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Abstract 

The tourist streams have increased more and more over the years. Thanks to 

the technology and globalization, it has contributed to an increased tourism 

and impact on destinations. The purpose of the study was to investigate 

whether social sustainability is affected by tourism on Paxos and Boracay 

from a visitor perspective. The method used for the survey was 

questionnaires and a selection that focused on those who visited the two 

islands. It was also a comparison of Paxos and Boracay related to social 

sustainability. The result was presented in three categories, society, culture 

and crime and security. The result showed that the social sustainability of 

Boracay was most affected by tourism. The conclusion of the study showed 

that the social sustainability of Paxos and Boracay is affected by tourism in 

both negative and positive ways. It turned out that the most affected island by 

tourism within social sustainability was Boracay 
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Sammanfattning  

Turistströmmarna har med åren ökat allt mer och mer. Tack vare teknologin 

och globalisering har det bidragit till en allt mer ökad turism och påverkan på 

destinationer. Syftet med studien var att undersöka om den sociala 

hållbarheten påverkas av turismen på Paxos och Boracay ur ett 

besöksperspektiv. Metoden som användes till undersökningen var enkäter 

och ett urval som riktade in sig på de som besökt de två öarna. Metoden som 

används var också en komparation av Paxos och Boracay relaterat till social 

hållbarhet. Resultatet presenterades i tre kategorier, samhälle, kultur och 

brott och säkerhet. Resultatet visade att den sociala hållbarheten på Boracay 

påverkades mest av turismen. Slutsatsen av studien visade att den sociala 

hållbarheten på Paxos och Boracay påverkas av turismen på både negativa 

och positiva sätt. Det visade sig att den ö som påverkas mest negativt av 

turismen inom den sociala hållbarheten var Boracay 

 

Nyckelord:  Boracay, Paxos, Öar, Social hållbarhet, hållbarhet, 

globalisering, turism 
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1 Inledning  

 

I följande kapitel kommer en inledning till studien att presenteras. En 

bakgrund inom området kommer att ges som följer av en problemdiskussion 

som beskriver hur vi kommit fram till vår forskningsfråga. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av syftet med studien. 

 

 

1.1 Bakgrund  
1.1.2 Generellt om öar  

Öar har en tendens att locka till sig turister. Det kanske är känslan av 

avskildhet som gör att många väljer att åka ut till öar. De kanske har ett hopp 

om att se eller att göra något unikt som inte kan upplevas på fastlandet. Hur 

många öar det finns i världen är oklart då det finns olika syn på vad som får 

kallas ö och inte. Det mest självklara sättet att förklara en ö på är att det är ett 

stycke land som är omringat av vatten. Men undantag kan förekomma och 

det har till och med diskuterats ifall öar med en ansluten bro till fastlandet 

ska få kallas för öar (Justusson, u.å). Vissa kontinenter är också omgivna av 

vatten och ser ut att vara öar, men på grund av den stora ytan kategoriseras 

de som kontinenter (varldensstorsta, 2015). Öar kan med andra ord definieras 

på olika sätt och syftet med att beskriva öar är för att skapa en tydligare 

förståelse gällande ordet i våran studie. Det är relevant för vår studie då 

avståndet mellan fastlandet och ön kan vara en orsakande faktor till varför 

det är ett visst antal turister som åker dit. Är avståndet långt mellan fastlandet 

och ön kan det hända att folk inte tycker det är värt resan, medan vissa 

personer uppskattar avståndet. Det har också betydelse då färdmedlet kan 

skilja sig åt. Finns det till exempel en bro mellan fastlandet och ön, så blir det 

oftast enklare att ta sig dit. Öarna vi har studerat tillhör länder men för att ta 

sig dit krävs det att man färdas med båt eller flyg. Länderna har generellt 



 

4(58) 

 

mycket turister både på fastlandet och ute på öarna och det dom har 

gemensamt är att turismen är en viktig ekonomisk faktor, men det som skiljer 

dem åt är hur turismen organiseras och planeras för att det ska vara hållbart 

även i framtiden.  

 

1.1.2 Globalisering  

Globalisering är ett ord som man ofta hör och Held & McGrew (2003) 

beskriver begreppet som att olika länder har kontakt och en relation och ett 

ömsesidigt beroende av varandra. Globaliseringen knyter samman länder och 

det är mycket tack vare IT- revolutionen som uppkom på 90-talet. 

Möjligheten att kunna kommunicera globalt har blivit bättre och relationer 

mellan människor och företag har blivit intensivare runt om i världen (Held 

& McGrew, 2003). Det har alltid funnit handel mellan olika länder, men den 

utvecklingen som har skett i modern tid är den största förändringen på flera 

hundra år tillsammans med industrialismen (sakerhetspolitik, 2010). 

Globalisering handlar om samhällsutvecklingen och berör de olika 

dimensionerna social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, kulturell och 

ekologisk hållbarhet. Globaliseringen har vuxit sig större av olika skäl, ett av 

skälen är att ekonomin har blivit bättre för västvärlden, vilket resulterar i att 

människor reser mer idag än vad de gjorde förut. Globaliseringen har även 

påverkats genom att den digitala och tekniska delen har fått en större plats i 

människors vardag (Jensen & Tollefsen, 2012). Globaliseringen har bidragit 

till en ekonomisk omstrukturering och företag letar sig till andra företag 

utanför landets gränser för att samarbeta. Varor, människor och pengar 

flyttas idag lättare mellan länder och det i sin tur har utvecklat ett mer 

integrerat ekonomiskt och teknologiskt nätverk (sakerhetspolitik, 2010). 

Detta har medfört att tillvaron för människor har förändrats och däribland 

även för lokalbefolkningen på öarna (Hociung & Frâncu, 2012).  

 

Teknologin har med åren utvecklas mer och mer, vilket har lett till att det är 
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både enklare och smidigare för lokalbefolkningen att transportera sig. 

Befolkningen som bor på öarna har alltid varit lite mer fysiskt isolerade från 

fastlandet då det krävs resurser för att kunna ta sig fram och tillbaka 

(Ronström, 2013). Teknologi såsom broar, bilar, flygplan, båtar och internet 

gör det enklare för folk att bo och leva från fastlandet och även för turister att 

komma och besöka öarna (Pungetti, 2012). I och med att internet har blivit 

en stor del i många människors vardag så har det gjort att fler människor får 

enklare tillgång till information om öar och andra platser. Turism relaterade 

företag försöker attrahera nya kunder genom kommunikation i form av 

kampanjer och reklam och inom branschen har relationer mellan olika 

företag blivit starkare då det har gjort det enklare att samarbeta med 

varandra. Tillsammans försöker de sälja in sin produkt som ska konsumeras 

på olika platser i världen. Den ökade mängden information har gjort att högre 

krav ställs på servicen och en högre efterfråga på ny service såsom transfer 

till hotellen, onlinebokningar och broschyrer har skapats. I och med den 

ökade användningen av internet har direkt marknadsföring blivit allt 

vanligare. Det i sin tur har lett till en elektronisk turistmarknad där kunderna 

själva kan boka sina resor. Det skapas webbsidor där kunden direkt kan få 

information om hotell och flyg. När kunden gör sin egen bokning, krävs det 

färre resurser i form av fysisk service från företagen. Detta gör att de kan 

erbjuda lägre priser och locka till sig fler potentiella kunder. Företag kan med 

hjälp av samarbeten med andra företag sänka kostnaderna och skapa enklare 

sätt att ta sig till olika destinationer. Anledningen till att företag expanderar 

och utvecklas utanför landets gränser är för att skapa en sån stor ekonomisk 

vinning som möjligt och för att kunna investera i andra länder (Hociung & 

Frâncu, 2012). Hociung & Frâncu (2012) skriver i sin artikel att stora företag 

samarbetar även med de lokala småföretagen för att på så vis kontrollera 

marknaden och skapa ett mervärde för “sina egna” kunder genom 

paketpriser. Globaliseringen har skapat nya möjligheter att utveckla 

turismindustrin med hjälp av kommunikation, teknologin och nya 
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transportmedel. Globaliseringen har påverkat industrier runt hela världen då 

nya dataprogram och bokningssystem har skapats. Det har blivit flexiblare 

och effektivare för både konsumenter och företag. Även turisten har 

förändrats i takt med globaliseringen. Den “nya” turisten är mer självständig 

och har högre krav på servicen, priser och lättillgänglig information. Förr var 

turisterna beroende av kommunikationen med researrangörerna för att kunna 

boka sina resor och för att få den information som behövdes (Hociung & 

Frâncu, 2012).  

 

1.1.3 Sårbarheten på öar  

I och med att öar blir allt mer populärt att besöka bland turister så förändras 

tillvaron för lokalbefolkningen som bor där. Platsen blir begränsad då nya 

hotell och restauranger måste byggas. Öar kan utveckla ett beroende till 

turismen och skulle den försvinna så skulle det ge konsekvenser såsom 

arbetslöshet och en minskad ekonomi (Lasso & Dahles, 2018). Öar är sårbara 

i jämförelse med fastlandet för att lokalbefolkningen är mer isolerade och 

arbetstillfällena är begränsade. På fastlandet kan människor ta sig till olika 

städer enklare vilket ger dom fler arbetsmöjligheter. Även resurserna såsom 

rent vatten är begränsade. På fastlandet är inte resurserna lika begränsade 

som de är på öar, och därför måste man vara försiktigt och hushålla med dem 

(Gössling, 2001). Men problem med vattenbrist förekommer även på 

fastlandet och att få ett hållbart användande av vattenresurser på turistresorter 

har visat sig vara svårt (Kent, Newnham & Essex, 2002). I och med att man 

är isolerade på öarna så blir en eventuell vattenbrist betydligt allvarligare än 

på fastlandet. Problem med vattnet kan uppstå när turister kommer till öar 

och resurserna som finns ska delas på ännu fler människor (Gössling, 2001). 

I takt med att fler turister kommer till öarna så måste även infrastrukturen 

utvecklas och anpassas. Det är viktigt att renhållningen och avloppssystem 

fungerar. Skulle renhållningen och avloppssystem misskötas, kan det leda till 
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negativa konsekvenser, som till exempel att området blir förorenat och 

vattnet förgiftas (Alexandersson, 2018).  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Öar blir allt mer populärt att åka till och därför har hållbarhet blivit en viktig 

fråga för de destinationer där turismen har ökat. Eftersom turismen påverkar 

destinationer ekonomiskt, kulturellt, politiskt, socialt och ekologiskt (Lasso 

& Dahles, 2018), så vill vi ta reda på hur turismen påverkat den sociala 

hållbarheten på Paxos och Boracay. Anledningen till att studien fokuserar på 

fenomenet social hållbarhet ligger till grund hos författarna personligen. 

Tidigare studier och observationer har utförts på både Paxos och Boracay 

och på så sätt väcktes intresset på destinationerna. Social hållbarhet var något 

som tydligt påverkats av turismen på destinationerna.  

 

För att kunna utföra studien behövs en förståelse för begreppen hållbarhet 

och social hållbarhet. Man kan se det som att hållbarhet innehåller tre viktiga 

pelare, de sociala, ekonomiska och ekologiska. Det är ett koncept som 

arbetar med livskvaliteten för att säkerhetsställa framtiden för de nya 

generationerna (Bijl, 2010). Det finns en agenda 2030 som är FN:s globala 

mål för hållbar utveckling som består av 17 globala mål och 169 delmål 

kring hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och 

hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 

och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd 

för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och 

delbara och balanserar de tre dimensionerna av den ekonomiska, den sociala 

och den ekologiska hållbarheten. Att studera begreppet hållbarhet ger en 

tydlig förståelse att det är en viktig aspekt inom turismen och något som är 

viktigt för öarnas överlevnad. Efter en del efterforskning om öarna insåg vi 

att Paxos och Boracay är två öar som lever på turismen men som inte strävar 
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efter samma mål inom turismindustrin. Vi upptäckte att den ström av turism 

som ökat under de senaste åren har gjort det ohållbart för Boracay att 

upprätthålla en hållbarhet inom de ekologiska aspekterna. Man bör investera 

i infrastrukturen och anpassa industrin för att det ska vara hållbart, har man 

en effektivare resursanvändning och miljövänliga tekniker och 

industriprocesser underlättar det till en hållbar utveckling (FN, 2018). 

 

Paxos och Boracay jämförs med varandra i den här studien genom att den 

sociala hållbarheten undersöks från en besökares perspektiv. För att veta hur 

den sociala hållbarheten ser ut på öarna måste man veta vad som definierar 

social hållbarhet. Den sociala hållbarheten är det som berör samhällets 

framtid och människors välfärd, och den ska se till att samhället fortsätter 

arbeta på ett sätt som gör att nästa generation och människor på andra håll i 

världen ska ha en god livskvalitet. För att förtydliga begreppet är social 

hållbarhet till exempel hälsa, trygghet, rättvisa och maktutövning, med andra 

ord allt det som ligger till grund för människors livsmiljö (Nordh, 2018). 

Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället 

och är viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Social hållbarhet bör 

definieras och omsättas i praktiken utifrån de behov som finns på lokal, 

regional respektive nationell nivå. Kommuner, landsting/regioner och staten 

har genom sina offentliga åtagande ett stort ansvar för samhällsutveckling 

men även näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har ett 

ansvar. Boracay fick under en viss period stänga av ön för turismen då 

aktörerna inom turismindustrin inte utnyttjade öns resurser och infrastruktur 

på rätt sätt vilket ledde till att avlopp och kranvattnet blev lidande (Grönlund, 

2018). Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed 

också en förutsättning för en hållbar utveckling (FN, 2018). Enligt Kent, 

Newnham & Essex (2002) förbrukar vanligtvis turister en större mängd 

vatten än vad lokalbefolkningen gör. Eftersom Boracay är en turistö där de 

flesta turister befinner sig på kustkanten gör det att efterfrågan till vattnet 
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ökar och tillgången till kranvatten blir svårtillgänglig då det oftast finns 

längre inåt land på ön. Boracay började likna Butlers destinationslivscykel. 

Ön hamnade i det stadie där destinationen började stagnera om inga drastiska 

förbättringar åtgärdades på infrastrukturen (Kent, Newnham & Essex, 2002). 

Myndigheterna hade varnat turistaktörerna på ön, som består av cirka 500 

företag. Bland annat så har avloppsvatten skickats ut i havet och stora 

sopberg har byggts upp på ön (Grönlund, 2018). Hållbar konsumtion och 

produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till 

ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad 

påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan 

även sociala och ekonomiska fördelar. För att få hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, genomförda av 

olika aktörer. Aktörerna är skyldiga till att informera turisterna om att det 

finns begränsade resurser, men de flesta väljer att ignorera problemen då 

turister ofta kan blir irriterade över att bli konfronterade första dagen på sin 

semester. Att turistaktörerna väljer att ignorera och dölja problemen för 

turisterna kan vara en av anledningarna till den ohållbara utvecklingen på 

Boracay (Kent, Newnham & Essex, 2002).  

 

Observationen från Paxos gav en klarhet i att det finns en önskan och 

drivenhet till ökad turism, och utan turismen vore ön ohållbar på många sätt 

då lokalbefolkningen livnära sig på den. Globaliseringen har varit viktigt för 

ön Paxos eftersom att teknologin har utvecklats med åren och det har lett till 

att det blivit lättare för turister och lokalbefolkningen att transportera sig 

fram och tillbaka (Pungetti, 2012). Genom att internet har blivit en stor del i 

vissa människors vardag så har det bidragit med att det är lättare att få 

information om öar och detta är positivt för ön Paxos som vill ha tillväxt 

inom turism. Då ön har begränsade resurser till vad gäller båtar som färdas 

till ön gör de det svårare för turister att nå ön och vilket har gjort att 

massturismen ännu inte tagit sig till ön (gotogreece, u.å). Den stora 
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skillnaden mellan öarna gällande just turismen skapade ett intresse om hur 

den sociala hållbarheten påverkas av turismen på attraktiva paradisöar. 

Eftersom turismen påverkar öarna, är social hållbarhet något som måste tas i 

beaktning för en hållbar framtid (Lasso & Dahles, 2018). Det är även något 

som vi anser är något som den framtida turisten och även dagens turist måste 

ta i beaktning för en hållbar framtid. På så sätt har vi kommit fram till frågan:  

 

På vilka sätt påverkas den sociala hållbarheten av turismen på Paxos och 

Boracay? Detta kommer till att bli vår forskningsfråga med en underrubrik 

som lyder: En komparation av öarna Paxos och Boracay ur ett 

besöksperspektiv.  

 

 

1.3 Avgränsningar  
Hållbarhet består av tre pelare, ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 

Studien avgränsar sig till endast ett begrepp då en analysering av de tre 

begreppen på två öar skulle bli för mycket att arbeta med på begränsad tid. 

Anledningen till varför studien är ur en besökares perspektiv är för att vi vill 

få en uppfattning om hur de som besöker öarna upplever livsmiljön på 

platserna. Det hade även varit möjligt att göra studien ur aktörernas 

perspektiv för att få en tydlig bild hur Paxos och Boracay arbetar med social 

hållbarhet. Men vi ansåg att tillgången till aktörerna var väldigt liten då vi 

skulle fått använda oss av mailkonversationer. Av egna erfarenheter tar det 

för lång tid att få svar via mail vilket då blir ett problem. Därför föll 

aktörernas perspektiv bort och vi valde att utföra studien genom ett 

besöksperspektiv.  
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1.4 Syfte & Forskningsfråga  
Den forskningsfråga uppsatsen bygger på och som vi kommit fram till 

genom vår problemdiskussion är “På vilka sätt påverkas den sociala 

hållbarheten av turismen på Paxos och Boracay?”.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera på vilka sätt den sociala hållbarheten 

påverkas på turistöarna Paxos och Boracay. Studien bygger även på en 

komparation av de två öarna sett till social hållbarhet. Hur starkt Paxos och 

Boracay skiljer sig från varandra ur ett besöksperspektiv. 
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2 Metod  

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som ligger till 

grund för studien och vilka metoder som använts för att komma fram till den 

data som är relevant för forskningsfrågan. Kapitlet kommer även ge en 

beskrivning på vilka metoder som använts och grunden till den empiriska 

delen. 

2.1 Metodval 
2.1.1 Val av undersökningsmetod 

En enkätundersökning är den undersökningsmetoden som har använts för 

den här uppsatsen. Att genomföra en enkätundersökning var det som var 

relevant för uppsatsen eftersom den bygger på att undersöka fenomenet 

genom ett besöksperspektiv och genom att göra en en sådan undersökning 

når man ut till en större population. Inför enkätundersökningen valdes det 

frågor som kunde kopplas till uppsatsens forskningsfråga och utifrån de 

teoretiska kategorierna, det kopplas även till det teoretiska begreppet social 

hållbarhet. Det var viktigt att formulera relevanta frågor, för att kunna koppla 

ihop empiri med teori. När svaren från enkäten var insamlade så gjordes det 

en databearbetning där svaren lades in en tabell som sedan sammanställdes 

genom olika diagram.  

 

2.1.2 Deduktiv ansats 

Studiens upplägg är således att teorin appliceras på verkligheten. Syftet med 

studien är att undersöka den social hållbarheten och därefter har tre 

kategorier utformats efter det. Dessa kategorier har vi valt att applicera och 

jämföra med verkligheten på destinationerna Paxos och Boracay. Alltså 

innebär en deduktiv ansats att man utgår ifrån en eller flera kunskaper om ett 

visst ämne eller fenomen för att sedan skapa sig en uppfattning som sedan 

appliceras på det empiriska fältet (Åsberg, 2001). Det valda fenomenet i 
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studien är social hållbarhet som vi noggrant studerat och undersökt  och fått 

en djupare förståelse för vad fenomenet innebär, vilket ger en bra 

kunskapsgrund för att gå vidare och presentera en djupgående och tydlig 

litteraturöversikt. Efter en tydlig och strukturerad litteraturöversikt kunde 

kategorierna utformas. Dessa kategorier applicerades sedan på det empiriska 

fältet Paxos och Boracay (Smith, 2017). Genom att studien undersöks genom 

en deduktiv ansats kan man skapa en uppfattning om verkligheten genom att 

det empiriska fältet och den teoretiska ramen ställs mot varandra. Då 

fenomenet är studerat utifrån teorier från tidigare forskning skapar det en 

större trovärdighet och objektivitet till materialet då studien inte påverkas av 

personliga tankar och uppfattningar från författarnas sida (Bryman, 2018).  

 

2.1.3 Komparativ metod 

Studien bygger på hur besökare upplever turismens påverkan inom den 

sociala hållbarheten på Paxos och Boracay. Studien är inriktad på att 

analysera skillnader på två olika öar med olika förutsättningar angående 

turismen. Paxos är en ö som livnär sig på turismen och är i stort behov av 

den och Boracay är en ö som livnärt sig på turism en lång tid men som 

kommit till ett stadie där turismen påverkar ön negativt. Det är dessa två 

skillnader som gör det intressant att analysera skillnaden mellan de två öarna. 

En komparation mellan Paxos och Boracay gör det möjligt att se tydliga 

skillnader men även hur och på vilka sätt de två öarna påverkas och genom 

det sedan testa de teorier som tidigare finns om social hållbarhet och turism 

(Denk, 2002).  

 

2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

För att få fram resultatet av syftet behövde vi veta vilken ansats som passade 

den här studien. Studien påbörjades med en kvalitativ ansats men när vi 

fördjupade oss i de olika ansatserna, kom vi fram till att studien bygger på 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen används 
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genom att det genomförs en enkätundersökning, som ger information om hur 

den sociala hållbarheten upplevs på Paxos och Boracay. En kvalitativ ansats 

används när man vill fördjupa och bredda sin kunskap om sitt fenomen, 

genom att man samlar in data, information och empiri (Åsberg, 2001) 

(Tivenius, 2015). Den kvantitativa ansatsen används genom en komparation 

av fenomenet på Paxos och Boracay, den här jämförelsen bygger på ett 

besöksperspektiv. En kvantitativ ansats syftar också på egenskaper, fast i 

egenskaper som form av mängd, antal och storlek, det handlar om 

egenskaper hos det fenomen man söker kunskap om, för att sedan kunna 

förklara fenomenet (Åsberg, 2001), (Tivenius, 2015). 

 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen för den här uppsatsen består av enkätsvar eftersom den här 

studien bygger på en enkätundersökning. Datainsamling formas utifrån 

metodologin och metodologi är läran om metod. Metod i betydelsen 

datainsamling, är när man samlat in data genom intervju-, 

enkätobservationsmetoder och den avser hur man gått tillväga när man 

samlat in data om sin studie (Åsberg, 2001). Studien utgörs av en 

enkätundersökning istället för en intervju för att vi tyckte att det skulle vara 

svårare att få fram den information vi ville få fram genom att göra intervjuer. 

För att få en intervju måste du maila eller ringa till respondenterna vilket inte 

alltid är det lättaste då de oftast inte har tid (Jacobsen et.al, 2002). Vi valde 

att göra enkätundersökning för att nå ut till en större population på kort tid då 

enkäten direkt kan skickas via webben. 

 

2.2.1 Statistiska förberedelser  

När syftet och metoden till studien är definierat skapade vi enkäten. När man 

vet vilka frågor man vill ha svar på, så måste man veta hur man ska samla in 

uppgifterna (statistiska centralbyrån, u.å). Uppgifterna kan samlas in genom 

en mätmetod och det gjorde vi i den här uppsatsen genom att samla in 
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uppgifterna genom en enkätundersökning som publicerades på sociala 

medier. Det är en online blankett där deltagarna svarade på frågor i olika 

former, som bland annat kan vara att sätta kryss i rutor eller att ranka sitt svar 

från 1–10. Enkäten som har använts är från hemsidan Surveymonkey. 

 

För att veta vilka frågor man vill ha svar på när en enkät skapas kan man 

göra en förberedelse och det kan formas genom en statistisk undersökning 

som tydliggör vår frågeställning. En förberedelse är metoder som hjälper till 

att hitta svaret. En statistisk undersökningen är alltså en studie som görs för 

att samla in statistik. I den statistiska undersökningen ingår det flera metoder 

vilket är sakproblem, statistiska problem, objekt, population, ramar, listor, 

urval, variabler, tabellplan, mätmetod och mätinstrument (statistiska 

centralbyrån, u.å).  För att förtydliga vad dessa metoder innebär och vad det 

har för relevans för vår studie kommer en beskrivning av begreppen och hur 

vi använt oss av det nedan.  

 

Sakproblem kan handla om politiska, sociala eller ekonomiska frågor, men i 

vårt fall handlar frågan om den sociala hållbarheten. Statistiskt problem är en 

utgångspunkt från sakproblem där frågorna formuleras utefter vad du vill få 

reda på och se om frågorna håller en god kvalité. Objekt är vad du vill 

studera och i vårt fall är det att få reda på hur besökare ser på den sociala 

hållbarheten på öarna Paxos och Boracay. Population innebär vilka man vill 

vända sig till för att få svar på frågorna. Eftersom studien bygger på att se det 

ur ett besöksperspektiv, så vände vi oss till de som besökt platserna. Även 

om det finns en bakomliggande orsak till den population vi valt, kan man ha 

en ram över den population som valts genom att ha en lista. Listan för den 

här studien består av de sidor som använts för att publicera 

enkätundersökningen på. Urval är en viktig faktor när enkäter skapas för att 

målgruppen inte ska vara för utspridd och ofokuserad, och man behöver även 

veta hur stort urval man ska ha för att veta hur stort urvalfel som kan 
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accepteras. Studiens urval är att det valdes att bara fråga de personer som 

besökt platsen. Oftast är informationen om respondenterna en viktig del i 

genomförandet. Informationen nås genom variabler, en variabel är en 

egenskap som varierar mellan individer. Variabeln kan vara kvantitativ, 

vilket innebär att det är numeriska värden som ålder, inkomst eller kvalitativ 

som innebär kön, civilstånd (statistiska centralbyrån, u.å). 

 

Uppsatsen har tagit med både en kvantitativ och kvalitativ variabel i 

enkätundersökning eftersom den informationen är viktig när analysen ska 

genomföras. För att tolka och analysera resultaten av enkäten användes 

beskrivande statistik. Detta gjordes genom att sammanställa resultaten av 

enkätsvaren för att sedan organisera upp resultaten i tabellplaner. Tabellerna 

används som ett verktyg för att organisera upp svaren för att sedan summera 

dem och sedan kunna presentera dem. Efter insamlat resultat av enkäten 

skapades sådana tabeller för att sedan föra in resultatet i diagram för att få en 

tydlig förståelse av svarsresultaten. Diagrammen gav ett tydligt resultat och 

skillnader mellan svar kunde tydas (statistiska centralbyrån, u.å). För att 

tolka och analysera resultaten av enkäten användes beskrivande statistik.  

 

2.2.2 Enkätundersökning  

När en enkät skapas så kan en beskrivning göras av den information man vill 

få fram. Därav är det viktigt med en tydlig disposition. Valet av de frågor 

som presenteras i enkäten utgick ifrån de teoretiska kategorierna, vilka är, 

brott och säkerhet, kultur och samhälle. Det teoretiska begreppet social 

hållbarhet kopplas ihop med forskningsfrågan till frågorna i enkäten för att 

kunna koppla ihop svaren till teori och empiri. Det är viktigt att veta vilken 

information man vill samla in så inget glöms bort, men det är även viktigt att 

tänka på hur man lägger upp frågorna och i vilken ordning frågorna ska 

ställas i enkäten. Det är även viktigt hur frågorna ställs upp för att man inte 

ska hoppa från ett ämne till ett annat allt för snabbt, det kan orsaka förvirring 
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för respondenterna. Vi valde att disponera frågorna på ett sätt som gör att de 

har en röd tråd och ett sammanhållet tema. Vi valde med att inleda med de 

mindre frågorna för att sedan gå på de lite större frågorna och med fler 

svarsalternativ. Disposition av enkäter kan bestå av bakgrundsfrågor som en 

inledning för enkäten, här valde vi att börja med frågor som handlade om 

ålder och kön för att snabbt och enkelt få reda på vilka respondenterna är. En 

enkät bör inte inledas med att ställa känsliga frågor, då respondenterna kan 

bli avskräckta och inte vill fullfölja enkäten (Jakobsson & Westergren u.å).  

 

När man skapar frågorna för enkäten kan man använda sig av slutna eller 

öppna svarsalternativ. Är det öppna frågor ger det respondenterna mer frihet 

till att skriva hur de verkligen känner och om man vill ha mer kvalitativa 

aspekter på en fråga kan det vara en fördel med att använda sig av öppna 

frågor. Fasta svarsalternativ gör det lättare att både besvara och analysera 

frågorna. Man kan använda sig av både öppna och fasta svarsalternativ i sin 

enkät och fördelen med att ha båda alternativen är att alla kan besvara 

frågorna på något sätt, men nackdelen är att det kan bli svårare och analysera 

frågorna då man får kategorisera det öppna svarsalternativet. Vi valde att 

använda oss av fasta och öppna svarsalternativ för att få en bredare och mer 

tolkande svar från respondenternas sida för att sedan kunna analysera svaren 

utifrån teorin. Öppna svarsalternativ gör det svårare att analysera svaren då 

varje respondent kan svara olika och det blir svårt att tolka svaren men ger 

även en större chans till att analysera och tolka utifrån teorin. När man har 

samlat in sin information och vet om man vill ha fasta eller öppna frågor så 

är det dags och formulera frågorna och ställa upp dem i ordningen. När 

frågorna formuleras är det viktigt att tänka på språket, till exempel att 

instruktionerna för enkäten bara innehåller ett språk så att det inte växlar 

mellan olika språk. Det är viktigt att det är ett klart och enkelt språk och inte 

för långa meningar. Är meningarna för långa finns det en risk att 

respondenterna inte orkar läsa hela frågan och därför väljer att inte svara eller 
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bara kryssar i ett av alternativen för att snabbt kunna gå vidare. Det är även 

viktigt att det inte ställs fördomsfulla eller ledande frågor. Genom att ha 

korta, förstående meningar med ett enkelt språk så minskar risken för att 

respondenten misstolkar frågan och på så sätt stärks trovärdigheten 

(Jakobsson & Westergren, u.å). 

 

2.3 Kritik mot vald forskningsmetod  
2.3.1 Kritik mot kvalitativa metoder  

Enligt Jacobsen et.al (2002) är det svårt att anpassa forskningsfrågan till 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Därför är det viktigt att förstå båda 

begreppen för att sedan kunna anpassa de båda metoderna till sin 

forskningsfråga. I denna studie nämns tidigare i kapitlet en användning av de 

båda metoderna men att det i största utsträckning är en kvalitativ metod. Det 

är viktigt att kunna förstå och beakta den kritik som riktas mot metoderna för 

att kunna tolka och förstå den data som samlas in.  

 

Det är en relativt liten chans att respondenterna har en negativ bild av 

undersökningen då den inte är riktad till någon specifik person eller specifika 

ämnen som skulle kunna vara stötande för någon. Då undersökningen 

fokuserar på ett aktuellt ämne där respondenternas upplevelser är det som är 

intressant gör de det lättare att få respondenterna engagerade till att svara på 

enkäten. Det hävdas att en kvalitativ metod kan vara känslig för en individs 

situation eftersom en kvalitativ metod förutsätter en empatisk dialog med 

undersökningspersonerna. Undersökningspersonerna är det som avgör 

resultatet och det kan förekomma att individen som svarar på enkäten eller 

går med på en intervju redan har en negativ bild av undersökningen och då 

blir svaren påverkade av det (Åsberg, 2001). 

 

När man pratar om kvantitativ eller kvalitativ så pratar man om datanivån 

men det kan uppstå en viss förvirring om man hamnar i motsägelser, att 
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argumentera kring om kvalitativ och kvantitativ är metoder eller ansatser. 

Men det finns en öppning eller man kan kalla det en utväg genom att det 

kvantitativa-kvalitativa argumentet bör kopplas till datanivån. Det är data 

som kan vara kvantitativa och kvalitativa, de kan upprättas i form av ord och 

i form av siffror (Åsberg, 2001).  

 

2.3.2 Kritik mot enkäter 

Vi valde att skapa en enkät för att det skulle bli enklare att nå ut till en större 

population som var svår att nå genom intervjuer. Vi ansåg också att en online 

enkät är det vi trodde skulle ge oss störst antal svarsresultat, men vi var även 

medvetna om de konsekvenser som finns när man skapar en 

enkätundersökning online.  

 

När en enkätundersökning skapas kan man välja att genomföra den på olika 

sätt till exempel via pappersenkäter eller genom ett datorprogram. I denna 

studie skapades en enkät via ett datorprogram för att få fram ett större 

svarsresultat än vad en pappersenkät hade givit oss, genom att använda sig av 

sociala medier når man ut till en större population än via en pappersenkät då 

det krävs att man själv aktivt delar ut dem. Men det finns även nackdelar 

med att använda sig av en online enkät. Till exempel, vid en online enkät kan 

man som respondent tappa lusten till att svara på enkäten om de anser att de 

inte kan se helheten till vår frågeställning eller att språket och formuleringen 

inte är bra och att respondenterna missförstår frågorna och då väljer att inte 

besvara frågan (Kylen, 2004). För att undvika detta valde vi att inte ha alltför 

många frågor som skulle kunna uttråka respondenterna. Det var även viktigt 

att vara tydliga i språket, därför är frågorna inte för långa och konkreta. Även 

om man gör en online enkät är det inte helt säkert att man får den respons 

som man vill ha och om respondenten missförstår frågan finns det ingen 

möjlighet att förklara frågan (Smith, 2017). Att missförståelse kunde uppstå 

när respondenterna svarade på enkäten hade vi i beaktning innan frågorna 
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skapades. Därför är frågorna tydliga och inte öppna för tolkning. Likaså 

svarsalternativen. Däremot var det svårare att hålla de öppna frågorna borta 

från misstolkning då det ger en större chans för respondenterna att fundera 

kring frågan. Vi ansåg att en online enkät är det vi tror kommer ge oss störst 

antal svarsresultat, men vi var även medvetna om de konsekvenser som finns 

när man gör en enkätundersökning online.  

 

2.3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Eftersom studien undersöker ur en besökares perspektiv, placerades 

datainsamlingsmetoden upp efter syftet, vilket var att undersöka hur turismen 

påverkar social hållbarhet på Paxos och Boracay. Ett tydligt upplägg valdes 

att presenteras för att öka trovärdigheten till studien. Utan en tydlig och 

strukturerad presentation till processen gör det att trovärdigheten till studien 

kan minska. Enkätfrågorna studerades och omformulerades flera gånger efter 

kategoriseringen av litteraturöversikten för att undvika misstolkning hos 

respondenterna. Både öppna och fasta svarsalternativ förekommer i enkäten 

men med få öppna svarsalternativ för att reducera eventuella missförstånd 

hos respondenterna. Eftersom undersökningen bygger på en online enkät har 

det varit svårt att förklara frågan direkt för respondenterna ifall oklarheter 

skulle uppstå. I studien är förhållandet mellan empiri och teori det som är det 

intressanta i undersökningen. Därför är intresset vidare hur respondenterna 

svarar olika som är intressant att diskutera och analysera. Därför anser vi att 

om skillnader skulle uppstå vid ett upprepande av studien, är det på grund 

utav hur förhållandena i världen förändrats då studien syftar till att undersöka 

turismens påverkan på social hållbarhet (Cederberg, 2010). Då 

svarsfrekvensen blev relativt låg jämfört med vad som räknats med innna 

enkäterna skickades ut kan det ha påverkat studien negativt. Det låga 

svarsantalet kan därmed sänka studiens giltighet. Dock var det tillräckligt 

många som svarade på enkäterna för att kunna styrka och stödja den teori 

som presenteras i nästa kapitel.  
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3 Tidigare forskning  

 

I detta kapitel kommer teorin till studien att presenteras. Begreppen 

hållbarhet och social hållbarhet kommer att förklaras för att ge en djupare 

och tydligare förståelse till hur begreppen relaterar till turism och hur 

turismen påverkar social hållbarhet negativt och positivt. 

3.1 Hållbarhet 
Inom vetenskaplig forskning har man studerat relationen mellan turism och 

miljö i över 30 år. Turismen växte fram under andra världskriget och var 

menad för att vara en ekonomisk sektor för nationalekonomin, det öppnade 

upp möjligheter för rekreation och fritid för den största delen av 

populationen i de industrialiserade länderna. Senare upptäcktes det att 

turismen hade en negativ påverkan på miljön och då kom man på konceptet 

att den ekonomiska, sociala och ekologiska faktorn ska vara 

sammanhängande. De tre pelarna skapade den hållbara utvecklingen som 

man började relatera till turismen, vilket skapade en positiv syn på turismens 

miljö och på det ekonomiska bidraget (Gössling & Hall, 2006). 
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Figur 1:  Hållbarhet  

Källa: Egen tolkning av Tillväxtverket   
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Bilden ovanför förtydligar hur de tre pelarna ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet tillsammans skapar hållbarhet. Ett upprätthållande av de tre 

pelarna resulterar i en hållbar utveckling.  

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som är viktigt inom turismen. Den hållbara 

utvecklingen inom turism utgör ett paradigm för det ekologiska, sociala och 

ekonomiska effekterna av människors resande till olika destinationer 

(Gössling & Hall, 2006). Turismen är känd för att påverka hållbarheten på 

destinationer. Oftast både negativt och positivt (Lasso & Dahles, 2018). 

Turismen på attraktiva öar och där en stor ström av turister nått 

destinationen, är beroende av naturresurser. En viktig naturresurs är till 

exempel behovet av att det ska finnas färskt kranvatten, att det ska finnas 

fräscha duschar, swimmingpooler och även exklusiva hotellträdgårdar med 

ständig bevattning. Dessa exempel kan anses vara en självklarhet för 

attraktiva soldestinationer runt om i världen (Gössling & Hall, 2006). Trots 

att turistbranschen anses vara miljövänligare än de flesta andra industrier har 

dess stora storlek och närvaro skapat en negativ miljöpåverkan.  På vissa 

destinationer har det lett till att hårdare krav ställs för ett mer hållbart 

förhållningssätt till turismen, som på till exempel Boracay. Där stängdes ön 

av en period på grund av turismen och för att turistaktörerna inte skötte 

infrastrukturen som de skulle, vilket ledde till att avlopp och kranvattnet blev 

lidande (Grönlund, 2018) (Theobald, 2005). Det finns forskare som har 

försökt analysera turisters resande i förhållande till klimatet och inkomst per 

capita. Det ultimata målet för dessa forskare är att utveckla scenarier för 

framtida resor för att förhindra att man som turist åker till den destinationen 

som är hotade utav klimatet (Gössling & Hall, 2006).  

 

Turister är eftertraktade på många destinationer då lokalbefolkningen anser 

att turismen påverkar deras livsstandard positivt. Lokalbefolkningen 

påverkas positivt genom en bättre ekonomi samt att turismen bidrar till fler 
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arbetstillfällen och högre inkomster. Turismen påverkar inte bara deras 

livsstandard positivt ekonomiskt, de bidrar även till bevarandet av kulturen 

(Wall & Mathieson, 2006). Är turismen hållbar på lång sikt, kommer den 

fortsätta påverka lokalbefolkningen positivt på destinationer och för att få en 

långsiktig hållbarhet måste turister förflytta sig på ett sätt som är hållbart i de 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna (Thiele, 2016). Turister 

använder mer vatten än vad lokalbefolkningen gör och vattnet används mest 

av turister under högsäsong och det är oftast då klimatet är som torrast vilket 

skapar problem med vattenförsörjningen på turistdestinationer (Kent, 

Newnham & Essex, 2002). Om turister har en mer emotionell oro och 

respekt för turistdestinationer, så kommer turisterna känna en högre 

platstillhörighet för platsen. När man som turist känner en platstillhörighet, 

så har man bildat mer kunskap om den miljö som finns på destinationen. Det 

vill säga att turisten får en bättre kunskap om den hållbara utvecklingen och 

turisten blir mer medveten om hur det lokala samhället påverkas av deras 

levnadsvanor. En större känsla av platstillhörighet kan därmed leda till en 

större kunskap och ett bättre förhållningssätt på destinationen till att leva mer 

hållbart (Cheng & Homer, 2015).  

 

Hållbar utveckling kräver att alltid vara i förändring. Världen är i ständig 

förändring och kräver även ständig förändring från människan. Därför måste 

man som aktör, invånare och turist ständigt tänka innovativt, kreativt och 

kunna anpassa sig för att upprätthålla en hållbar nutid och framtid (Thiele, 

2016).  

 

 

3.2 Social hållbarhet 
Den sociala hållbarheten är den svagaste pelaren för den hållbara 

utvecklingen, särskilt när det kommer till den analytiska och teoretiska 

grunden. Den sociala hållbarheten har börjat få ökad uppmärksamhet men 
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forskning om kopplingen mellan ekologisk hållbarhet och social hållbarhet är 

fortfarande liten. Den sociala hållbarheten upptäcktes vara en bristande 

miljöfråga som rör integrationen av miljöhänsyn i ekonomiskt beslutfattande 

(Lehtonen, 2004).   

 

Det finns begränsad forskning som fokuserar specifikt på social hållbarhet 

eftersom det är ett mångdimensionellt koncept, den underliggande frågan är 

“vilka är de sociala målen för en hållbar utveckling?’’ det finns en mängd 

olika definitioner men inte koncentrerat på hur dess mål definieras (Bijl, 

2010). En definition är att social hållbarhet är en formell och informell 

process, system, struktur och relation som aktivt stödjer den framtida 

generationens kapacitet att skapa ett hälsosamt och levande samhälle. Ett 

socialt hållbart samhälle är rättvist, olika, ansluten och demokratisk och 

förser med en god kvalité av livet. Den sociala hållbarheten arbetar med 

samhället på ett sätt där mänskliga rättigheter uppfylls som till exempel, 

hälsa, trygghet och rättigheter (Missimer, 2013). Den sociala hållbarheten ger 

ett samhälle en känsla av gemenskap och engagemang och i framtiden kan 

samhällen skapa en bättre social respekt genom att människor får mer 

förtroende, mer deltagande och mindre ojämlikheter än dagens samhälle. 

Genom att säkerställa social hållbarhet är således inte bara en fråga om att 

säkerställa den nuvarande sociala sammanhållningen utan den säkerställer 

också att denna sammanhållningen kommer öka och bli bättre (Lehtonen, 

2004). Social hållbarhet i en stad, är den utveckling eller tillväxt som är 

förenlig med det civila samhällets utveckling och gynnar den miljö som leder 

till en förenlig samlevnad av kulturellt och socialt i olika grupper, samtidigt 

som man uppmuntrar social integration med förbättringar i kvaliteten av livet 

för alla delar av befolkningen (Missimer, 2013). 

 

En av flera faktorer som påverkar den social hållbarheten är turismen. 

Turismen har sedan länge påverkat destinationer på olika sätt. De 
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konsekvenser och påverkan som turismen har på den sociala hållbarheten är 

resultaten av när turister och destinationer kommer i kontakt med varandra 

(Wall & Mathieson, 2006).  

 

För att förtydliga vad social hållbarhet innebär, kategoriseras social 

hållbarhet utifrån tre kategorier nedan, vilka är samhälle, kultur och brott och 

säkerhet.  

 

 

3.2.1 Samhälle   

De effekter som turism har på samhället kan vara ekonomiska, sociala, 

kulturella och miljöaspekter. Det kan vara positiva eller negativa effekter. 

Samhället stödjer turismen på destinationen om de får en positiv inverkan av 

den (Pramanik & Ingkadijaya, 2018). Wall & Mathieson (2006) förklarar hur 

turismen har en social påverkan på turistdestinationer. Som invånare har man 

en tolerans för turismen eftersom de vet vilka fördelar turismen bringar som 

samhället kan dra nytta av (Wall & Mathieson, 2006). Turismen bidrar till att 

samhället på destinationen får en bättre ekonomi, genom att det skapar fler 

jobbmöjligheter. Infrastrukturen blir bättre, det bidrar till fler tillgängliga 

transporter och det bidrar till fler verksamheter (Pramanik & Ingkadijaya, 

2018). Eftersom att turismen påverkar samhällets överlevnad genom till 

exempel minskad arbetslöshet bringar det en förbättrad levnadsstandard för 

lokalbefolkningen och därmed kan infrastrukturen förbättras vilket gör att 

utsatta platser såsom öar blir mindre utsatta (Wall & Mathieson, 2006). De 

negativa effekterna är att ekonomin används för att skapa en bättre turism. 

Kostnader av till exempel varor och tjänster stiger och aktörer som drar 

fördelar av samhället väljer att bygga en mer attraktiv turistdestination vilket 

kan resultera i att lokalbefolkningens egendom kan bli dyrare (Pramanik & 

Ingkadijaya, 2018). Lokalbefolkning väljer att acceptera de förändringar de 

måste genomgå för att bevara de turister som besöker platserna som sedan 
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bidrar till en förbättrad ekonomi för landet (Wall & Mathieson, 2006). 

 

Sociokulturella effekter kan ha en positiv och negativ inverkan på ett 

samhälle. Den sociokulturella turismen i ett samhälle är relaterade till 

livskvalitet, värderingar, normer och miljöskador. Det positiva är att 

samhället i destinationen är hälsosammare, lokalbefolkningen integrerar sig 

mer till turisterna och försöker förstå dem och deras levnadsvanor, de är 

villiga att behålla sin egna kultur och arv men ändå försöka bidra till 

turismverksamheten på destinationen. Den negativa med den sociokulturella 

turismen i samhället kan till exempel vara turisternas beteende som motsätter 

sig de regler som finns runt turistmålen. Ett större intag av alkohol, otrevligt 

beteende eller konsumtion av prostitution, är några exempel på hur en turists 

beteende kan förändras i jämförelse med när man befinner sig på hemmaplan 

och som då påverkar samhället negativt på destinationen (Pramanik & 

Ingkadijaya, 2018). Men trots det enligt Wall & Mathieson (2006) tolererar 

invånarna turisterna även om det finns en minskad förståelse mellan invånare 

och turister kring deras beteende och behov. 

 

3.2.2 Kultur 

Kultur och turism är två begrepp som påverkar varandra på destinationer. 

Många forskningar tyder på att turism har en skadlig påverkan på kulturen 

men trots det finns det även en positiv sida av hur turism kan påverka 

kulturen (Wall & Mathieson, 2006). Kulturen i turism kan betraktas som en 

förbindelse mellan kulturen på destinationen och kulturen som turisten tar 

med sig (Boniface, 1998). Varje destination har en kultur som utmärker sig 

på deras egna speciella sätt, vilket kan visa sig genom att de har en egen 

specifik konst, hantverk, språk, traditionella roller och festivaler. Kulturen på 

öar är ofta särskiljande på grund av att de bryts sönder från en större del av 

det sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringarna på fastlandet 

(Canavan, 2016). Turister är sällan i kontakt med invånarna och är mer 
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intresserade av vad de ser på destinationen vilket resulterar i att de är mer 

intresserade i att se kulturen, mer än att uppleva den. En av anledningarna till 

det kan vara en bristande kommunikation mellan invånare och turister. Men 

turismen kan ha en negativ påverkan på kulturen då invånare och aktörer ser 

en ekonomisk vinning i turisternas intresse. Därför leder det till att kulturen 

anses mindre äkta och överdriven till vad kulturen faktiskt är. Men aktörerna 

väljer även att anpassa kulturen efter turisterna. Den typen av stil och 

arkitektur som är typiskt för destinationen och dess kultur försvinner. 

Byggnader, aktivitet och känslan av landet försvinner då aktörerna väljer att 

anpassa destinationen efter de turister som besöker platsen (Wall & 

Mathieson, 2006). Att kulturen påverkas positivt av turismen kan man se 

genom att den har format den lokala turismen genom relationerna mellan 

aktörer och turister. Aktörerna blir engagerade i att göra turismen bättre för 

dem och detta kan även bidra till att få en hållbar turismutveckling. Detta har 

även bidragit med många positiva effekter, såsom ömsesidigt lärande, 

kulturell väckelse och multikulturalism och lokala intressenters engagemang 

i turismbranschen (Canavan, 2016). 

 

3.2.3 Brott och säkerhet 

Det finns relativt lite litteratur om brott som är kopplade till turism, då det är 

svårt att basera data om brott till turism, eftersom de flesta undersökningar 

som genomförts är empiriskt baserade. Men trots det ser man positivt på den 

ökade turismen och den brottsstatistik som finns. Men trots den positiva 

synen på brott inom turistdestinationer uppfattar invånare på 

turistdestinationer att de attraherar kriminalitet. Enligt undersökningar visar 

sig turister unna sig på andra sätt än de normalt vis skulle göra i deras 

hemland som motstrider lagar, regler och normer. Under högsäsongen, då det 

finns som flest turister på en destination, anses det finnas större risk till brott 

mot turister (Wall & Mathieson, 2006).  I vissa fall handlar brotten som sker 

på turistdestinationen om det sociala. Kriminella övertygar sig att genom att 
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begå handlingar som stöld, inbrott och vandalism tar upp en social orättvisa 

som begåtts mot deras samhälle. De ser att turister spenderar mycket pengar 

på sin semester och de ser sig själva som ‘’Robin Hood’’ där de tar från de 

rika och ger till de fattiga. Detta sker ofta på de destinationer där det finns ett 

stort gap mellan de fattiga och de rika som ses som en symbol av 

turismindustrin (Pizam, 1999). Många av turistdestinationerna ligger i de 

fattiga områdena och som är bebodda av socialt missgynnade personer som 

lever utan elektricitet och rinnande vatten (Pizam, 1999). Men för att öka 

säkerheten för turister och invånare rycker samhället ut med stöd i form av 

fler aktiva och patrullerande poliser på destinationen (Wall & Mathieson, 

2006). Flera turistdestinationer har lagstiftningar som gör att brott mot 

turister anses vara ett allvarligt brott då brott mot dem kan skapa en orolighet 

mellan turister och att de då väljer att avstå från att besöka destinationen. 

Destinationerna har även speciella polisenheter som är tränade för att göra 

platsen säkrare för turister och assistera turismaktörerna med att förebygga 

brott genom olika säkerhets metoder. Många turismaktörer har även 

förbättrat sin säkerhet genom att träna sina anställda angående just säkerhet. 

Exempel på en förbättrad säkerhet är införskaffande av fler säkerhetskameror 

och striktare säkerhetsregler (Pizam, 1999). 
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4 Resultat 

 

I detta kapitel ges en introduktion till det empiriska fältet och vad som 

kännetecknar de två öarna, Paxos och Boracay. Därefter kommer 

undersökningens resultat att presenteras och tydligt förklaras av de enkäter 

som skickats ut till de som besökt öarna. 

 

4.1 Empiriskt fält  
4.1.1 Paxos - Grekland  

Paxos är en liten ö som ligger i Grekland, ungefär 14 kilometer från Korfu. 

Öns area är cirka 19 kvadratkilometer och är en av många öar i Grekland. 

Paxos huvudstad är Gaios och runt om staden finns det mindre byar såsom 

Lakkas och Logos. På ön bor det cirka 2300 permanenta invånare året om. 

För att ta sig till ön krävs det att man tar en båt eller färja, och tiderna för 

båtarna varierar från årstid till årstid. Under högsäsongen juni, juli och 

augusti går färjorna och båtarna i intervaller, men när turisterna börjar avta 

och det blir lågsäsong körs båtarna inte lika ofta som under högsäsong. I och 

med att det inte är lätt att ta sig till ön, så har Paxos lyckats hålla sig borta 

från den moderna massturismen. Hade det funnits en flygplats på ön så hade 

situationen sett annorlunda ut då möjligheterna att ta sig till och från ön hade 
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varit enklare. På ön hittar man olivträd och vingårdar, och tar man en 

båtutflykt runt om ön så hittar man de kända undervattensgrottor (Paxos-

Greece u.å).  

 

4.1.2 Boracay - Filippinerna  

Boracay är ungefär 9,7 kvadratkilometer till ytan och sträcker sig till sju 

kilometer lång. Det är en liten ö och för att ta sig till Boracay krävs det en 

båttur som tar ungefär 20 minuter från grannön Panaya (Carter, 2004). Det 

bor cirka 17 000 människor på ön permanent och de resterande människorna 

som befinner sig på ön är främst turister (Westin, 2018). Ön har ett specifikt 

område som är fyra kilometer långt med strand och shopping där det 

huvudsakligen bara är turister. Ön är välutvecklad gentemot turismen med 

aktiviteterna och restauranger. Boracays huvudgata ligger längst med 

stranden och det är där turisterna befinner sig till den största delen (Ong, 

Storey & Minnery, 2011).   

 

Boracay har inte alltid varit ett populärt resmål men under 1970-talet började 

det byggas hotell och andra mindre boenden. Bill Carter skrev 2004 att ön 

hade över 220 boenden för turister och då låg siffran redan på flera hundra 

semesteranläggningar (Carter, 2004). Idag ligger siffran på över 400 

semesteranläggningar (Arnaldo, 2018). Ett tydligt exempel på att Boracay 

har drabbats av massturism är den rådande mängden turister som anländer till 

ön. På bara tio år växte antalet anländande turister från ca. 600 000 turister år 

2008, till 2 miljoner turister fram till 2017 (Arnaldo, 2018).  

 

4.2 Svarsresultat 
Nedan kommer svarsresultaten från enkäten att presenteras i diagram. För att 

undvika upprepning har de olika resultaten för det två öarna sammanställts 

per fråga. För att det tydligt ska framgå vilka svar som tillhör vilken ö har de 

två öarna, Paxos och Boracay, fått varsin färg i diagrammen. Paxos har 
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färgen mörkgrön och Boracay har färgen Orange. På axeln till vänster ser 

man antalet respondenter som svarat.  Undersökningen visar att den större 

delen av respondenterna var kvinnor och att dessa var i åldern mellan 19 - 25 

år. 

 

 

Figur 2. Turistens upplevda trygghet på Paxos och Boracay enligt 

respondenterna, presenterat i procent där 0 är otryggt och 100 tryggt.  

 

Figur 2 visar hur den genomsnittliga upplevda tryggheten på Paxos och 

Boracay av de sammanställda svaren. På Paxos blev det genomsnittliga 

svaret av respondenterna 73% och på Boracay blev resultatet 91%. Alltså 

upplever respondenterna en större trygghet på Paxos än på Boracay 

  

Figur 3. Könsfördelningen mellan kvinnor och män inom arbetet upplevd av 

turisterna.  
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Figur 3 visar hur respondenterna upplever könsfördelningen mellan kvinnor 

och män i arbetet på de två öarna. Fler anser att det är mer jämställt inom 

arbetet på Boracay än på Paxos. Fler anser att det är mer jämställt än 

ojämställt men svaren visar även att en liten del anser att det inte alls är 

jämställt inom arbetet på öarna.  

 

 

Figur 4. Turismens påverkan på kulturen.  

 

Figur 4 visar hur respondenterna anser att turismen påverkat kulturen på de 

två öarna. Nästan alla av respondenterna anser att kulturen på Boracay har 

påverkats av turismen. På Paxos anser näst intill hälften att kulturen inte alls 

påverkats av turismen.  
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Figur 5. Olika sätt kulturen påverkas av turismen, presenterat genom olika 

svarsalternativ för respondenterna.  

 

Figur 5 visar på vilka sätt kulturen har påverkats av turismen där 

respondenterna har haft olika svarsalternativ att välja på och haft möjligheten 

att välja flera svarsalternativ. Om det funnits andra sätt än de svarsalternativ 

som fanns har respondenterna haft en möjlighet till att svara “annat”. 

Möjligheten till att hoppa över frågan har även funnits om respondenterna 

svara nej på föregående fråga.    

 

 

Figur 6. Turismens påverkan på levnadsstandarden hos lokalbefolkningen  

 

Figur 6 visar hur respondenterna anser att lokalbefolkningen fått en bättre 

ökad levnadsstandard i allmänhet på grund av den ökade turismen. Här 

presenteras resultaten i procent där 0 är ingen förändring och 100 är total 

förändring på grund av turismen.  
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Figur 7. Gästfriheten på öarna.  

 

Figur 7 visar hur respondenterna upplever att öarna välkomnar turister som 

besöker Paxos och Boracay. På frågan har alla som svarat och som besökt 

Paxos svarat ja. Likaså på Boracay. Alltså var det ingen av respondenterna 

som upplevde en negativ gästfrihet på öarna.  

  

Figur 8. Kulturkrockar.  

 

Figur 8 visar hur respondenterna upplever en kulturkrock mellan turister och 

lokalbefolkningen. Respondenterna gav olika svar beroende på vilken ö de 

besökt. Ungefär hälften av respondenterna som besökt Paxos upplevde en 

kulturkrock medans de respondenter som besökt Boracay inte upplevde en 

kulturkrock alls.  
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Figur 9. Kulturella aktiviteter som ett lockbete för turister.  

 

Figur 9 visar hur respondenterna anser att öarna använder sig av kulturella 

aktiviteter för att locka till sig turister. Svaren på denna fråga skiljer sig olika 

beroende på vilken ö respondenterna besökt. Ungefär alla respondenter som 

besökt Paxos ansåg att ön använder sig av kulturella aktivitet för att locka till 

sig besökare. De respondenter som besökt Boracay ansåg hälften att de inte 

använder sig av kulturella aktiviteter.  

 

Avslutningsvis går det att se att den största delen av respondenterna var 

kvinnor och att de flesta var i åldern mellan 19 - 25. Den största delen av 

respondenterna har besökt Boracay, vilket är där undersökningen också visar 

på att den sociala hållbarheten påverkas mest av turismen. 
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5 Diskussion & slutsats 

 

I detta kapitel kommer en diskussion kring resultatet att tas upp. Hur 

resultatet kan kopplas till det empiriska fältet och tidigare forskning för att 

sedan avsluta med att besvara forskningsfrågan. Även problem som uppstod 

under tiden studien utfördes och de problem forskningsinstrumentet 

medförde kommer att diskuteras.  

 

5.1 Problem med bristande informationstillgänglighet 
5.1.1 Problem med enkätundersökningen  

Datainsamlingen i studien bestod av en enkätundersökning. Vid starten av 

studien väljer man metod för sin datainsamling och det finns olika sätt man 

kan välja att samla in data på, och intervju är en sådan metod utöver 

enkätundersökning (Åsberg, 2001). Anledningen till att vi bara valde en 

enkätundersökning är för att data till studien skulle vara lättare att nå och 

även lättare att nå ut till en större population än om vi hade valt att intervjua 

personer som besökt öarna, Paxos och Boracay. Eftersom undersökningen 

genomförs via ett besöksperspketiv togs slutsatsen i början av studien att 

genom att skapa en online enkätundersökning ansåg vi att svarsresultaten 

skulle bli större. Medvetenheten om konsekvenserna att nå ut till urvalet 

fanns då urvalet var stort men tillgängligheten var däremot svårare. 

Svarsresultaten blev mindre än vad som var räknat på. Medvetenheten om att 

ett urvalsfel hade skett fanns där när svarsresultaten presenterades. Ett 

urvalsfel uppkommer när undersökningen bara bygger på svar från ett urval 

personer och inte från hela befolkningen (statistiska centralbyrån, u.å). Men 

eftersom studien undersöks genom ett besöksperspektiv ansåg vi att vårt 

urval var det mest relevanta för vår studie, men nu när svaren är analyserade 

och räknade så har vi insett att vi hade kunnat se det ur fler perspektiv än ett 

besökperspektiv för att bredda urvalet och få mer svarsresultat, och genom 
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att diskutera vårt sätt och samla in data hade vi även kunnat bredda hur vi 

skulle samla in data och då kunnat välja intervju som en metod. Vid starten 

av studien ansågs inte det tillräckligt.  

 

5.1.2 Bristande informationstillgänglighet 

Under studiens gång, har det visat sig finnas en varierande 

informationstillgång om öarna Boracay och Paxos. Det var svårt att få fram 

vetenskapliga fakta om Paxos, då vi inte kunde hitta några artiklar som var 

skrivna. Mestadels av informationen som fanns om ön kom antingen från 

bloggar, Wikipedia eller researrangörernas hemsidor i form av reklam. 

Däremot fanns det mer fakta om Boracay och det är många vetenskapliga 

artiklar som har skrivits om konsekvenserna av massturismen. 

Informationstillgängligheten försvårade studien då vi inte hitta lika mycket 

information om platserna. Anledningen till varför det inte finns lika mycket 

information om Paxos kan bero på att det är en mindre populär ö som inte 

har samma antal turister per år. Vi antar att nedstängningen av Boracay har 

lett till att fler forskare skrivit om ön och dess situation. Främst för att visa 

hur det kan gå ifall massturismen är okontrollerad och vad som kan hända 

om aktörerna inte tar sitt ansvar. 

 

5.2 Social hållbarhet på Paxos och Boracay 

Nedan är begreppet social hållbarhet uppdelat i tre kategorier för att 

förtydliga resonemang och analysen av de svar enkäten resulterat i relaterat 

till den teori och empiri som presenterats i tidigare kapitel.   

 

5.2.1 Samhället på Paxos och Boracay 

I enkäterna förekommer det frågor som är förknippade med samhället och 

hur lokalbefolkningen påverkas av turismen. Här nedan diskuteras de olika 

resultaten inom samhället och hur det kommer sig att vi har fått dom svaren 
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vi fick.  

 

Paxos 

Som tidigare nämnts är Grekland generellt är ett land som har många 

besökare varje år och längst kusterna har stora hotellanläggningar byggts. 

Det har inte bara lockat till sig turister, hotellen har också lockat till sig 

arbetskraft från landsbygden. Detta har gjort att ekonomin på landsbygderna 

har försvagats genom åren. Problemet med detta har blivit att lokala råvaror 

har minskat och man har börjat importerat mer inhemska produkter. För att 

motverka denna onda spiral har ekoturism och alternativ turism blivit allt 

mer populärt. Att välja resor som ligger på landsbygden eller att stötta öar 

gör att lokalbefolkningen i sin tur får en bättre levnadsstandard (Pramanik & 

Ingkadijaya, 2018) (Smith, 2011). Lokalbefolkningen bjuder in turister till 

sin kultur, och ur ett samhällsperspektiv kan det ses som att ge och ta. 

Information ges i utbyte av ekonomiska medel. Detta gynnar samhället 

socialt och ekonomiskt då fler arbetstillfällen skapas och ekonomin gynnas 

(Wall & Mathieson, 2006), (Pramanik & Ingkadijaya, 2018), (Canavan, 

2016). Detta gäller även för Paxos. Det genomsnittliga svaret vi fick från 

respondenterna angående frågan om ökad levnadsstandard på ön Paxos blev 

ungefär 68 % (se figur 6). Att levnadsstandarden har blivit bättre på grund av 

turismen är inte omöjligt. Som tidigare nämnts försörjer sig 

lokalbefolkningen på fisket, olivodlingarna och turismen (wikipedia, 2014) 

(nastaaventyr, 2016). Skulle turismen försvinna från ön skulle 

lokalbefolkningen bara ha fisket och olivträden att livnära sig på vilket skulle 

medföra stora förändringar i ekonomin.  

 

 

Den sociala hållbarheten ger ett samhälle en känsla av gemenskap och 

engagemang och i framtiden kan samhällen skapa en bättre social respekt 

genom att människor får mer förtroende, mer deltagande och mindre 
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ojämlikheter än dagens samhälle (Lehtonen, 2004).  I enkäterna ställde vi en 

fråga om hur respondenterna upplevde att arbetsfördelningen såg ut mellan 

kvinnor och män på öarna. I figur 3 syns resultatet för Paxos och det visar att 

ungefär 34 % tycker att det är jämställt, och ungefär 34 % som tycker att det 

är en ganska jämställd arbetsfördelning. De resterande svarade att dom inte 

vet eller att dom inte tycker det är jämställt. Om vi utgår från resultatet vi fått 

in, verkar det som att män och kvinnor arbetar ungefär lika mycket. Att 

arbetsfördelningen är jämställdare idag än vad den var förr beror på många 

faktorer och en av faktorerna är att det har skett en övergång från att det är 

kvinnan som är hemma med familjen medan mannen jobbar, till att båda 

jobbar och tar hand om familjen och hemmet. Samhället har förändrats på så 

vis att båda parterna jobbar och i vissa fall vill göra karriär. Det krävs en 

balans mellan familjen och jobbet. Dessa förändringar har också påverkat 

männens roll i samhället, eftersom parterna nu måste dela på ansvaret för 

barnomsorg (Giannikis & Mihail, 2011). Ett samhälle där både män och 

kvinnor arbetar anser vi är bra då alla, oavsett kön, ska få chans att göra det 

den vill och skapa sig en karriär. Det är en trygghet att kunna skapa sig sin 

egen grund som man kan stå på ifall det skulle bli en situation då man får 

klara sig själv. Det är även en fördel för samhället ifall båda parterna jobbar, 

då mer skatt betalas, vilket är en grundförutsättning för en fungerande välfärd 

(Carlgren, 2018) (Pramanik & Ingkadijaya, 2018). Som tidigare nämnts i den 

tidigare forskningen, att turismen bidrar till fler arbetstillfällen (Wall & 

Mathieson, 2006), kan det vara en bidragande faktor till den ökade 

jämställdheten på arbetsmarknaden. När fler arbetstillfällen skapas ropar 

marknaden efter mer arbetskraft vilket har lett till att kvinnor och män måste 

arbeta mera.  

 

Boracay 

Social hållbarhet är en utveckling som är förenlig med det civila samhällets 

utveckling och gynnar den miljö som leder till en förenlig samlevnad av 
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kulturellt och socialt i olika grupper, samtidigt som man uppmuntrar social 

integration med förbättringar i kvaliteten av livet för alla delar av 

befolkningen (Missimer, 2013). Det genomsnittliga svaret vi fick på frågan 

ifall lokalbefolkningens levnadsstandard hade blivit bättre på grund av 

turismen, svarade 83% ja (se figur 6). Med tanke på att ön har tagit emot 

ungefär två miljoner besökare per år, så har lokalbefolkningen kunnat livnära 

sig på turismen (Storkaas, 2018). Alla turister som kommer till ön ska ha 

någonstans att bo och äta, sen vill turister gärna göra aktiviteter och uppleva 

platsen de har kommit till, vilket har gjort att en helt ny arbetsmarknad har 

vuxit fram (Ivarsson, 2018). Arbetsmarknaden som har vuxit fram inom 

turistnäringen har gjort att Boracay har blivit en allt mer attraktiv plats att 

arbeta på.  Detta har gjort att det har blivit en konkurrens om jobben mellan 

lokalbefolkningen och migranter som kommer från andra delar av 

Filippinerna och det har skapats en spänd relation mellan parterna. 

Majoriteten av dessa “nya” migranter är muslimer som kommer från 

Mindanao som ligger i södra Filippinerna. De arbetar främst som 

leverantörer och byggnadsarbetare, men trots att de arbetar så uppfattar 

Boracays lokalbefolkning dom som “samhällsproblem”. Lokalbefolkningen 

har beskyllt de arbetande migranterna som kommit till ön, för att skita ner då 

de anses sakna kunskap om renhållning. Migranterna har också beskyllts för 

att de tar deras jobb och sen åker iväg med pengarna de tjänar till andra öar 

och att de inte betalar skatt. Det är en ekonomisk fördel ifall pengarna 

stannar kvar på ön då det gynnar det lokala samhället. Det har också varit 

mycket konflikter angående resurserna på ön. När fler människor kommer till 

ön så delas samma mängd resurser upp på fler människor. Resurser såsom 

vatten, sjukvård, utbildning och landområden blir därmed ännu mer 

begränsade (Ong, Storey & Minnery, 2011). En av anledningarna till att det 

blivit en spänd relation mellan migranterna och lokalbefolkningen kan 

relateras till det Cheng och Homer (2015) nämner om platstillhörighet, men 

även det Missimer (2013) beskriver om social integration som även nämnts 
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tidigare i studien. Den sociala hållbarhetens utveckling i samhället är en 

grund till att nya grupper ska kunna samleva med lokalbefolkningen. Detta 

för att upprätthålla en god kvalitet i livet för befolkningen. Men detta har inte 

Boracay lyckats med när det kommer till nya grupper som anländer till ön 

vilket i sin tur har gjort det spänt mellan befolkningen. Även en minskad 

känsla av platstillhörighet gör att nya grupper av människor kan känna ett 

utanförskap vilket gör att förhållningssättet till destinationen blir sämre och 

därmed, som i detta fallet, migranterna väljer att inte bry sig om till exempel 

renhållning som nämns och lokalbefolkningen känner inte att de accepterar 

deras ön (Cheng & Homer, 2015) (Missimer, 2013).  

 

Eftersom att turismen påverkar samhällets överlevnad genom till exempel 

minskad arbetslöshet bringar det en förbättrad levnadsstandard för 

lokalbefolkningen och därmed kan infrastrukturen förbättras vilket gör att 

utsatta platser såsom öar blir mindre utsatta (Wall & Mathieson, 2006).  När 

ön stängdes för besökare blev ungefär 1700 verksamma personer inom 

turismnäringen hårt drabbade. Levnadsstandarden som lokalbefolkningen 

byggt upp tillsammans med migranterna, blev i och med avstängningen 

sämre. Hotell, affärer och infrastruktur brukas mindre vilket resulterar i 

mindre intäkter (Ivarsson, 2018).  Om turistindustrin är engagerad i de 

förändringar som sker och förstår meningen med ändringarna kan de anpassa 

sig och offra en mer hållbar service (Smith, 2017). Ur ett samhällsperspektiv 

kan denna förändring både vara positiv och negativ, det som är negativt är att 

det påverkar ekonomin både på de som var turist aktörer och 

lokalbefolkningen men det positiva är att ön kommer bli mer hållbar 

(Pramanik & Ingkadijaya, 2018). 

 

I figur 3, redovisas det sammanställda svaren på frågan om könsfördelning 

inom arbetet. De allra flesta, cirka 56 %, anser att det är ganska jämställt 
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mellan könen. Det är positivt att Boracay har det jämställt, men om man ska 

tolka hur det sett ut i praktiken tidigare år så har det inte alltid varit så. Enligt 

Ong, Storey & Minnery (2011) har statusen för kvinnor inom arbetet på 

Boracay blivit högre tack vare en ökad turism. Att kvinnor fått en högre 

status på arbetsmarknaden tack vare turismen går även att koppla till den 

forskning som finns, att turism är en bidragande faktor till ett högre tryck på 

arbetsmarknaden (Wall & Mathieson, 2006). Turismen har gjort att det har 

blivit fler arbetsmöjligheter för kvinnor, vilket har lett till att dom har blivit 

mer ekonomiskt självständiga (Pramanik & Ingkadijaya, 2018). Ong, Storey 

& Minnery (2011) utförde en studie där de frågade lokalbefolkningen och 

aktörer om hur dom upplever jämställdheten inom arbetet. Respondenterna 

svarade att de tycker att det är mer jämställt idag än vad det var förr innan 

turismen fanns på ön. De menar också att det inte är ovanligt att en kvinna 

har högre position än en man inom den privata sektorn på Boracay.  

 

 

5.2.2 Kultur på Paxos och Boracay 

I enkäterna finns det frågor om kultur och hur den anses ha påverkats av 

turismen. Här nedan diskuteras de olika resultatet inom kulturen och hur det 

kan komma sig att vi fick dom svaren vi fått. 

 

Paxos 

Svaren vi fick angående förändringar inom kulturen på Paxos var varierande. 

Det flesta svarade att de tyckte att turismen påverkade öns kultur på så vis att 

matalternativ från andra länder förekommer på menyer, lokala normer kan 

undvikas och ritualer är inte lika viktiga längre (se figur 5). Att hitta nya 

tillvägasätt att locka till sig turister kan vara svårt, men något som är enklare 

är att bjuda in turisterna till sin egen kultur i form av till exempel 

olivprovning. Då finns redan resurserna på platsen och turisterna får vara 

med om något som ger dom en inblick i den lokala kulturen. Under 
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aktiviteterna blir det också ett naturligt möte mellan turister och 

lokalbefolkningen (Canavan, 2016), (Wall & Mathieson, 2006).   

 

Varje land har en unik kultur och denna kultur skiljer sig från plats till plats. 

Att skapa aktiviteter där kulturen är i centrum är något många platser gör 

vilket förklaras i tidigare kapitel. Det kan vara för att visa turisterna sin 

kultur, för att informera, skapa arbetstillfällen och skapa en bättre ekonomi. 

Turister som kommer till en plats för första gången ser allt med nya ögon, 

och ser det unika med platsen. Medan de som jobbar med turismen ser detta 

som ännu en våg av turister som vill uppleva deras kultur.  

 

Som tidigare nämnts så finns det både negativa och positiva aspekter med att 

blanda kultur och turistattraktioner (Canavan, 2016).  Men av de svar vi har 

fått in angående frågan om kulturkrock på Paxos så har de flesta svarat att de 

inte upplever det (se figur 8). Alla som svarade på enkäten kände sig också 

välkomna av öns lokalbefolkning (se figur 7). Detta är ett tecken på att det 

kan vara bra att ha aktiviteter som är förknippade med kulturen för att skapa 

autenticitet. Besökarna får en känsla av den lokala kulturen vilket gör att de 

blir mottagna in i deras vardag så att de inte känner sig som främlingar på 

platsen (Ram et.al, 2016), (Canavan, 2016). När naturliga möten skapas och 

turisterna upplever kulturen som äkta kan det relatera till, som nämnts 

tidigare, hur viktigt det är att turisterna känner en platstillhörighet eftersom 

platstillhörighet bidrar till en större kunskap om en plats och även respekt 

gentemot destinationen vilket i sin tur kan bidra till att kulturen på 

destinationen inte förstörs (Cheng & Homer, 2015). Som tidigare nämnts är 

det även viktigt att hitta en balans mellan kultur och turismen för att behålla 

en hållbar kulturutveckling. Detta kan vara en viktig orsak till att kulturen på 

ön inte känns oäkta och fel framhävd från turistaktörenas sida. (Wall & 

Mathieson, 2006).  
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Boracay 

Många av respondenterna anser att turismen har påverkat kulturen på 

Boracay (se figur 4).  Ungefär 90 % svarade ja och det är många som tycker 

att det är maten framför allt som utmärker det (se figur 5). Boracay är ett 

tydligt exempel på hur en plats kan förändras om det kommer för många 

turister, både positivt och negativt. När det kommer många turister från olika 

länder så är det viktigt att möta deras förväntningar (Canavan, 2016). Det kan 

göras genom att erbjuda dom den mat de förväntar sig och därmed orsaken 

till varför det är många internationella maträtter på menyerna. Ibland avgör 

matkulturen ifall man besöker en destination eller inte, och ibland kan det bli 

en besvikelse (Getz & Robinson, 2014). Det händer att turister väljer mat på 

sin semester som de känner till och vet med säkerhet att de kommer 

uppskatta den (Hall, 2003).  

 

 

Boracays kultur kan kopplas till de aktiviteter som ön erbjuder såsom 

dykning, strandfester, vattenaktiviteter och matresor (Valdeavilla, 2018). 

Kulturen har förändrats då strandfester inte längre kommer vara tillåtna och 

inte heller vattenaktiviteter, dessa aktiviteter är det som lockat flest turister 

tidigare. Filippinernas turistminister Ramon Jimenez, hoppas att det nya 

Boracay ska bli början på en kultur av hållbar turism i landet (TT, 2018). 

Även om kulturen ändras behöver inte det påverka turismen negativt, om 

turistindustrin är engagerad i de förändringar som sker och förstår meningen 

med ändringarna kan de anpassa sig och offra en mer hållbar service (Smith, 

2017).  

 

På dom flesta destinationer finns det aktiviteter som är förknippade med den 

lokala kulturen. I enkäten frågade vi ifall respondenterna anser ifall det finns 

många sådana aktiviteter på Boracay. Svaren vi fick in var varierande. Det 

var ungefär 38 % som svarade ja, 50 % svarade nej och de resterande svarade 
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att dom inte visste (se figur 9). Filippinerna generellt har många aktiviteter 

där kulturen är inblandad. Till exempel kan man hitta olika typer av 

kulturdansshower, tuppfäktning och matlagningskurser (visitorcom, u.å) 

(Schibbye, 2010). I och med att hälften av respondenterna svarade nej på 

frågan så verkar det inte som att Boracay har så många aktiviteter som är 

kopplade till kulturen, åtminstone inte som lockar till sig turister. Sen beror 

det också på vilket syfte våra respondenter var på ön och vad de har för 

intressen när de är ute och reser. Vissa människor besöker destinationer för 

att vila och ta det lugnt, andra åker för att uppleva kulturen och så finns det 

dom som åker till platser för att göra en specifik aktivitet såsom dykning. Vi 

antar att det kan bero på att turisterna som kommer till ön, kommer dit för att 

sola och bada. Intresset för att vara kulturella på något vis är inte så högt om 

man jämför med till exempel Paxos. De flesta aktiviteter som finns på 

Boracay är dagsutflykter med båt, klipphoppning och vattenaktiviteter såsom 

dykning (Kvarnkullen, 2014) (visitorcom, u.å). Utöver det som nämnts ovan, 

så har Boracay ett generellt svagt kultursamhälle. Allt som har med den 

lokala kulturen att göra, har också att göra med att tjäna pengar (Pramanik & 

Ingkadijaya, 2018). Ong, Storey & Minnery (2011) har gjort en studie där de 

intervjuar lokalbefolkningen och olika aktörer på Boracay angående kulturen 

på ön. Många av respondenterna är skeptiska ifall det ens finns en kultur på 

ön, några menar att all kultur som finns, i form av konst, inte ens kommer 

från Boracay, utan det är importerat från andra länder, som till exempel 

Indonesien. Andra tycker att det är tack vare turismen som traditionerna lever 

kvar och upprätthåller en kulturell mångfald. Traditionella festivaler som 

annars inte hade varit så uppmärksammade, har med hjälp av turismen blivit 

något stort att fira. En av dessa traditionella festivaler är Ati-Atihan 

Festivalen som äger rum i januari varje år (Ong, Storey & Minnery, 2011). 

Boracay är ett tydligt exempel på hur turismen påverkar kulturen negativt. 

Boracay har ofta försökt att tjäna pengar på sin kultur. Detta kan i sin tur ha 

lett till att turister inte upplevt en äkthet på destinationen. När besökare inte 
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väljer att faktiskt uppleva den kultur som finns på platsen bidrar det till en 

okunskap om destinationen. En okunskap kan ha en negativ påverkan på 

destinationen då turister väljer att leva på sitt egna sätt och inte respekterar 

den kultur som redan finns. Som nämnts tidigare kan denna okunskap om 

platsen leda till ett mindre hållbart levnadssätt hos turisten (Cheng & Homer, 

2015) vilket kan vara en av orsakerna till att Boracay är en ö som förstörts av 

massturismen.  

 

5.2.3 Brott och säkerhet på Paxos och Boracay  

Brott och säkerhet är en fråga i enkäterna som ställts till respondenterna. 

Nedan kommer en diskussion föras hur besökare på Paxos och Boracay 

upplever sin egna säkerhet på öarna.  

 

Paxos  

Den sociala hållbarheten arbetar med samhället på ett sätt där mänskliga 

rättigheter uppfylls som till exempel, hälsa, trygghet och rättigheter 

(Missimer, 2013). På Paxos var det 91% av respondenterna som ansåg att de 

kände sig trygga på ön (se figur 2). Eftersom säkerheten vanligtvis ökar inom 

antal av polisstyrkan på högsäsonger på turistdestinationer är det 

förmodligen en bidragande faktor till att besökare på Paxos anser att 

tryggheten är stark (Wall & Mathieson, 2006). Men eftersom frågan inte 

specificerar om besökarna känner sig trygga på Paxos under hög eller 

lågsäsong är det svårt att avgöra vad som kan bero på den upplevda 

tryggheten på ön. Paxos är en ö som har näst intill inga besökare alls under 

lågsäsongen och vi kan då bara anta att respondenterna syftar till högsäsong. 

Brott är något som inte är känt på Paxos. Narkotikabrott i Grekland är något 

som straffas hårt i landet. Detta gäller även ute på öarna runt om (embassy of 

sweden, 2018). Även andra brott som våld och stölder är inget som 

kännetecknar ön. Då Paxos är en intim, liten och till största delen orörd ö är 

förmodligen kriminalitet inget som nått ön än. Eftersom ön är så pass intim 
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och besökare känner sig välkomnade på ön av invånare är det också en 

bidragande faktor till att turister känner sig trygga på platsen. Figur 7 visar 

hur respondenterna ställer sig till hur vidare det är okej eller inte att undgå 

normer och regler. I resultatet kan man se en distinkt skillnad mellan Paxos 

och Boracay. Endast en respondent ansåg att det är okej att undgå normer 

och regler. På så sätt kan man förstå hur strikt lokalbefolkning och turister 

ser på de lagar som finns. De stora turistströmmarna har inte nått Paxos på 

samma sätt som på Boracay vilket också kan vara en bidragande faktor till att 

lagar och regler fortfarande följs. När det blir överbefolkat kan det finnas risk 

till att det är svårt för samhället att lagföra och upprätthålla ordning på 

destinationerna, vilket gör att det finns risk till ökad kriminalitet både bland 

turister och lokalbefolkningen (Wall & Mathieson, 2006). Då Paxos är en 

liten ö där nästan alla invånare är engagerade inom turismnäringen gör det att 

klasskillnader mellan invånarna inte syns tydligt. De flesta arbetar med att få 

fler turister till att besöka och uppleva ön. Som tidigare nämnts är skillnaden 

mellan de fattiga och rika på attraktiva destinationer ett motiv till kriminalitet 

(Wall & Mathieson, 2006). Detta kan alltså vara en bakomliggande orsak till 

att turister på Paxos känner sig trygga, även den uppleva gästfriheten på ön.   

 

 

Boracay  

En likadan fråga gällande tryggheten på Paxos ställdes också till de som 

besökt ön Boracay (se figur 2). Efter att Boracay stängdes ner för turister 

öppnades ön igen 26 oktober 2018, men ön får bara ta emot max 6000 

besökare samtidigt och nya lagar och regler har införts (Storkaas, 2018). Att 

nya lagar och regler införts kommer förmodligen bara ge ön fördelar. 

Tidigare har det funnits regler som till exempel att det rår rökförbud på 

stranden, men det är en av de nya regler som inte följts. I enkäten är det cirka 

55 % av respondenterna som har svarat att det är okej som turist att undgå 

normer och regler. En bakomliggande orsak till det förhållningssätt turister 
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har till de lagar och regler som finns kan vara den kraftiga strömmen av 

turister som ständigt ökat genom åren (Arnaldo, 2018). Wall & Mathieson 

(2006) nämner att oftast är den största orsaken till att lagar och regler inte 

efterföljs är den ökande mängden av turister som reser till turistdestinationer. 

På Boracay har en ökad kriminalitet vuxit fram i takt med en ökad turism. 

Prostitution, ficktjuvar och organiserade brottsliga nätverk är några av de 

problem som finns på ön (Ong, Storey & Minnery, 2011). Anledningen till 

att prostitution kan bli ett problem på destinationer, är för att turister ofta få 

ett förändrat beteendemönster på semestern som även (Wall & Mathieson, 

2006). De gör saker som de normal sett inte skulle göra hemma (Pramanik & 

Ingkadijaya, 2018). Ong, Storey & Minnery (2011) skriver att det är 

mestadels den yngre målgruppen av människor som utför kriminella 

handlingar och att lokalbefolkningen inte anser att ön är lika säker som den 

var tidigare innan turismen tog fart. I Ong, Storey & Minnery (2011) studie 

genomfördes flera intervjuer med lokalbefolkningen och en av 

respondenterna menar att förr kände befolkningen varandra och det var 

enklare att veta vilka som befann sig på ön. Idag är befolkningen betydligt 

större, vilket har lett till att det är svårt att veta vilka som befinner sig på ön, 

och att det har medfört att det har blivit enklare att komma undan med brott 

än vad det var tidigare. Nu upplever lokalbefolkningen att de måste vara mer 

försiktiga på nätterna och den familjära känslan som en gång fanns på ön är 

borta (Ong, Storey & Minnery, 2011). Det går alltså se ett tydligt samband 

mellan Boracay och en förhöjd risk för kriminalitet när fler turister besöker 

en destination. Det kan handla om att de kriminella begår handlingar som 

stöld, inbrott och vandalism för att de vill ta från de ‘’rika’’ turisterna och ge 

till de ‘’fattiga’’ lokalbefolkningen (Pizam, 1999), här finns en tydligen 

koppling till det som nämnts tidigare. Att kriminalitet ofta uppstår när 

klasskillnaderna blir tydligare (Pizam, 1999). Men trots det känner sig 

besökare på Boracay trygga på ön. Cirka 70 % (se figur 2) av respondenterna 

anser att de känner sig trygga på ön. Anledningar till den upplevda 
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tryggheten på Boracay kan vara att man som turist är ett mer utsatt offer för 

kriminaliteten, med brott såsom rån och stölder. Men eftersom polisstyrkan 

och säkerheten under turismens högsäsong ökar gör att besökarna känner ett 

skydd just för att de är turister (Wall & Mathieson, 2006). Att en turistö som 

förknippas med brott är även negativt för den (Pizam, 1999). Det skapas lätt 

negativa rykten och påverkar då word of mouth. Negativ word of mouth kan 

göra att turister slutar resa till destinationen vilket aktörerna på en destination 

vill undvika (Phillips, W. J., m fl, 2013). Detta kan vara en av de 

bakomliggande orsakerna till den upplevda tryggheten på ön trots den ökade 

brottsligheten. När turister anländer till ön hamnar dem i en slags bubbla 

vilket gör att de inte ser den pågående kriminaliteten på samma sätt som 

lokalbefolkningen gör och då inte upplever någon otrygghet på platsen. När 

kameraövervakning och säkra brand och inbrottslarm finns uppsatta kan även 

det skapa en trygghet. Som Pizam (1999) nämner och som även tidigare 

nämnts i tidigare kapitel, är turistaktörerna på destinationerna mer 

välutrustade med säkerhetsrutiner i förebyggande syften.  

 

 

5.3 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka på vilka sätt den sociala 

hållbarheten påverkas av turism genom ett besöksperspektiv. För att 

förtydliga på vilka sätt den social hållbarheten påverkas har en komparation 

av Paxos och Boracay gjorts. Studien har resulterat i att den social 

hållbarheten påverkas både negativt och positivt av turismen på både Paxos 

och Boracay. Den ö som har påverkats mest negativt är Boracay på grund av 

en okontrollerad massturism. För att komma till ön får man ta ett flyg eller 

åka med båt då ön är separerad från fastlandet. I och med att det är 

komplicerat att ta sig ut dit, så har kanske många potentiella besökare valt en 

annan destination istället, om det fanns en anslutande bro till ön Då hade 
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antagligen besökssiffrorna varit högre och den ohållbara situationen skulle ha 

brutit ut tidigare än den gjort. I Paxos situation så hade det kanske till och 

med varit positivt ifall det fanns en anslutande bro till fastlandet då de vill ha 

en ökad, men hållbar turism. Det går att spekulera mycket kring hur öarna 

hade haft det om det fanns fler eller färre transportresurser. De vi kan 

konstatera är att båda öarna är mer eller mindre beroende av turismen och för 

att få det hållbart krävs det att alla hjälps åt. Turisterna måste ta sitt ansvar 

och respektera lagar och regler som finns. Medan aktörerna måste ta sitt 

ansvar gällande regler kring renhållningen, säkerhet och allt det som har att 

göra med deras ansvarsområden. Svaret på frågeställningen blir således att 

turismen har, på flera sätt, en tydlig inverkan på den sociala hållbarheten. 

 

Avslutningsvis kan vi med den rådande bristande informationstillgänglighet 

som uppstod angående Paxos kan vi bara anta, med hjälp utav 

undersökningen, att den sociala hållbarheten påverkas av turismen. Men med 

den undersökning som gjorts på Boracay kan vi fastställa, med hjälp av 

vetenskapliga undersökningar, konstatera att den social hållbarheten på ön 

påverkas tydligt av turismen. 

 

5.4 Framtida studier 

Genom studiens gång och genom det resultat som studien kom fram till, har 

vi kunnat reflektera över hur turisterna ser på samhället, kulturen och på brott 

och säkerhet på Paxos och Boracay. Studien fastställer att den social 

hållbarheten påverkas av turismen på attraktiva destinationer och även hur 

den påverkas av turismen. För vidare studier ser vi därmed en möjlighet att 

studera den sociala hållbarheten mellan besökare och aktörer. Genom att 

studera hur aktörerna på destinationen arbetar med den sociala hållbarheten 

och vem som bär ansvaret för att upprätthålla en social hållbarhet och hur 

arbetet sker för att motverka en negativ påverkan. Vid en eventuell 
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fördjupning av vår studie kan man besöka destinationerna för att få en bättre 

uppfattning av platserna och därmed studera besökarnas förhållningssätt till 

den sociala hållbarheten.  
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Åsberg, R. (2001). Ontologi, epistemologi och metodologi, En kritisk 
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkätfrågor  

Social hållbarhet på Boracay  

1. Ålder?  

 

2. Vad identifierar du dig som?  

 

3. Hur upplever du tryggheten på Boracay?  

 

4. Hur tyckte du könsfördelningen såg ut mellan män och kvinnor inom 

arbetet? 

 

5. Ansåg du att kulturen på ön påverkats av turismen? 

 

6. Om du svarade ja på föregående fråga, hur har kulturen påverkats? 

(Flervalsfråga) 

a) Matalternativ från övriga världen 

b) Det är okej att undgå normer och regler 

c) Stoltheten över kulturen hos lokalbefolkningen har förändrats  

d) Symbolers värde har minskats  

e) Ritualer är inte längre lika värdefulla 

f) Annat 

 

7. På vilket sätt anser du att turismen påverkar lokalbefolkningens 

levnadsstandard i allmänhet? 

 

8. Kände du dig som turist välkommen på ön? 
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9. Upplevde du att ön använde sig av kulturella aktiviteter för att locka 

till sig turister? T.ex. tuppfäktning 

 

10. Upplevde du en kulturkrock på Boracay? 
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Bilaga 2  

Enkätfrågor  

Social hållbarhet på Paxos  

1. Ålder?  

 

2. Vad identifierar du dig som?  

 

3. Hur upplever du tryggheten på Paxos?  

 

4. Hur tyckte du könsfördelningen såg ut mellan män och kvinnor inom 

arbetet? 

 

5. Ansåg du att kulturen på ön påverkats av turismen? 

 

6. Om du svarade ja på föregående fråga, hur har kulturen påverkats? 

(Flervalsfråga) 

g) Matalternativ från övriga världen 

h) Det är okej att undgå normer och regler 

i) Stoltheten över kulturen hos lokalbefolkningen har förändrats  

j) Symbolers värde har minskats  

k) Ritualer är inte längre lika värdefulla 

l) Annat 

 

7. På vilket sätt anser du att turismen påverkar lokalbefolkningens 

levnadsstandard i allmänhet? 

 

8. Kände du dig som turist välkommen på ön? 
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9. Upplevde du att ön använde sig av kulturella aktiviteter för att locka 

till sig turister? T.ex. olivprovning 

 

10. Upplevde du en kulturkrock på Paxos? 

 

 


