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Det är nu mer än sju år sedan egyptierna gick ut på 
gator och torg för att kräva en regimförändring. Att 25 
januari, årsdagen för den egyptiska revolutionen, nyli
gen passerade utan nämnvärd uppmärksamhet är en 
indikation på hur fjärran den tid ter sig då de folkliga 
protesterna tvingade bort president Hosni Mubarak från 
makten. Sedan 2011 har Egyptens politiska liv präglats 
av stor dramatik. Förutom provisoriska regeringar och 
ombildningar avsattes Muslimska brödraskapets folk
valde president Muhammad Mursi under sommaren 
2013 efter mindre än ett år vid makten. Händelsen har 
splittrat landet. Kort därefter fick Egypten återigen ett 
sekulärt militärt ledarskap. Numera leds landet av en 
av de män som störtade Mursi, general Abdel Fattah 
al-Sisi. Allt tyder på att alSisi kommer att segra i det 
förestående presidentvalet, och stanna vid makten i 
ytterligare fyra år.

I bjärt kontrast till den dramatik som utspelat sig på 
landets politiska arenor verkar det som att tiden nästan 
helt stannat av vid och runtom Egyptens tidigare så 
livfulla turistattraktioner. I kölvattnet av revolutionen 
försattes landets turistindustri i en djup kris. Att turist
flödena skulle avta direkt efter upproren var visserligen 
väntat, inte minst eftersom resor till Egypten ställdes 
in och hundratusentals turister evakuerades. Men i 
takt med att olika länders regeringar upphävde sina 

reserestriktioner till Egypten under våren 2011 stod 
det klart att turistflödena inte enbart hölls tillbaka 
av rese rekommendationer. Trots att Egyptens turist
attraktioner återigen ansågs säkra valde turister i hög 
utsträckning andra resmål. Än idag är landets förut så 
populära turistmål glest besökta.

Kris i turismen, nationens huvudnäring.. .

När revolutionsåret närmade sig sitt slut hade de 15 
miljoner internationella turister som besökte Egypten 
under rekordåret 2010 sjunkit till elva. Uttalanden från 
islamistiska shejker och grupperingar om att pyrami
derna skulle förstöras, och att bikinis och alkohol skulle 
förbjudas, gjorde knappast att folk blev mer benägna 
att besöka landet. I samband med att Mursi avsattes 
nådde turismnäringen en ny bottennotering, och en 
dyster turistminister meddelade internationell press 
att landets turistattraktioner hade blivit “spökplatser”. 
Turistexperter förutspådde dock en snabb återhämtning, 
då Egypten återigen fått ett sekulärt ledarskap och isla
mistiska uttalanden om turistförbud hejdats. Men krisen 
bara fortsatte.

Utöver det våld som utspelade sig mellan den nya led
ningen och Mursi-anhängare som ansåg att Mursi var 
nationens legitime ledare drabbades turistsektorn mer 

specifikt: hösten 2015 dödade militären ett dussintal 
mexikanska turister under en ökensafari då de miss
tänktes vara terrorister. En månad senare exploderade 
ett flygplan på väg till Ryssland strax efter avgång från 
Sharm elSheikh. Attacken visade på bristande säker
hetsrutiner på egyptiska flygplatser (en bomb hade pla
cerats i planet) och föranledde nya reserestriktioner till 
bl.a. Sinai. Turistflödet nådde en ny bottennivå; följande 

år besökte enbart 4,8 miljoner turister Egypten. Då rese
arrangörer sänker priset vid kris för att attrahera turister 
med lägre betalningsvilja är antalet besökare den varia
bel som är minst kriskänslig. Nedgången i turistintäkter 
är mer talande: vid bokslutet för 2013 hade inkomsterna 
halverats i jämförelse med 2010. Turistnäringens utebliv
na tillväxt är en annan indikator. År 2010 var målet att 
attrahera 30 miljoner besökare år 2020. Under 2017 kom 
flertalet rapporter om återhämtning. Ändå stannade det 
totala antalet besökare vid blygsamma 8 miljoner. Man 
lyckades inte ens uppnå 2016 års nysatta, mer modesta 
mål, att attrahera 12 miljoner besökare år 2017.

. . .är också en kris för nationen och ekonomin

För att förstå effekterna av den snart sjuåriga krisen 
är det viktigt att poängtera turismnäringens centrala 
position i Egypten, såväl politiskt som ekonomiskt. Den 
egyptiska turismen uppvisade under två decenniers tid 
en imponerande expansion: antalet turister växte från 
två miljoner år 1990 till 15 miljoner år 2010, mycket 
tack vare uppbyggnaden av strandturismen längs Röda 
havet. Turismen blev följaktligen en av Egyptens vikti
gaste näringar. År 2010 genererade den 40 procent av 
landets tjänsteexport och 19,3 procent av de utländska 
valutaintäkterna, samt utgjorde 11,3 procent av BNP:n.

Enligt det egyptiska turistministeriet (vars statistik vissa 
egyptier ställer sig skeptiska till) skapade sektorn en 
miljon direkta och tre miljoner indirekta arbetstillfällen 
precis före revolutionen. Eftersom män ofta är de enda 
familjeförsörjarna livnärde turismen nästan en sjätte
del av Egyptens befolkning. I statliga rapporter sedan 
1990talets början kan man läsa om hur turismen är 
”den sektor som leder vägen” till ekonomisk utveckling, 
och hur näringen ska inge stolthet i befolkningen samt 
inlemma landets perifera delar i nationens centrum. Un
der årens lopp har turistministeriet investerat i kampan
jer som under sloganen ”Turism är bra (khayr) – för oss 
alla” upplyste befolkningen om turismens vikt för den 
nationella ekonomin: ”med varje miljon turister skapas  
200 000 arbetstillfällen för oss och våra barn”.

Det är således föga överraskande att den pågående kri
sen har lämnat djupa spår i landets ekonomi och privata 
hushåll. Allt sedan 2011 har hästar och kameler som 
använts i turistnäringen lidit av allvarlig undernäring. 
Många djur har svultit ihjäl då deras ägare inte längre 
haft råd att införskaffa foder. Inte heller har det funnits 
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många alternativa jobb för de turistarbetare som idag 
sliter för att tjäna ihop sitt levebröd. Hög arbetslöshet 
och låg sysselsättning har länge plågat landet, och de 
hårdnande ekonomiska villkoren var just en drivande 
faktor bakom 2011 års uppror. Situationen har sedan 
dess förvärrats, nu senast efter det att alSisis regering 
avskaffat subventioner på basvaror som bröd, socker och 
matolja. Uteblivna turistdollar kan också delvis förklara 
den fysiska brist på amerikanska dollar som rådde under 
slutet av 2016. Det egyptiska pundet var vid denna tid 
bundet till dollarn. Då det knappt fanns några dollar att 
växla till sig rusade växelkursen på svarta marknaden 
iväg till mer än 250 procent av det officiella priset. Egyp
ten tvingades till slut släppa pundets värde fritt, med 
brant stigande, ännu pågående inflation som följd.

Drömmen om en rättvis Egyptenbild

Krisen i turismen har även skakat om många egyptier 
på ett emotionellt plan. När folk riskerade sina liv under 
revolutionsåren protesterade de inte bara mot ett kor
rupt och auktoritärt styre. De utmanade även den bild 
av Egypten och dess befolkning som Mubarakregimen 
länge främjat, och som reproducerats i stora delar av 
den konventionella internationella mediebevakningen. 
Egyptierna har ömsom beskrivits som en passiv och pa
cificerad massa, ömsom som våldsamma och religiöst 
fundamentalistiska. Den senare berättelsen har fått ett 
allt starkare genomslag i sviterna av 1990talets terro
rattentat i Nildalen och 11 september 2001. Mubarak
regimen använde dessa stereotypa bilder för att stärka 
synen på sig själv som en reformvänlig regering med 
globala integrationsanspråk, i stånd att kuva en poten
tiellt farlig befolkning.

Samtidigt som nyhetsmedierna skapat vissa bilder av 
Egyptens samtida befolkning har historier om faraoner 
och kulturarv fyllt kultursidor och resebilagor. Denna 
uppdelning kan också spåras i turistindustrins design. 
Vid turistattraktioner har turister alltid hållits åtskilda 
från lokalbefolkningen, både rumsmässigt (de flesta 
turist attraktioner är belägna längs kusten där få egyp
tier bor), och tidsmässigt (med undantag för de moderna 
strandorterna dominerar det gamla faraoniska Egypten 
turistguiderna). Vanliga människor har sällan figurerat i 

turistmarknadsföringen. Istället har ”lokalbefolkningen” 
enbart porträtterats som exotiska och välkomnande 
turistarbetare.

Fram tills revolutionen hade många egyptier accepterat 
dessa ”representationsnormer”, och ofta dolt pinsamma 
och problematiska sidor av landet för utlänningar. De 
journalister jag intervjuade under min tid i Egypten be
rättade att det fram till 2011 varit vanligt att människor 
på gatan, liksom polis, lade sig i vad utländska journa
listteam rapporterade om. Som en journalist uttryckte 
sig: “Folk trodde per automatik att vi hade en agenda: 
att vi skulle presentera Egypten som bakåtsträvande 
och omodernt. Folk brukade säga: ‘Varför kan du inte 
filma Nilen, pyramiderna eller Hilton istället för sopor 
eller trafikstockning?’”

I början av 2011, stärkta av sin stolthet över vad folket 
åstadkommit under revolutionen, vågade fler och fler 
egyptier interagera med utländska medier på ett öppna
re sätt. Att frilägga de problem som föranlett upproren 
var nu något många eftersträvade. De människor som 
under revolutionen efterfrågade rättvisa och demokrati 
kunde inte utan vidare associeras med dessa förenklade 
bilder, och egyptierna var nu alltmer drivna av en önskan 

att visa världen vilka de “verkligen var”, bortom förenk
lade idéer om välkomnande turistvärdar, underutveck
ling och bakåtsträvande alternativt farliga araber. Det 
egyptiska folket (al-sha’b) var inte längre ett potentiellt 
hot, utan källan till progressiv politik. Även inom turist
sektorns högre skikt fanns det till en början avvaktande 
optimism inför Egyptens nya internationella image. På 
resemässan ITB i Berlin i mars 2011 placerade den egyp
tiska turistdelegationen revolutionen och Tahrirtorget i 
centrum för sitt budskap, genom slogans som “TAHRIR 

– ett torg som rockar världen “ och “Välkommen till de 
fredliga revolutionernas land”.

Kanske illustrerar de reklamaffischer för telefonbolaget 
Mobinil som under det första revolutionsåret välkomna
de inkommande passagerare till Kairos internationella 
flygplats allra bäst viljan att förse världen med en ny 
bild av egyptierna. Affischerna innehåller ikoniska bil
der från revolutionen tillsammans med uppmuntrande 
budskap från världsledare. På en affisch säger president 
Barack Obama att “Vi måste utbilda våra barn att bli 
som unga egyptier.” På en annan uttrycker Österrikes 
president Heinz Fischer sin beundran: “Folket i Egypten 
är det mest fantastiska folket i hela världen; de förtjänar 
Nobels fredspris.”

Frihetsberättelser & gatuvåld 

Den optimistiska känsla som revolutionen väckte hos 
många egyptier skulle dock bytas mot besvikelse, när 
det blev allt mer uppenbart att omvärlden och turis
terna inte alls var intresserade av att uppleva det ”nya” 
Egypten. En marknadsföringsexpert sammanfattade 
situationen i en intervju 2012: ”Efter revolutionen för
väntade vi oss att Egypten skulle bli som Östtyskland 
efter Berlinmurens fall – att folk skulle vilja komma och 
se hur allt var med egna ögon. I stället tynade turismen 
helt bort. Det är alltid trevligt att vara en del av en fri
hetsberättelse, men för oss fungerade det inte.”

Många egyptier, särskilt de verksamma inom turist
industrin, uttryckte en tilltagande frustration över de 
ständiga demonstrationerna och det våld som uppkom 
i samband med protester. Jag minns väl den taxichaufför 
som i december 2011 – i samband med den vålds spiral 
som följde efter parlamentsvalet och en blockad av 
regeringshuset – kallade demonstranterna för ligister 
som borde kastas i fängelse just eftersom de förstörde 
Egyptenbilden. Under våldsamheterna hade L’Institut 
d’Egypte, Egyptens äldsta vetenskapliga institut, grundat 
1798 och med ett biblioteksbestånd på över 200 000 
voly mer, fattat eld och majoriteten av manuskripten 
hade förvandlats till aska. Jag blev först upprörd över 
att denna taxichaufför tycktes bry sig mer om Egyptens 
image än om den faktiska utvecklingen, som vid det 
tillfället var djupt oroande. Å andra sidan satte man
nens frustration fingret på en utbredd känsla i landet: 
för många i Egypten framstod turistkrisen som både 
oväntad och synnerligen orättvis.

Under 2000talet hade den egyptiska turistindustrin 
återhämtat sig snabbt efter terrorattacker riktade mot 
turister. Nu hade den fallit huvudstupa i samband med en 

fredlig revolution som utspelat sig långt ifrån de största 
turistorterna. Ingen turist hade kommit till skada (även 
om det bör nämnas att utländska journalister attackera
des under upproren). De flesta egyptier ansåg dessutom 
att landet var helt säkert för turister. Fram till dess att 
jag lämnade Egypten under våren 2013 fanns det inget 
uttalat hot mot utlänningar, och även om säker hetsläget 
hade förändrats med revolutionen påverkade detta inte 
turistsäkerheten. Så resonerade såväl vanligt folk som 
de allra flesta säkerhetsexperter och regeringar värl
den över som enbart hade reserestriktioner för ett fåtal 
platser i Egypten.

Nyheter mot Egypten

Utifrån denna bakgrund låg det nära till hands att dra 
slutsatsen att det var mediernas fel att turisterna inte 
kom tillbaka. Egyptens heta nyhetsvärde på den globala 
arenan sedan Tahrirupproret var också en ständig källa 
till irritation under mitt fältarbete. Även om utländsk 
medierapportering av Egypten gav mer utrymme åt van
liga egyptier efter 2011, så var det protester och våld 
som skapade stora rubriker världen över.

Detta våldsfokus var bekymrande för alla som visste att 
gatustrider var koncentrerade till små områden och en
kelt kunde undvikas av såväl turister som lokalbefolkning. 
Det var därför frustrerande för många att medierapporte
ringen gav intrycket av att hela Egypten stod i lågor, när 
det bara några gator från tårgas, stenkastning och bråd 
död pågick ett helt vanligt gatuliv – familjer som åt glass, 
män som satt på kaféer och ungdomar som jagade runt.

Trots det var egyptier såklart bekymrade över protester 
och blodsspillan. Under de år jag tillbringade i Kairo 
var det inte ovanligt att höra hur egyptier som talade 
med inhemska media klagade över protester, det sätt 
säkerhetsstyrkor hanterade dem eller de trafikstock
ningar som orsakades av att stora områden spärrades av. 
I nästa andetag kunde dock samma person i intervjuer 
med internationell press klargöra att ”Egypten är sä
kert, och turister är mer än välkomna”. Vid den här tiden 
ansåg många egyptier att protesterna var en ”familje
anlägenhet” som varken angick eller hotade turister 
– dessa brukade ju ändå mest vara vid landets kuster 
eller pyramiderna.

Enskilda människors analyser var inte frikopplade från 
officiella åtgärder. I april 2012 anordnade UNWTO 
(World Tourism Ogranization) och turismmyndigheterna 
en internationell konferens på temat ”Samarbete med 
media i utmanande tider”. Under invigningen underströk 

Bilder av Mobinil-affischer från Kairos flygplats (Berlin 
Biennale n.a.; Cultural Detective Blog 2012).
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turistministern Mounir Al-Fahkry mediernas ansvar för 
turistnäringen: “Vad som driver turismen är resenärens 
uppfattning av ett resmål. Rättvis rapportering av både 
negativa och positiva aspekter kommer att spela en 
viktig roll för återhämtningen av den egyptiska turis
men.” Samtidigt hade turismbyråkraterna beskyllt de 
deltagande egyptiska journalisterna för att ge världen 
fel intryck av Egypten. Journalisterna ansåg å sin sida att 
de bara bevakade händelser av nyhetsvärde, och att det 
inte var journalistkåren, utan landets säkerhetsstyrkors 
våldsamma hantering av demonstranter, som svärtade 
ned Egyptenbilden. Knappt ett år senare publicerade 
JTW, turismministeriets officiella leverantör, en kam
panjvideo som gav de globala medierna hela skulden 
för turistkrisen: ”Egyptens turism har nått sin lägsta nivå 
någonsin. Och problemet är nyheterna. Medan Egypten 
badar i solsken fokuserar globala nyhetskameror på 
en kvadratkilometer av Kairo. Ingen annonskampanj 
kan korrigera denna missuppfattning. Det kan endast 
verkligheten göra.” 

Grusade drömmar och besvikelse

Vad som orsakat krisen är onekligen en komplicerad fråga 
då efterfrågan inom turismnäringen påverkas av många 
faktorer: säkerhetsläge, priser, liksom det turist ministern 
sade: resenärernas uppfattning om destinationen – oav
sett läget på marken. Jag vill istället återvända till den 
besvikelse som många egyptier känner inför den utdrag
na turistkrisen. Den har blottat en maktdynamik mellan 
medierapportering, bilden av Egypten och turismflöden 
som för många egyptier framstår som djupt orättvis.

I och med revolutionen hoppades många egyptier att 
omvärlden skulle få en mer nyanserad bild av dagens 
befolkning bortom islamofobi och turistifierade stereo
typer. Även om vanliga egyptier kom att inkluderas både 
i nyhetsrapportering och i turistkampanjer från 2011, 
blev inte resultatet av att “dela Egypten med världen” 
vad folk hade hoppats på. Turisterna kom inte tillbaka, 
även om säkerhetsläget var oförändrat i landet. Istället 
för att bli del av “den civiliserade världen” kom bilden av 
Egypten under 2012 och 2013 att framstå som värre än 
under Mubarakeran, och på den vägen har det fortsatt. 
Bortom politik och grusade revolutionsdrömmar har 
många vänner uttryckt en växande känsla av maktlöshet 
över den förvärrade Egyptenbilden och turistindustrins 
till synes oupphörliga kris.

Och det är i detta komplex vi kan förstå mina vänners 
svikna förhoppningar: det var när vanliga egyptier upp
märksammades i global media, när folket äntligen fick 
uttrycka sig utanför de regler och normer som Mubarak-
regimen satt upp och som omvärlden oftast köpt alltför 
lättvindigt, som turistindustrin rasade ihop och turister
na vände ryggen till.

Karin Ahlbergs doktorsavhandling i antropologi undersöker 
hur Egyptenbilden och den egyptiska turistnäringen 

utvecklats från 1990 fram till 2013. Hennes forskning 
baserar sig på fältarbete i Kairo mellan augusti 2011 

och mars 2013 med turister, turistaktörer samt 
mediearbetare.


