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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Migranters syn på massturism;  

En fallstudie av Barcelonas stadskärna. 

Ämne:   Turismvetenskap  

Författare:   Ida Verde  

Handledare:  Thomas Karlsson 

Examinator:  Hans Wessblad 

 
  

Nyckelord:  Massturism, Barcelona, Katalonien, migranter 

 

Forskningsfrågor:   Hur upplever migranter massturismen i Barcelonas stadskärna och 

vilken plats i samhället anser sig migranterna ha? 

 

Syfte:  Att undersöka migranters förhållningssätt till massturism i 

Barcelonas stadskärna. 

 

Metod:  En hermeneuetisk ansats har legat som grund till studien. 

Insamlingen av empiriskt material har gjorts via 15 webb-baserade 

intervjuer med personer med icke-spansk nationalitet. Samtliga var 

boende eller före detta boende i den centrala stadsdelen  

Ciutat Vella. 

 

Slutsats:  Turismutvecklingen i Barcelona har direkt påverkan på 

migranternas vanor och rutiner. Intervjupersonerna i denna 

undersökning kämpar för att finna sin plats i staden, men ser sig 

själva som Barcelonabor snarare än lokalbor. Deras grad av 

irritation och/eller acceptans gentemot turismen har direkt 

koppling till bostadens distans till centrum samt till huruvida 

respondenterna har/hade ett jobb inom turismsektorn eller ej. 

Turismen i sig upplevs dock inte som negativ; endast effekterna av 

den. 
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Definitioner  

Samtlig text i detta arbete kommer utgå från följande definitioner: 

 

· Migranter 

Personer som emmigrerat från sitt hemland och således immigrerat till ett annat land, i 

detta fall till Katalonien, Spanien. De är inte är födda i Spanien och bor/har bott 

tillfälligt eller permanent i landet. De har migrerat utan att de blivit tvingade på grund 

av att faktorer såsom krig påverkat deras beslut.  

 

· Spanjorer 

Invånare i Spanien. På grund av det politiska läge- och den diskurs som råder i 

Spanien och Katalonien i dagsläget, räknas katalanerna ej in i denna befolkningsgrupp. 

 

· Immigranter 

Personer som flyttat till Katalonien. Innefattar inte spanjorer. 

 

· Utlänningar 

Personer som härstammar från länder utanför Spanien. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Med drygt 61 miljoner besökare per år kvalificerar sig Spanien som den tredje mest populära 

turistdestinationen i världen år 2013 (catalannewsagency.com -a). Turismindustrin är en 

viktig stöttepelare för den ansträngda spanska ekonomin och fungerar som ett nav som hjälper 

andra sektorer såsom transport, kultur, energi och handel på traven. Turismsektorn växte fyra 

gånger mer än resten av den sammanlagda spanska ekonomin under 2011, och var dessutom 

det enda fält som genererade jobb under perioden. I dagsläget är ungefär 100 000 jobb direkt 

kopplade till turismen, och turismen är en av de sektorer som bidrar till högst tillväxt av 

landets totala BNP (Ajuntament de Barcelona, 2013).  

 

Spanien har länge varit ett land förknippat med utvandring snarare än invandring. Men de 

senaste två decennierna har Spanien istället blivit ett land människor världen över immigrerar 

till (Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación, 2008). Under loppet av endast ett 

decennium har landets registrerade utlandsfödda befolkning ökat från mindre än                     

4 % till 14 %. Under 2000- talets första årtionde var den genomsnittliga årliga invandringen 

av utlandsfödda individer nära en halv miljon personer, vilket gjorde Spanien till den näst 

största mottagaren av invandrare i OECD1 länder i världen (Arango, 2013). 

1.2 Barcelona i Katalonien 

I den nordöstra delen av Spanien ligger den självstyrande regionen Katalonien. Dess 

huvudstad Barcelona är den femte största turistdestinationen i Europa 

(europeancitiesmarketing.com). Barcelona är en stad som erbjuder ett brett spektrum av 

turismupplevelser; kultur, natur, sol och bad, shopping, storstad, sport, gastronomi och 

arkitektur finns att tillgå i toppklass. Under de senaste 20 åren har antalet turister som besöker 

Barcelona näst intill tredubblats, vilket motsvarar en ökning på 286 % (bcn.cat -a). 

 

 

 

 

                                                           
1 Organization for Economic Cooperation and Development 
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Under år 2013 tog Katalonien emot nästan 16 miljoner utländska turister vilket är en tillväxt 

med 8 % jämfört med året innan (catalannewsagency.com -a) och så mycket som ca 1 miljon 

fler besökare än år 2009 (bcn.cat- i). Utöver det stegrande turistflödet sågs även en markant 

ökning av hur mycket inkomster turisterna genererar; en 14 % ökning jämfört med år 2012 

resulterade i en inkomst på 14,2 billioner euro som bidrog med ca 7 % av Kataloniens totala 

BNP (catalannewsagency.com -b).  

 

Det finns en rad faktorer som påverkar utvecklingen av turismen i Katalonien. En av dessa 

faktorer är lågprisflygbolagen som ökat antalet resenärer, samt gjort det möjligt för besökarna 

att bli mindre säsongsberoende. Som följd sker fler frekventa resor, till exempel över helger. 

En annan faktor är det expanderande antalet kryssningsfartyg som ankommer till i Barcelonas 

hamn (Ajuntament de Barcelona, 2013). 

 

2,6 miljoner turister anlände till Barcelona med kryssningsfartyg förra året 

(catalannewsagency.com -a; bcn.cat -j). Barcelonas hamn räknas som den fjärde mest 

trafikerade i världen mätt i antalet passagerare som anländer med fartygen (bcn.cat -a), och tar 

emot störst antal kryssningsfartyg i hela medelhavet och Europa 

(europeancitiesmarketing.com). En utbyggnad av hamnen beräknas vara klar år 2016.    

Bygget motiveras av den ekonomiska krisen eftersom den färdiga hamnen förutsätts generera 

intäkter och jobb (bcn.cat -b), samt besitta fördelen att kunna ta emot besökare oberoende av 

säsong. Kryssningsturismen blir således mer utspridd över årets månader 

(catalannewsagency.com-a).  

 

Utöver lågprisflygbolagen och kryssningsfartygen, påverkar även de hållbarhetsrestriktioner 

som regeringen inför till stor del turismen i staden (Ajuntament de Barcelona, 2013). 

Politikerna i Barcelona ser hållbar turism som en strategisk prioritet och håller på att utveckla 

en hållbar turismmodell som bidrar till att turister och Barcelonabor kan samexistera på 

samma ytor. Detta ska åstadkommas genom att bland annat flytta bussparkeringarna vid 

Sagrada Familia2, reglera kvantiteten av turistlägenheter och omstrukturera Park Güell3 

(bcn.cat -c). 

 

                                                           
2En stor basilika designad av Antonio Gaudí som har varit under uppbyggnad i cirka 130 år  
(sagradafamilia.cat-a). Är med på Unescos världsarvslista (sagradafamilia.cat -b). 
3En park som designades och konstruerades av Antoni Gaudí. Är med på Unescos världsarvslista (parkguell.cat).  
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Enligt en rapport som Barcelonas stadsråd framställt angående Barcelonabornas acceptans 

gentemot turismen i staden, tror 92 % att turismen är fördelaktig för staden. 72 % av de 

tillfrågade anser att staden borde fortsätta arbetet med att attrahera fler turister och 89 % har 

uppfattningen om att turismindustrin genererar en betydande andel jobb (bcn.cat -c).  

Den massiva turistströmmen bidrar dock inte bara till uppbyggnaden av Kataloniens ekonomi 

i en tid av spansk ekonomisk kris, utan även en del negativa aspekter existerar, främst när det 

kommer till hållbarhet, infrastruktur och miljö. 

 

En majoritet av Barcelonas besökare år 2013 hade nöje och fritid som primär anledning att 

besöka staden (Turisme de Barcelona, 2013), och den turistgrupp som belyses extra starkt 

som det svarta fåret är just sol- och badturisterna som bedriver så kallad fylleturism 

(Ajuntament de Barcelona, 2013). Denna benämning klingar extra starkt när den sätts i 

kontrast mot exempelvis affärsturism, vilket ofta benämns som ansvarsfull turism (Marvell, 

2013).  

 

1.2.1 Katalansk kultur 

En av de största och äldsta minoriteterna i Europa är katalanerna. Kataloniens historia, 

innefattande allt mellan språk, politik och kultur har format människorna som bor där och 

bidragit till att skillnaderna mellan spansk och katalansk kultur är stora. Katalanerna innehar 

en stark nationell identitet, eftersom de sedan Kataloniens stormaktstid på 1200 -1400 talet 

har fått kämpa för sin kulturs överlevnad (Malmström, 1992). 

 

Efter 1939, då det Spanska inbördeskriget kom till sitt slut, startade ett systematiskt förtryck 

av allt som hade med Katalonien att göra. Det var Francisco Franco som styrde, och han 

ämnade skapa ett homogent Spanien4. Därmed blev allt katalanskt förbjudet. Det var först 

efter Francos död 1975 som liberaliseringar kunde genomdrivas och i slutet av 1979 vann 

Katalonien tillbaka sitt självstyre (Malmström, 1992). Redan året därpå visade Kataloniens 

nordkust tecken på stagnation avseende turismtillströmningen (Butler, 1980 i Bramwell, 

2004), men den nya acceptans för turism och turister som nu fanns hade ett gott inflytande    

på regionen (Robinson och Boniface, 1998). 

                                                           
4 Som konsekvens av det Spanska inbördeskriget var det många spanjorer som aldrig fick möjligheten att gå i 
skolan. Det ledde till att de varken lärde sig läsa eller skriva. Detta är bland annat en anledning till att TV 
dubbas istället för att textas i Spanien och att många spanjorer ej behärskar engelska (Birgitta Larsson 101214). 
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Den katalanism som råder idag skiljer sig inte särskilt mycket från den som existerade innan 

Francos tid, och katalanerna ser Katalonien som en nation snarare än en region (bbc.com -a; 

Malmström, 1992). Den ekonomiska kris Spanien befinner sig i just nu har skapat möjligheten 

för Kataloniens regering att förhandla med Madrid om att bryta sig loss från Spanien. 

En sådan separation hade betytt mycket för regionens välstånd. Inte bara politiskt, ekonomiskt 

och resursmässigt, utan även rörande de administrativa och kulturella skillnader som finns 

mellan Katalonien och resten av Spanien (Lewander, 2014). Under en informell omröstning i 

Katalonien i november 2014, angående huruvida regionen skulle bli självständigt eller ej, 

röstade mer än 80 % av de deltagande för självständighet (bbc.com -b). Ett självständigt 

Katalonien skulle dock vara olyckligt för Spaniens totala ekonomi, som precis börjat komma 

på benen igen efter den senaste finanskrisens framfart (Henriksson, 2014). 

 

1.2.2 Ciutat Vella 

Ciutat Vella, som betyder ’gamla staden’ på katalanska, är det område i Barcelona som är 

mest exploaterat för turismen. Det är ett av Barcelonas tio administrativa distrikt och är 

indelat i fyra delområden; el Barri Gòtic, Raval, La Barceloneta och El Born (Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera). Området är beläget i direkt anknytning till både hamnen och Las 

Ramblas, och har således blivit den naturliga knytpunkten för turisterna. Den kilometerlånga 

gatan Las Ramblas sträcker sig genom stora delar av distriktet, och är stadens mest kända.  

Fig. 1 Barcelona och Ciutat Vella 

Författarens egen komposition baserad på wikimedia.org och property.barcelona.com 
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I Ciutat Vella mättes under januari 2013 ett boendeantal på ungefär 44 000 utlänningar vilket 

motsvarar 42,6% av den totala befolkningen i stadsdelen (bcn.cat -m). Det är en ökning på  

2,1 % sedan januari månad året dessförinnan (bcn.cat -n). Studeras ett längre perspektiv kan 

en markant ökning av migranter urskiljas. År 1991 utgjorde andelen katalaner en klar 

majoritet av de boende i Ciutat Vella och utlänningarna motsvarande knappa 3,8 %.              

10 år senare utgjorde de katalanerna fortfarande den största delen invånare. År 2012 hade 

andelen utlänningar ökat till hela 43,2% (bcn.cat -f).  

 

År 1991 2001 2012 

Utlänningar 3,8 % 21,6 % 43,2 % 

Katalaner 96,2 % 78,4 % 56,8 % 

 

Fig.2 Procentuell ökning av utlänningar relaterat till procentuell minskning av katalaner i Ciutat Vella. 

Författarens komposition baserad på statistik från Barcelonas stadsråd hämtad från bcn.cat 

 

Som synes eskalerar invandrarantalet till stadskärnan och de utgör nu en betydande del av 

befolkningen. Bara under år 2013 immigrerade strax över 9 000 utlänningar till Ciutat Vella 

(bcn.cat -l). Antalet invånare i Ciutat Vella består till en majoritet av 25-34 åringar (bcn.cat -

o). Det finns även statistik som visar på att högst andel immigranter, både till regionen och till 

Ciutat Vella befinner sig inom det åldersspannet (bcn.cat -g; bcn.cat- h). 

 

1.3 Problematisering 

Sommaren 2014 uppstod protester och kvarterssamverkan mot både massturismen och mot 

illegal uthyrning av semesterbostäder. Anledningen var att människorna som bor i de mest 

exploaterade delarna av staden riskerar att bli ombedda att flytta eller till och med tvingade att 

flytta på grund av hyresvärdarna som ser möjligheten att inackordera turister till en högre 

hyra. De invånare som stannar måste stå ut med höga ljud och en omgivande livsstil som är 

svår att kombinera med ett lugnt och fridfullt vardagsliv (catalannewsagency -c; dn.se; 

theguardian.com). 
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Ett högaktuellt ämne är således en omtalad dokumentär vid namn Bye Bye Barcelona som 

släpptes under år 2014. Dokumentären speglar den öppna konflikt angående massturismens 

framfart som råder i Barcelona. Skaparen bakom den kontroversiella dokumentären heter 

Eduardo Chibás. Chibás håller intervjuer med ett antal katalaner som varit bosatta i staden 

under en lång tidsperiod, och samtliga uttrycker sitt missnöje mot den växande turismen.  

 

I stadskärnan påverkar turismen inte bara invånarnas livskvalitet utan även möjligheten att bo 

där. Det uttrycks i dokumentären att den ekonomiska krisen blir en anledning för politikerna 

att göra vad som helst för att dra in pengar, och det går i sin tur ut över Barcelonaborna.   

Flera av Chibás intervjupersoner menar till exempel även att det inte längre är möjligt att 

vistas på ´Ramblan´ på grund av den höga andelen turister som gör det omöjligt att strosa 

omkring, så som det gick att göra förr i tiden (byebyebarcelona.com).  

 

Ett mycket viktigt sätt att hantera turister för de stolta katalanerna är att de antingen behållit, 

återskapat eller påbörjat nya plattformar för att göra ett tydligt uttalande om sin individualitet 

och avskildhet (Black, 1996, Boissevain, 1996 i Robinson och Boniface, 1998). Medborgarna 

har bland annat börjat gå ihop för att visa sitt missnöje mot turismen. Ett exempel på detta är 

Guanyem Barcelona5, vilket är en medborgarplattform som lanserats av grannskapsaktivister, 

yrkesverksamma, akademiker samt sociala- och politiska rörelser. De har satt upp målet att 

vinna kommunalvalet 2015 för att demokratisera staden och på så sätt kunna påverka att 

stadens faciliteter används för invånarnas bästa istället för turisternas (guanyembarcelona.cat).  

 

Samtidigt som protester mot massturismen råder i staden, visar Barcelonas stadsråds 

undersökning på att endast 8 % av invånarna är negativt inställda till turismen (Ajuntament de 

Barcelona, 2013), vilket kan upplevas som en motsägelse. Endast en liten del av de personer 

som deltagit i stadsrådets undersökning är negativt inställda, men media speglar en helt annan 

situation. Det framgår dock inte i undersökningen huruvida de tillfrågade är katalaner eller 

Barcelonabor över lag. Om de uteslutande är katalaner kanske det även kan vara så att de 

tillfrågade kategoriserar migranterna som turister? 

 

                                                           
5 Katalanska för ”Vinn tillbaks Barcelona” 
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1.4 Problemdiskussion 

Missnöjet mot turismen på Barcelonas gator speglas allt som oftast i media och i studier, där 

det förklaras att andelen katalaner stadigt minskar i förhållande till hur många migranter som 

bosätter sig i Ciutat Vella. De som tenderar att intervjuas i de nyhetssändningar, 

tidningsartiklar och TV-program som görs angående det växande missnöjet bland de boende i 

stadskärnan, är katalaner som bott i staden under långa tidsperioder. Men hur ställer sig då 

den växande folkgruppen, migranterna, till turismen? 

 

Det kan antas att det skarpa missnöje som enligt media verkar finnas mot massturismen i 

Barcelonas stadskärna beror på en eller flera orsaker. Är det på grund av att det rör sig för 

mycket folk på samma yta eller att Barcelonabornas vardagsliv påverkas? Att det är för 

högljutt på nätterna till följd av berusade turister som rör sig på gatorna eller hyr lägenheter i 

vanliga bostadshus? Eller kan det vara för att priserna i matbutiker och på restauranger höjs, 

att bostadsområdena blir för kommersiella, eller kan det vara på grund av någon annan aspekt 

som inte nämns här?  

 

Människor har en benägenhet att identifiera sig med andra individer som liknar dem själva. 

Ett sådant band skulle kunna vara kultur, men samtidigt kan kulturen skapa en barriär mellan 

människor (Urry, 2002). Detta kan göra att migranterna har en mer positiv inställning till 

turismen än katalanerna eftersom de kan identifiera sig med turisterna i en högre utsträckning. 

Om så är fallet, känner migranterna att turisterna ger dem oförtjänt dåligt rykte bland de 

inhemska? Ett sådant tankesätt skulle kunna göra synen på turismen värre hos migranterna än 

hos katalanerna. En annan fråga som öppnades upp efter att ha studerat media och statistik, är 

om de individer som eventuellt är emot massturismen ändå ser fördelar med densamme och 

tvärt om? Det är frågor som dessa som lagt grunden till studiens uppkomst. 

 

EUs öppna gränser tillsammans med Spaniens öppna invandringspolitik och geografiska läge 

gör förutsättningarna för invandring lättare idag än förr i tiden. Som tidigare påpekats har 

antalet immigranter till Barcelona ökat kraftigt de senaste åren. Det kan då anses som 

underligt att migranternas perspektiv i en fråga som rör deras nya hem hamnat i skymundan.   
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1.5 Frågeställning 

Studien har undersökt hur de individer som inte växt upp i staden i fråga, och därmed inte har 

samma känslomässiga och personliga kopplingar till platsen, ser på den ökande turismen. 

Barcelona har varit utgångspunkt för undersökningen. Det ledde till frågeställningen och 

underfrågan; 

- Hur upplever migranter massturismen i stadskärnan? 

- Vilken plats i samhället anser sig migranterna ha? 

 

1.6 Syfte 

Denna studie undersöker migranters förhållningssätt till massturism i Barcelonas stadskärna. 
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2 Motivering av metodval 

2.1 Inledning 

Studien grundas på teori samt på författarens egna erfarenheter av att bo och leva i Barcelona 

under en period på två år, bland annat i Ciutat Vella. Under den tiden skapades en uppfattning 

om hur turismen i staden upplevdes av, och påverkade, befolkningen. Med stöd av media och 

dokumentären Bye Bye Barcelona upplever författaren att den grupp människor som får 

utrymme att belysa sitt missnöje endast är katalaner.   

 

Att ha tillbringat mycket tid i Ciutat Vella har gett både fördelar och nackdelar. En fördel är 

att det gett möjlighet att observera det område som nu kommit att undersökas, samt gett 

möjligheten att uppleva en sorts turistström i vardagen som Sverige inte erbjuder. En nackdel 

kan vara att författarens personliga upplevelser av turismen påverkar studiens objektivitet. 

Detta är dock i första hand att betrakta som något positivt då de tidigare erfarenheterna har 

varit till nytta eftersom de gett en ökad förståelse för situationen i Barcelonas stadskärna. 

 

För att få diversitet i texten har begreppen informant och respondent använts om vartannat.  

De intervjuer som genomförts i studien har varit både respondent- och informantintervjuer, på 

grund av att samtliga svarat på både en enkätintervju samt ställt upp på en semistrukturerad 

intervju. Skillnaden mellan begreppen har att göra med att informanter tillhandahåller 

information angående de faktiska förhållandena som studeras och en respondentintervju ger 

direkta uppgifter angående individens åsikter, uppfattning och känslor kring ämnet (Repstad, 

1999).  

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en metod som innebär att en specifik plats eller situation blir ingående 

granskad (Bryman och Bell, 2013). En fallstudie utförs med fördel genom 

flermetodsforskning, det vill säga av en blandning av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Bryman, 2011).  Denna studie innefattar både statistik, empiri från kvalitativa 

intervjuer, samt material som bygger på redan etablerad kunskap och forskning som samlats 

in och tolkats. Sekundärkällor har bearbetats för att få en förståelse kring ämnet, och ett antal 

selektivt utvalda teorier6 ligger till grund för slutsatsen.  

 

                                                           
6 Se kat. 3.3 
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Statistikinsamlandet har främst skett från hemsidor som är förvaltade av Barcelonas stadsråd. 

Det har bidragit med relevant information till studien. Eftersom det är offentliga och 

granskade handlingar anses den tillhandahållna informationen vara tillförlitlig. Majoriteten av 

den statistik som tagits fram är publicerad på spanska.  

 

2.3 Tolkande e-forskning 

Det hade varit fördelaktigt att utföra denna studie på plats i Barcelona. Detta hade gett 

möjligheten att på nytt observera stadskärnan samt utföra kvalitativa intervjuer ansikte mot 

ansikte med respondenterna. På grund av det fysiska avståndet och studiens ringa omfattning 

har insamlingen av empiri skett online istället, eftersom webb-baserade intervjuer är 

geografiskt oberoende (tns-sifo). Denna typ av intervjumetod är även att fördelaktig för denna 

studie med tanke på att intervjuer som sker via internet är att föredra med hänsyn till miljön 

(Paul, 2012). Ett exempel på detta är att långväga resor för att träffa intervjupersonerna på 

plats i Katalonien inte blev avgörande för studiens utförande.  

 

Första steget av två i insamlingen av empirin skedde i och med att intervjupersonerna fick 

svara på en kort enkät7 via internet. Enkäten användes för att samla in material rörande 

informanternas fysiska förhållande till staden. Detta gjordes för att få klar och tydlig statistik 

över demografiska data från samtliga deltagare. Enkäten var utformad på engelska med 

anledningen att engelska är ett globalt språk som talas i stora delar av världen. Eftersom 

intervjupersonerna härstammade från ett antal olika länder, blev engelskan det centrala 

språket i denna studie.  

 

Resterande insamling av empiri har skett med hjälp av en kommunikationsbaserad metod via 

intervjuer8. Intervjuer upplevs ofta fungera väl vid fallstudier där en detaljerad granskning av 

en specifik del av ett samhälle står i fokus (Bryman, 2011). En kvalitativ intervju kan hjälpa 

till att skapa en fördjupad förståelse av fenomenet i fråga (Holme och Solvang, 1997) samt 

skapa en förståelse för respondentens verklighet och relationen till den (Kvale, 1997).  

 

                                                           
7 Se bilaga 3 
8 Se bilaga 1 och 2 
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Frågorna i intervjuerna var utformade på så sätt att de var så förutsättningslösa som möjligt 

för att ge respondenterna en möjlighet att själva svara utifrån bästa förmåga. Intervjuerna var 

fokuserade, vilket betyder att de varken var ostrukturerad eller strukturerad (Kvale, 1997).  

Ett annat ord för detta är att intervjuerna är semistrukturerade. En semistrukturerad 

intervjumetod passar bra för att ta del av intervjupersonernas olika synsätt på verkligheten 

(Patton, 1980 i Merriam, 1994). De semistrukturerade intervjuerna baserades på ett antal 

grundfrågor men ordningsföljden på frågorna var av ringa betydelse. Detta gav intervjuaren 

möjligheten att anpassa konversationen efter varje enskild respondent utifrån hur intervjun 

fortskred (Trost, 2005).  

 

En fördel med att hålla intervjuer istället för att samla in samtlig information via en enkät är 

att det ger möjligheten att kunna vara flexibel och följa upp svaren. Vid webbaserade 

intervjuer försvinner aspekten av den personliga interaktionen mellan respondent och 

intervjuare, där intervjuaren har möjlighet att studera respondentens kroppsspråk och tonfall. 

Men i de fall då videosamtal via Skype använts som verktyg för att hålla intervjuerna fanns 

fördelen att det gav möjligheten att studera hur responsen avgavs trots det fysiska avståndet 

(Evals m.fl, 2008 i Paul, 2012).  

 

I ett fåtal fall hölls skriftliga intervjuer. Chattarna skedde synkroniskt, vilket innebär att 

intervjuerna skedde i realtid (Bryman, 2011). I ett fåtal fall har även asynkroniska 

uppföljningsintervjuer utförts. Till följd av de öppna intervjufrågorna har respondenterna 

avgett relativt långa svar under intervjuernas gång (Bell, 2006). Fördelen med de öppna 

frågorna var att respondenten inte fick något svarsalternativ att välja mellan, utan han eller 

hon var tvungen uttrycka sig själv (Bryman och Bell, 2011). 

 

Under arbetet med en kvalitativ forskningsmetod strävar forskaren efter att sätta sig in i 

respondentens livssituation, för att på så sätt kunna betrakta forskningsfenomenet ur dennes 

perspektiv. Detta gör att forskaren minimerar riskerna att endast få en allt för grund förståelse 

för de företeelser som studeras. Arbetsmetoden medför en tidskrävande och omfattande 

bearbetningsprocess vilket ofta leder till att forskare som använder sig av denna metod väljer 

att arbeta med ett relativt fåtal undersökningsdeltagare jämfört med om studien varit 

kvantitativ (Holme och Solvang, 1997).  
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2.3.1 Hermeneutik och semiotik 

Det förutsätts att feltolkningar kan och kommer ske, därav är en viss grad av tolkning alltid 

nödvändig (Schmidt, 2006). Eftersom denna studie varit webbaserad infann sig ett antal 

tolkningsnivåer. Dels av respondenternas uppfattning av deras omgivning, och på grund av att 

empirin i stora drag tillhandahållits via olika individers textspråk, har även den behövt tolkas. 

Vad respondenterna skrev, hur de skrev, vilka ord som användes och vilka som inte användes 

tolkades. Dessutom har majoriteten av intervjuerna inte skett på respondenternas modersmål. 

Beaktande togs då för att de inte kunde uttrycka sig lika fritt som om modersmålet använts 

som språk för intervjun. Felsägningar, användning av fel ord i fel sammanhang och stavfel har 

förekommit.  

 

Hermeneutik går även att kombinera med semiotik (Bryman, 2011). Utöver den talspråkliga 

texten har således även symboler såsom ’smileys’ räknats in i tolkningsprocessen. Detta 

eftersom de används som ett verktyg för att uttrycka sinnesstämningar i de situationer där 

fysisk kontakt mellan samtalsparterna inte är möjlig. 

 

2.4 Urval av respondenter och informanter 

En förutsättning för att kunna genomföra deltagandet i denna undersökning var en 

grundläggande kunskap i det engelska språket, då det var det primära språket för intervjuerna. 

Utöver detta skulle intervjupersonerna ha bott i staden i minst tre år. Denna gräns var satt 

eftersom lagen i Spanien säger att en person som vistats i landet i tre år automatiskt får 

uppehållstillstånd. Dessutom har individerna under denna tidsperiod har haft möjlighet att 

skapa sig en bild av samhället han eller hon lever eller levde i. För att motverka att allt för 

otidsenlig information tillhandahölls skulle de ha varit bosatta i staden under de senaste sex 

åren.   

 

I Barcelonas centrum är koncentrationen av turister mycket hög i förhållande till 

befolkningsmängden. Av den anledningen var det av stor vikt att de personer som 

intervjuades för arbetet hade erfarenhet av att leva i de mest turisttäta området i staden, 

eftersom de då kunnat skapa sig en egen personlig bild av hur turismen påverkar både dem 

som individer och stadens centrala delar. 
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Eftersom majoriteten av immigranterna till Ciutat Vella befinner sig i åldersspannet 25-34 år, 

är åldersgränsen för intervjupersonerna i denna studie satt därefter och det är således denna 

åldersgrupps syn på massturismen kommit att undersökas. Utifrån ett genusperspektiv samt 

för att skapa en så representativ grupp av intervjupersoner som möjligt, hade respondenterna 

sina rötter i olika länder och var både män och kvinnor. 

Följande krav ställdes således på respondenterna. Intervjupersonerna skulle: 

· Ej vara födda och uppvuxna i Barcelona. 

· Ha varit bosatta i Barcelona i minst tre år under de senaste sex åren. 

· Bo eller ha varit bosatta i distriktet Ciutat Vella 

· Vara högst 34 år gamla 

 

2.4.1 Urvalsprocess 

För att utesluta att alla respondenterna som deltog i studien hade en personlig koppling till 

intervjuaren, har intervjupersonerna till studien tillhandahållits via tre olika steg. Forskarens 

personliga kontakter lade förutsättningarna för att utföra ett kedjeurval. Därefter söktes 

lämpliga intervjupersoner via publika forum på sociala medier. De forum som använts som 

utgångspunkt för att söka respondenter var bland annat Facebookgrupperna Foreigners in 

Barcelona och Expats in Barcelona. De flesta informanterna hade således inte en personlig 

koppling till författaren eller varandra, vilket annars kan tänkas ha påverkat deras svar 

(Bryman och Bell, 2013).  

 

En fördel med kedjeurvalet är att det är ett effektivt sätt att utöka antalet respondenter till 

studien (Denscombe, 2009). Nackdelen är att urvalet av människor sällan blir representativt 

för den population som avses studeras. Beaktande bör även tas för att människor ofta kan 

tänkas umgås med folk som liknar dem själva (Bryman och Bell, 2013; Urry, 2002).  

I denna studie har kriterierna för att medverka gjort att de selektivt utvalda respondenterna i 

flera fall har tvingats välja långväga bekanta att rekommendera till undersökningen.  
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2.4.2 Utförande 

I denna studie har 15 kvalitativa intervjuer presenteras. 15 intervjuer är på intet sätt 

representativt för en hel befolkningsgrupp, men har utifrån studiens omfattning ändå gett en 

övergripande bild av migranternas ståndpunkt i frågeställningarna. Anledningen till att fler 

intervjuer inte utförts är att en mättnad i svaren kunde urskiljas och författaren upplevde att 

fler interjuver inte hade tillfört studien ytterligare relevant kvalitativ data. Intervjuerna hölls 

mellan 19/11-14 till 5/12-14. Respondenterna kom från sammanlagt 10 olika länder och var i 

åldrarna 23-34 år. De har bott i Barcelona mellan 3 och 13 år och utgjorde en blandning av 

män och kvinnor.  

 

Intervjuerna hölls på engelska och svenska, beroende på deltagarnas nationalitet och 

språkkunskaper. Det primära språket under intervjuernas gång var engelska. Dock har fyra 

intervjuer hållits på svenska med anledning att respondenterna var av svensk härkomst.       

Tre intervjuer hölls via asynkroniska chattar. Tre av de intervjuer som utförts på engelska 

skedde via synkroniska chattar på grund av att tekniska problem omöjliggjorde samtal.  

Utöver dessa chattar har samtliga intervjuer skett via videosamtal på Skype.  

 

Varje muntlig intervju pågick i drygt 20 minuter och samtalen har, efter godkännande av 

respondenten, spelats in. Fördelen med att spela in konversationerna är att intervjuaren inte 

måste anteckna utan kan istället rikta koncentrationen åt det som sägs samt åt det icke-verbala 

beteendet (Repstad, 1999). Inspelningarna gav även möjligheten att återigen lyssna till 

konversationen och gjorde så att minnet inte sviktade. Transkribering av det inspelade 

materialet skedde tätt inpå varje intervjutillfälle. 

Svårigheter som uppkom var tidsdifferensen mellan Sverige och andra delar av världen. När 

Skypeintervjuer hållits med personer som i dagsläget var bosatta i länder som Brasilien, 

Colombia och Israel var denna tidsdifferens självfallet nödvändig att ha i åtanke. I vissa fall 

när tidsskillnaden var alltför stor medförde det väldigt snäva tidsramar för att kunna hålla 

intervjuerna så att båda parter kunde delta under en acceptabel tid på dygnet. Något som till 

viss grad skedde under översättningsprocessen till svenska, var att ord och meningar som ej 

gick att direkt-översätta infann sig. Författaren har dock ändå valt att presentera citat från 

intervjuerna fritt översatta på svenska. 
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3 Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

3.1 Introduktion 

“Residents of the community also find that their personal lives change. Not only do 

they come into contact with vacationers on the streets and in the stores, they change 

their patterns of behavior. They tend to avoid certain areas frequented by seasonal 

visitors and see some aspects of community life deteriorate. It is evident that very few 

people perceive the community as being unaffected by tourists; it is usually a question 

of what activities are impacted most.” 

            (Rothman 1978, s 12) 

 

Inom forskning som är relaterad till turismens sociala påverkan på värdsamhällen och 

lokalbefolkningens attityd mot turismen, har ett antal modeller utvecklats i syfte att förklara 

turismens påverkan på lokalbornas uppfattning. Vissa av modellerna fokuserar på hur 

lokalbefolkningens attityd gentemot turismen förändras över tid, medan andra är 

koncentrerade till vilken grad de aktivt reagerar på turismen.  

 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom massturism presenteras. Därefter följer de 

modeller och centrala begrepp som studien grundar sig på. Dessa har använts för att få en bild 

av en turistdestinations olika faser för att på så sätt kunna sätta Barcelonas invandrade 

befolknings åsikter i perspektiv till dessa teorier.   
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3.2 Från klassturism till massturism 

Även om perioden innan massturismen kom igång i Spanien kan vara av ringa intresse, spelar 

denna epok en relevant roll ur en kulturell, social och teknisk synvinkel. Den har lagt grunden 

för massturismens framgång på 2000-talet (Garay och Cànoves, 2011). 

  

Fig.3 Utvecklingen av turism i Katalonien illustrerad med TALC modellen och regulationsteorier. 

Författarens egen översättning baserad på Garay och Cánoves (2011) s 668 

 

Turism indikeras ofta som ett uttryck för mänskligt beteende (Przeclawski, 1986 i Kim, 2002) 

och har alltid varit socialt selektivt (Robinson och Boniface, 1998). Den första av de 

destinationer som anammade förändringarna av den industriella revolutionen under  

1900-talets andra hälft var Spanien (Urry, 2002) som fick ett markant uppsving av 

turismindustrin under 1950-talet (Bramwell, 2004).  

 

Det är vanligen 50-talet som benämns som början till en ny typ av turism, nämligen 

massturismen. Gradvis har turismutvecklingen lett till att delar av den spanska kuststräckan 

nu ägnar sig uteslutande åt massturism (Rebollo och Baidal, 2003). Den ’nya’ turismen förde 

med sig en snabb turismtillväxt som gav en kraftigt ökad risk för att konflikter mellan 

lokalbor och turister skulle skapas (Robinson och Boniface, 1998). 
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Spanien saknar en historia av uttryckliga konflikter orsakade av turism vilket kan verka 

förvånande eftersom det är osannolikt att något annat land i världen har gått från så få turister 

till så många under så kort tid. Faktorer som kan ha spelat en roll i att ett minimalt antal 

konflikter uppstått kan vara den starka ekonomiska betydelsen av turism för landet, den 

politiska historien och den centralistiska/regionalistiska tudelningen. Emellertid har 

turismutvecklingen i Spanien över åren lagt förutsättningarna för konflikter, speciellt 

kulturella sådana. En källa för konflikter i dagsläget är bland annat mängden turister i relation 

till dess spatiala koncentration och till lokalbefolkningsmängden (Robinson och Boniface, 

1998). 

 

3.2.1 Massturism idag och dess konsekvenser 

“Mass tourism is essentially a quantitative notion, based on the proportion of the 

population participating in tourism or on the volume of tourist activity.” 

(Burkart och Medlik 1974; i Bramwell, 2004. s 7) 

 

Massturism kan definieras utifrån hur många turister som anländer till- eller befinner sig på en 

destination i förhållande till antalet invånare på destinationen. Även forskare som bland annat 

Urry (2002) definierar massturismen på samma sätt. Dagens kraftiga utveckling av 

turismflödet till medelhavsländerna kan bero på faktorer såsom teknologisk utveckling, 

lågprisflygens framfart samt att bokning av resor och hotell har möjliggjorts för gemene man 

via internet (Urry, 2002). 

 

Undersökningar har visat att invånarna i sydeuropeiska länder brukar ha en positiv inställning 

till landets turismindustri, även om det varierar från plats till plats (Barke, 1999; 

Haralambopouos och Pizam, 1993; Richez, 1996; Tsartas, 1992; i Bramwell, 2004).   

Dock spås det att turismen kan komma bli ett allvarligt hot mot hela medelhavskusten då 

antalet turister kan ökas från 100 miljoner på 1980- talet till 760 miljoner år 2025 och därmed 

belasta infrastrukturen till en ohållbar nivå (Bramwell, 2004). Kritiker har genom åren 

definierat massturism som en destinations sista steg i utvecklingsprocessen (Miossec, 1977; 

Plog, 1973; Thurot, 1973; Turner och Ash, 1975 i Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez och Vera 

Rebollo, 2013). Detta steg skulle leda till destinationens undergång eftersom den skulle 

komma att förlora sin ursprungliga attraktionskraft (Ivars i Baidal, Rodríguez Sánchez och 

Vera Rebollo, 2013). 
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Den sociala och kulturella påverkan av turister och turistaktiviteter på lokalsamhällen och 

dess befolkning är nästan uteslutande beskriven i negativa termer (Robinson och Boniface, 

1998). Det finns även en väl förekommande skiljelinje mellan bra och dålig turism, där den 

dåliga alltid refereras till massturism (Pons, Crang och Travlou, 2009). Massturism har till 

och med talats om som okultiverad och likgiltig samt beskrivits som ‘barbarernas tidsepok av 

rekreation’ (Turner och Ash, 1975 i Pons m.fl. 2009).  

 

Turister blir ofta beskyllda för oönskad social utveckling. Detta blir mer framträdande då 

besökarna och ursprungsbefolkningen har skilda kulturella-, etniska- och/eller ekonomiska 

bakgrunder (Urry, 2002). Utöver detta har turism frekvent blivit kritiserat för att bidra till 

splittrandet av sociala strukturer och uppträdandemönster (Butler, 1980). Det har även rått en 

viss debatt angående huruvida turism bevarar eller förstör kulturer, där den primära 

ståndpunkten var att påverkan var skadlig (Mathieson och Wall, 1982). Men å andra sidan har 

turism också setts som ett sätt att vitalisera kulturer när döende sedvänjor återinvigs för 

turisternas skull (Witt, 1990 i Kim, 2002).  

 

Turismutveckling påverkar strukturen av lokalbefolkningen via skapandet av nya jobb och 

sannolikheten för ökad invandring. Sådana tendenser förväntas medföra nya spänningar inom 

destinationen eftersom de är ålder- och könsselektiva, simulerar nya krav på lokal 

infrastruktur och inför en ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet i samhällen som kan ha 

haft liten förändring under flera generationer (Greenwood, 1972; Lever, 1987; i Robinson och 

Boniface, 1998). Förändringar i turismindustrin kan även synliggöra ett eventuellt 

generationsglapp eftersom den infödda befolkningen ofta hyser en mentalitet om att            

´det var bättre förr´ och att hemstadens blomstrande ekonomi skett på bekostnad av moral och 

traditioner (Canosa, 2014). 
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 “As any other person consumes more of the good in question, so someone else is 

forced to consume less. Supply cannot be increased, unlike the case of material goods 

where the process of economic growth can easily produce more.” 

(Urry, 2002. s 41) 

 

Tillgången av turismprodukter kan till skillnad från materiella produkter inte ökas på 

beställning. Det här leder till att om en grupp människor börjar konsumera mer av 

turismrelaterade produkter tvingas en annan grupp människor konsumera mindre. En annan 

vinkling är att lokalborna blir tvingade till att konsumera turismprodukten, vare sig de vill 

eller inte. Ett exempel på det är suburbanisation. Det innebär att människor flyttar till förorten 

för att komma undan trängseln i städerna. Men olika faktorer gör att förorterna expanderar 

och människorna som flyttat inser att de sitter i samma sits igen (Urry, 2002). 

 

På många ställen där turismindustrin slagit rot som en viktig inkomstkälla, visar sig ofta en 

del konsekvenser i form av sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga förändringar. I det 

stora hela genererar turism en fördelning av inkomst över medelhavsländerna, speciellt till 

Spanien. De problematiska effekterna av snabba turismförändringar är bland annat den 

säsongsbetonade efterfrågan, skadliga sociala effekter samt den geografiska koncentrationen 

av besökare (Urry, 2002). 

 

Turismens säsongsbundenhet beror dels på att klimatet är attraktivt för många besökare under 

sommarmånaderna, men även på grund av att de längsta skolloven och semestrarna äger rum 

under den tiden på året, vilket ger utrymme för resor. Dessa toppar av besökare bäddar dock 

för vissa nackdelar för den regionala hållbarhetsutvecklingen på destinationerna. Det kan leda 

till perioder av lokal överbefolkning som gör att det blir mycket trångt på stan, att 

infrastrukturen blir kraftigt påverkad och säsongsbaserad arbetslöshet kan förekomma 

(Bramwell, 2004). Det kan bli ett problem både för lokalbor och besökare, då det finns många 

destinationer där kundnöjdheten bland annat bevisats bero på graden av trängsel. I en studie 

kom det dessutom fram att säsongsbesökare till och med förkortade sina aktiviteter på 

destinationen de besökte på grund av överbefolkning under högsäsongen (Rothman, 1978).  
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De lugna perioderna under vinterhalvåret kan välkomnas av lokalbefolkningen då de får ett 

efterlängtat andrum från turistströmmarna, en paus som kan hjälpa det lokala samhället 

normaliseras igen (Bramwell, 2004). Emellertid kan det argumenteras för att turisterna själva 

inte utgör den aktiva anledningen för förändring, utan är också själva mottagare av impulser 

och effekter. Lokalbefolkningens reaktion på turism behöver alltså nödvändigtvis inte vara 

beroende av integrationen med besökare eller med en ökning av turismtillströmningen.      

Den beror snarare på både besökarnas och lokalbefolkningens karaktärsdrag och på hur 

destinationen organiserar sig (Butler, 1980).  

 

Överlag kan det förekomma en del variationer i uppfattningen om turismen på destinationer, 

beroende på invånarnas grad av engagemang i turismen, bostädernas närhet till områden som 

är högt exploaterade för turistverksamhet samt hur länge individerna som studeras bott på 

platsen. Invånare vars anställning är direkt eller indirekt beroende av turismen förväntas vara 

mer toleranta för turismen, oavsett var de bor. Bland invånare som varken är direkt eller 

indirekt involverade i turismen, är det troligt att negativa reaktioner på turismen påverkas av 

huruvida deras bostäder ligger på avstånd eller ej från turisttäta områden (Faulkner och 

Tideswell, 1997). Varaktigt bosatta på etablerade destinationer har vant sig vid turismen över 

en längre tidsperiod och upplevs därför ofta ha en relativt positiv inställning till 

turismindustrin (Brougham och Butler; 1981; Liu och Var, 1986 i Faulkner och Tideswell, 

1997), medan de i tillväxtdestinationer är mindre positivt inställda till de förändringar som 

utveckling av turismen för med sig (Duffield och Long, 1979, Ryan och Montgomery, 1994 i 

Faulkner och Tideswell, 1997). 

 

Migranter har visat sig vara både mindre entusiastiska gentemot turism (Brougham och 

Butler, 1981 i Faulkner och Tideswell, 1997) och mer välvilliga (Duffield och Long, 1979 i 

Faulkner och Tideswell, 1997). I de fall då de är mer negativt inställda har migranternas syfte 

med invandringen i allmänhet varit att kunna åtnjuta avskildhet och regionens livsstil. De ser 

därför turismen som ett hot mot det lugn de söker. De mer positivt inställda migranterna 

invandrade av sysselsättningsskäl. Turismen ger dem följaktligen gyllene arbetstillfällen 

(Faulkner och Tideswell, 1997). Migranters reaktioner kan således bero på deras anledning till 

att migrera och på deras engagemang inom turismen, medan reaktionerna för de varaktigt 

bosatta kan bero på hur bra de har anpassat sig under tidens gång. Denna anpassning kan i sin 

tur ha påverkats av faktorer såsom engagemang och bostadens distans till de turisttäta 

områdena (Faulkner och Tideswell, 1997). 
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I en studie av immigranter till Spaniens solkust visade det sig att individerna inte såg sig 

själva som turister. De urskilde sig själva jämfört med turisterna och pratade om dem som   

’de andra’ och som olägenheter.  De som immigrerat bodde ofta i turisttäta områden, sida vid 

sida med turisterna. De delade således sina områden och aktiviteter med turisterna, 

spenderade tid med dem, och levde ofta liv präglade av turismaktivitet (Pons, Crang och 

Travlou, 2009).  

 

3.3 En destinations bärkraft 

Uttrycket carrying capacity är ett uttryck som ofta dyker upp i turismvetenskapliga 

sammanhang. Närmast översatt till svenska kan det förklaras som bärkraft eller bärkapacitet. 

Carrying capacity kan definieras som det antal besökare ett område kan tillmötesgå innan 

negativa effekter inträffar, antigen på den fysiska omgivningen, på turisternas attityd då de 

upplever en negativ påverkan på upplevelsekvalitén, eller på lokalinvånarnas sociala 

acceptansnivå (Martin och Uysal, 1990; Mathieson och Wall, 1982).  

 

Efter att the carrying capacity på en destination är nådd, kan invånarnas negativa uppfattning 

av turismens uppdagas. Denna uppfattning blir gradvis mer och mer negativ, och påverkar 

invånarnas sociala medvetande så som deras allmänna känsla av gemenskap, välbefinnande, 

hälsa och säkerhet, vilket slutligen påverkar livsnöjdheten generellt. Vid någon tidpunkt 

kommer de negativa faktorerna av för många turister orsaka att lokalbefolkningen går 

samman och gör motstånd mot turismen (Kim, 2002).  

 

3.4 Destinationens- och dess befolknings genomgångsfaser 

3.4.1 The tourist area life cycle 

The carrying capacity för en destination är varierande beroende på vilket steg av 

destinationens livscykel platsen befinner sig i (Martin och Uysal, 1990). Turisttäta områden 

har livscykler liknande andra produkter och det har observerats att dessa områden följer en 

relativt konsekvent evolutionsprocess; från upptäckt och tillväxt till nedgång (Christaller, 

1963 i Kim, 2002), en modell som senare utvecklats till att bli mer omfattande.                  

Alla turistdestinationer anses genomgå en igenkänningsbar utvecklingscykel kallad Tourist 

Area Life Cycle (TALC) (Butler, 1980). Denna cykel kan illustreras i form av en          

liggande S-formad kurva som visar olika nivåer av destinationens popularitet.  
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Förklaringen till varför massturism antas vara ohållbart finns att urskilja i TALC modellen. 

Livscykeln beskriver hur till en början ett litet antal turister har funnit sin väg till en plats som 

ännu inte blivit exponerad för turism. Fler likasinnade besökare dras till platsen och 

lokalborna involverar sig. Med tiden utvecklas området till en turistdestination (Butler, 2006). 

Den ökade turismen kan göra att lokalbefolkningens sociala vardagsrutiner förändras till följd 

av ökad marknadsföring och nya jobb inom den nyetablerade turismsektorn (Butler, 1980). 

Antalet turister börjar därefter växa, sammanförs och utvecklas till massturism. Om inte 

turismprodukten förnyas, blir resultatet att destinationen stagnerar. Området har då en väl 

utvecklad image, men turisterna attraheras inte längre att besöka destinationen. En eventuell 

nedgång står sedan att vänta för destinationen i fråga. Nedgången sker när destinationens 

carrying capacity har blivit nådd och överskriden (Butler, 2006). 

 

Även om Butlers modell presenterar några scenarier och faser som i sin rena form sällan kan 

identifieras på en destination, så hjälper TALC modellen till att teoretisera olika faser som en 

turistdestination kan tänkas genomgå. Syftet med modellen är alltså att påvisa hur en 

destinationslivscykel kan se ut (Garay och Cànoves, 2011).  Denna kurva går att applicera på 

destinationer över lag, men kan variera från destination till destination. Exempelvis kan 

externa faktorer som inte har direkt påverkar på turismen såsom epidemier eller 

naturkatastrofer, ha förödande konsekvenser på turismen och leda en destination rakt ner i 

nedgångsfasen (Butler, 1980).  

 

3.4.2 The embracement withdrawal strategy 

En modell av inhemska invånares reaktioner på turismen, som bygger på Butlers (1980) 

destinationslivscykel är en fyrstegsmodell av Ap och Crompton (1993). Den innefattar stegen: 

omfamning, tolerans, anpassning och avlägsning. Omfamning innebär ett ivrigt välkomnande 

av turism. Tolerans står för tålmodighet kring turismens negativa aspekter med hänsyn till att 

den bidrar till samhällets ekonomi. Anpassning innebär att de boende schemalägger sina 

aktiviteter i syfte att undvika turisterna, och avlägsning syftar till tillfälligt avlägsnande av den 

boende själv från samhället (Ap och Crompton, 1993). 

I efterhand har Ap och Crompton riktat kritik mot sin egen modell genom att de identifierade 

att det kan förekomma en mångfald av attityder och beteendemanifestationer till turismen 

inom ett och samma samhälle (Monterrubio, 2008). 
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3.4.3 Irridex 

En välkänd teori angående hur lokalbor och turister interagerar är Doxey’s (1975) irritations- 

index, eller irridex (Reisinger, 2009; Wang, 2006). Modellen indikerar att människors 

reaktion och uppfattning av turism förändras över tid, från välvillig till negativ (Mason m.fl.  

2000 i Wang, 2006). Denna teori går att applicera parallellt med Butlers (1980) TALC-

modell. Reaktioner på turismen i samhället kan påverka destinationsutvecklingen genom att 

försvaga attraktionen och lockelsen av området för turister, och därmed minska dess livskraft 

som besöksmål (Faulkner och Tideswell, 1997).  

 

Skalan i irridex innefattar fyra steg: eufori, apati, irritation och antagonism. Det börjar med att 

turisterna möts med öppna armar för att så småningom börja tas för givet. Följande sätter 

irritationsfasen in och lokalborna oroar sig för massturismens påverkan på deras liv 

(Reisinger, 2009). Den ökade missnöjdheten bland befolkningen försöker lösas genom 

förbättringar i infrastrukturen istället för en reducering av turismströmmen (Harcombe, 1999). 

Tillslut har lokalbefolkningen skapat en fientlig inställning mot turisterna då de beskylls för 

alla förseelser på destinationen. Frågor angående kriminalitet, prishöjningar och turisternas 

beteende med mera kommer till ytan (Reisinger, 2009).  

 

Forskning har gjorts som kritiserar modellens homogenitet och förutsägbarhet och föreslår 

istället att både positiva och negativa attityder kan hållas av lokalbefolkningen samtidigt, och 

uttryckas via aktivt eller passivt stöd och/eller motstånd gentemot turismflödet (Brougham 

m.fl. 1981; Rothman 1978; Bulter,1975 i Wang, 2006). 
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4 Empiri och tolkning 

4.1 Presentation av respondenter och informanter 

Nedan följer en kortfattad presentation av de som deltagit i intervjuerna9.  

 

Respondent 1 

28 årig svensk kvinna som varit bosatt i Barcelona under 3 år. Under den perioden bodde hon 

i flera olika stadsdelar inom Ciutat Vella. 

 

Respondent 2 

30 årig svensk man som är bosatt i Barcelona sedan 6 år. Han har bott i både Goticó och       

El Born. 

 

Respondent 3 

31 årig svensk man som är bosatt i Barcelona sedan 3 år. Han har under denna tid bott i flera 

olika stadsdelar i Ciutat Vella. 

 

Respondent 4 

30 årig amerikansk man som är bosatt i Barcelona sedan 3 år. Han har bott i både Raval och 

Goticó. 

 

Respondent 5 

31 årig colombiansk man som är bosatt i Barcelona sedan 6 år. Han har bott i Raval, men är 

nu bosatt utanför Ciutat Vella.  

 

Respondent 6 

26 årig marockansk man som är bosatt i Barcelona sedan 13 år. Han har bott i Raval, men är 

nu bosatt i La Barceloneta.  

 

Respondent 7 

24 årig pakistansk kvinna som är bosatt i Barcelona sedan 7 år. Hon har bott i flera områden i 

Ciutat Vella men är nu bosatt utanför stadskärnan. 

 

Respondent 8 

30 årig brasiliansk man som varit bosatt 4 år i olika delar av Ciutat Vella. 

 

Respondent 9 

34 årig colombiansk man som varit bosatt i Ciutat Vellas samtliga områden under 6,5 år. 

 

Respondent 10 

25 årig tysk kvinna som varit bosatt i La Barceloneta under 4 år. 

 

                                                           
9 För ytterligare demografisk profil se bilaga 4 
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Respondent 11 

34 årig argentinsk kvinna som är bosatt i Barcelona sedan 4 år i flera olika stadsdelar inom 

Ciutat Vella. 

 

Respondent 12 

28 årig rumänsk kvinna som är bosatt i Raval sedan 4 år. 

 

Respondent 13 

23 årig tysk kvinna som varit bosatt i Barcelona under 3 år. Hon har bott i alla Ciutat Vellas 

distrikt utom Raval. 

 

Respondent 14  

30 årig svensk kvinna som är bosatt i Barcelona sedan 5 år. Hon har bott i både Gotíco och  

La Barceloneta.  

 

Respondent 15  

28 årig israelisk man som varit bosatt i Barcelona under 5 år. Han bodde periodvis i El Born. 

 

 

Individerna i denna studie kommer benämnas som både informanter och respondenter, men 

förkortningen för de båda kommer vid referering härefter förkortas till ”R” följt av numret 

som presenterats ovan. Till exempel R1= respondent/ informant 1.  

 

4.2 Att vara eller icke vara turist 

Likt Pons, Crang och Travlous (2009) undersökning, uppstod under intervjuerna för denna 

studie en väldigt stark ”vi och dom” känsla när informanterna beskrev sina åsikter om 

turismen i staden. Det kan vara sådan känsla som gör att de inte aktivt uttrycker sina åsikter 

angående turismens påverkan på deras livssituation, vare sig den är positiv eller negativ. 

Respondenterna identifierade sig själva som Barcelonabor men inte lokalbor, och ville på 

grund av ordets negativa klang inte kalla sig själva invandrare.  

 

Att respondenterna kände sig som Barcelonabor snarare än lokalbor, visar på att de inte 

identifierade sig med vare sig turisterna eller katalanerna. Informanterna talade om både 

turisterna och katalanerna som ”dom andra”. Detta kan tolkas som att migranterna ser sig som 

en egen kategori av invånare. Utöver detta verkar det som att de människor i staden som 

härstammar från skilda nationaliteter lever i parallella universum där de inte interagerar med 

varandra. 

 



 

31 
 

 

”Det känns som att jag inte har någon nationalitet” (R6). 

 

Jag tolkar det som att migranternas känsla av att inte höra hemma, bottnar i att de människor 

som rör sig i deras omgivning är individer med en starkare koppling till hemmet än dem 

själva. Turisterna är på tillfälligt besök, men kommer inom kort återvända till sina hem, och 

katalanerna har barndomsvänner och släkt i närheten. Jag tolkar det därför som att denna 

känsla av tillgänglighet av nära och kära saknas för respondenterna. Känslan respondenterna 

kan tänkas uppleva när de står med ett ben i hemlandet och ett ben i Katalonien, kan vara en 

faktor som leder till en kluvenhet och känslan av att inte höra till. 

 

4.2.1 Typisk turistbeteende 

Flera informanter berättade under intervjuerna att de både känt sig och betett sig som turister 

under sina första veckor eller månader i staden.  

 

”Jag var ju själv en turist när jag kom hit och jag förstår deras känslor, att dom är exalterade 

och så…” (R5).  

 

”Man får ju en kontakt med Katalonien, vad kan man göra liksom, man spenderar så mycket 

tid där. Men på insidan kände jag mig alltid som en turist, även fast jag inte var en” (R15). 

 

Anledningen till att informanterna hyste känslan av att till en början vara turister, var allt som 

oftast ett frekvent festande och faktumet att de befann sig i en, för dem, ny stad. Men eftersom 

ett liv bestående av fest och fylla sällan är bestående och hållbart i längden, antydde de på att 

känslan av att vara tillfällig besökare avtog i takt med att de kommit in i vardagsrutinerna.  

Det är alltså övergången till vardagsrutiner som är avgörande för huruvida respondenterna 

känt sig som turister eller Barcelonabor. Då de inte längre betraktade turisterna utifrån 

turisternas egna perspektiv, utan istället utifrån från sin egen vardag innefattande allt från jobb 

och storhandlingar, förändrades deras värderingar och uppfattning om densamme. Att inte 

längre delta frekvent i ”turistaktiviteter” gör att individen får ett annat perspektiv på turismen. 

Att dessutom inte delta aktivt i fylleturismen kan vara det som gjorde dem medvetna om den 

effekt turismen har/hade på deras livskvalitet och livsnöjdhet. 
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Intervjuerna gav intrycket av att migranternas beteende under deras första veckor i staden 

verkade vara snarlikt turisternas beteende, något som skulle kunna bidra till att katalanerna 

har svårigheter att skilja migrant mot turist. Det framkom att flera respondenter kände att de 

blir/blev felaktigt identifierade som turister flera år efter att de flyttat till staden.  

 

”Det är väldigt ofta som man blir tagen för en turist” (R15). 

 

Detta är något en respondent menar inte är så konstigt eftersom: ”Det är ju jättesvårt att säga 

vem som är vem bara genom att se en person en eller två gånger” (R4). 

 

 ”Mina grannar kom och knackade på min dörr en kväll och bad mig säga till mina kompisar 

att dom skulle vara tysta. Men dom som förde oväsen var ju turister två trappor upp!” (R2). 

 

Det framkom även att respondenterna upplever att de ibland blir illa behandlade på grund av 

hur turisterna beter sig. 

 

”Turisterna retar gallfeber på mig. […] Jag blir själv behandlad sämre av lokalbefolkningen 

på grund av deras (turisternas) svineri. […] Men jag måste påpeka att många utlänningar som 

bor här bidrar till missnöjet hos den inhemska befolkningen, så det är inte bara turisterna” 

(R3). 

 

Den mest omtalade turistgruppen, fylleturisterna, är de som främst bidrar till att befolkningens 

tålamod testas (Ajuntament de Barcelona, 2013), vilket visat sig stämma även i denna studie. 

Under intervjuerna nämndes att dessa besökare försämrar livskvalitén både för katalanerna, 

för migranterna, likväl som för andra turisters upplevelse av staden. Eftersom katalanerna kan 

ha svårigheter med att urskilja vem som är på genomresa och vem som har bott i staden i 

åratal, tenderar de att dra alla över en kam. Detta bekräftar Pons, Crang och Travlou (2009) 

samt Turner och Ash i Pons. m.fl. (2009) utlåtande om att turisters påverkan på 

lokalsamhällen och dess befolkning tenderas att beskrivas i negativa termer. Även de 

respondenter som deltagit i studien via chatt visade via både text- och bildspråk att turisternas 

beteende har negativ påverkan på lokalsamhället. 
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4.2.2 Katalanernas inverkan på migranterna 

Även då intervjufrågorna var utformade på så sätt att de var tänkta att rikta sig åt hur 

respondenterna upplever turismen i Barcelonas stadskärna, kom katalanerna på tal i samtliga 

intervjuer. Många respondenter var dessutom noga med att de inte ville bli förväxlade med 

katalaner på grund av att de hade en negativ uppfattning om befolkningsgruppen. Flera av 

informanterna berättade att de ofta blir särbehandlade av inhemska katalaner. 

 

”Jag ser mig absolut inte som en turist, men ofta känner jag ett utanförskap, så jag känner mig 

inte direkt som en invånare heller […] Jag kan känna en fientlig inställning mot mig som 

icke-katalan. Men det kan förekomma för spanjorer också. Jag har många spanska vänner, 

inklusive min flickvän, som kan bli otroligt illa bemötta för att de inte pratar katalanska” (R3). 

”Eftersom jag jobbar och betalar skatt här känner jag mig som en invånare, men eftersom 

katalanerna inte ens gillar spanjorer så gör det mig inget om jag inte blir sedd som en” (R12). 

”Det dåliga med staden är katalanerna!” (R11). 

”Eftersom katalanerna är väldigt rasistiska mot andra människor så vill jag inte bli sedd som 

katalan” (R9).  

 

”Det är ju typ bara katalanerna som är anti turister […] Jag tror att invandrarna är mer positiva 

till turismen än vad katalanerna är. Om man jämför med andra spanjorer som flyttar till 

Barcelona… Dom är ju inte heller födda här, men dom är mer öppna mot turister än 

katalanerna” (R14). 

 

Det är ett betydande antal informanter som menar att katalanerna är speciellt motsträviga till 

turismen till Barcelona. De talade i ordalag som om katalanerna är något utöver det vanliga 

och i flera intervjuer dumförklarades de till och med för att de inte förstår det positiva med 

turismen som kommer till deras stad. Det anmärkningsvärda här är att informanterna i samma 

andetag förklarar till vilken grad de själva ställer sig mot turismen, och visar på så sätt att de 

själva också är motsträviga. Denna hävdelse tolkas som att katalanerna är de som aktivt 

uttrycker sitt missnöje genom till exempel demonstrationer och grannsamverkan. Ett exempel 

på sådan grannsamverkan är Guanyem Barcelona, som även är ett tecken på att de negativa 

faktorer som turismen fört med sig nu orsakat att lokalbefolkningen gått samman för att göra 

motstånd, precis så som Kim (2002) hävdade är en konsekvens av massturism. 
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De som är delaktiga i denna grannsamverkan är katalaner, och genom att studera exempelvis 

Guanyem Barcelonas hemsida går det att urskilja en underton av att denna grupp människor 

är ovilliga att välkomna icke-katalaner till sina sammankomster. Det är därför förståeligt om 

icke katalansktalande människor inte känner att de är välkomna att delta i de manifestationer 

och demonstrationer som katalanerna arrangerar. Det verkar således som om katalanerna 

framställer aktiviteterna mot turismen som deras.  

Under intervjuernas gång uppstod uppfattningen av att migranterna inte känner att de har 

rätten att hävda sina åsikter genom aktiva auktioner. Det verkar som att migranterna anser att 

det aktiva motståndet och/eller stödet bör skötas av den inhemska befolkningen. Migranterna 

befinner sig inte i det som ursprungligen är deras egna stad, vilket gör att striden mot 

massturismens påverkan på stadskärnan inte blir deras, även om de påverkas av den. De är 

istället förpassade till att endast kunna uttrycka sig i samtal med vänner och bekanta, eller gå 

och irritera sig på turismen i tystnad.  

4.3 Internationalisering och kommersialisering 

Internationaliseringen har utifrån intervjuerna identifierats som en av de sällsynta positiva 

aspekterna med massturismen till Barcelona. Några informanter nämner hur de upplever den 

internationalisering som uppstår i staden när turisterna anländer.  

”På ett sätt gillar jag turismen väldigt mycket eftersom det finns så mycket olika folk här. 

Men den är lite överdriven då och då på grund av alla olika kulturer” (R4). 

”Det är väldigt internationellt att bo här, och man träffar folk från hela världen” (R14). 

Staden är internationell och att det går att knyta kontakter över hela världen, men 

respondenterna säger emot sig själva då de samtidigt hävdar att det är svårt att knyta kontakter 

med katalanerna, eftersom de försvinner i vimlet av utlänningar. Det verkar alltså vara så att 

staden blivit så internationell att katalanerna börjar upphöra att synas. 

 

Även om flera respondenter ser internationaliseringen som en positiv konsekvens av 

massturismen, kan den leda till att klassklyftor mellan lokalbefolkningen och turisterna blir 

synliga, vilket i sin tur leder till sociokulturella konflikter. Det är även ett stort antal 

informanter i denna studie som hävdade att hela stadens ”känsla” har försvunnit.  
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Den gamla gotiska stadskärnan har blivit så kommersialiserad och tillgjord att det känns som 

att bo i en temapark. Detta visar åter igen på att Barcelonaborna tvingas konsumera 

turistprodukten vare sig de vill eller inte, precis så som Urry (2002) beskriver. En informant 

uttrycker till och med:  

 

”Man kan likna Barcelona med Las Vegas!” (R4). 

 

”Det blir en sån kulturkrock här... Du vet, det kommer folk med sina Gucciväskor och… Det 

blir sån skillnad. Det är så olika livsstilar” (R10). 

 

”Det blir alldeles för mycket folk från andra kulturer och vi som bor här skakar bara på 

huvudet. Det känns som att dom tror att dom kommer till en annan värld” (R7). 

 

”Lokalbefolkningen har väldigt starkt rotade vanor och sätt att se på saker och ting. Turisterna 

är helt annorlunda, och det skapar liksom två läger” (R15). 

 

De olika kulturer som möts och blandas i Barcelonas centrum och den kommersialisering det 

fört med sig leder till att den ekonomiska krisen blir allt mer påtaglig för de som bor i staden. 

Priser på mat och boende höjs eftersom turisterna är villiga att betala. Men då de spanska 

lönerna inte räcker till, kan det orsaka upprörda känslor. Att fylleturisterna dessutom tenderar 

att bete sig oanständigt och oförskämt bättrar inte på deras anseende. Detta visar på att de 

skilda kulturella-, etniska- och ekonomiska bakgrunderna som Urry (2002) identifierat som 

potentiell grund för varför turister ofta blir beskyllda för oönskade företeelser i 

lokalsamhället, även stämmer in i fallet Barcelona. 

 

Så gott som samtliga respondenter försökte förklara hur de upplevde kommersialiseringen 

som visar sig tydligast under sommarmånaderna då turistsäsongen är på topp. 

 

”Särskilt under sommaren förlorar stan helt sin identitet. Turismen fullkomligt tar över” (R3). 

 

”Det är för mycket folk här, det är alldeles för trångt, kulturen är som bortblåst… Och man ser 

aldrig katalanerna!” (R4). 
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”Hela Ciutat Vella är mer exploaterat än andra delar av staden, eftersom det är det Barcelona 

alla människor vill se. Det ’riktiga’ Barcelona” (R8). Han förklarar vidare att han anser att det 

”riktiga” Barcelona bara är en fasad och ett skådespel för att tillmötesgå turisternas 

förväntningar. En annan respondent håller med och förklarar hur han upplever att stadens 

uppbyggnad är:  

”Staden är utformad för turism. Det finns barer i vartenda hörn, någonting att se överallt och 

allt som händer sker för turismen, och det skapar en miljö som folk vill resa till. Jag menar, 

ingen vill åka till typ… Kiev! Men Barcelona har byggts upp som en destination och en plats 

man vill besöka” (R4).  

Just nu verkar det som att staden uteslutande ser till besökarnas intressen för att kunna 

tillhandahålla den vykortslika fasad turisterna vill uppleva. Åsikterna av de som bor i staden 

räknas inte med och jag upplever det som om Barcelonaborna känner att de är utanför i 

framtidsplaneringen. Denna fasad som beskrivs ha uppkommit i stadskärnan för att 

tillmötesgå turisterna verkar vara påtaglig för de flesta respondenter och visar på hur extremt 

kommersialiserad stadskärnan är. Även respondent 12 tänker tillbaka på hur det var när hon 

flyttade till staden för några år sedan:  

”Bara de senaste åren har staden förändrats. Förut fanns det lite småbutiker, bibliotek och sånt 

i Ciutat Vella- nu är det bara barer! Varje vecka öppnar ett nytt ställe. Det är väldigt högljutt 

och fullt med folk och jag fattar inte hur man kan leva i centrum” (R12). 

Förlusten av den katalanska kulturen kan bidra till en känsla av besvikelse för de som kommit 

till Barcelona för att uppleva katalansk kultur. De som drabbas är både turisterna och de som 

valt att flytta dit permanent. Istället för en genuin del av Spanien får de en massproducerad 

omgivning som är utformad för att fylla turisternas behov av souvenirkonsumtion.  

Det som betraktas av vissa personer som oäkta kan samtidigt ses som autentiskt av någon 

annan som inte har samma preferenser. Det kan vara en av anledningarna till att turisterna 

efterfrågar souvenirer i form av kastanjetter och spanska flaggan med tjuremblem trots att de 

befinner sig på fel geografiska område. Jag tror därför att turisten vill uppleva det som för 

denne är autentiskt spanskt, men för den sakens skull inte äkta. 
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Ett av problemen med turismen till Barcelona är att den kommers som skapats har motat bort 

det genuina så att varken migranter eller turister har koll på vad som egentligen är autentiskt. 

Las Ramblas är ett tydligt exempel på denna typ av själlöshet där mexikanska hattar och 

andalucisk tapas blandas med paella från Valencia och billiga Gaudí-skulpturer i gips. 

De som flyttat till staden för att kunna åtnjuta den katalanska livsstilen får följaktligen inte 

uppleva den atmosfären. De tvingas konsumera turismprodukten vare sig de vill eller inte. Det 

kan därför tolkas från intervjuerna att de som är bosatta i Barcelonas centrum upplever att de 

inte bor i Barcelona, utan i kulisser; ett samhälle där det kan verka som om invånarna lever 

för turismen istället för av den.  

En respondent menade även att känslan av att vara hemma inte existerar längre. Hon hävdade 

att staden blir opersonlig och stressig på grund av den mängd människor som är på 

genomresa, vilket gör att de boende lätt dras med i tempot. Men samtidigt påpekade hon även 

att ’hemma’ blev allt för påtagligt då antalet skandinaver ökade kraftigt under de år hon bodde 

i staden.  

"Man undvek till och med att prata svenska och man låtsades som om man inte förstod!     

Man pratade engelska eller spanska istället för att inte bli identifierad som svensk. Det är 

nästan lite jobbigt när man tänker på det såhär i efterhand […] Många gånger kanske man 

kanske flyttar för att man vill vara någon annan stans än just det land man kommer ifrån” 

(R1). 

Jag ser det som att respondenterna sörjer förlusten av att kulturen tvättas ut och att de i olika 

hög grad ser turismen som ett hot mot den nya livsstil de söker i det nya landet. Här finns 

likheter att finna med Faulkner och Tideswells (1997) undersökning. Migranterna flyttar till 

ett annat land, men upplever inte att det är värt besväret att lära sig tala det nya språket, 

eftersom det finns så många personer på plats som kommer från det egna hemlandet.          

Som nämnts tidigare tenderar människor att dra sig till de som liknar en själva (Bryman och 

Bell, 2013). I detta fallet gör det att integrationen i samhället försvåras. 

Det framgår under intervjuerna att Barcelona märkvärt förändrat sin sociala struktur på 

mycket kort tid. Detta innebär alltså att förändringarna inte bara är synliga för katalanerna 

som kunnat observera staden under flera år. Även de som endast spenderat en kortare 

tidsperiod på platsen märker av reformen. Eftersom respondenterna i denna studie reagerar 

såpas starkt på förändringarna som de upplevt under ett fåtal år, kan det tänkas att de katalaner 

som bott i staden i hela sina liv reagerar ännu starkare på dessa förändringar.  
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Det kan vara så att eftersom migranterna inte observerat utvecklingen lika länge som 

katalanerna, har deras tålamod ännu inte testats lika hårt. Detta i sin tur kan vara orsaken till 

migranternas mer omfattande passivitet i turismfrågan. 

4.4 Tolkning av TALC modellen 

Om Barcelona som destination sätts in i Butlers TALC modell kan det urskiljas att ett antal 

faser passerat och lämnat sina spår. Ett av de tydligaste är utvecklingsfasen. Det baseras på att 

lokalbornas involvering och kontroll över turismutvecklingen begränsats kraftigt. Exempelvis 

berättar flera respondenter om att lokala restauranger och butiker tvingas stänga ner på grund 

av den hårda konkurrensen. 

”Det (turismen) är bra för alla inom branschen utom för restaurangerna. Turisterna köper bara 

mat av snabbmatskedjorna och det är ’bullshit’. Det är inte bra för gastronomin och de lokala 

restaurangerna” (R5).  

”Förut fanns det små familjeföretag, små butiker och sånt… Men allt försvinner” (R12). 

Det verkar som att migranterna sörjer att de lokala verksamheterna tvingas stänga ner. Det är 

då tänkbart att detta svider ännu mer för katalanerna vars inkomst är direkt påverkade av att 

dessa verksamheter stänger. Detta kan vara en anledning till att katalanerna aktivt väljer att 

protestera mot turismen och kan fungera som en försvarsmekanism. Förlusten för migranterna 

blir däremot inte personlig, utan de påverkas endast på så sätt att atmosfären och omgivningen 

de vistas i förändras. 

4.4.1 Carrying capacity 

Så som läget i staden ser ut nu, kan det tolkas som att Barcelona befinner sig i en 

stagnationsfas. Politikerna i staden tar till alla tänkbara medel för att förhindra att en nedgång 

sker. Det står klart att informanterna i denna studie känner att Barcelonas carrying capacity är 

överstigen, vilket är ett tecken på att stagnationsfasen satt in och att en nedgång är att vänta.  

Den vanligast förekommande ståndpunkten bland respondenterna i denna studie var att 

turismen är för hög. Vid frågan ”förklara om du tycker att turismen i Barcelona bör ökas eller 

minskas, eller om det är en bra nivå i dagsläget”, svarade en respondent förskräckt:  

”Öka turismen? Hur kan dom möjligen öka turismen!? Är det inte nog som det är?!” (R4). 
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Samtliga informanter uttrycker väldigt klara åsikter när det kommer till huruvida Barcelona 

klarar av turistströmmen; den bör inte utökas. De fåtal respondenter som ansåg att turismen 

eventuellt kunde ökas trodde inte att det var möjligt i dagsläget. De få respondenter som 

beskrev turismen i positiva termer flikade ändå in med negativa inslag. Ett exempel är 

respondent 6 som började med att beskriva de positiva aspekterna han ansåg att turismen 

förde med sig, såsom jobbmöjligheter, men avslutade sedan med: 

”Jag tror tyvärr att dom (turisterna) kommer bli fler och fler. […] Om staden är beredd på att 

ta emot fler turister så tror jag att det kan vara bra. Men nu finns det fler besökare än vad 

staden kan ta emot” (R6). 

Några personer spekulerade även i risken att turismen kommer öka i framtiden vare sig det är 

bra för staden eller inte. Svaren visade på att Bramwells (2004) antagande om att den kraftig 

ökade turismen till medelhavskusten kan komma att belasta infrastrukturen till en ohållbar 

nivå, går att applicera i detta fallet. 

 

”Jag tror att dom (Barcelona stad) behöver lägga i en liten broms faktiskt. När krisen kom 

gjorde dom allt för att få dit mer turister och jag tror att den hastigheten fortfarande ligger i 

idag. […] Dom kanske borde ta ett steg tillbaka och fokusera på sitt istället för att bara 

fokusera på mer turister och mer pengar” (R1). 

”Egentligen kanske det inte är så mycket turister, men jag tycker det är alldeles för mycket 

turister för en så liten stad som Barcelona” (R15). 

 

”Den (turismen) är för hög […] Barcelona har nått sin smärtgräns. Centrala stan är som en 

jävla myrstack, även under lågsäsong” (R3). 

 

En respondent (R13) såg en lösning på det säsongsbetonade problemet genom att föreslå att 

turismströmmen kunde jämnas ut över året i högre utsträckning än i dagsläget: 

 

”Åh nej, turismen kan inte utökas! Men det kanske hade varit bättre om turistströmmen 

jämnades ut mer över säsongerna. Det är sommaren som är problemet, för då blir ju allt så 

djävulskt äckligt. Det är skräp och sopor överallt. Men på vintern är det nästan inget alls, så 

det kunde varit mer jämnt fördelat. På sommaren är det för mycket!” (R13). 
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Likt Bramwell (2004) som hävdar att lågsäsongen ofta är välkomnad, är de flesta 

respondenter överens om att vinterhalvåret är efterlängtat och en jämnare fördelning av 

turismen hade bidragit till ett lättat tryck på infrastrukturen under sommarmånaderna.          

Det hade således bidragit till en mer hållbar situation. Något som kan bidra till en mer jämnt 

fördelad turismsäsong är utbyggnaden av Barcelonas hamn som förväntas vara klar år 2016 

(bcn.cat -b; catalannewsagency.com -a). Kryssningsturisterna ges möjligheten att besöka 

staden året runt och jobb, både inom kryssningsindustrin och i staden, blir tillgängliga. 

Hamnutbyggnaden kan upplevas som både bra och dålig med tanke på att fler 

kryssningsfartyg ger staden ännu mer turister som dessutom kommer besöka staden under de 

viktiga avlastande vintermånaderna. Detta kan komma att leda till en ännu starkare negativitet 

gentemot turismen än den som redan finns bland de boende i staden. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att turismen i dagsläget är för hög och är emot en 

fortsatt utveckling av turismindsutrin till Barcelona. Men samtidigt råder en skepsis till att 

staden hade klarat sig ekonomiskt utan turismen. Detta kan tolkas som att migranterna ställer 

sig positiva till en stagnation, men negativa till både en eventuell nedgång och/eller 

återfödelse av destinationen. Om turisterna själva känner av det missnöje som riktas mot deras 

närvaro kanske det kan det bli så att de inte längre känner sig välkomna i staden. Det i sin tur 

kan tänkas leda till att besöksantalet stagnerar i och med det minskade intresset sker en 

nedgång för destinationen.  

 

De boende i staden upplever som konsekvens av turismen att deras sociala vardagsrutiner 

förändrats, exempelvis via de nya jobb inom turismindustrin som skapats. Detta är någonting 

som kan tolkas ur TALC modellens involveringsfas, samt bekräftas av Robinson och 

Boniface (1998) som beskriver att turism skapar både jobb och som följd av det även ökad 

invandring. Men även fast nya arbetstillfällen uppstått på marknaden är arbetslösheten hög. 

Det kan vara så att katalanerna inte kan ta de nya jobben på grund av de språksvårigheter som 

finns, så trots att möjligheterna existerar finns en språkbarriär. Detta kan vara en av 

anledningarna till att antalet migranter blir högre och högre till just Barcelonas stadskärna. 

Det är i centrum turisterna befinner sig, och det är där jobben inom sektorn behövs. Detta 

öppnar arbetsmöjligheter för migranterna som i större mån behärskar engelska; ett språk som 

många katalaner saknar.  
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4.4.2 Språkintegration 

Att framförallt det engelska språket blir insprängt i staden till följd av massturismen 

upplevdes som positivt av informanterna. De förklarar att den något äldre inhemska 

befolkningen i Barcelona aldrig har fått möjligheten att lära sig engelska, vilket Birgitta 

Larsson (101214) berättade är en konsekvens av Fransisco Francos diktatur. Det kan tolkas 

utifrån det som berättas i intervjuerna att katalanerna i nuläget inte är särskilt intresserade av 

att lära sig det heller. De kommunikationsproblem som uppstår till följd av bristande 

språkkunskaper hos både katalaner och turister leder till problem, men massturismen har gjort 

att de delar av den inhemska befolkningen som jobbar inom turismsektorn tvingats lära sig 

grundläggande engelska.  

”Överlag är folk negativa till turismen. Men jag tror att det mest är på grund av att dom inte 

kan några språk. Katalanerna tror att dom är överlägsna alla andra, det är bara för mycket. 

Men detta gör att dom blir arga på turisterna. Dom lever i två olika världar, fast på samma 

ställe” (R9). Han tillade med upprörd ton efter en liten tankepaus ”Inte ens polisen talar 

engelska!” 

 

”Den första tiden förstod dom (katalanerna) inte engelska, och det gick inte ens att 

kommunicera i vissa butiker. Men mot slutet kunde man gå in i samma butik och det var 

engelska direkt, så det märktes stor skillnad på bara dom tre åren” (R1). 

 

Detta visar på att katalanerna anammat de språkliga influenser som turismen fört med sig.    

Jag upplever dock från intervjuerna att deras försök till att tala engelska inte är att betrakta 

som något positivt, utan snarare som särbehandling. Respondent 14 berättade även att i de fall 

katalanerna slutar prata engelska går de över till rapp katalanska; ett demonstrativt beteende 

av där de försöker hävda stoltheten över sitt arv genom vägra spanska.  

 

”Även om jag svarar på spanska så fortsätter dom (katalanerna) på engelska!” (R14).  

 

Det är endast en liten andel av den inhemska befolkningen som behärskar språket tillräckligt 

bra för att kunna arbeta inom turismsektorn. En uttydning är att språkintegrationen upplevs 

som positiv av respondenterna eftersom de underlättar deras vardag, speciellt i de fall då de 

själva inte bemästrar det lokala språket samt spanska. Men samtidigt tolkar jag det som att 

katalanernas nyfunna språkkunskaper kan komma att utgöra något av ett hot mot migranterna 
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med tanke på att de börjar konkurrera om samma jobb. I dagsläget besitter migranterna ofta 

en fördel på den turisminriktade arbetsmarknaden eftersom de behärskar på engelska. Ju 

bättre katalanerna blir på engelska desto högre blir konkurrensen om jobben i centrum.  

Ett svarsmönster som går att urskilja från intervjuerna, samt koppla ihop med Faulkner och 

Tideswells (1997) undersökning, är att det endast var de personer som på ett eller annat sätt 

hade ett jobb som innebar kontakt med turister var positiva till densamma.  

”Dom som arbetar inom turismindustrin är glada, men dom som måste stå ut med dom på 

fritiden… Är inte lika glada…” (R6). 

”Jag undervisar på en internationell skola, och det kommer internationella människor för att 

lära sig spela flamencogitarr, så för mig är det bra! Jag är beroende av dom […]” (R5). 

Detta kan tolkas som om nära, och framför allt frivillig, kontakt med turisterna medför en 

högre tolerans mot dem. Detta kan bero på att migranterna dels förstår och talar engelska till 

högre grad än katalanerna, och/eller på att migranternas inkomst är beroende av turismen. 

 

4.5 Tolkning av The embracement withdrawal strategy  

Med hänsyn till Ap och Cromptons (1993) modell kan tre av stegen urskiljas extra tydligt av 

intervjuerna. De steg som framträder är tolerans-, anpassnings- och avlägsningsstegen.        

Det visade sig sålunda att den kritik som Ap och Crompton riktat mot sin egen modell 

(Moterrubio, 2008) går att applicera på detta fall, eftersom flera attityder gentemot turismen 

existerar på samma gång i Ciutat Vella. 

Det visade sig att den frågan som berörde mest var när respondenterna fick beskriva hur/om 

de kände att turisterna påverkade deras vardagsliv. Jämfört med andra frågor som ställdes 

under intervjuernas gång använde sig de flesta av en mycket mer känsloladdad uppsättning 

ord under denna specifika del av intervjun. De uttryckte sig i högre utsträckning med hjälp av 

svordomar samt andra starkt laddade ord såsom ’avsky’ och ’hat’, jämfört med under andra 

delar av intervjun. Detta kan tyda på att turisternas påverkan på deras vardagsrutiner är en 

aspekt som informanterna bär med sig varje dag, men sällan uttrycker aktivt. 
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4.5.1 Ekonomiska fördelar 

Det framkommer att en klar majoritet av de individer som fått möjlighet att uttrycka sig i 

denna studie agerar utifrån toleranssteget och visade en viss grad av tålmodighet kring 

turismens negativa aspekter med hänsyn till att den bidrar till samhällets ekonomi.  

”[…] utan turismen hade den ekonomiska krisen som råder i Spanien rasat rakt ner i ett 

illaluktande hål” (R3). 

”Jag tycker turismen är jättebra för Katalonien. Det är jättemycket turister och dom bidrar till 

ekonomin. Utan turisterna tror jag inte det hade gått så bra för Barcelona” (R14). 

 

”Pengarna är det bästa med turismen. Jag kan verkligen inte komma på något annat” (R15). 

 

”Det bästa är att turisterna kommer och spenderar pengar. Utan turismen vet jag inte hur den 

här staden hade överlevt krisen” (R12). 

 

Ekonomin visade sig anses vara en positiv faktor som turismen fört med sig till Barcelona 

stad enligt respondenterna. Men ingen nämner huruvida hur den ekonomiska aspekten 

påverkar dem som migranter till staden. Endast en respondent är tveksam till de ekonomiska 

fördelar turismen bär med sig, och han har svårt att se några positiva aspekter alls. Han 

menade att: 

 

 ”Det är den sortens turism där, att de människor som kommer dit inte spenderar pengar. 

Vissa gillar turismen på grund av ekonomiska skäl. Men normalt sett ogillas den” (R8). 

 

Det är tydligt att turismen för med sig ekonomiska fördelar, men det verkar inte som att lokala 

aktörer och småföretag får ta del av kakan. En anledning till att småföretagen och de lokala 

aktörerna inte gynnas av turismen kan vara att besökarna efterfrågar produkter som de känner 

igen från hemmaplan. De vill tillhandahålla välkända produkter samtidigt som de får 

miljöombyte. De väljer därför att konsumera produkter från internationella bolag med starka 

varumärken vilket leder till att lokala aktörer går omkull. Om så är fallet betyder det att 

turisterna själva tar död på den kultur och känsla av gotisk atmosfär de kan tänkas vilja 

uppleva när de besöker Ciutat Vella. 
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En annan av de positiva aspekter som identifierats med turismindustrin i Barcelona är att de 

event som äger rum i staden även blir tillgängliga för de permanent boende.                      

Flera respondenter upplevde att turismen skapar fler event som de själva kan åtnjuta. Men 

detta kan även tolkas som om eventen skapar turism. Anledningen till att Barcelona stad 

anordnar dessa event kan ha att göra med ekonomiska skäl. För att sätta staden på kartan och 

för att locka till sig fler långväga besökare som bortsett från att besöka eventet i fråga även 

kan spendera pengar på andra saker i staden. 

 

”[…] det är mycket tack vare turisterna det finns så stora möjligheter för oss som bor här” 

(R4). 

”Det bästa med turismen i staden är att dom ofta har stora konserter, filmvisningar på gatan, 

festivaler och sånt” (R8). 

 

”Tack vare turisterna arrangerar dom olika events som konserter och kongresser som inte 

skulle funnits annars… Samtidigt blir det lite frustrerande för det kommer ännu mer folk” 

(R12). 

Dessa aktiviteter kan även vara ett sätt för Barcelona stad att locka till sig fler besökare i hopp 

om att undvika att en stagnation och nedgång sker på destinationen. 

 

4.5.2 Massturismens massa 

Likt Robinson och Boniface (1998), upplever jag det som att den stora massan av turister som 

besöker staden under sommarmånaderna ligger som grund för de konflikter som skapats 

mellan de boende i staden och turisterna. Respondenterna beskriver graden av trängsel på stan 

som ett problem, men jag tror att eftersom de stora folkmassorna är så påtagliga borde även 

turisterna påverkas av den begränsade framkomligheten. Detta kan, såsom Rothman (1978) 

påpekar, påverka kundnöjdheten och så småningom påverka längden av turisternas vistelse i 

staden. Ett stort antal respondenter visade tendenser till att praktisera Ap och Cromptons 

(1993) anpassningssteg då de schemalägger sina aktiviteter i syfte att undvika turisterna. 

Informanterna undviker till exempel lokaltrafiken, vissa gator, samt delar av stranden.        

Den värsta gatan att vistas på beskrevs, precis som i Chibás dokumentär vara Las Ramblas 

(byebyebarcelona.com). 
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”Jag går bara på Ramblan om jag får betalt för det! Ramblan är ju egentligen till för 

befolkningen, men nu är den till för turisterna. Det går inte att vistas där. Det är för mycket 

folk och dom står alltid i vägen! […] Man håller sig undan vissa områden, klubbar, 

restauranger och sånt för att man vet att det är där turisterna är” (R2). 

”Vägen ner till Barceloneta, och speciellt Ramblan, går inte att ta sig fram på så jag väljer 

andra vägar […] Jag hatade turisterna. Jag badade inte. I Barceloneta slutade jag bada för det 

var så satans äckligt. Man hittade allt snusk som flöt runt. Och det är det flera som gör. Man 

badar inte i Barceloneta, man åker utanför!” (R10). 

 

”Jag fullkomligt avskyr att korsa de värsta gatorna och går hellre långa omvägar for att slippa 

göra så” (R3). 

”I metron är det väldigt fullt ibland. Så jag har slutat åka metro och tar cykeln istället” (R5). 

En respondent visade sig till och med utöva avlägsningssteget då han på sommaren tillfälligt 

avlägsnande sig från samhället med syfte att undvika turisterna. 

”Anledningen till att jag lämnade stan i somras var att det var för mycket folk här då, och jag 

klarade inte av att leva bland alla turisterna” (R4). 

Som nämnts tidigare försöker Barcelona stad införa hållbarhetsrestriktioner med syfte att 

underlätta vardagslivet för de fastboende. Detta ska ske genom att exempelvis undvika att 

koncentrationen av turister blir för hög till ett och samma område (bcn.cat –c). Utifrån 

intervjuerna upplever jag att det hade varit ett välkomnat inslag ifall dessa restriktioner blir 

verklighet, och en bättre planering från politikerna hade främjat lokalbornas tålamod och 

attityd mot turismen i staden. Turismen kan generellt sett bidra till exempelvis bättre- eller 

ökad renhållning i staden och på stranden. Men i Barcelonas fall verkar det som om staden 

inte är beredda på den massa av människor som belastar infrastrukturen varje säsong. För att 

kunna öka turismen och samtidigt behålla positivt inställda stadsbor är därför dessa 

restriktioner av stor betydelse. 
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4.6 Tolkning av irridex 

Utifrån denna studie visade det sig att både positiva och negativa attityder förekommer 

samtidigt i Barcelonas centrum. Eftersom motståndet och stödet gentemot turismen uttrycks 

både aktivt och passivt i Barcelona anser jag att Doxey’s (1975) irridex inte går att applicera 

rent av på denna studie. Den diversitet som finns mellan respondenternas svar, visar istället på 

att irridex går att applicera först efter att modellen granskats kritiskt och det erkänns att 

negativa och positiva attityder kan uttryckas samtidigt inom samma samhälle, så som forskare 

i bland annat Wangs (2006) studie kommit fram till. 

 

4.6.1 Oro och kriminalitet 

Det är tydligt att det sista steget i irridexskalan, antagonismsteget, är det som framträder 

starkast i denna studie. Samtliga informanter beskyller turisterna för att ha ett störande 

beteende och flera informanter klandrade dem även för prishöjningar, ökad kriminalitet, 

droganvändning och prostitution i staden, precis så som Reisinger (2009) hävdar är en 

konsekvens av antagonismsteget. Den ökade kriminaliteten innefattar enligt respondenterna 

främst ficktjuveri. En kvinna jämförde Barcelona med sin hemstad Bukarest: 

 

”Jag kände mig säker i Bukarest, men jag känner mig inte säker här längre. Många av dom 

som ficktjuvar och ’jobbar här’ om man säger så, är från Rumänien. Och den enda 

förklaringen jag kan se är att det finns fler turister här än i Bukarest som har pengar på fickan” 

(R12). 

”Jag tycker att det är hemskt att bo mitt i stan. Det är så mycket folk i rörelse och jag känner 

mig inte trygg när jag går hem” (R13). 

Informanterna tror att kriminaliteten ökat eftersom turisterna är så kallade ’lätta offer/byten’, 

som har mycket pengar, ofta i kontanter, och är till synes bekymmerslösa och godtrogna. En 

respondent (R1) påpekar även att synen av alla turister ledde till att hon gjorde allt för att inte 

se ut som en turist. Hon tror att turisterna utmärker sig så pass mycket att de uppmuntrar 

ficktjuvarna till att bestjäla just dem. Flera respondenter påpekar att turisterna i stort sätt har 

sig själva att skylla om de blir av med sina tillhörigheter, eftersom det är de själva som 

utsätter sig för risker genom sitt oroslösa sätt och skarpa framtoning. Informanternas sätt att 

uttrycka sig inom detta ämne visar åter igen på ”vi och dom” mentaliteten, och jag upplever 

att informanterna ser ner en aning på turisterna. De förklarar att ingen vill bli tagen för att 
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vara turist. De vill alltså varken bli förknippade med vare sig turisterna eller katalanerna. 

Detta gör att de automatiskt och frivilligt ställer sig själva i en position där de kategoriserar 

sig som en egen grupp i samhället. 

 

En annan orsak till att informanterna känner oro är på grund den olagliga uthyrningen av 

semesterlägenheter. På grund av uthyrningen vet inte de fastboende vem som rör sig i 

trappuppgången, och de många okända människorna i byggnaden bygger upp en osäkerhet. 

Detta ämne är en av aspekterna i Barcelona stads nya hållbarhetsrestriktioner som tidigare 

nämnts. Ett av målen är att reducera kvantiteten av turistlägenheter i centrum (bcn.cat -c). 

Detta visade sig vara en viktig aspekt för respondenterna i och med att en majoritet av dem tar 

upp den olagliga uthyrningen av semesterbostäder till turister. De menar att det är extremt 

jobbigt att bo i en byggnad där en eller flera lägenheter hyrs ut till turister. Respondent 10 

berättade att all uthyrning av lägenheter till turister har blivit förbjuden i La Barceloneta, och 

att hårda straff väntar dem som ändå väljer att hyra ut sina fastigheter olagligt. 

 

”Jag har bott i en byggnad där dom hyrde ut lägenheter till turister. Det var hemskt, men det 

var nog mest för att det var så unga turister som bodde där. Dom bodde ovanför oss, festade 

mycket och var uppe till 5-6 på morgonen så det gick inte att sova” (R14). 

”Hyresvärdarna sparkar ut de som bor i husen och hyr ut till turisterna istället. Vi bodde i ett 

ganska nybyggt hus, och det fanns 1 spansk familj- i ett helt hyreshus! Resten var turister eller 

invandrare… Och katalanerna bor på gatan!” (R10).  

 

Detta visar återigen på klassklyftor mellan katalaner och icke katalaner, där den inhemska 

befolkningen inte har de ekonomiska resurser som krävs för att bo kvar i sina fastigheter, 

vilket öppnar upp för utlänningar att investera.  
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4.6.2 Ljudnivån 

Även om de respondenter som själva bott i en byggnad där illegal lägenhetsuthyrning utförts, 

är det ändå de turister som befinner sig ute på gatan som verkar påverka respondenternas liv 

och humör mest. En aspekt som samtliga respondenter hade gemensamt var att ljudnivån var 

det primära problemet med turismen de hyste personligen, och den faktor med turismen som 

starkast påverkade deras vardagsliv.  

 

”Jag bor själv i Barceloneta och sover aldrig igenom en natt utan att några jävla guiris10 

skriker fulla utanför på gatan klockan fyra på natten” (R3). 

 

”Jag bodde i Ciutat Vella några månader, men sen orkade jag inte mer och flyttade till ett 

område som anses ligga lite utanför stadskärnan, och det är mycket lugnare här. Enda 

anledningen till att jag stannade kvar så länge i centrum var att jag hade en så fin lägenhet” 

(R2). 

 

”Det värsta är att dom skriker hela tiden och om man bor där (i Ciutat Vella) kan man inte 

sova på natten” (R5). 

 

De respondenter som tidigare bott i centrum men flyttat därifrån, menade att en av de primära 

anledningarna till att de flyttat ifrån Ciutat Vella var för att de inte fick någon sömn på grund 

av turismen och att det är alldeles för mycket folk under dagarna.  En respondent berättar hur 

det var att gå till affären i Ciutat Vella under dagarna innan hon flyttade till en annan stadsdel. 

Svaret visar åter igen på att vardagsrutinerna står i direkt samband med intervjupersonernas 

irritationsnivå.  

 

”När man skulle gå och handla… Det var komplicerat för att det var så mkt folk. Det bara 

strömmar folk ibland! Man kommer inte fram på gatan när man går hem. Det är lugnare där 

jag bor nu, och mer lokalbefolkning” (R14). 

 

 

 

                                                           
10 Skällsord för ’turist’ 
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Faktumet att 44 000 utlänningar bor i Barcelonas centrum kan jämföras med Pons, Crang och 

Travlous (2009) undersökning som visade att migranter ofta tenderar att bo i turisttäta 

områden. Det visade sig dock att alla respondenter i denna studie som flyttat ifrån centrum, 

gjort det av samma primära orsak; ljudnivån. Detta visar på en typ av suburbanisation. 

 Urry (2002) definierar suburbanisation som när lokalbefolkningen flyttar till förorten för att 

komma undan trängseln i städerna. I denna studie framkom det att respondenterna känner att 

de tvingas flytta på grund av turisterna, om än inte så långt bort som till förorten.  

 

Migranternas reaktioner på den höga ljudnivån i staden, speciellt under nattetid, orsakad av 

turisterna, kan tolkas på två sätt. Det går dels att sätta in i irridex, som en konsekvens av 

irritations- och antagonism steget, då migranterna tillslut gav upp och flyttade till en annan 

stadsdel. Att de överger sina hem på grund av turismens påverkan på deras liv kan även tolkas 

in i the embracement strategys avlägsningssteg. Dock inte på så sätt att individerna lämnar 

staden, utan endast stadskärnan. 
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5 Slutsats 

Barcelona befinner sig i en kris som aldrig förr. Jag grundar detta i att staden lider av både en 

ekonomisk kris och en identitetskris. Varumärket är så utsålt och urvattnat att stadens identitet 

försvunnit. Dessutom hyser befolkningen en väldigt återhållsam framtidstro. 

Det har konstaterats att turismutvecklingen i Barcelona har direkt påverkan på migranternas 

vanor, rutiner och värderingar. Migranternas anpassning till turismen har en direkt koppling 

till bostadens distans till centrum samt till huruvida respondenten i fråga har ett jobb inom 

turismsektorn eller ej. Migranterna upplever överlag att turismen har lett till sociokulturella 

konsekvenser såsom höjd kriminalitet och sociala konflikter. Det som påverkar deras 

livssituation mest är dock den höga ljudnivån som så kallade ´fylleturister’ åsamkar. De 

turister som skriker och exempelvis busringer på dörrklockor på nätterna, blir för fulla och 

urinerar på gatorna är störande vare sig det sker i Barcelona eller någon annan stans i världen. 

Men i och med den positiva ekonomiska faktorn uppfattar jag inte att respondenterna i denna 

studie upplever turismen i sig som negativ.  

Barcelonas carrying capacity är överskriden enligt den invandrade befolkningen, men den 

verkar ej upplevas som överskriden av besökarna ännu, eftersom statistiken visar på att 

Barcelona har en fortsatt tillväxt av turister som inte visar några tecken på att avta 

(catalannewsagency.com –a; bcn.cat –i; bcn.cat –a). Förslag på ytterligare forskning är 

därmed att undersöka huruvida Barcelonas besökare upplever att lokalbefolkningens attityd 

påverkar upplevelsekvalitén. Trots att Barcelona är en kosmopolit stad som inhyser många 

olika nationaliteter kan staden komma att kännas ovälkomnande för de som besöker den. Det 

kanske kan vara så att den faktor som till slut gör att turismströmmen börjar avta inte är att 

besökarna upplever att the carrying capacity är nådd, utan att de inte längre känner sig 

välkomna i staden av befolkningen. 
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Ett svarsmönster har urskilts på de svar som angivits av de respondenter som själva valt att 

delta i undersökningen efter att de fått reda på dess existens via officiella forum på sociala 

medier. De som på eget initiativ erbjudit sitt deltagande i studien uttrycker sig via ett betydligt 

mer upprört och nästan aggressivt språk när de förklarar vad de tycker om turismen. De ser en 

positiv ekonomisk aspekt med turismen, men de känner en stark irritation och frustration som 

de vill uttrycka. Det förutsätts därför, att ett bortfall av människor som kan ha varit mer 

positivt inställda (och därmed likgiltiga) till att deltaga har skett. De hyser troligen inte samma 

känsla och behov av att behöva uttrycka sina åsikter eftersom de är tillfreds med sin 

livssituation. 

Det går att tolka att alla respondenter i denna undersökning kämpar för att finna sin plats i 

staden. De befinner sig just nu i ett ingenmansland. De kommer aldrig mer vara, eller 

identifiera sig med turister. De kommer heller aldrig kunna bli, eller identifiera sig som 

katalaner. De befinner sig i ett vakuum av icke-tillhörighet.  

Jag uttyder även att katalanerna visar passivt stöd gentemot turismen, samt aktivt motstånd i 

form av bland annat demonstrationer. Migranterna uttrycker passivt motstånd och passivt 

stöd. Dock visade det sig att migranterna är övervägande negativa till turismens effekter i 

Barcelonas stadskärna; en mentalitet som sprids på Ciutat Vellas gator till följd av 

massturismen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor på engelska 
· What is your opinion about the tourism in Barcelona? 

· Do you think that the amount of tourists in Barcelona are too high, that the amount of 

tourists can/should be increased or is it good as it is? Why? 

· Do the tourists affect you in any way? If yes, do they affect your daily life routines?  

· What is the best thing about the tourism industry in Barcelona? 

· What is the worst thing about the tourism industry in Barcelona? 

· Since you are not a native Catalan, do/did you see yourself as a tourist or a resident? 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor på svenska 
· Vad har du för åsikter om turismen i Barcelona? 

· Tycker du att turismen är för hög, att den ska utökas, eller är det bra som det är? 

Varför? 

· Tycker du att turisterna påverkar/påverkade dig i din vardag? Om ja, Hur? 

· Vad är det bästa med turismen i Barcelona? 

· Vad är det sämsta med turismen i Barcelona? 

· Eftersom du inte är katalan, ser/såg du dig själv som turist eller invånare? 

 

Bilaga 3. Enkätmall 
· Name and surname 

· Age 

· Are you a male or a female? 

· In which country were you born? 

· Did you live in Barcelona at any point during the past six years? 

· For how many years did you live in Barcelona? 

· Did you ever live in Ciutat Vella? If yes, which area? 
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Bilaga 4. Demografisk profil av respondenter och informanter 

Följande demografiska data baseras på information som samlats in med hjälp av en kort 

enkät11 som samtliga 15 respondenter fyllt i innan intervjuerna ägt rum. 

Respondenternas hemländer: 

· Colombia 

· USA 

· Argentina 

· Brasilien 

· Marocko 

· Tyskland 

· Rumänien 

· Pakistan 

· Israel 

· Sverige 

 

Fig. 4 Fördelning av de respondenter som bor i Barcelona i dagsläget och de som tidigare varit 

bosatta i staden: 

 

 

 

                                                           
11 Se bilaga 3 
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Fig. 5 Hur många år respondenterna bott i Barcelona: 

 

 

Fig.6 Fördelningen av män och kvinnor i undersökningen: 

 

 


