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Abstract 
 
This study investigates how the host community of Tenerife perceives the socio-cultural effects of 
tourism on the island. The method chosen for the study was qualitative interviews which were 
performed with six respondents, each born in Spain, living permanently in Tenerife and employed 
within service-related occupations. The interview material was interpreted and handled according to a 
hermeneutic approach. The results of the study showed that the respondents had an over-all positive 
perception of tourism. Perceived positive socio-cultural effects were related to cultural and linguistic 
influences. Problems related to alcohol and community disorder were believed to be negative effects 
although they were not present to the same extent according to the respondents. The sociological theory 
“us and them” could be applied to this study since the locals chose to live and spend their free-time 
outside the tourist areas. 
 
Keywords: Socio-cultural effects, locals` perceptions, host-guest relationships. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka hur lokalbefolkningen på Teneriffa uppfattar turismens sociokulturella 
effekter på ön. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex personer, samtliga födda i Spanien och 
fast boende på Teneriffa samt verksamma inom servicesektorn. Svaren har tolkats och bearbetats i 
enlighet med ett hermeneutiskt synsätt. Resultatet av studien visade att informanterna i stora drag hade 
en positiv uppfattning av turismen. Positiva sociokulturella effekter som de uppfattade i sitt arbetsliv 
och privatliv berörde nya språk- och kulturinfluenser. Negativa effekter ansågs vara problem relaterade 
till alkohol och allmän oordning men de förekom inte i samma utsträckning enligt respondenterna. 
Studien visade att ett ”vi och de”-förhållande fanns mellan lokalbefolkningen och turisterna, det visades 
genom att respondenterna valde att bo och vistas utanför turiststråken. 
 
Nyckelord: Sociokulturella effekter, lokalbefolkningens uppfattningar, relationen lokalbefolkning – 
turist. 
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1. Inledning  
 
Människor har rest i alla tider, gemensamt för all typ av resande är mötet mellan människor. Turism är 
en social företeelse som för samman människor med olika sociala och kulturella bakgrunder. Teneriffa 
är ett populärt resmål för både svenskar och övriga européer. Sol- och badturism har varit den typ av 
turism som främst lockat människor till ön. Turismen har funnits där länge och turisterna är den grupp 
som främst syns på stränder och gator. Men det finns även en annan grupp, lokalbefolkningen. Många 
av dem arbetar dagligen med turister, men oavsett profession möter de turister i något sammanhang. 
Turisterna möter lokalbefolkningen när de handlar i mataffären, besöker hotellets reception eller 
promenerar längs strandpromenaden. Kanske möts de två grupperna endast i professionella 
sammanhang, men hur som helst korsas deras vägar under vistelsen. Mötet mellan turisten och 
lokalbefolkningen kan påverka lokalbefolkningens levnadssätt och vardag på olika sätt. Då turismen har 
en stor betydelse för värdlandet är det intressant att veta vad lokalbefolkningen har för uppfattning om 
den. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Turismutvecklingen på Teneriffa har fört med sig vissa positiva konsekvenser för ön, bland annat i form 
av ökade arbetstillfällen. Turismen är viktig för Spanien och Teneriffa då den är en stor och 
inkomstbringande industri. Emellertid har människor från geografiskt skilda platser ofta olika språkliga, 
kulturella och sociala förutsättningar, detta gör att mötet mellan lokalbefolkningen och turisten inte 
alltid är helt okomplicerat. Strömmen av turister har fört med sig annorlunda kulturer, nya matvanor och 
normer som lokalbefolkningen får anpassa sig efter. 
 
Det faktum att turismen skapar arbetstillfällen för lokalbefolkningen samtidigt som den kan innefatta en 
del negativa konsekvenser för deras liv, exempelvis gällande sociala och kulturella aspekter, kan tänkas 
vara en problematik. Lokalbefolkningens acceptans är viktig för att turismutvecklingen på Teneriffa ska 
framskrida på ett hållbart sätt. Alltså bör lokalbefolkningens åsikter tas hänsyn till för att 
turismutvecklingen ska gynna både lokalbefolkning och turister.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur lokalbefolkningen på Teneriffa uppfattar turismens sociokulturella effekter 
på ön. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 
- Vilka sociokulturella effekter av turismen upplever lokalbefolkningen i sitt arbetsliv och 

privatliv? 
 
- Finns ett ”vi och de”-förhållande mellan lokalbefolkning och turister? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Studien ämnar behandla lokalbefolkningen på Teneriffas uppfattning av sociokulturella effekter i 
relationen mellan de själva och turisterna, alltså inte relationen mellan lokalbefolkningen själva. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Nedan definieras en rad begrepp för att klargöra betydelsen av dem i denna uppsats. 

 
Lokalbefolkning – Begreppet lokalbefolkning kan innefatta infödda spanjorer och permanent boende 
immigranter. I denna uppsats innefattar begreppet lokalbefolkning enbart personer som är födda i 
Spanien och bor permanent på ön Teneriffa. Detta för att respondenterna skulle ha ett spanskt 
levnadssätt. 
 
Turismexploatering - Hänsynslöst utnyttjande och/eller nyttiggörande ianspråktagande av bebyggd och 
obebyggd mark för inrättning eller bebyggelse av turismrelaterade objekt.1 
 
Sociokulturella effekter – I denna uppsats innefattar begreppet sociokulturella effekter språk-, kultur-, 
bakgrunds- och livsstilsdifferenser mellan lokalbefolkningen och turisterna.2 Begreppet innefattar även 
relationen mellan lokalbefolkning och turister. 
 

1.5 Uppsatsdisposition 
 
Uppsatsen inleds med en övergripande bakgrund om turismens påverkan, hållbar turism och Spaniens 
turism. Detta följs av ett metodavsnitt i vilket val av vetenskapligt synsätt, forskningsansats och 
forskningsmetod presenteras. Här redovisas även val av respondenter, tillvägagångssätt, analysmetod 
samt redogörelser för tillförlitlighet och metodkritik. Efter metod följer den teoretiska ansatsen vilken 
består av en tidigare forskning, teorier om sociokulturella effekter av turism samt sociologiska teorier 
om hur människor fungerar i sociala sammanhang. Vidare presenteras den empiri som samlats in från 
studiens samtliga intervjuer. I analysen vävs teorin och empirin samman samt diskuteras. Studiens 
resultat presenteras under avsnittet slutsatser. Diskussionsavsnittet innehåller våra egna reflektioner av 
studien. Förslag till vidare forskning presenteras under rubriken med samma namn. Uppsatsen avslutas 
med en kritisk reflektion över uppsatsens och källors kvalitet och tillförlitlighet. Sist i uppsatsen finns 
bilagor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jfr. http://www.ne.se/artikel/166136, 2009-04-15 
2 Jfr. Murphy 1985:117 



 

 3 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Turismens påverkan 
 
En destination påverkas av att turism utövas. Gällande turismens påverkan har fokus tidigare lagts på de 
ekonomiska aspekterna, dels för att dessa är enklare att mäta men även för att dessa studier präglades av 
optimism och visade turismens positiva effekter i form av ekonomisk vinst. Även om detta är 
sanningsenligt påverkar turismen även andra områden, såsom miljö och sociokulturella sammanhang. 
Dessa effekter kan vara både positiva och negativa.3 
 
Turism har i förhållande till andra industrier visat sig vara mer effektiv när det gäller att skapa 
arbetstillfällen och inkomst i områden där alternativa utvecklingsområden är begränsade.4 Oplanerad 
turismutveckling kan ha negativa effekter för den fysiska miljön. På många exploaterade turistorter har 
stora hotellkomplex stört den naturliga miljön. Ofta har dessa orter byggts upp för att tillgodose 
turisterna och utan hänsyn till lokalbefolkningen. Turismens påverkan på miljön kan också innefatta ett 
utnyttjande av resurser, såsom vatten, mark, växter och träd, för att tillgodose behoven som turism föder. 
Men det finns även positiva effekter då turism kan hjälpa till att bevara och underhålla den befintliga 
naturen på turistorter. De negativa effekterna kan undvikas genom noggrant utförd planering.5 
 

2.2 Hållbar turismutveckling 
 
Det sker en förändring i världen, minskade resurser och växthuseffekten är exempel på faktorer som 
bidragit till att miljön och naturens tillgångar har uppmärksammats. Begreppet hållbarhet låg i fokus år 
1987 när världskommissionen för miljö och utveckling utformade rapporten ”Vår gemensamma 
framtid”, även kallad Brundtlandsrapporten, om miljö- och utvecklingsproblem på jorden. Hållbar 
utveckling definierades i Brundtlandrapporten som: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.6 Rapporten handlade om hur 
planering bör utföras för att skydda och bevara, dels naturen men också människoarv, på lång sikt.7 
Hållbar utveckling uppmärksammades även under FN:s konferens i Rio De Janeiro år 1992 där nationer 
gick ihop i syfte att diskutera jordens resurser.8 
 
Turismens tillväxt innebär inte nödvändigtvis enbart något negativt. Hållbar utveckling handlar snarare 
om att tillväxten bör respektera de begränsningar som miljön har.9 I turismindustrin har planering och 
hållbar utveckling inte varit en prioritet.10 I själva verket bör hållbar utveckling ligga i turismindustrins 
intresse då turismen är beroende av naturens tillgångar och lokalbefolkningens acceptans.11 En bra 
planering kan minska de negativa effekterna av turism, maximera den ekonomiska vinsten och därmed 

                                                 
3 Archer, Cooper 1998:63f 
4 op. cit. s.65 
5 op. cit. s.74f 
6 Hägerhäll 1988:22 
7 Hall 2000:4 
8 Murphy 1998:173 
9 Hall 2000:5f 
10 op. cit. s.10f 
11 Murphy 1998:178 
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uppmuntra till en positiv respons av det lokala samhället på lång sikt.12 Turismens sociokulturella 
effekter började uppmärksammas på 1970-talet då en mer samhällsorienterad syn på turismutveckling 
började växa fram. Att studera de sociokulturella effekterna började ses som viktiga dels för att 
involvera lokalbefolkningen i beslutsfattande men också för att turismens tillväxt och utveckling skulle 
bli svår utan denna kunskap.13 Att tillfredställa lokalbefolkningens behov kan i många fall leda till att 
tillfredställa turistens. Lokalbefolkningens engagemang skapar alltså positiva effekter för båda parter.14 
Hållbar utveckling kan förstås utifrån Halls modell där författaren utformat sociala, ekonomiska och 
miljömässiga mål för hållbar turism - se bilaga 1. Hall menar att miljö, ekonomi och sociala aspekter bör 
integreras i god planering. Om de uppsatta målen uppnås leder det, enligt Hall, till en hållbar 
utveckling.15 
 

2.3 Spanien och dess turism 
 
Spanien ligger i sydvästra Europa och har förutom sitt fastland ögrupperna Balearerna i Medelhavet och 
Kanarieöarna i Atlanten. Landet har 46,5 miljoner invånare varav cirka två miljoner bor på 
Kanarieöarna. På 60-talet upplevde Spanien en turismboom som bidrog till stora ekonomiska 
framgångar för landet. Spanien har på relativt kort tid gått från att försörja sig på jordbruk till att bli ett 
industri- och tjänsteland. År 1965 besöktes Spanien av 14 miljoner turister. Numera är turismen en stor 
näring och år 2007 besökte 59 miljoner turister landet. Detta gör Spanien till det näst största turistlandet 
i världen efter Frankrike.16 År 2006 hamnade Spanien på andra plats i världen för högst inkomst 
relaterad till turism.17 Turismen har alltså en betydande roll för landets ekonomi. Sol- och badturism är 
vanligast men natur, kultur och historiska minnesmärken är andra turismattraktioner.18 Teneriffa är den 
största ön av Kanarieöarna och har 750 000 invånare. Den dominerande näringen på ön är turismen som 
främst utövas på öns södra del. Spaniens högsta berg, vulkanen Teide, finns på Teneriffa.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
12 Hall 2000:10f 
13 op. cit. s.29 
14 op. cit. s.30 
15 op. cit. s.15 
16 http://www.ne.se/artikel/312261, 2009-04-14 
17 World Tourism Organisation, volume 5, no. 2, 2007:9                         
18 http://www.ne.se/artikel/312261, 2009-04-14 
19 http://www.ne.se/artikel/325778, 2009-05-20 
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3. Metod 

 
Metodavsnittet börjar med en redogörelse för vårt vetenskapliga synsätt. Därefter presenteras den 

praktiska forskningsmetoden samt analysmetod, tillförlitlighet och metodkritik. 

 

3.1 Val av vetenskapligt synsätt 
 

3.1.1 Ontologi - Konstruktivism 
 
Ontologi innebär ”läran om vad som existerar”, följaktligen handlar ontologiska frågor om de sociala 
tingens art eller natur. Det essentiella i ontologiska frågor är hur saker och ting ska uppfattas. Det finns 
två huvudsynsätt, konstruktivism och objektivism.20 Konstruktivism innebär att sociala företeelser och 
deras mening är något som de sociala aktörerna skapar. De sociala aktörerna är dessutom i ständig 
process att modifiera de sociala företeelserna.21 Det objektivistiska synsättet innebär att människan 
uppfattar sociala företeelser som yttre fakta, dessa fakta ligger utanför vårt intellekt och vi har inte 
möjlighet att påverka dem. Konstruktivismens syn på sociala företeelser som en blivande verklighet är 
en motpol till objektivistiska synsättet som ser dem som en yttre verklighet.22 
 
I denna studie har vi antagit ett konstruktivistiskt synsätt. Då vi genom en kvalitativ metod studerat 
människors uppfattningar har vi inte velat eller kunnat göra anspråk på reala fakta, det vill säga att 
kunskap om en yttre värld på ett objektivt sätt inte kan uppnås, utan konklusionerna är subjektivt 
bestämda. 
 

3.1.2 Hermeneutik 
 
I vår vardag anser vi en rad fenomen meningsfulla. En gemensam nämnare för dessa fenomen är att de 
måste tolkas för att kunna förstås. Tolkning är något som vi ständigt gör som sociala aktörer, exempelvis 
då vi interagerar med andra sociala aktörer.23 Enligt Ödman handlar tolkning om att tyda tecken, att se 
något som något. Tolkning sker när tecknen är svåra att tyda, när vår förståelse inte räcker till, då tolkar 
vi för att vi vill förstå. 24 När något inte kan förstås genom att enbart utsägas behövs den förklarande 
tolkningen. Genom att tolka förklarande anges orsaken till något för att öka sin egen och andras 
förståelse.25 Det intressanta i hermeneutisk forskning är inte hur världen är utan hur den uppfattas.26 
 
I regel medför inte denna tolkning några problem, detta eftersom vi många gånger delar kulturella och 
sociala förutsättningar.27 Förförståelsen styr åt vilket håll vårt sökande framskrider och hur vi väljer att 
se på det föremål som studeras. Genom tolkning skapas dock en ny mening och förståelse, vi lär oss 

                                                 
20 Bryman 2001:30 
21 op. cit. s.33 
22 op. cit. s.30f 
23 Gilje, Grimen 2007:171 
24 Ödman, 1994:44f 
25 op. cit. s.59 
26 Hartman 1998:95 
27 Gilje, Grimen 2007:171 
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omtolka vår verklighet.28 Tolkningar är således i hög grad baserade på personliga omdömen och 
erfarenheter.29 Detta innebär att olika människor kan tolka samma fenomen annorlunda.30 En anledning 
till att ett fenomens mening kan misstolkas eller är oklart kan bero på att de inblandade aktörerna har 
otillräckligt med gemensamma förutsättningar. Otydligheter kan givetvis även ha sin grund i att 
författaren uttrycker sig oklart. I vissa fall är fenomenen i sig systematiskt mångtydiga och oklara, i 
dessa fall kan det vara omöjligt att få en uppfattning av meningen av dessa.31 
 
Hermeneutiken är relevant för samhällsvetenskaperna. Detta eftersom material inom 
samhällsvetenskaperna många gånger består av meningsfulla fenomen, såsom handlingar och yttranden. 
Forskaren avser kunna förklara dessa fenomen, exempelvis beteendemönster, värderingar och normer. 
Tolkning och förståelse är därför essentiellt i dessa discipliner.32 Tolkningars trovärdighet och 
sannolikhet kan däremot ifrågasättas. En forskare måste alltid vara öppen för att fler eller andra 
tolkningar än den egna kan vara relevanta, detta kallas metodologisk tolerans.33 
 
Denna uppsats präglas av ett hermeneutiskt synsätt. Studien bygger på hur respondenterna uppfattar sin 
egen livsvärld. För att skapa en förståelse för deras livsvärld kommer vi att tolka det empiriska 
materialet genom att ställa frågan vad fenomen kan bero på. På så vis ämnar uppsatsen att beskriva och 
skapa förståelse.34 
 

3.2 Kvalitativ forskning 
 
I denna uppsats har vi valt en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning karakteriseras av att 
forskaren kommer nära forskningsobjekten för att förstå deras livsvärld och den mening de tilldelar den. 
Till skillnad från kvantitativ ansats där forskaren är intresserad av att kvantifiera sitt material vill den 
kvalitativa forskaren förstå hur och varför människor upplever sig själva och sin omgivning.35 En 
kvalitativ studie anses ofta vara tolkningsinriktad vilket innebär att forskningen bygger på deltagarnas 
egen uppfattning och tolkning av verkligheten.36 Vi ser här att hermeneutiken går in i den kvalitativa 
ansatsen. Den kvalitativa ansatsen ger oss klara riktlinjer för hur vi bör gå tillväga för att möta kraven på 
vetenskaplighet, alltså att kunna rättfärdiga undersökningen.37 Den kvalitativa forskningen är också 
konstruktivistisk genom att individerna själva är aktivt delaktiga i konstruktionen av den sociala 
verkligheten.38 Eftersom kvalitativ forskning syftar till att få en förståelse för människor är det inte av 
relevans hur pass representativ informationen är. Det är viktigare att forskningsobjekten ger en djup och 
nyanserad bild av det som studeras.39 
 
Vi anser att den kvalitativa ansatsen är mest relevant för vårt syfte och frågeställningar. Då vi är 
intresserade av att studera hur lokalbefolkningen upplever sin verklighet är den ansatsen ett lämpligt val. 
Vår studie kommer alltså att bygga på respondenternas egna uppfattningar av sin värld som i sin tur 

                                                 
28 Ödman 1994:81f 
29 Gilje, Grimen 2007:198 
30 Ödman, 1994:45 
31 Gilje, Grimen 2007:171f 
32 op. cit. s.174 
33 op. cit. s.198f 
34 Jfr. Ödman 1994:59 
35 Hartman 1998:239 
36 Bryman 2001:250 
37 Hartman 1998:241 
38 Bryman 2001:250 
39 Holme, Solvang 1997:240 
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tolkas av oss. Vi eftersträvar en djupare bild av hur respondenterna förstår sin omgivning och vilka 
attityder de har gentemot turism, därför hade en kvantitativ ansats varit mindre lämplig. 
 

3.2.1 Kvalitativ intervju 
 
Den kvalitativa intervjun är den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. Även om intervjun kan vara 
strukturerad på olika sätt är det essentiella att lyfta fram intervjupersonens uppfattningar och tankesätt 
och få ut uttömmande svar. I den kvalitativa intervjun bör intervjuaren lämna utrymme åt 
intervjupersonen att tala fritt, detta eftersom intervjuaren då blir varse om vad intervjupersonen tycker är 
relevant.40 Den kvalitativa intervjun kan utgå från allt ifrån strukturerade konkreta frågor till 
ostrukturerade teman.41 I kvalitativa intervjuer löper forskaren mindre risk att missförstå informanten än 
i andra forskningsmetoder, såsom kvantitativa enkäter. Detta gäller i synnerhet semistrukturerade 
intervjuer, eftersom dessa frambringar informantens egna referensram. Dock är kvalitativa intervjuer 
kostsamma, svåra att utföra pilotundersökningar på och resultaten går sällan att generalisera till en större 
population.42 I denna uppsats valdes semistrukturerade intervjuer för att ha möjligheten att anpassa 
frågorna och lämna utrymme åt respondenterna att komma in på sidospår som kan berika materialet. 
Samtidigt ville vi ha ett antal riktlinjer att följa under intervjuförfarandet - se bilaga 2.43 Samtliga 
utförda intervjuer var personliga intervjuer. 
 

3.2.2 Val av respondenter 
 
I kvalitativa undersökningar används ofta ändamålsenliga val av respondenter, så också i denna studie.44 
Systematiska urval utifrån strategiskt definierade kriterier har gjorts gällande både ort och 
intervjupersoner. Teneriffa valdes eftersom orten uppfyllde kriteriet om att vara en exploaterad turistort. 
Vidare valdes sex respondenter. Kriterierna för dessa var att alla skulle vara födda i Spanien och vara 
fast boende på Teneriffa samt att de skulle arbeta inom servicesektorn. Vi valde personer som arbetar 
inom servicesektorn för att de har mycket kontakt med människor och då även turister. Strategiska urval 
gjorde vi för att undvika irrelevanta respondenter och för att ge en variationsbredd i materialet.45 
 
Våra respondenter är: 
 
Respondent 1, Fernandez, 56 år, hotelldirektör 
Respondent 2, Esther, 26 år, spa-receptionist 
Respondent 3, Narciso, 42 år, hotellvakt 
Respondent 4, Andres, 31 år, hotellbartender 
Respondent 5, Domingo, 45 år, kaféägare 
Respondent 6, Natalia, 29 år, servitris 
 
Samtliga respondenter arbetar och bor i södra delen av Teneriffa som är det mest utpräglade 
turismområdet. Samtliga respondenter har bott på Teneriffa i minst fem år. Då antalet intervjuer var 
relativt få ville vi undvika att respondenterna skulle ha någon koppling till varandra, då man riskerar att 

                                                 
40 Bryman 2001:300 
41 Kvale 1997:119 
42 Guba, Lincoln 1981:186f 
43 Kvale 1997:117 
44 Hartman 1998:255 
45 Holme, Solvang 2006:101 
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få liknande och återkommande svar. För att få en bredd i materialet valde vi respondenter vars 
arbetsplatser var belägna på geografiskt skilda delar i området. 
 
Det nödvändiga antalet respondenter i en kvalitativ intervjuundersökning beror på undersökningens 
syfte. Ett alltför generöst eller blygt urval får konsekvenser för undersökningen på olika sätt. Om antalet 
är för stort går det inte att göra några djupare tolkningar av intervjuerna. Är urvalet för litet går det inte 
att göra generaliseringar.46 I denna studie är det inte önskvärt att generalisera till en större population 
utan vi eftersträvar en djupare förståelse. Antalet respondenter i en undersökning kan fördelaktigt 
bestämmas av materialets mättnadspunkt. I vår studie nådde vi en mättnadspunkt i materialet efter sjätte 
intervjun, denna respondents svar var till stor del en upprepning av tidigare insamlat material. Vi kunde 
därför anta att ytterligare intervjuer i detta skede inte skulle ge ny kunskap.47 Mättnad i information kan 
också nås under den enskilda intervjun, man bör då avsluta insamlandet.48 I slutet av intervjuförfarandet 
upplevde vi en mättnad i majoriteten av intervjuerna. Då vi märkte att respondenterna inte hade mer att 
tillägga om ämnet rundade vi av och avslutade intervjun. 
 

3.2.3 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna ägde rum på Teneriffa på respondenternas arbetsplatser och varade mellan 20 och 30 
minuter. Intervjuerna gjordes på respondenternas modersmål, spanska, för att ge dem möjligheten att 
uttrycka sig väl. I de fall där respondenten kände sig bekväm med det engelska språket gjordes intervjun 
på engelska. Som tidigare nämnt utfördes semistrukturerade intervjuer för att få en inblick i 
lokalbefolkningens uppfattning och åsikter. Denna intervjuform gav oss möjligheten att vara flexibla för 
att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.49 Vi utgick ifrån en intervjuguide med ett tiotal frågor 
som vi ansåg relevanta för syftet. Frågorna var inte strängt strukturerade utan ordningsföljden 
anpassades under samtalets gång och relevanta följdfrågor ställdes vid behov.50 Vi började intervjun 
med mjuka inledande frågor för att sedan ställa mer direkta frågorna i slutet av intervjun då 
respondenten redan talat allmänt om ämnet.51 Intervjufrågorna formades också med tanken att inte styra 
informanten åt något bestämt håll och därmed undvika ledande frågor.52 För att respondentens skulle 
känna tillit till oss och därmed kunna uttrycka sina åsikter och synpunkter, informerade vi 
respondenterna om studien och dess syfte.53 Samtliga intervjuer spelades in på band efter godkännande 
av respondenten samtidigt som anteckningar fördes.54 Detta var till hjälp då vi kunde fokusera på att 
lyssna på respondenterna och enbart anteckna kortfattat. 
 

3.2.4 Analysmetod 
 
Efter att ha samlat in relevant material till uppsatsen har detta hanterats på olika sätt. Enligt Hartman 
sker analys av kvalitativt material genom att forskaren först kodar materialet, det vill säga organiserar 
och kategoriserar materialet. Sedan är nästa steg en tolkning av det som undersökts där de valda 
kategorierna ställs i relation till varandra och författaren söker meningen i dessa.55 I uppsatsen har denna 

                                                 
46 Kvale 1997:97 
47 op. cit. s.98, jfr. Holme, Solvang 2006:100 
48 Holme, Solvang 2006:100 
49 Bryman 2001:301 
50 Kvale 1997:32, Bryman 2001:301 
51 Kvale 1997:124 
52 op. cit. s.145ff 
53 Holme, Solvang 1997:105 
54 op. cit. s.107 
55 Hartman 1998:258f 



 

 9 

analysmetod använts men den kan också liknas vid det som beskrivs som meningskoncentrering. Den 
innebär att vi utifrån helheten av intervjun sammanfattat det informanterna har sagt och tagit ut centrala 
teman ur detta material.56 Utöver det som uttalades i intervjuerna har uppfattningar som inte varit direkt 
uppenbara tolkats ur texten, en så kallad meningstolkning har gjorts av textmaterialet.57 Olika 
analystekniker har använts växlande då vi har gått tillbaka till intervjutexterna, jämfört respondenternas 
svar med varandra, tolkat mindre uppenbara svar och sökt en förståelse för det uttalade. Denna metod 
kan liknas vid det som kallas för ad-hoc metoder.58 
 

3.3.5 Tillförlitlighet 
 
Reliabilitet och validitet är kriterier som i kvantitativ forskning är mycket utbrett, genom att mäta dessa 
fås en bild av kvaliteten i den aktuella studien. I kvalitativa studier anses dessa begrepp inte alltid vara 
lika relevanta kriterier, detta eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare.59 
Dessa kriterier finner vi dock, trots vår kvalitativa ansats, relevanta. I all typ av forskning är det viktigt 
att materialet, är tillförlitligt, detta kallas reliabilitet. Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och 
osystematiska fel, för att uppnå hög reliabilitet vill man undvika dessa. Språkbarriären mellan oss och 
våra respondenter kan ha bidragit till en lägre reliabilitet än om båda parter hade kommunicerat på 
respektives förstaspråk. Syftet med validitet är att få en uppfattning om huruvida forskarna undersöker 
det som avses att undersöka.60 För att kunna uppnå hög validitet är det viktigt att från början tydligt 
klargöra vad som ska studeras och hur studien ska gå tillväga.61 Innan materialinsamlingen hade vi en 
klar uppfattning av vad vi ville undersöka och formulerade intervjufrågor utifrån denna, detta kan ha 
påverkat validiteten i positiv bemärkelse. 
 

3.4 Metodkritik 
 
Att utifrån studiens syfte välja relevanta respondenter har en avgörande roll för studiens resultat. Vi 
gjorde ändamålsenliga urval med vissa kriterier som riktlinjer för att kunna nå ”rätt” respondenter.62 Vi 
är medvetna om att andra kriterier för respondenterna skulle kunna ge andra eller annorlunda resultat. 
Då samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplatser går det inte att utesluta att 
respondenterna var mer eller mindre upptagna. Några av intervjuerna gjordes i stökiga och högljudda 
miljöer vilket kan ha resulterat i korta eller ofullständiga svar.  
 
Intervjuerna gjordes på spanska och engelska, i samtliga fall lät vi respondenterna välja språk för 
intervjun, detta för att de skulle få uttrycka sig på ett språk som de kände sig bekväma med. Varken 
spanska eller engelska är vårt modersmål, i de fall intervjuerna gjordes på engelska var språket inte 
heller förstaspråk för respondenterna. Nyanseringar, uttryck och tonarter i språket kan vara svåra att 
uppfatta för oss som inte talar språket dagligen. Detta innebar en språkbarriär som kan ha påverkat 
tillförlitligheten i materialet. För att undvika missförstånd spelades intervjuerna in på band så att 
möjlighet att lyssna på dem igen fanns.63 Det faktum att vi själva inte tillhör lokalbefolkningen kan ha 

                                                 
56 Kvale 1997:177 
57 op. cit. s.182 
58 op. cit. s.184 
59 Bryman 2001:257 
60 op. cit. s.43 
61 op. cit. s.44 
62 Jfr. Hartman 1998:255 
63 Kvale 1997:147 
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påverkat respondenternas svar, respondenterna kan ha svarat mindre ärligt eller undvikit viss 
information för att de inte känt tillit till oss. 
 
Vidare har vi i enlighet med vårt hermeneutiska synsätt gjort subjektiva tolkningar av respondenternas 
svar, dubbeltydigheter och feltolkningar av svaren kan därmed inte uteslutas. Vi vill dock tydliggöra att 
våra tolkningar inte behöver vara de enda eller de korrekta och gör därmed anspråk på en metodologisk 
ödmjukhet.64 Analysmetoden är av tolkande art. Val av kategorier och teman samt gjorda tolkningar kan 
ifrågasättas då de är subjektiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Jfr. Gilje, Grimen 2007:199 
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4. Teoretisk ansats 
 
Först i detta avsnitt presenteras en tidigare forskning vilken kommer att användas som en jämförelse 

med våra empiriska resultat. Därefter presenteras teorier om sociokulturella effekter samt relationen 

mellan lokalbefolkning och turister. De sociologiska teorierna, ”vi och de” samt ”etablerade och 

outsiders”, presenteras sist i kapitlet. 

 

4.1 Tidigare forskning 
 
Artikeln ”Host perceptions of sociocultural impacts” behandlar ämnet sociokulturella effekter av turism. 
Den är skriven år 1999 av författarna Paul Brunt och Paul Courtney. Artikeln handlar om en studie gjord 
på badorten Dawlish i South Devon, Storbritannien. Turism har varit den centrala inkomstkällan för 
staden sedan 1950-talet. Syftet med studien var att undersöka lokalbefolkningens uppfattning av 
sociokulturella effekter av turism i Dawlish och se hur väl denna uppfattning stämmer överens med 
tidigare litteratur inom ämnet. Studien har en kvalitativ ansats och baseras på kvalitativa intervjuer. Inför 
valet av respondenterna delades lokalbefolkningen upp efter författaren Krippendorfs klassificeringar. 
Dessa fyra klassificeringar är baserade på hur mycket kontakt lokalbefolkningen har med turister och 
om denna kontakt är direkt eller indirekt. Intervjuer utfördes med tre personer ur varje urvalsgrupp, 
alltså utfördes sammanlagt tolv intervjuer.65 
 
I studien framgick det att lokalbefolkningen i Dawlish generellt sett är positiva till turismen även om de 
anser att det existerar en del negativa effekter av turism. Majoriteten anser dock inte att turism stör de 
lokala aktiviteterna eller ökar brottsligheten.66 Fenomenet ”demonstration effect” visades i studien 
främst bland de yngre som tenderar att ta till sig och imitera turisternas beteende. Lokalbefolkningen 
anser att turism skapar många fördelar som till exempel större utbud av aktiviteter och nöjen som gynnar 
både de själva och turisterna. Samtidigt bidrar turismen till att influera befolkningen i Dawlish som 
annars, enligt en kommentar, är ganska reserverade.67 Upplevda nackdelar med turism anses vara bland 
annat trängsel, stress och höjda priser. Beträffande kultur anser de flesta inte att kulturen blivit för 
kommersialiserad för att anpassas till turisterna, snarare anser en del att kulturen kan synliggöras mer för 
att attrahera turister.68 Att turism är en social process som för samman människor bevisades inte i stor 
utsträckning i studien. Det visade sig att lokalbefolkningen och turisterna inte beblandas utöver 
arbetsrelaterade möten och när de besöker gemensamma attraktioner. Interaktionen mellan grupperna är 
alltså inte stor, som en informant påpekar är inte stadens uppbyggnad till för en kontakt mellan de.69 
 
I analysen av studiens slutsatser tas följande upp. Turismen har påverkat stadens samhällsstruktur och 
även lokalbefolkningens attityd. Lokalbefolkningens attityder gentemot turismen är både positiva och 
negativa. Det visade sig att de valda klassificeringarna, alltså graden av kontakt mellan grupperna, inte 
har en stor betydelse för uppfattningen om turism. De som har en direkt kontakt med turister i sitt arbete 
påpekar dock ekonomiska fördelar med turism mer än de med mindre kontakt. Dock är de lika medvetna 
om de sociokulturella effekterna. Staden har färre hotell än tidigare och detta kan ha lett till minskade 
sociokulturella effekter eftersom invånarna inte arbetar i samma utsträckning med turism. Författarna 
nämner att turismens påverkan på kulturen i Dawlish inte är stor. Delvis menar de att detta beror på att 
kulturen i South Devon inte har varit särskilt stark. Detta i kombination med att turismutvecklingen, 

                                                 
65 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:passim  
66 op. cit. s.503 
67 op. cit. s.506 
68 op. cit. s.508 
69 op. cit. s.509 
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enligt lokalbefolkningen, skett med hänsyn till lokal arv och kultur. I stort anser författarna att de 
sociokulturella effekterna uppfattade av lokalbefolkningen i majoritet överensstämde med de effekter 
hämtade ur litteraturen.70 
 

4.2 Sociokulturella effekter 
 
Mötet mellan lokalbefolkningen och turisterna har en påverkan på sociala och kulturella aspekter. 
Kulturella skillnader mellan folkgrupper är påtagliga i turismindustrin. Ibland kan skillnader gällande 
utseende och kulturella beteenden mellan lokalbefolkning och turister vara så stora att en ömsesidig 
förståelse och respekt är svår att uppnå. Turisten är en främling vars klädstil och beteende skiljer sig från 
lokalbefolkningens. Turistens beteende kanske rentav skiljer sig från dennes beteende hemma. Då 
turisten befinner sig på en annan plats än hemmet har denna mindre hämningar, detta kan skapa 
problem. Dessa problem är ofta relaterade till prostitution, droger, alkohol, spelande och vandalism. 
Samtidigt kan turisten själv vara offer för brott främst då stora klasskillnader mellan de och 
lokalbefolkningen existerar.71 Shaw och Williams talar om fenomenet ”demonstration effect” som 
handlar om hur lokalbefolkningen, ofta den yngre generationen, anammar turisternas klädstil och 
beteenden. Detta är en form av modernism som förändrar det lokala samhället. De som anpassar sig 
efter turisterna separeras då ifrån de som fortsätter att leva traditionellt vilket kan skapa en uppdelning i 
samhället.72 
 
Kultur är något som turister ofta finner intressant, i synnerhet då den kan köpas i form av lokala 
produkter eller besökas, som till exempel kulturella monument. Eftersom ett intresse för kultur finns kan 
turism bidra till att bevara och framhäva en destinations kultur. Samtidigt visar studier att traditionella 
företeelser kan bli till kommersialiserade imitationer för att passa turisten. Detta visar att turismen även 
kan skada kulturen. Turism bidrar även till ett utbyte av kulturer, alltså att den inhemska kulturen 
influeras av turisterna.73 
 
Positiva sociokulturella effekter kan vara ökad förståelse för andra kulturer och nationer vilket kan vara 
en effekt av det sociala umgänge som turism för med sig. Dessa effekter är dock olika starka beroende 
på vilken form av turism som utövas. Vid småskalig turism påverkas lokalbefolkningen mindre än på 
orter där massturism utövas.74 Att turism skapar en stärkt kommunikation mellan länder och ökar 
förståelsen för andra människor och kulturer är något som Krippendorf motsäger. Han menar att detta 
enbart är ett drömscenario och verkligheten visar att den knappa kontakten som turisterna har med 
lokalbefolkningen sällan skapar äkta förståelse och kommunikation.75 
 

4.3 Relationen mellan lokalbefolkningen och turisterna 
 
Relationen mellan lokalbefolkningen och turisterna är inte alltid enkel. Som tidigare nämnt har turismen 
effekter av ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella slag för värdlandet och dessa har i sin tur en 
påverkan på relationen mellan de bofasta och turisterna.76 Relationen mellan lokalbefolkningen och 
turisterna påverkas av värdlandets ekonomiska status och teknologiska utvecklingsnivå. Pierce menar att 

                                                 
70 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:510ff 
71Archer, Cooper 1998:70f 
72 Shaw, Williams 2002:102 
73 Shaw, Williams 2002:105f, Archer, Cooper 1998:71 
74 Archer, Cooper 1998:72f 
75 Krippendorf 1999:58 
76 Pearce 1998:129 
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när det ekonomiska och teknologiska gapet mellan lokalbefolkningen och turisterna är stor påverkas 
befolkningen i större grad än när värdlandet är jämlikt turistens hemland.77 Krippendorf talar om ”the 
silent local” och menar att vad lokalbefolkningen tycker och behöver sällan kommer till uttryck. Istället 
fokuserar turismindustrin på turistens tankesätt och beteendemönster. Länder som är beroende av turism 
lär sig producera det som säljer och lokalbefolkningen får tyst acceptera reglerna.78 Då turismindustrin 
är en stor inkomstkälla förväntar sig lokalbefolkningen arbetsmöjligheter och ekonomisk vinst, de 
sociokulturella effekterna som turismen för med sig accepteras så länge pengar kommer in.79 
 
Turisterna och lokalbefolkningen befinner sig ofta i motsatta positioner till varandra. Medan turistens 
semester handlar om frihet och nöje innebär det tvärtom vardag och arbete för den bofasta som arbetar 
inom turism. Enligt Krippendorf bidrar turisternas ibland egoistiska attityd till att de sätter sina egna 
behov först och vanligtvis inte är intresserade av kontakt med lokalbefolkningen, såvida den inte bidrar 
till deras underhållning. Lokalbefolkningen ser turister som människor på tillfälligt besök och viktiga för 
ekonomin, men de anses inte vara viktiga i andra sammanhang.80 I de fall där lokalbefolkningen har 
konstant kontakt med turisterna och förväntas svara på frågor finns det en risk för att de blir utmattade, 
drar sig undan eller känner en bitterhet gentemot turisterna.81 I vissa områden kan en sociokulturell 
effekt av turism vara att lokalbefolkningen rentav väljer att flytta till andra områden för att leva ostört.82 
Turistfaciliteter som pubar och stränder, som i många fall är anpassade för turister, undviks ofta av 
lokalbefolkningen för att de är dyrare, passar inte lokalbefolkningens behov och är i vissa fall enbart 
ämnade för turister. Den fysiska miljön gör alltså att lokalbefolkningen och turisterna separeras istället 
för att beblandas.83 Att tvingas dela destinationens omgivning och anläggningar med ett stort antal 
turister kan skapa irritation hos lokalbefolkningen.84 
 
Krippendorf menar att turism kan förstärka fördomar om nationaliteter och folkslag. Å ena sidan ser 
lokalbefolkningen turisterna och deras beteende som typiska för deras länder. Å andra sidan förstärks 
turisternas fördomar om lokalbefolkningen när de besöker ett land, detta eftersom en meningsfull 
kommunikation saknas.85 Fördomar kan försvåra mötet mellan lokalbefolkningen och turisten. 
Stereotyper kan lätt formas när den främmande gruppens beteende och kultur skiljer sig från 
lokalbefolkningens. Pierce menar, till skillnad från Krippendorf, att mötet mellan grupper snarare kan 
modifiera och minska fördomar om parterna, detta genom att grupperna möts.86 
 
 
 

                                                 
77 Pearce 1998:137 
78 Krippendorf 1999:44f 
79 op. cit. s.49, jfr. Pearce 1998:135 
80 Krippendorf 1999:58f 
81 op. cit. s.59f 
82 Archer, Cooper 1998:71 
83 Krippendorf 1999:60 
84 Archer, Cooper 1998:72f 
85 Krippendorf 1999:61 
86 Pearce 1998:135 
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Figur 1. Doxeys irridexmodell i Tourism - a community approach av Murphy, 1985, s.28. 
 
 
Relationen mellan lokalbefolkningen och turisterna kan förändras med tiden. Doxeys irridexmodell visar 
hur lokalbefolkningens tolerans kan förändras. Under de första utvecklingsåren tas besökare gladeligen 
emot. Turismindustrin skapar då arbetsmöjligheter men är samtidigt begränsad och den lokala kulturen 
störs inte. I denna fas som kallas ”Euphoria” är turismen ännu inte storskalig. I nästa fas ”Apathy” ökar 
turistantalet och kontakten mellan lokalbefolkningen och turisterna får en ytlig och kommersiell 
karaktär. Här tas turisterna för givna men vidare utveckling kan bidra till intolerans från 
lokalbefolkningen. Detta leder till nästa fas ”Annoyance”. Här upplever lokalbefolkningen att deras 
hemmiljö förändras, priser går upp och faciliteter byggs utan hänsyn till det lokala samhället. Om denna 
utveckling fortsätter övergår fasen till ”Antagonism” där föraktet mot turister uttrycks öppet och 
ekonomiska och sociala problem kopplas till turism. I de två sista faserna har lokalbefolkningens livsstil 
och identitet påverkats till en grad som inte längre tolereras av dem.87 
 

4.4 ”Vi och de” 
 
Grupptillhörighet och gemenskap är viktiga element i en människas liv. Det ligger i människans natur 
att vilja ingå i en viss social gemenskap. Grupperna som människan tillhör påverkar hennes beteende 
och hur hon interagerar med andra, i interaktionen med andra människor bildar vi oss en uppfattning om 
och lär känna oss själva. Människor delar upp sig i grupper både medvetet och omedvetet.88 Bauman 
benämner dessa grupper som ”vi och de”, alternativt in- och utgrupper. Den första kategorin, ”vi”, 
innefattar de grupper som individen anser sig tillhöra. Den andra kategorin, ”de”, innefattar de grupper 
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som hon inte vill eller kan tillhöra. Dessa kategorier är varandras motpoler och de är beroende av 
varandra, den ena kan inte existera utan den andra.89 
 
I ingruppen bildas en gemenskap och i den kan människorna förstå varandra. En förståelse för utgruppen 
är svår att uppnå eftersom ”de” framställs som hotande, skrämmande och intrigerande.90 Utgruppen 
behövs för att ingruppen ska kunna formulera sin egen identitet och stärka den inre solidariteten och 
tryggheten i gruppen. Ingruppen stärks dessutom som ett resultat av att en utgrupp existerar. Ingruppen 
jämför konstant sig själva med utgruppen och det förekommer en allmän stigmatisering, alltså 
tillskrivning av dåliga egenskaper, av den sistnämnda gruppen. Människorna i en ingrupp behöver inte 
vara i fysisk närhet av varandra för att känna gemenskap, de kan alltså relatera till både stora och 
spridda grupper. In och utgrupper kan vara av sociala eller etniska slag, såsom klasstillhörighet och 
nationalitet.91 
 

4.5 Etablerade och outsiders 
 
Baumans teori om in- och utgrupper kan jämföras med och liknas vid Norbert Elias teori om etablerade 
och outsiders. Elias menar att en tillströmning av utomstående människor alltid utgör ett hot mot den 
etablerade befolkningens levnadssätt. Det uppstår spänningar mellan grupperna och denna oro kan 
utvecklas till fientlighet från båda håll.92 Baumans ingrupper motsvarar Elias etablerade och Baumans 
utgrupper motsvarar Elias outsiders. 
 
Elias studie behandlar segregation och ojämn maktbalans mellan två grupper, de etablerade och 
outsiders, i det engelska bostadsområdet Wintson Parva.93 Elias studerar fenomenet hur medlemmar av 
en viss grupp upprätthåller föreställningen om att de är mäktigare och bättre än de andra.94 Invånarna i 
Winston Parva skiljde sig inte åt i fråga om vare sig samhällsklass, etniskt ursprung eller 
utbildningsnivå, faktorer som annars kan vara avgörande gällande gruppindelning. Tudelningen berodde 
istället på att den ena gruppen var invånare som bott i området i flera generationer medan den andra 
gruppen var nykomlingar.95 Det faktum att den förstnämnda gruppen känt varandra en längre tid gjorde 
att den hade en stark sammanhållning, medan den andra gruppen saknade detta. Graden av integrering i 
grupperna var alltså anledningen till att den ena gruppen var överlägsen den andra.96 
 
Stigmatiseringens sociodynamik kräver i sammanhanget en viss uppmärksamhet, det vill säga under 
vilka omständigheter en grupp kan tillskriva en annan grupp mer eller mindre sanningsenliga 
påståenden.97 Svaret ligger ofta i den ojämna maktbalans som råder mellan grupperna.98 Vanligen 
tillskriver den etablerade gruppen outsidersgruppen dåliga egenskaper utifrån dess anomiska minoritet, 
det vill säga dess värsta del. Den etablerade gruppens självuppfattning tenderar dock att formas av 
gruppens mest exemplariska del.99 Den etablerade gruppen utvecklar en typ av kollektiv fantasi som 
både speglar och motiverar den fördom som dess medlemmar har mot outsidersgruppen.100 Elias visar i 

                                                 
89 Bauman 2001:47f 
90 op. cit. s.49f 
91 op. cit. s.48f 
92 op. cit. s.51 
93 Elias 2004:xxiv 
94 op. cit. s.xx 
95 op. cit. s.xxv 
96 op. cit. s.xxvi 
97 op. cit. s.xxiii 
98 op. cit. s.xxiv 
99 op. cit. s.xxiii 
100 op. cit. s.xxxvii 
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sin teori hur stigmatisering är ett förekommande maktmedel mellan en etablerad och en underordnad 
grupp.101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Elias 2004:xxviii 
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5. Empiri 
 
Nedan redovisas studiens samtliga sex intervjuer under tre teman som behandlar lokalbefolkningens 

uppfattning av turismen i arbetslivet och privatlivet samt av dess effekter på kulturen. 

 

5.1 Uppfattning av turismen i arbetslivet 
 
Samtliga respondenter trivs bra med sitt arbete inom servicesektorn, faktum är att majoriteten av dem 
flyttat till Teneriffa för att hitta ett arbete. Många nämner att de lär sig nya språk och lär känna kulturer 
och människor från andra länder.102 Andres berättar att eftersom turisterna befinner sig på semester är de 
ofta glada och avslappnade. Han menar att hans arbete kräver en viss social kompetens och att man 
måste tycka att det är roligt att träffa och ge service till människor. Gör man inte det kommer man att 
göra ett sämre arbete och tröttna.103 Respondenterna nämner även negativa sidor av arbetet. Vissa menar 
att arbetet är slitigt, man arbetar långa arbetspass, på oregelbundna arbetstider och under storhelger. 
Man ska dessutom vara konstant trevlig och hjälpsam, vilket tidvis kan vara tröttsamt. Ibland kan 
turisterna vara krävande och begära mer service och kvalitet än de egentligen betalar för.104 Som 
hotelldirektör berättar Fernandez att de flesta som är anställda inom turismnäringen inte ser sitt yrke 
som sin definitiva karriär. För de flesta är det ett tillfälligt jobb som de inte behöver satsa på. Fernandez 
tycker att kvaliteten på personal och dess arbete därav blir sämre.105 
 
Det är uppenbart att turismen har en fundamental betydelse för respondenterna och för ön som helhet. 
Andres säger: 
 

”Ön är gjord för turismen. Stränderna, butikerna, restaurangerna, allt är gjort för att passa turisten.”106 
 
Samtliga respondenter uttrycker liknande påståenden.107 Domingo diskuterar problematiken med öns 
beroendeförhållande till turismen. Han berättar att turismen är huvudindustrin och att även andra 
branscher som inte är direkt turismrelaterade har börjat arbeta för turismen. Han menar att detta kan vara 
riskfullt för öns, och därmed människornas, ekonomi eftersom en nedgång av turismströmningen kan 
leda till färre arbetstillfällen.108 
 
Samtliga respondenter är eniga om att turisterna ibland beter sig oetiskt och respektlöst. Det händer att 
turisterna går in på restauranger och i butiker iklädda badkläder, kläder som anses vara mer passande på 
stranden. De kan även agera hotfullt och aggressivt.109 Narciso berättar om flera incidenter som skett 
under hans tid som hotellvakt. Det händer att han tar hand om alkoholpåverkade turister som betett sig 
illa och varit en fara för sig själva eller sin omgivning. Det har även hänt att turisterna förstör 
hotellrummen, ibland så allvarligt att han har fått kontakta polisen. Han säger att vissa turister tror att de 
kan bete sig hur som helst för att de är på semester men det är långt ifrån alla.110 Andres har också 
upplevt liknande problem i sitt arbetsliv men han poängterar att han inte tror att turisten beter sig så i sitt 

                                                 
102 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31 
103 Intervju Andres 2009-03-31 
104 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Natalia 2009-04-02 
105 Intervju Fernandez 2009-03-30 
106 Intervju Andres 2009-03-31 
107 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
108 Intervju Domingo 2009-04-02 
109 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
110 Intervju Narciso 2009-03-31 
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hemland eller i nyktert tillstånd, utan att detta uppförande är en direkt följd av alkohol och droger.111 
Respondenterna är dock överens om att det finns en ömsesidig respekt mellan lokalbefolkningen och 
turisterna.112 
 

5.2 Uppfattning av turismen i privatlivet 
 
Samtliga respondenter uttrycker att de är vana vid turismen och turisterna då dessa är en stor del av 
deras vardagsliv.113 Hur mycket kontakt respondenterna har med turisterna beror på var de har valt att 
bo. Majoriteten har avsiktligt valt att bo i lugnare områden där färre turister rör sig. Detta har de valt för 
att kunna koppla av och separera privatlivet från arbetslivet.114 De respondenter som bor i typiska 
turistorter har sökt sig till kvarter där det inte finns hotell för att få lugn och ro och slippa trängsel.115 
Domingo påpekar nackdelarna med att det är mycket rörelse på befolkningen då många bor tillfälligt på 
ön. Eftersom människorna flyttar efter en kort tid har han svårt att skapa en relation till sina grannar.116 
 
Hur mycket kontakt respondenterna har med turisterna beror också på hur de spenderar sin fritid. Då de 
arbetar med turister väljer de flesta att undvika turistområdena när de är lediga. De uttrycker att de gärna 
går till platser dit spanjorer går, besöker lugnare områden och går till barer och restauranger belägna 
utanför turiststråken, där undviker de även turistpriserna .117 Även om turismen är en stor del av 
respondenternas vardag föredrar samtliga att umgås med andra spanjorer och har inte mycket kontakt 
med turister på fritiden.118 Esther menar att hon är trött på att svara på frågor från turisterna när hon inte 
arbetar, av den anledningen brukar hon undvika turiststråken.119 Samtliga respondenter uttrycker dock 
att turismen inte har någon direkt negativ påverkan på deras privatliv.120 Domingo säger: 
 

”Jag påverkas inte mycket av turismen, de går till sina ställen och jag går till mina, de sköter sig 
själva och jag sköter mig själv.”121 
 

Domingos konstaterande återkommer i någon form i samtliga intervjuer.122 
 
Respondenterna anser att turismen för med sig nya influenser i form av mat, språk och nya kulturer. 
Turismen gör Teneriffa till en livlig och spännande plats med många nationaliteter. Samtliga delar 
denna uppfattning i någon mening.123 Informanterna talar om negativa effekter i mindre utsträckning. 
De effekter som tas upp av respondenterna gäller ofta för Teneriffa generellt, snarare än för dem 
personligen. De nämner problem som fylla, bråk, rån och allmän oordning. Ön påverkas negativt av 
dessa eftersom de ökar brottsligheten. Dock menar de inte att det påverkar deras privatliv till den grad 
att de känner sig otrygga. De flesta problem som nämns berör missöden i samband med alkohol.124 
 

                                                 
111 Intervju Andres 2009-03-31 
112 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
113 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
114 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso 2009-03-31, Natalia 2009-04-02 
115 Intervju Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
116 Intervju Domingo, 2009-04-02 
117 Intervju Esther 2009-03-30, Narciso 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
118 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
119 Intervju Esther 2009-03-30 
120 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
121 Intervju Domingo 2009-04-02 
122 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
123 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
124 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
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Andres säger:  
 

”Negativa effekter av turismen är den grupp av turister som beter sig illa när de är här, de ser ön som 
en fristad och tror att de kan bete sig hur som helst. Men de är få, de flesta kommer med goda 
avsikter.”125 

 
Här nämner Andres, likt de andra respondenterna, att denna grupp turister är en minoritet. Fernandez 
tror inte att lokalbefolkningen påverkas i hög grad av brottsligheten eftersom de flesta bråk sker mellan 
turisterna själva och inte mellan turister och spanjorer.126 Domingo menar att eftersom turismen 
involverar pengar kan den bjuda in till brottslighet utförd både av dem som bor på ön och av turisterna 
själva.127 
 
Några respondenter nämner att turismexploateringen bör vara kontrollerad. Detta för att det ändå är dem 
själva som i slutändan förlorar på en hänsynslös exploatering, främst genom att Teneriffa skulle få ett 
dåligt rykte.128 Vissa nämner även att miljön kan ta skada av en okontrollerad exploatering av ön.129 
Domingo konstaterar att det är den vackra naturen som lockar turisterna och därför måste denna 
bevaras.130 
 

5.3 Uppfattning av turismens effekter på kulturen 
 
Huruvida den spanska kulturen på Teneriffa påverkas av turismen är något som uttrycks på olika sätt av 
respondenterna. Majoriteten av respondenterna är överens om att kulturen påverkas. Dessa menar att 
den influeras av andra nationaliteters vanor och bruk men att den spanska kulturen lever kvar.131 Att ta 
till sig turisternas klädstil och beteenden är något som framgår i intervjuerna. Detta anses vara vanligast 
bland den yngre generationen som tar efter turisternas klädstil, anammar traditioner och matkulturer 
såsom Halloween och snabbmat. Den äldre generationen anses av de flesta ha en mer djuprotad kultur 
som inte påverkas i samma utsträckning av turismen. Att influeras av andra kulturer uppfattade de som 
en naturlig följd av turismen men påpekar samtidigt betydelsen av att inte förlora sin egen identitet och 
kultur.132 Fernandez säger: 
 

”Många restauranger serverar utländsk mat och det spanska försvinner lite. Många, speciellt 
ungdomar, tycker att det är lockande att lämna sin egen kultur och bli som turisterna, men det är 
löjligt för man kan vara öppensinnad och internationell samtidigt som man behåller sin egen 
identitet.”133 

 
Att den egna identiteten och kulturen bör bevaras håller även andra respondenter med om.134 Domingo 
anser att det typiskt spanska måste bevaras eftersom turisterna efterfrågar det.135 En annan synpunkt är 
att turismen bidrar till att bevara den spanska kulturen, främst historiska byggnader men också 

                                                 
125 Intervju Andres, 2009-03-31 
126 Intervju Fernandez 2009-03-30 
127 Intervju Domingo, 2009-04-02 
128 Intervju Fernandez 2009-03-30, Domingo 2009-04-02 
129 Intervju Domingo, Natalia 2009-04-02 
130 Intervju Domingo 2009-04-02 
131 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
132 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
133 Intervju Fernandez 2009-03-30 
134 Intervju Esther 2009-03-30, Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
135 Intervju Domingo 2009-04-02 
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gastronomi.136 De respondenter som inte tycker att kulturen påverkas av turismen säger att kultur 
generellt inte har någon stor betydelse i deras liv.137 En av dem anser även att turismen är en del av 
kulturen på ön snarare än ett hot mot den.138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
136 Intervju Esther 2009-03-30 
137 Intervju Narciso 2009-03-31, Natalia 2009-04-02 
138 Intervju Narciso 2009-03-31 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer empirimaterialet att kopplas till teorierna samt den tidigare forskningen. 

Kapitlet innehåller även egna tolkningar av materialet. Upplägget i analysen utgår från våra tidigare 

rubriker i empirikapitlet. 

 

6.1 Arbetsliv och privatliv 
 
Respondenterna i vår studie är vana vid turismen och har accepterat dess existens, likväl påverkas de av 
turismen i olika avseenden och grad.139 Det faktum att vissa av våra respondenter har valt att bosätta sig 
utanför turiststråken är en sociokulturell effekt av turismen som även tas upp av Archer och Cooper.140 
De uttrycker ett behov av att särskilja sitt arbetsliv från sitt privatliv och ett sätt att göra detta på är att bo 
avskiljt från turisterna.141 Utifrån dessa uttalanden tolkar vi att det råder ett ointresse till beblandning 
med turisterna. Det som nämnts ovan kan analyseras med hjälp av teorierna om ”vi och de” samt 
etablerade och outsiders. Vi uppfattar det som att det förekommer en uppdelning av de två grupperna, 
lokalbefolkningen och turisterna. Lokalbefolkningen tillhör ingruppen i vilken en gemenskap och 
förståelse för varandra råder, turisterna tillhör utgruppen. Respondenterna i vår studie har samma 
nationalitet och det kan då tänkas att de har liknande värderingar och livssyn.142 Vi tolkar det som att 
våra respondenter bildar en grupp då de delar den gemensamma uppfattningen att de är trötta på 
turisterna, detta eftersom de arbetar med dem dagligen och undviker de på sin fritid.143 Emellertid kan vi 
tänka oss att olika bakgrunder kan skapa grupperingar även inom lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen 
behöver inte alltid innefatta människor från samma land, inte heller samma del av landet. 
 
Trots att lokalbefolkningen är trötta på turisterna upplevde vi inte att det resulterade i en bitterhet 
gentemot dem, som Krippendorf talar om, bara att de drar sig undan.144 Respondenterna i vår studie 
söker en vardag med lugn och ro medan turisterna har flytt vardagen och kanske är ute efter det 
motsatta.145 Vi tror att de två gruppernas motstridiga intressen gör att de separeras på ett naturligt sätt. 
Krippendorfs teori om lokalbefolkningens ointresse att skapa en relation med turisterna, då de ser dem 
som människor på tillfälligt besök, visades även i vår studie.146 Våra respondenter talade just om 
problematiken med den korta kontakten med varje turist och hur den inte leder till någon vidare djup 
relation.147 Vi tolkar detta som ytterligare en anledning till att grupperna separeras. En uppdelning av de 
två grupperna uppmärksammades även i Brunt och Courtneys studie där det visade sig att grupperna 
enbart interagerade i arbetsrelaterade sammanhang. I likhet med respondenterna i vår studie undvek 
lokalbefolkningen i Dawlish turiststråken.148

 

 
Turismen har en påverkan på var och hur lokalbefolkningen i vår studie spenderar sin fritid. De föredrar 
att umgås med andra spanjorer och går helst till restauranger och barer belägna utanför turiststråken.149 
Detta kan bero på att turismfaciliteter ofta är dyrare och anpassade efter turisternas behov, vilket även 
                                                 
139 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
140 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso 2009-03-31, Natalia 2009-04-02, Archer, Cooper 1998:71 
141 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso 2009-03-31, Natalia 2009-04-02 
142 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
143 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
144 Krippendorf 1999:60 
145 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02. Jfr Krippendorf 
1999:58f 
146 Krippendorf 1999:58f 
147 Intervju Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
148 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:509 
149 Intervju Esther 2009-03-30, Narciso 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
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Krippendorf talar om. Ibland är faciliteterna till och med ämnade enbart för turister vilket försvårar 
sammankomsten mellan grupperna ytterligare.150 Vi tror att turistortens uppbyggnad är en bidragande 
faktor till minskad kontakt mellan turister och lokalbefolkningen i vår studie. Detta bekräftades även i 
Brunt och Courtneys studie där lokalbefolkningen ansåg att stadens infrastruktur inte är gjord för en 
sammankomst av grupperna.151 
 
Att våra respondenter väljer att bo och vistas på andra platser än turisterna tror vi beror på deras vilja att 
behålla det lugna vardagslivet och det spanska grannskapet. Detta kan förklaras med att människor har 
ett behov av att ingå i en social gemenskap och identifiera sig med andra likasinnade.152 Relationen 
mellan lokalbefolkningen och turisterna verkar alltså vara tämligen ytlig, vi tolkar deras relation till 
varandra som mestadels arbetsrelaterad vari lokalbefolkningen måste vara professionell i sin yrkesroll. 
Även om lokalbefolkningen och turisterna inte har någon direkt gemenskap så anser respondenterna att 
turism ökar förståelsen för andra kulturer.153 Dock handlar det om en förståelse mellan individer snarare 
än en stärkt kommunikation mellan länder. Detta överrensstämmer till viss del med Krippendorfs teori 
om att den ytliga kontakten mellan lokalbefolkningen och turisterna inte kan resultera i en stärkt 
kommunikation, dock visade vår studie på en ökad förståelse för andra människor.154 
 
Vanligt förekommande i olika grupperingar är stigmatisering.155 Den ojämna maktbalansen som ofta är 
ett skäl till stigmatisering mellan grupper upplevdes inte bland våra respondenter. Vi upplevde inte 
heller att respondenterna tillskrev turister som grupp ofördelaktiga egenskaper. När respondenterna 
talade om negativa konsekvenser, orsakade av turisters handlande, nämnde de enskilda fall istället för 
beteendemönster hos hela grupper.156 
 
Respondenterna har i stora drag en positiv inställning till turismens påverkan på deras privatliv och 
arbetsliv. Positiva effekter av turism anser de vara nya influenser i form av mat, kultur och språk samt 
den livfulla och internationella känslan turismen skapar på ön.157 Denna uppfattning fanns också i Brunt 
och Courtneys studie där turismen ansågs skapa många fördelar, bland annat ett större utbud av 
aktiviteter. Turismen hade också bidragit med nya intryck för den annars reserverade befolkningen i 
Dawlish.158 De negativa effekter som nämndes i vår studie berörde problem relaterade till alkohol och 
allmän oordning, dock inte till den grad att de känner sig otrygga.159 I arbetslivet upplevde 
respondenterna att turisterna ibland kunde vara hänsynslösa.160 Detta innebär inte att turister är allmänt 
hänsynslösa utan deras beteende kan vara en följd av den stämningsfulla semestermiljön vilken bidrar 
till mindre hämningar.161 
 
Respondenterna är vana vid turismen eftersom den har funnits på ön länge. Utifrån våra respondenters 
svar tolkar vi att turismen tas för given och reflekteras inte över. Detta kan liknas vid fas två, ”Apathy”, 
i Doxeys irridexmodell, i vilken lokalbefolkningen känner en likgiltighet gentemot turismen.162 Vi anser 
alltså inte att våra respondenter ger tecken på intolerans vilket är ett kännetecken i nästa fas, 

                                                 
150 Jfr. Krippendorf 1999:60 
151 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:509 
152 Jfr. Bauman 2001:45 
153 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31 
154  Jfr. Krippendorf 1999:58, Archer, Cooper 1998:72f 
155 Bauman 2001:48 
156 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02. Jfr. Elias 2004:xxiv 
157 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
158 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:506 
159 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
160 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
161 Archer, Cooper 1998:70f 
162 Murphy 1985:28 
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”Annoyance”. Även om respondenterna anser att hemmiljön och priser påverkas av turismen är det inte 
till den grad att de är intoleranta till utvecklingen. Att de befinner sig på Teneriffa självmant och till stor 
del på grund av arbetsmöjligheter tror vi bidrar till en tolerant attityd och därmed fasen ”Apathy”.163 
 
Andra relevanta uppfattningar är att respondenterna anser att turismen har en fundamental ekonomisk 
betydelse vilket de samtidigt anser vara riskfullt då ön är beroende av turism.164  Detta tror vi spelar en 
stor roll för respondenterna eftersom deras arbeten är kopplade till turism. Alltså riskerar de personligen 
att förlora sina arbeten om turismen avtar. 
 

6.3 Kultur 
 
Kultur kan vara ett mångtydigt begrepp som kan ha uppfattats på olika sätt av respondenterna. När 
respondenterna uttryckte kulturens knappa betydelse för dem själva kunde det alltså bero på att kultur är 
svårdefinierat. Vi tolkar det som att kulturen är betydelsefull för respondenterna och att den lever kvar i 
deras liv, trots att den influeras av turismen.165 Att lokalbefolkningens traditioner lever kvar tror vi kan 
vara en följd av att de bor och vistas på andra platser än turisterna. Fenomenet ”demonstration effect” 
visades i vår studie genom att turisternas klädstil och beteenden imiterades.166 Detta visades framförallt 
hos den yngre generationen. Vi fann en liknande form av ”demonstration effect” i Brunt och Courtneys 
studie där lokalbefolkningen i Dawlish imiterade turisternas beteenden.167 Att lokalbefolkningen 
försöker efterlikna turisterna tror vi är en naturlig följd av den intensiva turismströmmen. Då orten har 
formats och befolkats av turister får lokalbefolkningen ständigt nya intryck och att undgå att påverkas 
kan vara svårt. Att lokalbefolkning och turister blir allt mer lika tror vi även kan bero på att vi lever i en 
föränderlig värld där influenser och information snabbt förmedlas genom till exempel media. 
Influenserna behöver alltså inte enbart vara en effekt av turismen. Att ”demonstration effect” är 
vanligast bland ungdomar tror vi beror på att man i unga år är som mest formbar och mottaglig för nya 
intryck. 
 
Respondenterna i vår studie anser att kulturen är viktig att bevara men de är öppna för förändringar och 
nya inslag i kulturen.168 En respondent nämnde att turismen leder till att människorna på Teneriffa vill 
bevara kulturen, detta eftersom turisterna efterfrågar det som är genuint spanskt.169 Att kulturen kan 
bevaras genom turismen diskuteras också av bland andra Shaw och Williams.170 I Brunt och Courtneys 
studie visades detta på ett liknande sätt där lokalbefolkningen ansåg att kulturen till och med kan 
exponeras mer i syfte att attrahera turister.171 Även om våra respondenter inte uttryckte detta ordagrant 
tolkar vi det som att de ser kulturen som en kommersiell resurs. Vår tolkning grundar sig på det faktum 
att respondenterna betonade betydelsen att bevara kulturen i turismsyften. 
 
 
 
 
 

                                                 
163 Jfr. Murphy 1985:28 
164 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Narciso, Andres 2009-03-31, Domingo, Natalia 2009-04-02 
165 Intervju Fernandez, Esther 2009-03-30, Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
166 Shaw, Williams 2002:102 
167 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:506 
168 Intervju Esther 2009-03-30, Andres 2009-03-31, Domingo 2009-04-02 
169 Intervju Esther 2009-03-30 
170 Shaw, Williams 2002:105f, Archer, Cooper 1998:71 
171 Brunt, Courtney, volume 26, issue 3, 1999:508 
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7. Slutsatser 
 
Respondenterna har generellt en positiv uppfattning av turismen. Utifrån respondenternas svar fann vi 
positiva sociokulturella effekter som nya influenser i form av mat, kultur och språk. Negativa effekter 
ansågs vara problem relaterade till alkohol och allmän oordning. Generellt översteg de positiva 
effekterna de negativa. Respondenterna accepterar turisterna och är vana vid dem, dock väljer de att bo 
och vistas på andra områden än turisterna. Eftersom lokalbefolkningen helst inte beblandar sig med 
turisterna utöver arbetslivet finns ett ”vi och de” -förhållande mellan dem. Den spanska kulturen 
influeras av turismen men lever ändå kvar. 
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8. Avslutande diskussion 
 
Efter att ha och kopplat samman teori och empiri och analyserat dessa kan vi konstatera att använda 
teorier och tidigare forskning har kunnat stärka delar av våra resultat. Nedan tas ett antal teman upp som 
vi anser vara relevanta för vidare diskussion. 
 
Turismplanering bör ses över för att erhålla lokalbefolkningens acceptans till turism samt att engagera 
de i framtida beslutsfattande. Vi tror att våra respondenters positiva attityd är en förutsättning för att 
uppnå en hållbar turismutveckling. Vi kan inte uttala oss om hela lokalbefolkningen på Teneriffa, men 
om denna positiva uppfattning delas av hela lokalbefolkningen skulle detta antyda att utvecklingen är på 
god väg. Om ett starkare missnöje hade visats hade detta gett en antydan på en ohållbar 
turismutveckling. 
 
Då lokalbefolkningens ytliga kontakter med turister inte bidrar till en djupare vänskap kan det tänkas 
naturligt att de söker sig till människor som är permanent boende på Teneriffa. Turismen är så pass 
påtaglig på Teneriffa att behovet av den spanska gemenskapen kanske växer. Om turismen på Teneriffa 
var mindre utbredd kanske viljan att beblanda sig med turisterna skulle vara större, kanske på grund av 
nyfikenhet. Idag är turismen en så pass stor del av vardagen att den tas för given. 
Som tidigare nämnt kan en förklaring till lokalbefolkningens positiva inställning vara att de faktiskt 
befinner sig på ön på grund av turismen, alltså i arbetssyfte. Vi tror samtidigt att denna acceptans kan 
bero på att klyftan mellan turisterna och lokalbefolkningen inte är märkbar. Lokalbefolkningens 
finansiella, sociala och kulturella förutsättningar skiljer sig inte avsevärt från turisternas. Hade klyftan 
mellan grupperna varit mer påtaglig, som i många fall i turistorter i utvecklingsländer, tror vi att 
lokalbefolkningen skulle ha varit mindre accepterande till turismen. 
 
Att respondenterna menar att turismen influerar den spanska kulturen men att den inte hotas är ett 
intressant resultat. Att turismen inte är ett hot mot kulturen kanske beror på att den spanska kulturen inte 
är särskilt utbredd på Teneriffa. Teneriffa har sedan länge varit en turistdestination och kulturen kan 
därmed successivt ha försvagats. Om den spanska kulturens existens är mindre påtaglig märks heller 
inte en påverkan på den i samma utsträckning som om den hade varit det. Samtidigt är det intressant att 
turismen snarare har blivit en del av kulturen. Turisternas närvaro på ön har blivit en del av 
lokalbefolkningens vardag och därmed ifrågasätts inte bristen på kultur då turismen är en del av 
kulturen. 
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9. Förslag till vidare forskning samt kritisk reflektion 
 

9.1 Förslag till vidare forskning 
 
Denna uppsats har bidragit till kunskap om sociokulturella effekter av turismen. Uppsatsen har ämnat 
studera lokalbefolkningen på Teneriffa för att ta reda på deras uppfattning om turismen. Då turismen är 
koncentrerad till den södra delen av Teneriffa har lokalbefolkningen där relativt mycket kontakt med 
turisterna, åtminstone i arbetsrelaterade sammanhang. Därför hade det varit intressant att studera 
lokalbefolkningen i en by längre bort från turiststråken där turismen inte är lika påtaglig. Detta för att se 
om lokalbefolkningen på en sådan ort uppfattar turismen annorlunda. Här hade Krippendorfs teorier om 
graden av kontakt med turister kunnat användas. Då turismen funnits länge på Teneriffa hade det även 
varit intressant att studera en nyligen exploaterad destination för att se om lokalbefolkningens 
uppfattning utmärker sig på ett annat sätt än på Teneriffa. 
 

9.2 Kritisk reflektion 
 
Då vi besvarat vårt syfte och våra frågeställningar kan vi konstatera att den kvalitativa ansatsen har varit 
lämplig i studien. Kvalitativa intervjuer har varit en fördelaktig metod då vi ämnat skapa en förståelse. 
Respondenterna har varit lämpliga för studiens syfte och vi anser att de har bringat tillräckligt med 
information. Vi är medvetna om att resultaten kan vara av mindre objektiv karaktär då tolkningar har 
gjorts, både i informationshämtningen och i analysförfarandet. Ett fåtal internetkällor har använts i 
studien och de flesta av dessa härstammar från samma hemsida, Nationalencyklopedin. Det är ofta 
befogat att ifrågasätta internetkällor eftersom det kan vara svårt att säkerställa var informationen 
kommer ifrån. Vi anser dock att denna officiella hemsida är tillförlitlig. En svaghet i studien är att 
använda begrepp i intervjuerna kan ha uppfattats på olika sätt av respondenterna. Om respondenterna 
tolkat begreppen olika kan detta ha påverkat tillförlitligheten i studien. För att undvika detta skulle vi ha 
klargjort för respondenterna begreppens betydelse i studien, detta skulle minska risken för att 
respondenterna talar om olika saker. 
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Figur 2. Sustainable tourism values and principles i Tourism planning – Policies, processes and relationships, 2000, s.14. 
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Bilaga 2 
 
 
 
Intervjuguide 
 
 

1. Beskriv ditt dagliga arbete? 
 
2. Vad tycker du om att arbeta inom servicesektorn? 

 
3. Vad anser du att turismen har för betydelse för Teneriffa generellt? 
 
4. Upplever du turismen som positiv eller negativ för Teneriffa? På vilket sätt? 
 
5. Hur tycker du att turismen påverkar ditt vardagsliv? 
 
6. Upplever du turismen som positiv eller negativ för dig själv? 

 
7.  Tycker du att turismen påverkar den spanska kulturen? I så fall hur? 
 
8.  Tycker du att det finns en ömsesidig respekt mellan lokalbefolkningen och turisterna? 


