljer sig i diskurserna på sociala medier menar 

vi kan grunda sig i att medierna som där sprids inte alltid är västerländskt inriktade. Detta 

gör då att flera åsikter om händelsen kommer fram som då kan uppfattas vara falska för en 

västerländsk person medan det anses vara en självklarhet för en individ med ett annat 

ursprung (jfr. Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

 

5.2.1.2 Sociala medier en ny informationskälla 

Vi hittade sedan ytterligare ett undertema i diskurstemat om förvirring och oklarheter i 

början av rapporteringarna av terrordåden. Denna diskurs har sin helhet i att personer 

som är offer i attentaten får dålig information från poliser på gatorna och att de då vänder 

sig till sociala medier för att söka sin information. Denna diskurs hänger ihop med 

diskursen ovan som berör falska nyhets- och ryktesspridningar. Orden som har granskats 

för att få fram denna diskurs är även de liknande ovanstående stycke.  

 

Både FOX News Atlanta (2015) och ABC News (2015) rapporterade bland annat om den 

falska nyheten kring Les Halles-skjutningen. Båda nyhetsbyråerna valde att dela med sig 

av videos som de funnit via sociala medier och sas vara från den skjutningen, vilket i ett 

senare läge dementerades. BBC Breaking News (2015b) rapporterade att personer på Paris 

gator fick panik då dom inte fick tillräckligt med information och att detta orsakade 

ryktesspridning och ännu mer rädsla. Vidare rapporterade de att vittnen kollade på sina 

telefoner och sociala medier för att få kunskap om vad som skedde vilket ytterligare 

spädde på oron samt känslan av att vara otrygg. Gerdfeldter och Zachariasson (2015) 

nämner i sin liverapporteringschatt att människor som befinner sig i Paris skall bekräfta 

sig säkra på Facebook. Detta anser vi går att återigen koppla till teorin om rädsla och 

ångest. Speciellt om en anhörig som vet att deras anhöriga befinner sig på den drabbade 

destinationen och ser på Facebook att dessa inte har markerat sig som säkra. Med andra 

ord kan denna funktion i detta sammanhang leda till ökad ångest och rädsla för att en 

anhörig ska ha mist sitt liv (jfr. NE, 2018b). Dock kan funktionen på Facebook även ses 

som en hjälpfunktion som underlättar att meddela anhöriga samt dess bekanta om att en 

person är i säkerhet.  
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Även under dådet i Barcelona spreds rykten mellan alla involverade då de inte fick 

tillräckligt med information på plats. Många som var rädda pratade om vad de sett fast de 

kanske inte alls sett vad som skett samtidigt som videoklipp skickades fram och tillbaka 

mellan människor och spreds som en löpeld (CBC, 2017). CBC (2017) rapporterade denna 

händelse på detta vis: ”We will not receive any information from the police. This creates 

concern and people therefore speak in between eachother”. Vidare lyfter CBS News 

(2017) även fram att flera personer dödats på en annan ort i Spanien och att videos med 

döda kroppar sprids på sociala medier (CBC, 2017). Denna diskurs om spridningen av 

nyheter, videos och bilder på internet är en form av en så kallad click-and-share 

relationship som vi tidigare nämnt i vår teoridel (jfr. Hermida, Fletcher, Korell & Logan, 

2012; PEW, 2010). Med detta menas det att medier som är lokala sprids via sociala medier 

vilket gör att de får en snabbare samt större spridning globalt än vad de annars normalt 

hade fått. Detta kan i sin tur föra med sig falska nyheter in i flödena, vilket gör det svårt 

för betraktaren att avgöra vad som faktiskt är sant eller falskt (jfr. Hermida, Fletcher, 

Korell & Logan, 2012). Fortsättningsvis skapar dessutom stora händelser såsom 

terrorattentat att mediabevakningen ökar och mer nyheter sprids därmed snabbare än 

normalt, detta gör i sin tur att betraktarna får för mycket information för att kunna 

bearbeta detta. Vidare skapar det press på medierna att skapa mer chockerande nyheter 

som betraktaren kommer att minnas vilket vi anser kan vara varför medier ibland lyfter 

fram information utan att först fått dem bekräftade. 

 

5.2.2 Media trycker på att förövarna är okända eller på fri fot 

När det kommer till det andra temat som vi vill lyfta fram handlar den om hur media kan 

skapa rädsla hos betraktaren genom att nämna att förövarna är okända eller på flykt. Vi 

har i denna diskurs sökt efter ord som, förövarna i kombination med på flykt/fri fot. 

 

FOX News Atlanta (2015) och Nyhetsmorgon (2015) är två nyhetsbolag som under 

Parisattackerna valde att rapportera om att angriparna var av okänt antal och att allt i 

landet kommer att stängas ned på grund av att man inte vet om förövarna försöker fly 

eller försöker utföra nya attentat. Både BBC Breaking News (2015a) och Fox News Atlanta 

(2015) fortsätter med att rapportera om att det går flera gärningsmän med vapen lösa på 

gatorna i Paris och att de mest troligt har flytt för att påbörja en ny attack på ett nytt ställe 

(FOX News Atlanta, 2015). Fox News Atlanta (2015) får senare in en rapport om att de 

misstänkta gärningsmännen för parisdåden mest troligt är på flykt, vilket är en anledning 

till att Frankrike stängt sina gränser då de inte vill att gärningsmännen kommer undan 

eller in i ett annat land. På SVT:s direktrapporteringschatt skriver de senare under natten 

att en flyktbil har återfunnits med vapen och fingeravtryck från okända personer 

(Gerdfeldter & Zachariasson, 2015). Detta rapporteras så här: ” Tre av terroristerna är 
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identifierade. En flyktbil har hittats i en Parisförort, med vapen och fingeravtryck från 

okända. Detta kan tyda på att ytterligare terrorister lyckats fly” (Gerdfeldter & 

Zachariasson, 2015). Aftonbladet är även de noga med att lyfta fram diskursen om att 

ingen ännu har gripits för dåden och att de finns gärningsmän som fortsatt är på fri fot 

(Lagerwall, & Malmgren, 2015). 

 

Samma diskurs dök upp igen under Brysselattentaten där flera medier lyfter fram att 

gärningsmännen är på fri fot och att de kan kopplas ihop med andra europeiska länder. 

Bland annat tar Graffisimo (2016) upp att myndigheterna meddelar efter attentaten att en 

av gärningsmännen flytt. På både Channel 4 News (2016) och Expressen TV (2016) 

beskriver de mannen med en bild från flygplatsen och att han har gripits, vilket de senare 

tar tillbaka då detta var en falsk nyhet (Expressen TV, 2016). Under Barcelonadådet dök 

en liknande diskurs upp för tredje gången. Där till exempel Silverberg och Nilsson (2017) 

skrev att en eller två gärningsmän var på rymmen efter dådet. Detta är något som även 

rapporterades via nyhetskanaler på bland annat youtube, där CBC (2017) la till att två 

personer tagits till fånga men att det ej var bekräftat att de var terrorister. Vidare 

rapporterades det även om att fem misstänkta män dödats men att fyra fortfarande var på 

fri fot (Silverberg & Nilsson, 2017; Bråstedt, et al., 2017).  

 

I denna diskurs lyfter media fram och rapporterar om flyende gärningsmän eller att de 

kan vara vem som helst som är gärningsman. Detta kan knytas an till vår tidigare 

definition av vad som orsakar rädsla av NE (2018b). Det vi menar är att när man nämner 

att en gärningsman, i det här fallet terrorist, är på fri fot kan det skapa en rädsla och ångest 

hos olika individer. Speciellt i ett samband som består av mycket oklarheter. Detta 

eftersom att människor generellt sett är oroade över att inte veta vad som kommer att ske 

vilket också leder till en stress eller ångest över en situation. Lägg dessutom till 

kopplingen till sociala medier som Clark, Algoe och Green (2017) tar upp. Här menar de 

att användarna på sociala medier ofta delar och sprider nyheter mellan varandra samt att 

de får push-up notiser på sina smarttelefoner med, i detta sammanhang bilder på 

gärningsmännen direkt när media går ut med informationen. Detta kan därmed bidra till 

att personer som får dessa notiser känner en ångest eller rädsla efter att de läst om 

attentaten. Personer som valt att ha notiser från en tidning har dessutom ett intresse för 

att hålla sig uppdaterad om nyhetsflödena antingen för att de vill hålla sig allmänt 

uppdaterad eller för att de vill följa med i säkerhetsläget i samhället för att undvika 

potentiella risker (jfr. Plog, 1974). 
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5.2.3 Media förvandlar landet/destinationen/staden till en krigszon 

Ett tredje diskurstema som vi har hittat i vår analysering av media är diskursen om att en 

destination, stad eller ett land blir till en krigszon. Detta genom att se hur olika 

mediebolag använde sig av liknande ord vilket skapade liknande sammanhang/diskurser. 

Ord som media främst använde sig av var, krigszon, nya attacker på andra platser och 

militären finns på plats, stängda landsgränser samt kulor som flyger.  

 

Expressens skribenter Hamadé, Svensson och Asplid (2005) skriver att 

terrorbombningarna i London 2005 var startskottet för ett fullskaligt terrorkrig i Europa. 

Ett exempel på hur Nyhetsmorgon (2015) gör detta är när de i sin rapportering av 

parisdåden säger att bomber har exploderat i Paris, vilket har gjort att huvudstaden 

förvandlats till en krigszon. De berättar detta på följande sätt: ” Bomber exploderade och 

Paris förvandlades till en krigszon”. Vidare tillägger de även att den franska militären 

kallades in och att Frankrikes gränser stängdes helt. Detta är något som även lyfts fram 

både i SVT:s direktrapporteringschatt och i BBC:s tv-nyheter live där de också berättar att 

militären är på plats för att förhindra nya attacker på andra ställen i Paris eftersom 

terrordådet fortsatt är i en aktiv fas (Gerdfeldter, & Zachariasson, 2015; BBC Breaking 

News, 2015a).  

 

Fox News Atlanta (2015) väljer istället att ta fram ett vittne som har befunnit sig inne i 

konserthallen Bataclan där ett gisslandrama utspelat sig med två till tre terrorister. Vittnet 

säger i den korta intervjun att det är som ett krig där kulorna flyger omkring än och att de 

tvingades söka skydd i en närliggande bar för att sedan barrikera sig där tills faran var 

över. Sky News (2015) menar att det är en krigsförklaring när de istället tar upp att 

Frankrikes dåvarande president Hollande talar om att Frankrike nu är i krig mot 

terrorismen.  

 

Till följd av detta terrordåd ökade medierna sin betoning på att andra delar av Europa 

även höjt sin säkerhetsnivå för att förhindra terrorism. Bland annat skriver aftonbladet i 

flera artiklar att polisen i samarbete med militären utfört hundratals razzior i både Belgien 

och Frankrike efter dåden och att Belgien som grannland fruktar en attack liknande den i 

Paris (Magné, Furusjö & Roström Andersson, 2015; Lagerwall & Malmgren, 2015). En kort 

tid efter Parisdåden sker ett terrordåd i Bryssel vilket får Channel 4 News (2016) att ta upp 

att det inte bara råder ökad säkerhet i Belgien och Frankrike längre, utan även i flera 

europeiska länder. Detta eftersom att Europa bara är så stark som sin svagaste länk, vilket 

idag var Bryssel. Vidare lyfter de i direktsändning även frågan om detta ska bli den nya 

normen för att leva i Europa, det vill säga att leva med en ständig militärisk bevakning. 
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Även under Barcelonadådet ser media till att lyfta fram diskursen om hur en destination, 

stad eller ett land plötsligt förvandlas till en krigszon. CBSN News (2017) berättar 

exempelvis om att den populära europeiska semester promenaden förvandlades till en 

blodig dödlig zon. Genom att beskriva situationen på följande vis: "The popular European 

vacation trail has now turned into a bloody, deadly zone!". Detta kan kopplas samman 

med vår del av teorin där de tar upp hur viktig en destinations image är för att den ska 

kunna locka turister. Utan en bra image kommer en destination inte kunna återhämta sig 

lika snabbt efter en terrorattack och därmed förlora en del av sina turister, vilket kan ses 

på de destinationer som vi tagit upp i vår inledning. Definitionen på en destination som 

tidigare förklarats är att det är ett geografiskt begränsat område som erbjuder service och 

infrastrukturer för ett turistiskt ändamål samtidigt som platsen är huvudsyftet för turistens 

resande (Beritelli, 2009; UNWTO, 2008). Det vill säga att en destination inte är en riktig 

destination om turister inte vill resa till den berörda platsen. Därmed kan det sägas att 

image utgör en viktig del i lockelsen av turister till destinationen vilket kan påverkas av 

falska eller sanna nyheter om instabilitet eller säkerhetsbrister som media i detta 

sammanhang tar upp (jfr. Weaver & Lawton, 2014). 

 

5.2.3.1 Media blandar in andra länder/destinationer/städer 

I detta undertema om att destinationen/staden eller landet blir en del av en krigszon 

under terrorattacken hittades ett till under-diskurstema, nämligen den om att krigszonen 

sprider sig till andra delar av världen. I detta diskurstemat fann vi genom att se efter 

ordkombinationer olika kopplingar till andra länder, exempelvis; personer med kopplingar 

till paris-terrorcellen i Sverige, eller att andra länder också finns på listan för potentiella 

terrorhot. Ord som därmed har granskats är bland annat hot, terrorhot i kombination med 

andra länders namn.  

 

Exempel på detta kan ses i aftonbladets artiklar dagarna efter terrordådet i Paris där de 

beskriver att även Belgien har blivit påverkade av dådet eftersom flera av gärningsmännen 

kommit från landet (Lagerwall & Malmgren, 2015). SVT sa redan under sin 

direktrapporteringschatt att Norge, New York och Sverige hade höjt sina säkerhetsnivåer i 

landen vilket därmed betyder mer säkerhetspersonal i anknytningar till turistattraktioner 

samt vid olika transportmedel såsom vid flygplatser eller tågstationer (Gerdfeldter, & 

Zachariasson, 2015). Granlund och Eriksson (2016) lyfte dessutom fram via sin 

nyhetsartikel att det fanns personer med kopplingar till paris-terrorcellen i Sverige, men 

att det också fanns vissa kända hot i länder som Tyskland, Italien, Danmark, Frankrike, 

Nordafrika, Belgien och Storbritannien. Bland annat skrev de följande i sin nyhetsartikel: 

” Men enligt AP - som hänvisar till anonyma säkerhetskällor i Irak - är Sverige ett av 

länderna där terrorister från samma cell som utförde dåden i Paris befinner sig för 
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tillfället. Andra länder som personer från samma grupp befinner sig är Tyskland, 

Storbritannien, Italien och Danmark. Dessutom uppger AP:s källor att en ny grupp 

nyligen tagit sig till Europa via Turkiet ” (Granlund & Eriksson, 2016).  

 

Samma diskurs om hotet i andra länder dök upp under och efter terrordådet i Bryssel och 

Barcelona. Här skrev bland annat Channel 4 News (2016) att Storbritannien efter 

brysseldåden ökade sin säkerhetsövervakning kring sina lokala transportmedel. Detta var 

något som även gjordes i Sverige på framförallt flygplatserna, men även andra 

västerländska länder ökade sina säkerhetstjänster i sina länder (Ali, 2016; Graffisimo, 

2016). Efter Barcelonadådet spreds även skräcken om att händelserna var kopplade till två 

andra orter vilket gör att kritiken från den amerikanska nyhetsbyrån angående EU:s 

gränsbevakning började skapa fler diskurser i media (Bråstedt, et al., 2017; Muir & Cowan, 

2005; Channel 4 News, 2016). 

 

Denna diskurs kan återigen kopplas samman med vikten av en image och hur en negativ 

bild av en destination kan påverka destinationens förmåga att locka fler turister eller att få 

dem att komma på ett återbesök. För att förstå vad en negativ diskurs kan innebära för en 

destination kan man jämföra det med vad Winther Jørgensen och Phillips (2000) sagt om 

att tidigare kunskaper, både historiska och kulturella har betydelse för diskursens 

betraktare. Detta eftersom det är genom den sociala interaktionen som de samhällsenliga 

sanningarna skapas. Det vill säga vad vi anser vara rätt eller fel, vilket i detta sammanhang 

då skulle kunna kopplas till om en destination är socialt accepterad som stabilt eller 

instabilt att resa till (jfr. Moraeus & Klæboe, 2006). Till detta kan det även tilläggas att 

olika sanningar i samhället kan byggas på fördomar om att andra länder kan vara farliga 

eller osäkra att resa till medan andra länder anses vara säkrare, bland annat anser vi att 

detta kan knytas ihop med en viss islamofobi i det västerländska samhället.  

 

5.2.4 Media personifierar terrordåden och hoten 

När det kommer till hur media kan skapa diskurser som gör betraktaren ångestfylld och 

rädd är detta ett sätt som de använder sig av genom att personifiera offren och vittnena 

samtidigt som de betonar att terrorattacker kan ske var som helst och när som helst, det är 

även dessa ordkombinationer som vi sökt efter för att sedan skapa detta diskurstema. 

Detta tema är den absolut vanligaste som medierna använder sig av i sin rapportering av 

de fyra terrordåd som vi i denna uppsats granskat. Ord som analyserats under detta tema 

är terrorism i anknytning till rädsla, ångest, vittnen, offer och utsatthet med mer. 

 

Expressen, Aftonbladet, SVT Nyheter, CBC och Fox News Atlanta är bara några av de 

tidningar och tv-kanaler som personifierar sina inslag med vittnesmål eller biografier på 
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de personer som dött. Oftast använder de dessutom personer som är förankrade till det 

land som deras nyhetsbyråer är förankrade i, det vill säga att Expressen och Aftonbladet 

skriver och för diskurser kring svenska offer (Gerdfeldter, & Zachariasson, 2015; Magné, 

Furusjö & Roström Andersson, 2015; Olsson & Stenquist, 2016; CBC, 2017; Expressen TV, 

2016; FOX News Atlanta, 2015). Ett annat sätt att skapa detta diskurstema angående 

personifiering som medierna använder sig av är att lyfta fram många vittnesmål från 

attentaten som de nyss upplevt. Ett exempel på ett vittnesmål från bombattentaten i 

London ser ut så här “I saw people jump from the busroof, at the same time the half of the 

bus exploded”. Ett annat vittne blir intervjuad av ett annat mediebolag och berättar att “It 

was glas everywhere, we couldn’t breath and we saw boodies covering all of the floor on 

the underground” (Whiffy, 2015). 

 

Efter attacken mot konserthuset Bataclan intervjuas ett vittne som kommer ut från 

byggnaden, klädd i en vit t-shirt täckt med blodstänk och berättar att “We listened to the 

music and suddenly there were loud bangs. It was a loud sound, but the band were 

playing really loud too and therefore I thought the sound was part of the show. I think 

many others thought the same thing. Then they started to shoot, I saw at least two people 

shooting, so I ran. It was injured people everywhere, it was blood everywhere” (FOX 

News Atlanta, 2015). CNN frågar en av de människor som vittnade detta dåd om 

terroristerna var maskerade varpå vittnen svarar “Nej, de hade inga masker och de talade 

inte heller med varandra. Jag såg ansiktet på en av dem. Det var en ung kille i max 25-

årsåldern. En helt vanlig kille” (Gerdfeldter, & Zachariasson, 2015). 

 

När attacken mot Bryssels flygplats skedde går det att se i Sky News (2016) rapportering 

hur människor flyr för deras liv, barn skriker efter sina föräldrar och människor försöker 

ta skydd efter att ha slängt sig ned på golven. Ett vittne berättar att han var nära 

explosionen “I was only 20 meters from the explosion, I were lucky. I saw many indjured” 

(Channel 4 News, 2016). Strax efter attacken mot flygplatsen skedde en till attack mot en 

tunnelbana i Bryssel. Vittnen berättar att tunnelbanan var full av passagerare, vuxna som 

var på väg hem från jobbet och barn på väg hem från skolan. De klev på tunnelbanan och 

sedan small det till och en kraftig vindpust med rök kom mot dem. Ett vittne säger “I was 

terrified when I heard the screaming, it was an incredibly heartbreaking scream” 

(Channel 4 News, 2016). 

 

Efter att lastbilen kört genom den turisttäta gågatan La Ramblas i Barcelona ser man döda 

människor liggandes efter gatorna, människor som blivit överkörda och nermejade av 

lastbilen. Ett vittne berättar att “I see bodies everywhere on the streets and a cop that is 

walking with a toddler in his arms covered in blood” (Sky News, 2017; CBSN News, 2017). 
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Ännu ett vittne säger att “Män, kvinnor och barn mejas ned, utan urskillning” (Silverberg 

& Nilsson, 2017).  

 

Generellt sett kan man se att medierna använder sig mycket utav just vittnesmål för att 

personifiera terrorismen. I princip alla medier som vi har granskat har gjort detta. Bland 

annat har FOX News Atlanta (2015), BBC Breaking News (2015a; 2015b), Whiffy (2015) 

och Sky News (2016) använt fler än tio vittnesmål under sina nyhetssändningar. Det flesta 

av dessa vittnesmål beskriver en enligt media brutal slakt av oskyldiga människor och hur 

blodbadet utspelade sig, men viktigast av allt som de tar upp är att detta är något som kan 

drabba vem som helst. Detta kan sammankopplas med det vi har tagit upp angående 

ångest under teoridelen av denna uppsats. Bland annat när det kommer till reseångest för 

turister som skall besöka en terrordrabbad destination, då skräckhistorier såsom 

ovanstående vittnesmål kan orsaka så pass stor ångest att turisten inte vill resa alls (jfr. 

Reisinger & Mavondo, 2005; McIntosh, et al., 1998). Att media dessutom använder sig av 

personliga vittnesmål för att göra så att betraktaren känner en mer personlig anknytning 

till terroristdådet och den drabbade platsen. Detta kan även leda till att potentiella turister 

med bland annat psykocentriskt personlighetsdrag, men också de med en mittcentrisk 

karaktär kan undvika att resa till destinationer som i media framställs som osäkra eftersom 

diskurserna kan väcka en negativ bild av destinationen (jfr. Plog, 1974). 

 

5.2.4.1 Inte trygg någonstans 

Detta leder oss sedan vidare in på ett diskurstema som handlar om att inte känna sig trygg 

någonstans, vi har sökt efter ord som ger betraktaren en känsla av att terrorn kan slå till 

var som helst som exempelvis fredagsfirande, bar, restaurang, tunnelbana och så vidare.  

 

I detta diskurstema tar media bland annat upp att i London och Brysseldåden använder 

människor transporter dagligen i sin vardag och det är därför som terroristerna väljer att 

attackera dessa transportmedel. Under Londonbombningarna förmedlar medierna BBC 

News (2005), Muir och Cowan (2005), McGann (2014) samt Whiffy (2015) att fyra 

bomber sprängdes i kollektivtrafiken under morgonens rusningstrafik. Ett citat från 

Whiffy (2015) lyder:”Four bombs exploded in the public transport during the morning 

rush hour traffic at 9 a.m”. Detta liknar dådet i Bryssel där terroristerna också attackerade 

två olika transportnätverk. I detta fall Bryssels flygplats samt en central tunnelbanestation 

nära EU parlamentet. När detta skedde lyfte ett flertal medier fram att Bryssels eller EU:s 

hjärta var under attack och att man inte ens kan vara säker där (jfr. Channel 4 News, 2016; 

Nordström, 2016; Graffisimo, 2016; Expressen TV, 2016; Lagerwall & Malmgren, 2015). 

Likt attacken i London skedde Brysseldåden i rusningstrafiken vilket Nordström (2016) 

menar var för att skapa så stor skada som möjligt. Vidare rapporterade nyhetsankaren via 
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Graffisimos youtube-inlägg (2016) att attacken som skedde i hjärtat av Europa är ett 

tecken på att ett terrordåd kan ske var som helst inom EU eller den övriga västvärlden.  

 

När det kommer till attackerna i Paris valde terroristerna att istället för att sikta in sig på 

kollektivtrafiken utföra dåd på fyra olika platser, vilket i en början uppgavs vara hela sju 

olika platser (Gerdfeldter & Zachariasson, 2015). FOX News Atlanta (2015) rapporterar 

om terroristernas nya taktik och menar att det innebär att de vill skapa en stor incident 

som gör att polisstyrkor drar sig till den platsen så att de kan utföra ännu större attacker på 

andra platser. Målet för terrorismen i Paris rapporterade flera medier att det var 

fredagsfirande fransmän och kvinnor i delar av Paris som var väldigt populära för den 

inhemska befolkningen, bland annat fotbollsstadion, musikteatern samt barer och 

restauranger (FOX News Atlanta, 2015; Sky News, 2015). I tillägg menade BBC Breaking 

News (2015a) att detta även berörde turismen eftersom området blivit mer trendigt under 

de senare åren (jfr. Gerdfeldter & Zachariasson, 2015). 

 

Fortsättningsvis nämner FOX News Atlanta (2015) att om dåd sker mot fyllda arenor, 

krogar, klubbar och konserthallar kommer dödssiffran att vara hög speciellt om det sker 

som i detta fall på en fredagskväll/natt. De säger också att detta kan ske i vilken storstad 

som helst och att ingen går trygg i kriget mot terrorismen. Detta gör i sin tur att hela Paris 

är osäkert då det finns stora samlade folkgrupper i rörelse i staden. Sky News (2015) 

förtydligar även detta då de valt att lyfta fram ett vittnesmål från en gäst till en av de 

restauranger som blev utsatta för dådet. Vittnet säger att “Paris is no longer safe, especially 

now when it can happen in such a local place. This isn’t the most famous part of Paris, jet 

it happened here”.  

 

Att media lyfter fram att man inte är trygg någonstans är något som även gjordes under 

samt efter dådet i Barcelona. Där CBC (2017) till exempel intervjuade en terroristexpert 

om denna frågan där han bekräftar att vi inte är trygg på någon ort. Vidare säger även 

vittnen att de alltid trott att Spanien var en trygg destination men att de nu har blivit 

motbevisade. Knyter man an denna diskurs om det som Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) skriver om att språket vi använder alltid för med sig olika värderingar, kan man se 

att media här inte är helt neutrala i sin rapportering. Detta då deras ordval kan vara med 

och bidra till att en “ny sanning” av världen skapas. Med denna nya sanning menas att om 

negativa bilder sprids via media kan det påverka människors samhällssyn genom att det 

skapar fördomar och förutfattade meningar om andra kulturer eller människor från andra 

religioner. Det kan också resultera i motsatsen, det vill säga om en destination via en bra 

image och marknadsföring kan forma människors syn på hur de kommer att uppfatta 
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destinationen när de väl befinner sig på platsen (jfr. Weaver & Lawton, 2014; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

5.2.5 Terrordådet fortsätter trots att det är över 

I det femte diskurstemat som vi till denna c-uppsats har valt att analysera tar media upp 

hotet från terrorismen trots att själva terrorattentatet är över. Ordkombinationer såsom ny 

attack, beredda att attackera, planer, nya vapen, samt krigsträning sattes tillsammans med 

terrorism. 

 

I en nyhetsartikel från Aftonbladet, tar de bland annat upp att IS har tränat upp mellan 

400–600 terrorister som är beredda att attackera Europa samt att en del av terrorcellen 

från Paris befinner sig i Sverige (Granlund & Eriksson, 2016). Fortsättningsvis tar samma 

artikel upp terrorexpertens Magnus Ranstorps åsikter om att terroristerna har bytt strategi 

när det kommer till attentat. Han menar att terroristernas mål nu är att göra så många dåd 

som möjligt och inte att döda så många som möjligt, det vill säga att de sätter kvantitet 

före kvalitet. Kemiska och/eller biologiska vapen är också något som experterna varnar för 

att terroristerna kommer till att använda sig utav i framtiden. Dessutom menar en annan 

terroristexpert, Magnus Nordmark att terroristerna lätt kan få tag i farliga ämnen såsom 

kemiska eller biologiska vapen eftersom att de kan använda sig av de ämnen som redan 

finns i ett land (Lagerwall, 2015). Ett exempel på hur Lagerwall (2015) uttrycker sig om 

detta kan ses här: ” Samtidigt varnar Normark för att de kan utnyttja de farliga ämnen som 

redan finns i ett land. - Vi har redan många anläggningar och transporter av farliga ämnen 

i vårt samhälle som är en risk som skulle utnyttjas av den här typen av organisationer, 

säger Magnus Normark”.  

 

I denna diskurs om att terrorhotet inte är över bara för att dådet är det tar flera medier 

dessutom upp att efter exempelvis Parisdåden hade terroristerna planerat ytterligare 

attacker mot ett annat distrikt i Paris enbart en vecka senare (Malteson, 2015). Detta är ett 

bevis menar ABC News (2015) som säger att kriget mot den islamistiska terrorismen är 

långt ifrån över och att människor måste förbereda sig på fler dåd i framtiden. De nämner 

även att en orsak till detta är att IS uppmanat sina mannar att inte komma tillbaka till 

Syrien eller Irak utan att stanna i det land de nu befinner sig i och se till att skada 

befolkningen där. Denna diskurs som handlar om hur media kan skapa diskurser som kan 

skrämma eller göra betraktaren rädd kan därmed knytas an till teorin om rädsla (jfr. 

Online Etymology Dictionary, u.å.). Det vi menar är när vi kopplar samman detta är att 

genom att hela tiden aktualisera terrorhotet gör man att betraktarna till nyheterna 

ständigt känner sig rädda för att det kan ske ett dåd. Sätter man sedan ihop detta 

resonemang med att media dessutom lyfter fram att ett terrorattentat kan ske var eller när 
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som helst, framför allt i Europa enligt de västerländska nyheterna, ges en klar bild över en 

form av skrämseltaktik. Denna rädsla som skapas hos betraktarna kan därmed tolkas leda 

till att potentiella turister kan undvika vissa turistdestinationer på grund av sin reseångest 

(jfr. NE, 2018a; (Reisinger & Mavondo, 2005; McIntosh, Swanson, Power, Raeside & 

Dempster, 1998). 

 

6. Diskussion  

I diskussionen kan vi konstatera att de två diskurserna som vi har funnit i vår uppsats kan 

kopplas samman. Detta eftersom de båda diskurserna går in i varandra och bildar en större 

helhet. Att turister och turismen i stort nämns i media tillsammans med ordet terrorism bidrar 

även det till att skapa rädslor och ångest hos betraktarna. Dessutom kan även medias 

påtryckningar om att gärningsmännen är på fri fot eller att terrorhotet sprids till fler länder 

även påverka turismen, turistdestinationer och turismindustrin. Alla dessa diskurser, 

diskursteman och underdiskursteman anser vi kan skapa olika sociala fördomar och ibland 

även värderingar. Genom att en stor majoritet idag använder medier, framförallt sociala 

medier eller internetbaserade medier för att inhämta sin information skapas en snabbare 

nyhetsspridning (jfr. Staunstrup, 2017). Detta kan då också medföra att nyhetens innehåll och 

diskurser som delas på exempelvis Facebook och Youtube skapar egna diskussioner och 

tolkningar av diskurserna hos användarna. Dessa egna tolkningar menar vi kan bilda nya 

värderingar och normer i det samhälle som användarna fysiskt eller psykiskt befinner sig i. 

Med andra ord kan personer som ser en chattkommentar under en nyhetsartikel om terrorism 

på sociala medier därmed påverkas att få uppfattningen om att den drabbade destinationen 

inte är säker att resa till.  

 

6.1. När turismen lyfts fram i diskursen 

I och med att det blivit populärare för medier att knyta an turismen med terrorismen, 

orsakar detta mer skada på turismsektorn än vad det tidigare har gjort. Som man kan se i 

vår analys så finns Londonbombningarna inte med i stycket om turism-anknytningen i 

media, detta anser vi bland annat bero på att terrorismen inte var lika vanlig i 

västerländska länder då som den är nu. Samtidigt tror vi att spridningen på sociala medier 

inte var lika stor 2005 som den är idag 2018, vilket också kan påverka hur många läsare 

som faktiskt blir påverkade av media idag i jämförelse med förr.  

 

6.1.1 Turistdestinationen och terrorismen 

I analysen nämner vi att bland annat Barcelona benämns som den populära 

turistdestinationen och att La Rambla som attraktiv turistattraktion eller turiststråk blir 

attackerat av terror (Silverberg och Nilsson, 2017; Bråstedt, et al., 2017; CBSN News, 2017; 

Firstpost, 2017; Dastory, 2017). Detta är något som vi har sett bli mer och mer vanligt i 
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medias vinkling av en terrorattack, det vill säga att man även betonar turismens vikt för 

platsen. Exempelvis valde vi att i vår inledning prata om Tunisien som turistdestination 

och vad terrorismen gjort mot turismindustrin där. Detta kan enligt oss även ske i till 

exempel Frankrike om flera dåd fortsätter att ske varje år. Om media dessutom fortsätter 

att i det här exemplet, skriva om Frankrike som turistdestination i samband med terrorism 

finns chansen att turister inte vill besöka landet. Ser man då till Plogs teori om framförallt 

de psykocentriska turisterna men också de mittcentriska karaktärerna och deras rädslor 

för att besöka länder med höga risknivåer kan man bara tänka sig hur dessa typer av 

turister kommer att påverkas av vad media skriver (jfr. Plog, 1974). Att personer som får 

reseångest och håller sig ifrån att resa till vissa destinationer på grund av en ökad risk för 

terrordåd är något som vi tror kan komma att öka i framtiden om destinationerna och 

turistindustrin inte börjar arbeta mer med förebyggande åtgärder. Dock vill vi även 

poängtera att en destination måste få hjälp av landets regering för att kunna garantera att 

incidenter såsom terrordåd ska kunna undvikas, även om det inte helt kommer att gå att 

förebygga exempelvis en lastbilsattack.  

 

Nyheter som sätter samman orden terrorism och turism eller turistdestination får ofta 

negativa konsekvenser för en populär destination såsom i detta exempel Barcelona, vilket i 

tidigare forskning även har visat att det kan skada hela landet och dess turism (jfr. 

Holmberg, 2002). Ett exempel på detta är när Schweiz drabbades av denna effekt då det 

varit terrordåd i grannländerna, Italien, Frankrike samt Tyskland (Holmberg, 2002; 

Reisinger & Mavondo, 2005; Fuchs & Pizam, 2011). Enligt Reisinger och Mavondo (2005) 

erkänner dessutom internationella turister att de skulle vilja resa mer om de kände sig 

säkrare på destinationen samt under hela reseprocessen. En anledning till att denna rädsla 

påverkar turisternas vilja att resa är till viss del grundat i turisternas uppfattningar om att 

terrordåd som 9/11 kommer att ske igen (Chen & Noriega, 2008). Detta är också något som 

vi under vår analysering av resultatet fann att media försökte trycka på. Det vill säga 

genom att de ständigt lyfter fram att man inte är säker någonstans eller att ett terrordåd 

såsom det i Bryssel eller Paris kan ske trots att terrorsäkerheten varit på högsta nivå i de 

drabbade länderna när terrorattentaten inträffade. Med andra ord menar vi att media till 

viss del har bidragit till att flera turister faktiskt har denna uppfattningen om att ett 

terrordåd kommer ske igen på andra ställen i världen.  

 

6.1.2 Hotet mot turister späder på reseångest och rädslor 

När det gäller det andra temat under denna diskurs anser vi att media genom att lyfta fram 

hur utsatta turister kan bli under ett terrordåd hjälper till att sprida rädslor hos turister, 

vilket i sin tur orsakar skador för turistindustrin på den drabbade destinationen. I analysen 

demonstrerar vi hur media under Brysselattentaten exempelvis beskriver hur turisternas 
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bagage brinner på flygplatsen och att turisterna är strandade utan att komma i från 

terrorismen (jfr. Graffisimo, 2016; Channel 4 News, 2016). Detta skrev vi kan knytas an 

till push-och pullfaktorerna. Det vi menar med detta är att media trycker mer på en 

destinations pull-faktorer när de ständigt drar upp farorna med terrorismen på en 

destination. Detta kommer få turisterna som framförallt var på plats att bli mer vaksamma 

inför nästkommande resmål. Med andra ord betyder detta att turisterna kommer att 

granska en destinations för- och nackdelar noggrannare innan de planerar för nästa resa, 

om de ens vågar resa igen (jfr. Yoona & Uysalb, 2005). 

 

I metoden skrev vi att vi även sett till att undersöka hur turister eller potentiella turister 

har upplevt medias uppmärksamhet på turismen i samband med terrordåd. Detta gjordes 

genom att bland annat titta på chattkommentarer på olika resebloggar samt artiklar som 

tagit upp statistik över turistströmmarna till och från en destination som drabbats av 

terrorism. Bland annat tog resebyrån Ticket upp att färre svenskar vill resa till Barcelona 

efter dådet, dock gällde det enbart i några veckor efter attentatet. Detta tros bero på att 

populära destinationer såsom Barcelona, London och Paris ändå anses ha en hög säkerhet 

(jfr. Björk, 2017). Även Hellekant (2017) och Norberg (2017) tar upp i sina researtiklar att 

man har sett en kraftig minskning av turism till Barcelona veckorna direkt efter dådet, 

men att turistströmmarna förväntas återuppta normala nivåer efter en till två månader 

såsom det gjorde efter dåden i Paris, London och Bryssel (jfr. SvD Näringsliv, 2016; 

Mattsson, 2016; Holmberg, 2005). En viktig inflikning är att om ett terrordåd sker under 

en längre period eller inträffar ett flertal gånger inom samma destination kan detta göra 

att resenärerna känner sig hotade, vilket i sin tur kan leda till att turismen minskar eller i 

värsta fall dör ut på den beträffande destinationen (Holmberg, 2002; Fuchs & Pizam, 2011; 

Brun, Wolff & Larsen, 2011).  

 

Vidare bekräftar även turistbloggarna och turisternas kommentarer att de ändå finns en 

viss oro att resa till terrordrabbade länder efter att de följt nyheterna på sociala medier. 

Detta menar exempelvis Fredriksson (2016) visar sig i att turister som ska resa bokar 

senare än vad de har gjort tidigare. Denna trend har förstärkts efter att terrordåden blivit 

mer vanliga eftersom att turisterna nu vill följa med i semesterorternas globala 

säkerhetsläge innan de bokar sin resa. Därmed menar Fredriksson (2016) att man som 

turist själv måste följa med i olika reserekommendationer som finns, vilket även stämmer 

överens med vad regeringen (2018) säger om att turister måste vara på sin vakt framför allt 

om de vistas utomlands bland turistattraktioner eller stora folksamlingar. Även i artikeln 

av Svärdkrona (2005) lyfts det fram att efter bombattentaten i London 2005, bör man vara 

vaksam på sin omgivning och potentiella föremål som kan ha lämnats kvar i publika rum.  
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Terrordåd kan inte helt uteslutas i europeiska storstäder. Därmed har vissa resmål bytts ut 

till destinationer som är närmare turistens hemland. Turistbyråer rapporterar dessutom att 

asiatiska turister har blivit mer vaksamma när det gäller att boka resor till länder som har 

drabbats av terrorism i det europeiska fastlandet. Detta har istället gjort att det blivit 

populärare att besöka exempelvis nordiska länder då de anses tryggare i jämförelse med 

länder i södra Europa (jfr. Fredriksson, 2016). Dock menar Björk (2017) att turistmål som 

inte har en lika stor attraktion hos flertalet internationella turister drabbas hårdare av 

terrorismen. Till exempel har Turkiet, Egypten och Tunisien fått kraftigt minskade 

turistströmmar som inte har stigit på flera månader efter dåden. På grund av 

säkerhetsrisken i dessa länder väljer bland annat barnfamiljer att istället resa till 

Kanarieöarna (jfr. Fredriksson, 2016). Detta tror vi bland annat kan bero på en 

kombination av att risken för terrorismen ökat i dessa länder tillsammans med att det 

skett flera våldsamma politiska demonstrationer i Turkiet, Egypten och Tunisien under en 

längre period. Lägger man dessutom till faktorn att dessa länder gränsar till andra länder 

som befinner sig i krig eller räknas som instabila politiskt tror vi att många turister kan 

uppfatta dessa resmål som mycket riskfyllda. Om vi sedan också tänker på hur 

medierapporteringen har sett ut kring terrordåden mot turisterna i dessa länder anser vi 

att det också haft en stor påverkan på att turismen inte återhämtat sig där tillskillnad mot 

hur det sett ut i exempelvis Paris och London.  

 

Vidare anser vi att dessa resebloggar och artiklar har bidragit till att analysen/resultatet 

stärkts eftersom att det bekräftar att media kan påverka turister i deras val av resmål. 

Dessutom tycker vi att de även bidragit till att svara på uppsatsens båda frågeställningar, 

vilket gjort att uppsatsens syfte har besvarats. Dock är det intressant att populära 

destinationer står sig och att turister har en större vilja att resa tillbaka till dessa 

destinationer om man jämför med en mindre populär destination. Detta gör att vi anser att 

en studie i framtiden som studerar mindre populära turistorter som drabbats av terrorism 

skulle vara av stort intresse, för att få en bättre förståelse för vad turistindustrin där 

genomgår. Att flera artiklar nämner att man som turist själv måste ha en viss uppsikt över 

destinationens relation till andra länder globalt tycker vi har blivit mer som en regel än ett 

undantag. Detta tror vi också kan vara socialt skapat genom medias ständiga 

rapporterande om osäkerheter utomlands.  

 

6.1.3 Media kan sprida islamofobi 

Något som vi även tycker är viktigt att lyfta fram är att media har en tendens när de 

skriver om terrorism i samband med turism att nämna muslimer och islam i sin helhet och 

inte lyfta fram den faktorn att de flesta terrorister tillhör en extremistisk religion. Detta 

tror vi också kan spela in när det gäller de minskade turistströmmarna till de länder såsom 
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tidigare nämnts, Turkiet, Egypten och Tunisien. Dessvärre tror inte vi att enbart 

populariteten på en destination spelar in på turistströmmarna utan även det faktum att 

dessa länder har en majoritet av muslimsk befolkning samt att dessa länder har ett 

instabilt politiskt styre och saknar demokrati spelar in. Tyvärr är västerländska turister 

mer aktsamma mot muslimska länder som en följd av flera års mediekopplingar mellan 

terrorism och islamsk tro. Ett exempel på detta är Breen-Smyths (2013) artikel om “det 

misstänksamma samhället” där hon beskriver hur britterna var misstänksamma mot 

irländare efter årtionden av hot från IRA, vilket gjorde att irländska personer lättare blev 

anklagade för olika brott. Detta anser vi även kan knytas an till dagens islamofobi då 

västerländsk media ofta anger hela islam-samhället som en bov som grundare till 

terrorismen. Därmed är fördomar om att muslimer är misstänkta direkt när ett terrordåd 

skett något som är vanligt i dagens samhälle, vilket också kan förklara att flera av 

medierna som vi granskade tog upp att terroristerna mest troligt var av islamistisk 

bakgrund innan detta var bekräftat (jfr. Breen-Smyth, 2013). Även under terrordådet i 

Oslo och Utöya blev muslimer och islam de som blev utpekade för dådet av den 

västerländska medians spekulationer, när det sedan kom fram att det var Anders Breivik 

en högerextremist som utfört dåden var media dessutom oklara över om det ens skulle 

kallas för terrorism. Detta anser vi visar hur snabbt media kan skapa felaktiga 

spekulationer efter fördomar som finns i det västerländska samhället mot muslimer och 

islam (jfr. Sandvik, 2011). 

 

Fortsättningsvis leder denna diskussion oss vidare i spåret på att människor som är rädda 

blir mer misstänksamma mot nya kulturer, utländska individer och personer i övrigt. 

Samtidigt blir vi dessutom mer inhumana mot de människor som vi är misstänksamma 

mot (jfr. Resnik, 2017). Detta kan vara en förklaring till varför flera medier, och då 

speciellt de amerikanska medierna drar upp flyktingkrisen i samband med de misstänkta 

terroristerna från exempelvis Parisdåden (jfr. FOX News Atlanta, 2015). En politisk 

författaren som tagits in som expert menar att media i sin kampanj gör att människor i 

samhällen drabbade av terror bli islamofober. Detta eftersom att media ökar trycket på 

terroristernas ursprungsreligion samt var och hur de tagit sig in i länderna. Vidare menar 

han att detta är en form av propaganda eftersom att befolkningen bör förstå att deras 

regeringar ändå är inblandade i oroligheterna i mellanöstern, oroligheter som nu håller på 

att bli globala (RT International, 2015). Det finns även en studie som gjorts där man har 

undersökt vad lokalbefolkningen i europeiska länder tycker om flyktingströmmarna, 

vilket visar på att majoriteten av européer faktiskt tror på att terrorhoten i Europa har ett 

samband med flyktingströmmarna. Samtidigt visar studien att de människor som tror att 

det finns en koppling mellan flyktingar och terrorism också har en fientlig åsikt om eller 

emot muslimer (jfr. Yeung, 2016). Denna fientliga åsikt mot andra religioner och kulturer 
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anser vi att media till stor del är skyldiga för. Detta eftersom att media hela tid lyfter fram 

islam i samband med terrorism och radikalisering. När det har rapporterats mer flitigt om 

terrordåd de senaste fem åren har därmed också fientligheterna i Europa men även andra 

delar av världen ökat. Att media skriver och spekulerar om ”andra folkgrupper” och 

religioner kan det ge bränsle åt flera högerextremistiska grupper, vilket tyvärr även setts i 

ökningen av antalet högerextremistiska partier i Europa de senaste åren (jfr. Adlercreutz, 

2014). 

 

Vi som skrivit denna uppsats har dock funnit en studie som motsäger sig den ovanstående 

forskningen då denna studien visar på att turister inte upplevde samma oro och rädsla att 

drabbas av terrordåd i muslimska länder i jämförelse till den oro som turisterna hade för 

att råka ut för terrorattacker i ett västerländskt land (Korstanje & Clayton, 2012). Detta 

tror sig grundas i att människor generellt anser världen vara farligare efter 

terrorbombningarna i London 2005, vilket kan skapa en ökad ångest hos vissa turister när 

de ska besöka populära destinationer (jfr. Brun, Wolff & Larsen, 2011; Larsen, 2011). Vi 

som skrivit denna uppsats anser att man som turist därmed bör vara vaksam på vad sociala 

medier och nyhetsinlägg skriver om samt informerar om. Detta eftersom en nyhet alltid 

kommer att vara vinklad på ett eller annat sätt. Som vi tidigare diskuterat skapas diskurser 

aldrig efter vad som är sant eller falskt utan efter den sanning som stämmer överens med 

den sociala normen i det samhälle som man just nu lever i. Detta betyder i sin tur att 

sanningen kan skilja sig beroende i vilket samhälle/kultur eller religion som du tillhör (jfr. 

jfr. Moraeus & Klæboe, 2006; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Burr, 2015).  

 

6.2. Hur media kan skapa rädsla och ångest hos turister 

6.2.1 Rykten och falsk nyhetsspridning på sociala medier 

Den andra diskursen handlar om hur media kan skapa ångest och rädsla hos sina 

betraktare. I det första diskurstemat under denna diskurs tar vi upp hur media kan skapa 

förvirring genom deras direktrapportering då de bland annat använder falska nyheter och 

icke bekräftade uppgifter. I diskurstemats första underdiskurstema ger vi exempel på 

falska nyheter samt rykten som media spridit under och efter terrordåden. Det första 

exemplet är från Parisdåden då ett flertal nyhetsbyråer gick ut med att det varit en 

skjutning på Les Halles, centralstationen i Paris men vilket senare bevisades vara falskt 

(Gerdfeldter & Zachariasson, 2015; FOX News Atlanta, 2015; ABC News, 2015). Det andra 

exemplet är från Londonbombningarna där media spred rykten om att två 

tunnelbanevagnar kolliderat, detta rykte spreds runt under flera timmar i början av 

terrordådet för att sedan rapportera om att det faktiskt var bombningar (Whiffy, 2015).  
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Detta anser vi kan kopplas samman med vad Jeong, Kim och Jung (2018) skriver om att 

sociala medier har möjliggjort att fler individer får fram snabbare och enklare information 

om nyheter. I och med att sociala medier har blivit mer populära och att informationen 

där ständigt behöver uppdateras för att uppfylla allas behov, innebär detta också att alla 

nyheter måste publiceras snabbare än vad som har behövts tidigare. Detta kan i sin tur 

leda till att allt som sprids inte är sant, vilket kan göra att rykten får ett större fäste 

snabbare. När rykten sedan börjar spridas blir de till rubriker för skvallernyheter och 

därefter snabbt accepterade som sanning även om ursprungskällan inte är verifierad 

(Jeong, Kim & Jung, 2018).  

 

Vidare menar Vosoughi, Roy och Aral (2018) att nyhetsbyråer ofta får in falska nyheter 

vid stora händelser såsom vid en terroristattack. Forskarna skriver att falska nyheter 

skapar rädsla, förvåning och avsky. Det menar även att det är vanligare att falska 

berättelser sprids eftersom det är en mänsklig faktor att vilja skvallra (jfr. Vosoughi, Roy & 

Aral, 2018; Carleton, 2016). Dock bör turister veta om att media kan göra olika och egna 

tolkningar av händelser, vilket kan leda till att ens syn av en destination blir påverkad. 

Därmed ökar vikten av förståelsen över hur media formulerar eller uttrycker sig angående 

terrorism då detta kan vara skadande för en destination och hela turistindustrin (jfr. 

Holmberg, 2002; Fuchs & Pizam, 2011). Fortsättningsvis tycker vi att det även är viktigt 

att nämna att medier också är politiskt styrda vilket i sin tur påverkar det som slutligen får 

publiceras. Det vill säga att i till exempel Frankrike får tidningar inte dra slutsatsen om att 

Frankrikes imperialistiska period kan ha påverkat det terrorhot som landet nu står inför 

(jfr. RT International, 2015). 

 

6.2.2 Media skapar rädsla/ångest hos turister 

I en tidigare studie har man sett att nyheter angående terrorism som publicerats av 

terrororganisationerna själva har en påtaglig påverkan på en individs ångest och rädsla. 

Även nyheter som kommer från en nyhetsbyrå har under senare forskning visat sig sprida 

känslor av rädsla till sina konsumenter (jfr. von Sikorski, Schmuck, Matthes & Binder, 

2017). Enligt Slone (2000) medför medias skildringar av terrorism samt hot mot den 

nationella säkerheten att personer upplever ångest. Detta betyder att uppsatsens 

diskursteman om att media förklarar att gärningsmän är på rymmen, att destinationen 

som drabbats blivit en krigszon och att terrorn fortsätter trots att själva dådet är över 

faktiskt kan skapa ångest och rädsla hos betraktarna eller de blivande turisterna.  

 

Fortsättningsvis betyder detta att media påverkar människors psykologiska välbefinnande 

(Slone, 2000). Vilket även Greenberg (2006) i sin uppsats uppmärksammat då han studerat 

människors reaktioner och känslor efter att de har följt media reportagen över terrordådet 
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9/11. I hans studie visade resultatet på att terrorismen påverkade samt utvecklade rädsla 

och ångest hos personer som både var direkt och indirekt involverade i attentatet. Detta 

tros bero på att mediatrycket var stort under samt efter terrordådet. Att media dessutom 

fortsatt att skriva om terrordådet efter 9/11 som att det hela tiden finns kvar, har gjort att 

det skapat en kulturell samt social rädsla bland speciellt tv-tittare. Som ett resultat av detta 

har studien bland annat fått fram att tittarna visar förhöjda nivåer av ångest och vissa har 

till och med fått post traumatiskt stressyndrom som följd av mediatrycket (Greenberg, 

2006). I vår analys tar vi upp som ett diskurstema att media får terrordåden att låta som att 

det ska fortsätta efter att själva attacken är klar. Detta menar vi kan knytas an till vad 

Greenberg (2006) säger om att utvecklingen av ett mediemättat samhälle medför ett 

kraftfullt verktyg som kan påverka människors känslomässiga tillstånd.  

 

Vi menar att efter Greenbergs (2006) teorier kan de nyhetsartiklar och videoklipp som 

analyserats indikera att det media faktiskt betonar påverkar betraktarens känslor i form av 

rädsla eller ångest. Det betyder att vi därmed fått svar på vår andra frågeställning. Detta då 

man kan se att media såsom FOX News (2015) lyfter fram att Paris som stad hade högsta 

säkerhetsnivån när attentaten skedde, vilket de menar visar på att det finns 

säkerhetsbrister i det västerländska samhället. Att Channel 4 News (2016) dessutom 

betonar att EU som region inte är säkert då terroristerna lätt kan förflytta sig mellan 

landsgränserna anser vi att detta hjälper till att späda på rädslan och ångesten hos 

betraktarna samt de potentiella turisterna som vill besöka destinationerna.  

 

I uppsatsens analys tar media även upp att civila individer är lätta mål för terroristerna 

och att det är oerhört svårt att skydda civila mot terrorattacker på offentliga platser som 

exempelvis en bar eller en gata där en lastbil kan köra in mot folksamlingar. Med andra 

ord menar media att alla inte kan skyddas samt att man bör vara medveten om att det 

finns en risk för att drabbas oavsett vart man befinner sig (jfr. ABC News, 2015; BBC 

Breaking News, 2015a; CBSN News, 2017; CBC, 2017). Channel 4 News (2016) tar det hela 

längre och menar i sina spekulationer att européer och andra västerländska kulturer har 

börjat vänja sig vid terrorattentat då detta börjat bli till en rutin. De lyfter dessutom frågan 

efter Brysseldådet vart nästa terrordåd kommer att ske. Kombinerar man detta med vad vi 

skriver i analysen om att media personifierar terrorismen ökar detta sannolikheten till att 

de flesta individer mer eller mindre känner sig vara i riskzonen för att drabbas av ett 

terrordåd (jfr. BBC Breaking News, 2015b).  

 

Detta kan styrkas genom ett exempel från SVT:s direktchatt från terrordåden i Paris där 

en man kallad Pero frågar om det finns hot mot andra städer såsom Rom, London eller 

Washington, vilket tyder på att han känner en oro över detta (jfr. Gerdfeldter, & 
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Zachariasson, 2015). Knyter man dessutom an det som Fuchs och Pizam (2011) säger att så 

fort en turist erfarar en känsla av rädsla ändrar de på sitt beteende. Detta innebär att de 

turister som påverkats av terrorism på en destination ofta förflyttar sig till en annan plats 

alternativt åker hem. De resenärer som befinner sig i planeringsfasen av sitt resande, kan 

på grund av medias information av terrordådet påverka resenären att ställa in sin resa eller 

ändra planerad destination (Fuchs & Pizam, 2011; Holmberg, 2002; Reisinger & Mavondo, 

2005). Vi som skrivit denna uppsats vill dock belysa att media också är något som är 

viktigt för turistindustrin. Bland annat för att kunna sprida en positiv bild eller image av 

sin turistdestination. Därmed kan media alltså både hjälpa och stjälpa turistindustrin 

beroende på vad som turistdestinationen kopplas samman med i media såsom i text, tv och 

i sociala medier.   

 

6.3 Metoddiskussion 

När det kommer till metoddiskussionen vill vi klargöra att en kvalitativ ansats var det som 

passade bäst för denna uppsats. Detta på grund av att vi ville undersöka hur internationell 

media idag uttrycker sig i text, tv och på sociala medier kring terrorism på en populär 

destination. Genom att använda diskursanalys kunde vi därmed gå mer in på djupet och 

tolka medias språk och tecken i de artiklar samt videoklipp som analyserades. Detta då vi 

ville få fram olika sammanhang och hur dessa konsekvenser potentiellt kan påverka 

betraktarens ångest och rädslor. En viktig punkt att ta upp är att denna uppsats inte 

förklarar vad som är rätt eller fel eftersom diskursanalys är en teori och metod som 

används för att se hur olika ord kan forma olika meningar i olika situationer. Med detta 

sagt, är det inte språket i sig som är det intressanta utan de sociala följderna som dessa 

ordkombinationer och diskursteman kan få för turistindustrin.  

 

Att en kritisk diskursanalys valdes bort berodde på att vi ville få en mer öppen och 

socialkonstruktionistisk synvinkel i vår tolkning av hur västerländsk media bildar 

diskurser och sammanhang i sina nyhetsrapporteringar. Detta betydde att vi kunde få 

fram samhällskonstruerade sanningar som gjorde att litteraturstudiens frågeställningar 

utifrån dess syfte blev besvarade på ett tillfredställande sätt. När vi försökte få fram de ord 

som bland annat skapat dessa “sanningar” valde vi att använda oss av Laclau och Mouffes 

teori om språk, tecken och verklighet i kombination med en tematisk analysmetod. Detta 

betydde att den data som samlats in från sociala medier, tv och i text analyserats efter ord 

som i kombinationer med varandra sedan bildade två olika diskurser med flera 

diskursteman och underdiskursteman.  

 

I analyseringsfasens början blev det först väldigt mycket fakta som vi hade plockat ut från 

de olika nyhetsartiklar och videoklippen, vilket inte var helt relevanta i förhållande till 
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studiens frågeställningar och syfte. Detta gjorde att vi tvingades skapa fler 

ordkombinationer för att kunna få fram relevant fakta som möjliggjorde att datan som 

sedan samlades in svarade på vår andra frågeställning på ett korrekt sätt. Utöver dessa 

ordkombinationer letade vi även efter olika diskurssammanhang över hur media uttryckte 

sig när ett terrordåd skett på en populär turistdestination för att hela tiden se till att få 

fokus på turism. Just det sistnämnda var ibland svårt, speciellt när det gällde data som 

berörde Londonbombningarna 2005, vilket vi nu i efterhand förstår hade en helt annan 

medial inriktning i jämförelse med de andra granskade terrordåden.  

 

Samtliga nyhetsartiklar och videoklipp från text, tv och sociala medier som valdes till 

analysen var från terrordåd som drabbat populära destinationer. Dock är vi medvetna om 

att en del av attentatet i Bryssel inte var riktat specifikt mot en destination utan mot ett 

turistiskt transportnätverk. Denna valdes därmed på grund av att turisterna i detta fallet 

blev mer påtagligt påverkade av attentatet i jämförelse med exempelvis det terrordåd som 

skedde i Paris. Även valet av att ta med Londonbombningarna 2005, kan diskuteras 

eftersom att denna attack skedde för så pass länge sedan vilket skapar problemet med att 

sociala medier inte var lika aktuella eller aktiva då som nu. Detta gjorde att medierna som 

rapporterade om dådet kanske inte riktigt hade samma synvinkel/diskurs om terrorismen i 

jämförelse med vad som finns genom sociala medier idag. Viktigt är det dessutom att ta 

upp att sociala medier som källor är levande och i ständig förändring, vilket kan påverka 

tolkningen av dessa eftersom samhällsnormerna förändras med tiden. Dessutom plockas 

en del källor bort från internet vilket kan göra det svårt att få tag på exakt samma källor 

som använts i denna uppsats om ett par år.  

 

En annan sak som vi vill lyfta är att videoklipp och nyhetsartiklar på ett annat språk än 

engelska och svenska valdes bort, eftersom att vi inte ansåg oss behärska andra språk. 

Detta kan ha lett till att viss relevant data har fallit bort ur analysen/resultatet. Vi är även 

medvetna om att tolkningar kan ha inträffat eftersom engelska ej är vårat modersmål. De 

blogginlägg och turistiska nyhetsartiklarna som vi valde att nämna i metoden och sedan 

använda oss utav i diskussionen anser vi stärkte vår uppsats resultat. Detta genom att de 

medförde faktiska åsikter från turister efter deras reaktioner på terrorism och hur detta 

påverkade turistströmmarna till och från en destination. I sin tur hjälpte detta till att 

ytterligare stärka uppsatsens svar på frågeställningen angående om hur internationell 

media kan bidra till att ökad rädsla samt ångest hos turister som skall besöka en 

destination drabbad av terrorism.  

 

När det gäller validiteten i uppsatsen har vi försökt att stärka denna genom att sitta 

oberoende av varandra i samlandet av datan till analysen. Detta för att vi ville skapa en 
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djupare förståelse för orden/tecknen i detta sammanhang. Under analysen satt vi sedan 

tillsammans för att se om orden och sammanhangen tytts på liknande sätt. Detta 

resulterade tillslut i de olika diskurser, diskursteman samt underdiskursteman som 

presenteras i analysen/resultatet i denna uppsats. En sista punkt som vi kort vill nämna är 

att Plogs turisttypologi samt push- och pull-teorin valdes att inkluderas i uppsatsens teori 

för att vi ansåg dessa som viktiga i analysen av vad som får en turist att lockas eller hålla 

sig ifrån en destination.  

 

6.4 Slutsats 

Turistindustrin är det som huvudsakligen driver oss framåt i dagens samhälle, men 

turismen kan inte utvecklas på platser som anses vara farliga. Turistindustrin behöver 

media för att kunna sprida en bättre image av sin semesterort eftersom media kan hjälpa 

till att förmedla positiva bilder om destinationen till potentiella resenärer. Dock kan 

media även medföra att negativa aspekter av en destination kommer fram, däribland om 

de drabbats av terrorism. Dessa negativa aspekter kan därmed orsaka att turisterna 

uppfattar en destination som farlig och att median påverkar turisternas rädsla och ångest 

inför en resa eller val av resmål. Genom en diskursanalys vill vi att kunskapsutveckling 

angående terrorism ska ske för att anställda inom destinationsutveckling ska kunna 

förebygga den negativa nyhetsspridningen som sker efter ett terrordåd. Det är väsentligt 

att destinationen ej blundar för problemet med terrorattacker och deras inverkan på 

turistströmmarna samt medias påverkan på turisterna och deras ångest samt rädslor. 

Genom att se hur andra populära destinationer hanterar liknande situationer kan 

destinationerna enligt oss skapa en kommunikativ krisplan för att kunna minska medias 

påverkan. Därigenom kan destinationen skapa ett större förtroende hos turister när det 

gäller destinationens förebyggande säkerhetsåtgärder. Genom att en destination skapar sig 

en förståelse över vad medias rapportering om terrorism i samband med turism faktiskt 

kan åstadkomma när det gäller turistbortfall ökar också deras kunskaper om vad som kan 

behöva förbättras för att upprätthålla turismen på destinationen.  

 

Som förslag på nya studier anser vi att det hade varit av intresse att undersöka hur mindre 

populära destinationer påverkas av terrordåd, i och med att turisterna kanske inte är lika 

villiga att komma tillbaka dit som till exempelvis till London eller Paris. Detta skulle 

medföra att kunskaperna ökade i området för hur destinationer, stora som små, faktiskt 

påverkas av terrorism och medias nyhetsspridning av terrorismen. En annan studie som 

skulle kunna vara intressant är att forska om hur sociala medier i en större utsträckning 

påverkar turisternas åsikter om en destination som nyligen drabbats av terrorism, ökar 

rädslorna efter att olika chattkommentarer diskuterats på Facebook, exempelvis.  
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