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SAMMANFATTNING 

 

Titel: THE PHILIPPINES- “it is meant to be a tourism country” 

Handledare: Tomas Nilson 

Författare: Emilia Pettersson och Frida Skantz 

Kandidatuppsats: Hållbar Turismutveckling, Högskolan i Halmstad 

Sidantal: 60 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur turism påverkar filippinare som är 

verksamma inom turismindustrin på Filippinerna. 

Metod: I studien används en induktiv kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att vi utför 

datorstödda intervjuer med filippinare som är verksamma inom turismindustrin på 

Filippinerna. Studien grundas på vetenskapsteorin fenomenologi och genom att använda oss 

av denna teori kommer filippinarnas uppfattning om turismens påverkan att förmedlas. 

Resultat: Det framkommer tydligt av resultatet att filippinare blir påverkade av turismen både 

privat och i arbetslivet. De filippinare som är verksamma inom turismindustrin påverkas 

främst av de ekonomiska fördelarna som turismen ger. Majoriteten av de svarande i vår studie 

anser att turismens påverkan är positiv samt att det genererar arbetstillfällen för 

lokalbefolkningen och gynnar landets ekonomi. Andra fördelar är det ökade kulturella utbytet 

som influerar filippinarna samt de nya sociala kontakterna som knyts. Studien visar även en 

påverkan på den yngre generationen som nu har andra möjligheter till utbildning och arbete. 

Studien visar även på en ökad gästfrihet och servicekänsla, samt en ökad förståelse för olika 

kulturer och människor.    

 

 

 

 

Nyckelord: Turism, filippinare, turismindustri, Filippinerna, irritationsindex, attityd 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 

 

Title: THE PHILIPPINES-“it is meant to be a tourism country” 

Tutor: Tomas Nilson 

Authors: Emilia Pettersson and Frida Skantz 

Bachelor Essay: Sustainable Development of Tourism, University of Halmstad 

Pages: 60 

Aim: The aim of this essay is to examine the attitude among Filipinos who are working in the 

tourism industry towards the effect of tourism. 

Method: This essay is based on an inductive qualitative research method were interviews will 

be sent out by e-mail to Filipinos working within the tourism industry on the Philippines. We 

will use phenomenology as a science theory to bring out the attitudes towards tourism.  

Result: It is evident from the results that Filipinos is affected by tourism, both privately and at 

work. The Filipinos who are working within the tourism industry is mainly affected by the 

economic benefits that tourism provides. The majority of the respondents in this research 

consider the impact of tourism as positive, that it generates job opportunities for the local 

people and benefits the national economy. Tourism also has other advantages such as the 

increased cultural exchange and the new social contacts that are tied. The research also shows 

an influence on the younger generation who has new opportunities in terms of education and 

job opportunities. The research also shows an increase in hospitality and service orientation, 

and a greater understanding of different cultures and people. 
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1. INLEDNING  

”Turismen sysselsätter kring 100 miljoner människor och anses därmed vara världens största 

näring. Alltfler u-länder börjar se turismen som ett komplement till andra exportvaror. Idag 

är de största turistmålen bland u-länderna Thailand, Filippinerna och Indonesien.”
1 

 

Vi har valt att göra en studie angående turismen på Filippinerna, studien kommer att fokusera 

kring hur filippinare som är verksamma inom turismindustrin uppfattar turismens påverkan.  

För att få en klar och rättvis bild över den rådande situationen har vi valt att använda oss av 

datorstödda intervjuer med öppna frågor för att ta del av filippinares åsikter och tankar kring 

turism. Turismindustrin är en av världens största industrier och växer ständigt, vilket påverkar 

lokalbefolkningen på olika turistdestinationer på både positiva och negativa vis. Filippinerna 

är en turistdestination som ännu inte är överexploaterad och dess besöksantal kan inte 

jämföras med andra populära turistdestinationer som till exempel Thailand eller Spanien. 

Turismindustrin påverkar de lokala samhällena och enligt rättviseakademin som är ett 

informationsprojekt inom Kooperation Utan Gränser,
2
 är det vanligt att reseindustrin bryter 

mot de mänskliga rättigheterna samt förvärrar fattigdomen.
3
  Kommer filippinarna att ta upp 

denna effekt som en påverkan av turism? 

Vid en resa till Filippinerna föll vi för dess charm. De delar av landet vi besökte gav en 

autentisk känsla och kändes inte fullt så exploaterat som många andra turistdestinationer vi 

tidigare besökt. Vid våra möten med lokalbefolkningen på dessa destinationer föddes idén till 

denna uppsats. Hur uppfattar filippinarna turismens påverkan?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur turism påverkar filippinare som är 

verksamma inom turismbranschen på Filippinerna. Studien grundas på följande 

frågeställningar: 

 Hur påverkas filippinare som är verksamma inom turismindustrin av turismen i 

landet?  

 Vilka positiva respektive negativa effekter anser filippinare som är verksamma inom 

turismindustrin att turism medför?  

                                                             
1
 (Rättviseakademin.se) 

2
 (Utangränser.se) 

3 (Rättviseakademin.se) 
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 Vilken attityd har filippinare som är verksamma inom turismindustrin gentemot turism 

på Filippinerna? Finns det några skillnader i attityd mellan de olika destinationerna?  

1.2 Avgränsningar 

Denna studie begränsas av följande faktorer:  

 Datorstödda intervjuer – vi har inte möjlighet att göra ett besök på Filippinerna och 

därför görs e-post intervjuer, vilket medför att vi inte kan göra observationer av 

respondenterna. 

 Intervjuantal – studien begränsas av antalet intervjuer.  

 Urval – det finns en risk att våra respondenter inte representerar den allmänna synen 

på turism bland filippinare som är verksamma inom turismindustrin.  

 Språk – på Filippinerna är filipino och engelska officiella språk. Intervjuerna är 

utformade på engelska vilket kan vara en begränsning för respondenterna.  

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer faktorer som påverkat landet och dess invånare att presenteras. Vi 

anser att det är viktigt att förstå Filippinernas historia för att förstå turismens påverkan på 

lokalbefolkningen. Nedan kommer även turismen som fenomen att förklaras och definitionen 

av turism kommer att klargöras.  

 

2.1 Filippinernas historia 

Filippinerna består av cirka 7100 öar varav 900 av dem är bebodda. De största 11 öarna utgör 

92 % av landets yta. Luzon som ligger i norr och Mindanao som ligger i söder är de två 

största öarna.  Visayas är en ögrupp som ligger mellan Luzon och Mindanao, sydväst om 

Mindanao ligger ögruppen Suluöarna
4
 (se karta i bilaga 8). Den största ön består till stor del 

av platåer och berg. Det finns över 20 aktiva vulkaner i öriket som ligger i tyfonbältet i Stilla 

havet. För Filippinerna innebär detta att naturkatastrofer, jordbävningar, tyfoner och 

vulkanutbrott är vanligt förekommande.
5
  

Med sina drygt 94 miljoner invånare är Filippinerna ett av de mest tätbefolkade länderna i 

Sydostasien. På senare år har födelseantalet minskat samtidigt som dödstalen har sjunkit, detta 

                                                             
4
 (Landguiden.se) 

5 (Globalis.se) 
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har resulterat i en tillväxt med cirka två procent om året. Av befolkningen är en tredjedel 

under 15 år. De flesta är kristna katoliker, men det finns även en muslimsk minoritet kallad 

moros, i södra delarna av landet. 

Filippinerna lockar med sitt varma klimat och vackra stränder en hel del turister. Sammanlagt 

två till tre miljoner människor väljer att resa till Filippinerna årligen. Främst kommer 

turisterna från närliggande länder såsom Taiwan, Hongkong, Sydkorea, Japan och Amerika. 

Av dessa beräknar man att en tiondel är Filippinare som bosatt sig utomlands men som 

besöker hemlandet. Filippinerna har dock inte haft samma möjlighet som många närliggande 

länder att konkurrera om turisterna på grund av politisk oro som periodvis har påverkat antalet 

inkommande turister.
6
   

Många av landets invånare lever i fattigdom och inkomstklyftorna är stora, en liten välbärgad 

elit dominerar samhället. Landsbygden är mest utsatt för fattigdom, men även i städerna ökar 

antalet fattiga i kåkstäder. Cirka en tredjedel av befolkningen sysselsätter sig med skogsbruk, 

jordbruk och fiske. Denna industri genererar arbete till omkring 16 % av invånarna, dock 

arbetar de flesta inom tjänstesektorn. Fler och fler filippinare arbetar inom den informella, 

svarta sektorn som till exempel gatuförsäljare. Antal arbetslösa i procent på Filippinerna var 

år 2008, 7,4 %. Total andel av kvinnor som hade arbete samma år var 38,2 % och antalet män 

var motsvarande 61,8 %.
7
   

Utvecklingsnivån på industrin var i mitten av 1960-talet jämförbar med utvecklingen i 

Sydkorea och Taiwan, dock fortsatte den inte i samma takt utan produktionen gick ner och 

satsningen på tung industri misslyckades i början av 1980-talet. Viktiga branscher inom den 

Filippinska handeln är förädling av livsmedel, tillverkning av elektriska och kemiska 

produkter samt kläder och metallvaror då exporthandeln ökat. En viktig sektor i den 

filippinska ekonomin är skogsbruk, jordbruk och fiske.
8
  

Filippinerna var länge en spansk koloni. Öarna har fortfarande en latinsk känsla över sig 

sedan denna tid. Spanjorerna byggde basindustrier och vägar, även deras tro, katolicism 

infördes i landet. USA tog över landet år 1898 då de gick segrande ur det spansk-amerikanska 

kriget. De vann även ett krig mot lokalbefolkningen.
9
 Filippinerna blev en självständig 

republik år 1946, dock med förbehåll att USA fick upprätta militärbaser runt om i landet samt 

                                                             
6 (Globalis.se) 
7
 (Globalis.se) 

8
 (Landguiden.se) 

9 (Globalis.se) 
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att endast vapen därifrån fick importeras. Man införde även tullfrihet mellan länderna. De 

demokratiska institutionerna på Filippinerna upprättades efter amerikansk förebild.  

USA fanns kvar i landet fram till år 1992, dock finns det fortfarande ett band mellan de båda 

länderna efter ett försvarsavtal som upprättades samma år. Man godkände också en 

uppgörelse år 1999 som innebär att Filippinerna får genomföra militära övningar med USA. 

USA utvecklade samarbetet med Filippinerna efter terrorattacken år 2001 och man förstärkte 

det militära stödet till landet. Filippinernas utrikespolitik präglas av banden till USA.  

År 2010 valdes Benigno ”Noynoy” Aquino III till president. Ett av hans initiativ under sitt 

första år var att försöka skapa fred mellan den kommunistiska vänstergerillan NPA (Nya 

folkarmén) och de muslimska separatisterna för att få ett slut på de långa konflikterna i landet 

som pågått sedan 1970-talet.
10

 

2.2 Turism 

Det finns en rad olika definitioner av turism och i denna studie har vi valt att gå efter 

tillväxtsverkets definition som lyder;  

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 

vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.
11

  

En människa som övernattar på en destination räknas som en turist, en människa som stannar 

en kortare tid räknas som en besökare. Grundförutsättningar för att turism ska uppstå är att 

destinationen har någon attraktion som lockar besökare. Andra förutsättningar är att det finns 

kost och logi på platsen samt att det finns transportmedel till destinationen, det allra viktigaste 

är att det finns människor som har tid och intresse av att resa.
12

 Att den turistiska praktiken 

innefattar ett samspel mellan tid, rum och intention finns det idag en enighet om. Att fastslå 

vad en turist är, är inte lätt och därför definieras dessa ofta olika beroende på vilket område 

som studeras.
13

 Turismen bidrar till den ekonomiska utvecklingen i världen då det är den 

största näringen. Idag är många länder beroende av turismen för den sociala välfärden, 

exempel på detta är Maldiverna och små öriken i Västindien. Turismen kan vara privatiserad, 

detta kan vi se exempel på i USA och Belgien medan den i andra länder får bidrag från både 

staten och den lokala kommunen såsom i Sverige.
14

 

                                                             
10 (Landguiden.se) 
11 (Tillvaxtverket.se) 
12

 (Bohlin, 2007) 
13

 (Syssner, 2011) 
14 (Monica Tenglin, 2011) 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel kommer tidigare forskning kring lokalbefolkning och turism att presenteras. 

Tidigare forskning som gjorts kring ämnet i olika delar av världen kommer att redovisas med 

syfte att få en överblick och förståelse för turismens roll i lokalbefolkningens liv. 

 

3.1 Lokalbefolkning 

Lokalbefolkningar lever i samhällen och identifierar sig som en del av en specifik grupp, de 

behåller den kulturella och sociala identiteten.
15

 I denna studie har vi valt att definiera 

lokalbefolkningen som de människor som är födda och uppvuxna i landet Filippinerna. 

Turism medför både positiva och negativa konsekvenser för natur, kultur och befolkning. 

Olika negativa effekter skriver Jost Krippendorf om i sin bok ”The Holiday Makers” där han 

ger exempel från Schweiz, en konsekvens av turism är att människor blir mer fokuserade på 

pengar och att samhällskänslan försvinner, fler främlingar besöker destinationen och platsens 

utseende förstörs. Det framkommer även att familjelivet kan påverkas på ett negativt vis. 

Andra resultat av studien visar att landskap har blivit förstörda av turism och att endast ett 

fåtal i slutändan har tjänat på näringen. Ovanstående reflektioner är skildrade av 

lokalbefolkningen på turistdestinationen. Konsekvenserna är framförallt av kulturell och 

social karaktär och rapporter från andra delar av världen har uppvisat liknande resultat. Störst 

uppmärksamhet har generellt ägnats åt värdregionen och lokalbefolkningen, endast ett fåtal 

har fokuserat kring turister eller gäster och då fokuseras turistens sociala verklighet. Denna 

uppdelning är enligt Krippendorf inte helt oväntad då vikt läggs på att lyfta fram det ojämlika 

förhållandet mellan värd och gäst, man räknar med att lokalbefolkningen ”råkar illa ut”. Dock 

är effekterna av turism varierande beroende på värddestination och befolkning. I studier om 

hur turism påverkar lokalbefolkningen ligger fokus i de allra flesta fall på negativa 

konsekvenser. De kulturella och sociala effekterna är vida omdiskuterat, detta i form av bland 

annat beroenden, konsekvenser och problem.
16

  

Värd - och gästrelationen innebär att de båda parterna utgår från olika förutsättningar i mötet, 

turisterna anses vara de som ”har” och lokalbefolkningen de som ”inte har”. Då värden är den 

beroende parten hamnar de i ett underläge gentemot turisterna, och det kan vara detta faktum 

som förklarar varför detta möte ofta medför oönskade effekter av kulturell och social 

                                                             
15

 (Who.int) 
16 (Monica Hanefors, 2007) 
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karaktär.
17

 Skillnader mellan turist och lokalbefolkning kan ibland vara för stora för att en 

ömsesidig respekt och förståelse ska kunna uppstå. Skillnaderna kan vara många, så som 

beteende, utseende och klädstil, dessa kan få en social och kulturell påverkan.
18

  Många 

gånger upplever lokalbefolkningen att deras identitet och värdighet är hotad, för att underlätta 

mötet väljer lokalbefolkningen att anpassa sig efter turisterna. Många studier har fokuserat 

kring lokalbefolkningen men då har felet gjorts att denna beskrivits som en homogen grupp 

utan att ta hänsyn till interna skillnader såsom ålder, kön, ekonomisk inblandning samt närhet 

till turister. De flesta studier fokuserar kring hur barn utnyttjas samt prostituerade kvinnor.
19

  

 

En studie utförd av Tosun (2002) fokuserar kring lokalbefolkningens attityd gentemot turism 

på tre olika destinationer runt om i världen. Resultaten varierar från de tre olika platser som 

studerats, dock var man överens om turismens påverkan i följande fall; man anser att 

turismens påverkan på arbetstillfällen samt den inhemska ekonomin är positiv. Ett annat 

resultat av studien visar att artighet och beteende inte har influerats av turismen, men att 

turismen däremot har medfört en negativ inverkan genom droganvändning och kriminalitet.  

Studien visar tydligt att påverkan av turism upplevs olika från land till land. Ett exempel är en 

av frågorna där respondenterna anser att turister i allmänhet och särkilt internationella turister, 

skiljer sig väldigt från den lokala befolkningen. Resultaten är inte helt överraskande då en stor 

majoritet av turisterna som besöker u-länder själva kommer från i- länder. Resultaten visar att 

turister som besöker i-länder själva kommer från ett sådant land. Därför uppstår 

socioekonomiska klyftor mellan turister och lokalbefolkning.
20

 

3.2 In och ut grupper 

Pegah (2009) menar att människans natur är sådan att vi vill känna tillhörighet och social 

gemenskap. Den grupp som personen tillhör påverkar interaktion och beteende gentemot 

andra individer och genom detta bildar man en uppfattning om sin egen identitet och vilka 

som ingår i ens sociala grupp. Så är även fallet inom turismindustrin. Turister kan identifiera 

sig själva som en grupp medan de anser att lokalbefolkningen tillhör en annan grupp. Den 

grupp personerna anser sig tillhöra kallas för ”vi gruppen”, även kallad ”ingruppen” och den 

andra gruppen är således ”dem gruppen”, eller ”utgruppen”. ”Dem” innefattar andra grupper 

av individer som ”vi gruppen” inte själv kan eller vill ingå i. De två grupperna är varandras 

                                                             
17 (Monica Hanefors, 2007) 
18

 (Pegah Afkari, 2009) 
19

 (Monica Hanefors, 2007) 
20 (Tosun, 2002) 
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motsatser men kan trots detta inte existera utan varandra. Det kan vara svårt att förstå ”dem” 

eftersom de upplevs som skrämmande, hotande och intrigerande.
21

 ”Ingruppen” ser 

”utgruppen” som sin motbild och anser att dessa har sämre egenskaper än vad de egentligen 

har. Individen stärker sin självbild genom att anta att den motsatta gruppen är betydligt mer 

negativ än den egna ”ingruppen”.
22

  Detta gör att ”vi gruppen” får en stark sammanhållning 

och solidaritet. ”Vi” och ”de” grupperna kan tillhöra olika nationaliteter och klasser, de kan 

också ha olik social och etnisk härkomst.
23

 

3.3 Turismens sociokulturella effekter 

I mötet mellan lokalbefolkning och turist blir skillnaderna dem emellan ofta påtagliga, både 

de sociala och kulturella effekterna märks, detta visas i figur 3.1 nedan. Det kan handla om 

allt från värderingar till klädstil som skiljer dem åt. Som vi nämnt i tidigare avsnitt kan detta 

göra att ömsesidig respekt är svår att uppnå. Det kan även hända att turisten släpper på sina 

hämningar när denne kommer ifrån sin vardagliga miljö och moralen kan sänkas. Problem 

kan uppstå både för lokalbefolkningen och för turisten när detta händer, exempel på problem 

relaterat till detta är droger, alkohol, vandalism, prostitution och spelande. Andra problem 

som uppstår i mötet mellan lokalbefolkning och turist är brott som sker mot turisten, dessa 

uppstår främst då klasskillnader blir påtagliga.
24

 Studier har visat att lokalbefolkningen i vissa 

fattiga länder har en negativ social påverkan på turisterna då trakasserier kan förekomma från 

exempelvis lokala försäljare. Dessa problem kan dock ofta vara missförstånd, turister kan 

uppleva det som att försäljarna är för ihärdiga och ser det som trakasserier medan försäljaren 

anser att han sköter sitt jobb. I vissa fall har dessa kulturella skillnader blivit ett sådant stort 

problem att vissa kryssningsfartyg har övervägt att byta rutter för att undvika dessa 

destinationer.
25

  

 

                                                             
21 (Pegah Afkari, 2009) 
22 (Petersson, 2007) 
23

 (Pegah Afkari, 2009) 
24

 (Pegah Afkari, 2009) 
25 (Stephen J. Page, 2009) 
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Figur 3.1. Dimensionerna av turist -värd möten. Figuren ovan visar de olika sociokulturella effekter som 

kan uppstå vid möten mellan turist och värd/lokalbefolkning.
26

 

De kulturella effekterna syns först efter en längre tid. Människor som är bosatta i byar långt 

från städerna påverkas när turister besöker deras hemtrakter, då de för med sig andra 

matvanor, andra kulturer, seder och bruk. En annan effekt av turismen kan vara att ungdomar 

anammar turisternas levnadsstandard och kulturmönster.
27

 Detta fenomen kallas 

”demonstration effect”. Denna anpassning efter turisterna kan leda till att samhällen delas 

upp, då många vill leva kvar i de traditionella mönstren.
28

 Ofta har turisten ett intresse för den 

inhemska kulturen, de gör besök till kulturella sevärdheter och köper souvenirer.  På detta sätt 

kan destinationens kultur bevaras, det kan även leda till att en del traditionella företeelser blir 

kommersialiserade och anpassas till turismen, vilket i sin tur kan skada kulturen. En positiv 

effekt av turism är det kulturella utbytet länder emellan som uppstår vid möten mellan 

människor.
29

  

3.4 Turismens dimensionella och strukturella effekter  

Turismens effekter kan visas på flera olika sätt och vara av olika karaktär. Vissa effekter kan 

vara direkta och kan härledas direkt från turismen och dess utveckling. Skillnader finns på 

dimensionella och strukturella effekter, ett exempel på en dimensionell effekt är de långa 

köerna på systembolaget under sommarmånaderna, eller bristen på parkeringsplatser en varm 

sommardag på Liseberg. Slutsatsen av denna effekt är att för mycket människor samlas på en 

plats under samma tidpunkt. Problem som dessa kan förebyggas genom planering och 

ansvarstagande. Exempel på strukturella effekter kan vara när lokalbefolkningen möter nya 

                                                             
26 (Stephen J. Page, 2009) 
27

 (Monica Tenglin, 2011) 
28

 (Pegah Afkari, 2009) 
29 (Pegah Afkari, 2009) 
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Eufori 

De få turister som inledningsvis kommer till 
destinationen tas lyckligt emot och har lätt för 
att smälta in.  

Apati  

Turisterna är ett givet inslag i 
lokalbefolkningens vardag. Mötet mellan 

turister och lokalbefolkning formaliseras.  

Plåga 

Ju fler turister som kommer desto mer problem 
tyckts uppstå, dessa skylls på turisterna. 

Lokalbefolkningen anser att ansvariga 
nonchalerar problemet.  

Fiendeskap 

Besökssituationen  har blivit plågsam och 
fiendeskap uppstår mellan turister och 

lokalbefolkning. Stressreaktioner uppstår hos 
lokalbefolkningen, dessa är baserade på 
rädslan att förlora samhällets- och den 

personliga identiteten.  

religiösa eller politiska ideologier, eller när investeringar från utlandet framkallar beroenden. 

De strukturella effekterna är svårare att förebygga och lösningarna är mer komplicerade.
30

  

3.5 Irritationsindex  

Doxey´s irritationsindex nedan, visar att lokalbefolkningen ofta är positiv till turismen i ett 

tidigt stadie av turism då de tycker att turister är ett värdefullt inslag i deras liv. En fortsatt 

utveckling av turism kan däremot resultera i att lokalbefolkningen till slut får nog av turismen 

och hamnar i stadiet fiendeskap.
 31

  

  

Figur 3.2 Irritationsindex. Ovanstående figur beskriver mötet mellan lokalbefolkning och turister i fyra 

olika stadier; eufori, apati, plåga och fiendeskap.
 32

 

Smith (1989) har gjort en liknande undersökning som visas i figur 3.3 nedan, i denna studie 

blev slutsatsen densamma; lokalbefolkningen får till slut nog av turister och ansvariga agerar 

inte i tillräcklig utsträckning. Av dessa studier kan avläsas att turismutvecklingen väntas gå i 

samma riktning samt att attityder och förändringar hos lokalbefolkningen kan förutsägas. 

Hänsyn får dock tas till att vissa faktorer utelämnats i studierna, som till exempel 

befolkningen på turistdestinationens egen karaktär samt grad av inblandning i destinationens 

turism. I studier måste forskare se till helhetsperspektivet och inte fokusera enbart kring 

                                                             
30

 (Monica Hanefors, 2007) 
31

 (Raglanabode.co.nz ) 
32 (Raglanabode.co.nz ) 
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Effekter på 
destination och 

lokalbefolkningen 

antalet turister utan även på hur lokalbefolkningen hanterar situationen, både under 

turistsäsongen samt de tider på året då turismen inte är aktiv. Viktigt i sammanhanget är 

turismindustrins struktur och även hur turism introduceras på en destination. De finns även 

andra faktorer som är direkt relaterade till turisterna, exempel på dessa är; hur lång tid 

vistelsen varar, vilka som väljer att besöka platsen, den kulturella och ekonomiska 

bakgrunden hos den enskilda turisten samt vilka språkkunskaper och förberedelser som gjorts 

innan resan. Istället för att låta turisterna vara delaktiga i landet och i lokalbefolkningens liv 

hålls ofta turisten på observationsavstånd. Det är alltså inte alltid turistens val att undvika 

lokalbefolkningen utan detta sker ibland avsiktligt av turismindustrin.
33

  

 

 

 

Figur 3.3 Turismens effekter på destination och lokalbefolkning. Ovanstående figur visar de olika faktorerna 

från turister och turistbeteende samt destinationens karaktäristiska faktorer, vilka i slutändan ger 

effekter på destination och lokalbefolkning.
34

 

 

 

 

 

                                                             
33

 (Monica Hanefors, 2007) 
34 (Monica Hanefors, 2007) 
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4. METOD 

I följande avsnitt kommer skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder att 

klargöras. Avsnittet kommer även att presentera vetenskapsteorin fenomenologi, vilken 

används i studien. 

 

4.1 Val av metod 

Den kvantitativa metoden innebär insamling av empirisk och kvantifierbar data som 

analyseras, bearbetas och sammanställs i statistisk form. Fakta bearbetas med utgångspunkt i 

testbara hypoteser.
35

 Fakta anses vara kvantitativ om den är mätbar, med andra ord kan 

svarsalternativen kategoriseras för att kunna redovisa för hur många av respondenterna som 

valt de olika alternativen, denna typ av data kallas för hårda data. Resultaten redovisas ofta 

genom siffror, och insamling av data sker i de flesta fall genom enkäter.
36

 

Den kvalitativa metoden innebär att forskaren tar del av den sociala verklighet som 

undersöks.
37

 Genom kvalitativ data undersöks de kvalitativa egenskaperna hos 

respondenterna, alltså inte siffermässiga. Denna typ av data kallas för mjuka data.  Exempel 

på kvalitativa metoder är intervjuer och observationer.
38

  

Denna uppsats kommer att grundas på den kvalitativa forskningsmetoden där intervjuer 

kommer att vara en vital del i insamling av data. Fördelar med denna metod är att 

respondenterna får uttrycka sina åsikter fritt samt att det finns utrymme för personliga 

reflektioner. Som tidigare nämnts kommer intervjuerna att vara datorstödda vilket medför att 

det inte finns möjlighet till observationer, detta kan vara en nackdel. Ett annat alternativ hade 

varit att använda sig av enkäter och den kvantitativa metoden, men detta ansågs inte som ett 

alternativ då perspektiv ligger på lokalbefolkningens uppfattning av situationen, vilket vi tror 

förmedlas bäst genom intervjuer. 

4.2 Val av ansats 

                                                             
35 (Ne.se) 
36

 (Larsen, 2009) 
37

 (Ne.se) 
38 (Larsen, 2009) 
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Studien grundas på vetenskapsteorin fenomenologi. Genom att använda oss av denna teori 

kommer filippinarnas uppfattning om turismens påverkan att förmedlas.
39

  

Fenomenologi är läran om det som visar sig för medvetandet, en lära om fenomenen såsom vi 

upplever dem.
40

 Fenomenologi är en kvalitativ forskningsansats men även en 

medvetandefilosofi, vilket innebär att vi inte kan uppleva utan medvetande. Målet med att 

använda sig av fenomenologi i studier är att ge en bild av hur informanterna upplever ett visst 

fenomen. I kvalitativa studier kan fenomenologin användas för att förstå sociala fenomen sett 

från informantens egen uppfattning.
41

 

4.3 Intervju som metod 

Det finns ett flertal olika tekniker för att samla information kring det ämne som behandlas. I 

denna studie kommer en kvalitativ intervjumetod att användas.  En kvalitativ inriktning 

innebär att fokus läggs vid de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors 

tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer.
42

 Då möjligheten 

till intervju på plats inte finns kommer en datorstödd intervju skickas där lokalbefolkningen 

öppet kan uttrycka sina åsikter att skickas till utvalda individer. Frågorna kommer att 

formuleras utifrån det valda ämnet och lokalbefolkningen blir vår primära källa då deras 

uppfattningar utgör grunden för studien.  

 

Kvalitativa intervjuer har använts inom samhällsvetenskapen sedan början av 1900-talet för 

att få kunskap om informanter som intresserat intervjuaren. Syftet med de kvalitativa 

forskningsintervjuerna är att förstå ämnen utifrån den intervjuades egna perspektiv och 

vardag. En kvalitativ forskningsintervju inspirerad av fenomenologin avser att tolka 

intervjupersonens levnadsvärld. Intervjun kan likna ett vardagssamtal men den har ett syfte 

och en speciell teknik; den är halvstrukturerad vilket innebär att den varken är ett slutet 

frågeformulär eller ett öppet vardagssamtal.
43

  

 

Ovanstående aspekter kommer att tas hänsyn till vid utformande av intervjun, för att på ett så 

effektivt sätt som möjligt få respondenterna engagerade till att ge ärliga och utförliga svar. 

Intervjun kommer att inledas med en förklaring till syftet med studien och betoning kommer 

även att läggas vid vikten av varje individs medverkan. Intervjuerna tar sin grund i 

                                                             
39 (Brinkmann, 2009) 
40 (Ne.se) 
41

 (Brinkmann, 2009) 
42

 (Brinkmann, 2009) 
43 (Brinkmann, 2009) 
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föreliggande forskningsfrågor och samtliga svarande kommer att få svara på samma frågor. 

Respondenterna kommer att få möjlighet att svara på formulären i sin egen 

hemmiljö/arbetsmiljö och detta bidrar förhoppningsvis till att mer omsorg läggs på svaren. Då 

intervjuerna kommer att formuleras på engelska kommer stor vikt att läggas vid användning 

av ett enkelt och lättförståeligt språk för att undvika missförstånd.  

4.3.1 Datorstödd intervju 

Intervjuer sker oftast genom ett personligt möte med respondenten, men det finns även andra 

tillvägagångssätt. Kvalitativa intervjuer som sker genom teknologiska hjälpmedel har fördelar 

som till exempel möjligheten att kommunicera med människor som är geografiskt avlägsna 

eller som lever på platser som är farliga att besöka. Datorstödda intervjuer är en relativt ny 

form av undersökning och kan utföras på olika sätt. Ett exempel på en metod som används vid 

en datorstödd intervju är e-post, som kan användas genom att intervjuaren skriver en fråga 

och sedan får ett skriftligt svar av respondenten.
44

 E-post intervjun är ett bra alternativ då 

respondenten inte vill medverka i en intervju ansikte mot ansikte, alternativt telefonintervju, 

då personen har svårigheter med att uttrycka sig i dessa situationer.  En annan fördel med e-

post intervjun är att respondenten kan svara när denne har tid och lust, vilket kan leda till mer 

utförliga och genomtänkta svar. Det finns individer som har lättare att uttrycka sig skriftligt än 

muntligt, och som uppskattar möjligheten att kunna tänka igenom sina svar.
45

 Den 

datorstödda intervjun är viktig i kvalitativa forskningsprojekt som genomförs på internet. 

Intervjun blir självutskrivande och forskarens och respondenternas text är klar att analyseras 

direkt efter att intervjun genomförts. Människor tycker ofta att det är lättare att ta upp intima 

aspekter genom en intervju som är datorbaserad. Detta kräver att intervjuaren måste visa etisk 

känslighet och respekt inför respondenten. De datorstödda intervjuerna har nackdelen vilka 

medför att både forskaren och respondenten måste vara relativt duktiga på att uttrycka sig 

skriftligt, det kan vara svårt för båda parter att tolka motparten då kroppsspråk och talspråk 

inte är möjligt genom denna metod. Det kan på så vis vara svårt att få fram detaljerade 

beskrivningar.
46

  

4.3.2 Urval 

Denna studie kommer att grundas på datorstödda intervjuer vilka kommer att besvaras av 

filippinare som är verksamma inom turismindustrin på Filippinerna.  Respondenterna är 

                                                             
44

 (Brinkmann, 2009) 
45

 (Gillham, 2008) 
46 (Brinkmann, 2009) 
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utvalda genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket i denna studie innebär att intervjuer ska e-

postas till hotell på olika destinationer med förhoppningar om att få svar från personer som 

arbetar på företaget. Vi kommer även att tillämpa ett godtyckligt urval vilket innebär att 

respondenterna väljs ut efter till exempel; ålder, kön, geografisk belägenhet och så vidare, 

detta med syfte att få en bra representation av filippinare som är verksamma inom turism.
47

 

De datorstödda intervjuerna kommer att e-postas till hotell på olika destinationer på 

Filippinerna, detta för att få filippinare verksamma inom turismbranschens syn på turism. 20 

intervjuer kommer att skickas ut genom e-post till hotell och påminnelser kommer att skickas 

ut till de som inte har svarat. Detta kommer att upprepas tills dess att ett önskat intervjuantal 

har erhållits. Intervjuerna kommer att skickas ut till olika destinationer i landet med 

varierande antal besökande turister. Givetvis medför detta att respondenterna är påverkade av 

fenomenet i olika grad och deras uppfattningar kan komma att skilja sig markant.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

I den kvalitativa studien strävas en god validitet genom hela forskningsprocessen. Lyckas 

forskaren göra en trovärdig tolkning av respondentens livsvärld anses validiteten i 

undersökningen vara god. Lincoln och Guba (1985) introducerade begrepp som tillförlitlighet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet till den kvalitativa forskningen. I intervjun är 

reliabilitet viktigt då den visar på forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. 

Reliabiliteten kan diskuteras när det kommer till intervjuarens val av frågor, som kan påverka 

intervjupersonernas svar. Reliabiliteten kan också diskuteras när intervjupersonen uppger 

olika svar till olika intervjuare. Risken finns att intervjun blir uppstyltad och att 

improvisationen försvinner.  Validitet i en intervju innebär; giltighet, riktighet, sanning och 

styrka i ett uttalande. Validitet används för att se om en metod undersöker vad den ska 

undersöka inom samhällskunskapen.
48

 ”Validitet avser att jag mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet avser att jag mäter på ett tillförlitligt sätt”.
49

  

Validiteten i föreliggande studie anses vara god då intervjufrågorna formulerats utifrån 

forskningsfrågorna vilken undersökningen grundas på. Vi anser även att reliabiliteten i 

studien kommer att vara hög då personerna vi ämnar intervjua är uppvuxna och verksamma i 

landet och kan beskriva den del av sin livsvärld som innefattar påverkan av turism. 

 

                                                             
47

 (Larsen, 2009) 
48

 (Brinkmann, 2009) 
49 (Infovoice.se) 
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5. RESULTAT & ANALYS 

Studien grundas på sju datorstödda intervjuer. Samtliga respondenter är filippinare 

verksamma inom turismindustrin på Filippinerna. Sammanlagt skickades 80 datorstödda 

intervjuer ut till åtta olika destinationer. Respondenterna befinner sig i åldersintervallet 19-

45år, samtliga är verksamma inom hotellnäringen med olika befattningar, varpå alla har 

erfarenhet av turism. Svaren redovisas i en löpande analys där frågorna kommer att 

analyseras och kommenteras var för sig. Intervjun är utformad på engelska och nedan har vi 

översatt frågor och svar till svenska för att underlätta analys och tolkning. De fullständiga 

intervjuerna finns att läsa i bilagorna 1-7. Vi har även valt att presentera samtliga 

respondenter i en attitydsanalys grundad på irritationsindex.  

 

5.1 Analys av intervjusvar 

Fråga 1. Kan du berätta om ditt första minne av utländsk turism/turister i din stad? 

Denna fråga utformades för att få en förståelse av respondenternas första minne av turism 

samt hur det kan ha påverkat deras attityd gentemot turism. 

Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare, skriver om sitt första minne från turism på ön 

Cebu, där hon bodde i en kustnära stad. Provinsen Cebu är en populär turistdestination på 

Filippinerna. Kvinnans första minne av turism är de turister som kom till staden på grund av 

Yacht tillverkningen.  

Kvinna, 45år, Tagaytay, hotellvärd, upplevde det första mötet med turism som allmänt 

trevligt. Turisterna var förbluffade över den gästfrihet lokalbefolkningen visade.  

Man 37 år, Puerto Princesa, anställd på hotell, svarade otydligt på frågan varav vi valt att 

räkna svaret som ett internt bortfall för att inte påverka undersökningens validitet. (Svaret 

redovisas i bilaga 3).  

Kvinna, 19år, Tagaytay, anställd på hotell, angav följande svar:  

“I used to meet some foreigners back then because my mother worked in a hotel and country 

club.  At a young age, I wonder why they are speaking in a different language and I don't even 

understand some of those but I remembered playing with foreign kids and I think it was 

awesome. I surely enjoyed it.” 



21 
 

Under respondentens uppväxt arbetade hennes mor på ett hotell. När svaranden var liten 

undrade hon varför hotellgästerna talade på ett främmande språk, hon förstod inte allt men 

minns att hon lekte med de utländska barnen och tyckte att det var fantastiskt roligt.  

 

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, minns när turister började komma till 

ön Boracay för runt 20 år sedan. Turister från olika länder så som Tyskland, USA, Kanada, 

Australien och andra Europeiska länder besökte ön.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, skriver att hon är van vid att träffa mycket 

turister som reser in och ut ur huvudstaden. Hon tillägger även att de flesta av hennes 

släktingar är gifta med personer av utländskt ursprung.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, skriver att hon flyttade till El Nido för åtta år 

sedan för att arbeta på en resort. Utländska turister har alltid besökt El Nido och faktum är att 

för åtta år sedan var det fler utländska turister som besökte El Nido än inhemska turister. 

Svaranden tror att det till stor del berodde på att deras priser var i dollar vilket innebar att det 

var dyrare på El Nido än på de flesta andra destinationerna i landet.   

Kommentarer, 

Respondenterna har olika minnen av det första mötet med turism på Filippinerna. Vissa svar 

kan inte utläsas som varken positiva eller negativa, varpå en analys av minnet och dess 

framtida påverkan är svår att göra. En av de svarande delar med sig av ett positivt minne av 

turism där hon berättar att hon hade roligt när hon lekte med turisterna.  Vi tolkar detta som 

att kvinnans attityd gentemot turister är positiv, och kan vidare anta att detta påverkat hennes 

yrkesval. En annan respondent skriver om det höga antalet utländska turister i jämförelse med 

inhemska turister, vilket hon antog berodde på de höga priserna i staden. Vi tror att detta kan 

ha påverkats respondentens syn på turisters ekonomiska situation. Filippinerna har en utbredd 

fattigdom bland befolkningen vilket kan få turister att framstå som rika. Detta kan leda till 

socioekonomiska klyftor mellan lokalbefolkning och turister.  

Fråga 2. Hur har denna erfarenhet påverkat din syn på turism/turister? 

Denna fråga utformades som en följdfråga till fråga ett för att få en inblick i hur 

respondenten påverkats av sitt första minne av turism/turister. 

Kvinna 30, Siargao Island, resortägare, anser att turister kan bidra med ekonomisk hjälp. 
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Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd. Det första minnet av turism har inspirerat och uppmuntrat 

svaranden att bli mer gästvänlig gentemot turister som besöker hotellet. Kvinnans första 

minne har påverkat henne i en positiv riktning och är betydelsefull i arbetet där service och 

gästvänlighet är av stor betydelse. 

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, anser att hans första minne av turism har 

påverkat honom till stor del då turism är en del av hans vardagliga liv.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, har blivit påverkad av sitt första minne av turism. 

Hon anser att utlänningar är ”coola” vilket har bidragit till att hon vill att de ska besöka 

Filippinerna och dess olika destinationer. 

 

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, anser att den första upplevelsen av 

turism var positiv. Han anser att den filippinska maten uppmärksammats på ett bra sätt samt 

att de lokala aktörerna gynnats, bland annat lokala producenter, de som arbetar på spa 

anläggningar, vattensporter och dylikt. Turismen har även skapat fler arbetstillfällen inom 

servicebranschen och transportsektorn. För lokalbefolkningen innebär det även en rad andra 

möjligheter till arbete för att möta turisternas behov. Han menar dock att turismen inte enbart 

har positiva effekter. Problem som trängsel på gatorna, ökad kriminalitet och ökad lokal 

migration till ön har lett till förorening och förstörelse av omgivningen. Ön Boracay var inte 

beredd för den plötsliga tillströmningen av turist-aktiviteter och varje gång det sker en större 

olycka är situationen ohanterlig. Både lokala och utländska investerare kommer till ön för att 

göra investeringar, dock får dessa ingen hjälp av staten och det finns inga tydliga regler över 

hur det ska gå till. Detta gör situationen ohållbar och det är ön Boracay som får lida för det. 

Det finns inga bevattningssystem, vägarna är små och det finns inget systematiskt 

transportsystem. 

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, anser att upplevelserna har bidragit till att 

hon har fått stor kunskap om hur man ska bemöta om de utländska gästerna.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, har studerat turism vid en högskola på 

Filippinerna och anser att hon har en god kunskap om turismindustrin. Svaranden förstår hur 

industrin fungerar samt hur den påverkar ett samhälle och turister.  
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Kommentarer, 

Samtliga svaranden uppger att det första minnet av turism har påverkat dem på ett positivt 

sätt. Somliga svaranden anger att de fått ökad kunskap om hur man bemöter turister och blivit 

mer serviceinriktade vilket vi anser är viktiga egenskaper inom deras bransch. Vi anser att 

respondenternas syn på turism är positiv då det inbringar ekonomiska möjligheter för landet 

och befolkningen. Det finns även negativa aspekter såsom kriminalitet, föroreningar och 

dylikt. Dock är det endast en av de svarande som nämner dessa negativa effekter av turism i 

denna fråga.  

Fråga 3. Varför tror du att turister väljer Filippinerna som resmål? 

Med denna fråga vill vi undersöka vad respondenterna själva anser att Filippinerna har att 

erbjuda turister.  

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare. Förutom de vackra stränderna och andra sevärdheter 

på Filippinerna kommer turister hit för att lokalbefolkningen har en öppen inställning till 

andra kulturer. Spanien, Japan och USA har alla påverkat Filippinernas historia och genom 

tiderna har detta bidragit till att lokalbefolkningen har fått en förståelse för andra kulturer och 

folkslag. Engelska är invånarnas andraspråk vilket turister uppfattar som bekvämt då 

kommunikationen underlättas. Lokalbefolkningen på Filippinerna är öppna och vänliga. 

Filippinarna uppskattar att knyta nya kontakter med människor som har olika kulturell och 

social bakgrund. 

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, anser att turisterna besöker Filippinerna för 

lokalbefolkningens gästfrihet och flexibilitet när det kommer till att kommunicera. Nästintill 

100 % av lokalbefolkningen talar engelska och detta underlättar vid kommunikation med 

turister. Filippinerna har också en rik och oförstörd natur som inte finns tillgänglig att uppleva 

i andra länder. Den storslagna autentiska maten och delikatesser är också en anledning för 

turister att besöka Filippinerna. 

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, anser att turister reser till landet för de exotiska 

platserna men främst för den vänliga lokalbefolkningen. 

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, tror att det beror på omgivningen och den gästfria 

lokalbefolkningen. Det finns många olika upplevelser för turister, såsom att smaka den 

exotiska maten.  
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Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, tycker att Filippinerna är ett 

mångsidigt land, med sina 7,107 öar kan man inte få nog av Filippinerna. Lokalbefolkningen 

är vänlig, majoriteten talar engelska och de lär sig snabbt nya språk. Den norra delen av 

Filippinerna erbjuder berg och kulturarv medan centrala Filippinerna erbjuder ö-liv såsom sol 

och hav. Landets södra del är rik på naturresurser. Huvudstaden Manilla är känd för sin 

shopping.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, anser att det finns tre anledningar till att 

besöka Filippinerna. Den första är de vackra vyerna, den andra är boende och gästfrihet, och 

den tredje och sista anledningen är enligt respondenten den rika kulturen.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, skriver att Filippiner är en relativt ny 

destination som lockar turister med sin natur. Till skillnad från Thailand, Vietnam och 

Kambodja där turisterna flockas finns det på Filippinerna fortfarande öde stränder, öar och 

destinationer som få har besökt. Svaranden anser att även om en turist väljer att bo billigt får 

denne en exklusiv och lugn känsla. Särskilt om destinationen ligger avlägset och är svår att 

nå. 

Kommentarer, 

Samtliga svaranden uppger att den vackra och rika naturen är en av anledningarna till att 

turister reser till landet. Svaranden uppger även att landets befolkning är gästvänliga och har 

lätt för att kommunicera med turister då de flesta kan tala engelska. De anser vidare att 

möjligheten att kommunicera med lokalbefolkningen är en stor trygghet för många turister 

och underlättar resandet. På många destinationer är inte kommunikation lika självklart och vi 

tror att det kan få konsekvenser såsom ett mindre antal inkommande turister samt att dessa 

väljer ett hotell med engelsktalande personal framför de lokala aktörerna som inte talar 

engelska. Gästfrihet framhålls även som en bidragande faktor till turismen av de flesta 

svarande. Vi anser att det är av största vikt att man som turist i landet känner sig välkommen 

och väl omhändertagen vilket inte är en självklarhet i alla länder. Med hänvisning till 

irritationsindex anser vi att respondenternas svar pekar på att Filippinarna befinner sig i ett 

tidigt stadie av ”apati” vilket innebär att turism är en del av vardagen, vi upplever att 

lokalbefolkningen uppskattar och välkomnar turism. I takt med att turismen ökar tror vi dock 

att Filippinerna kan komma att ändra åsikt och därmed byta stadium i irritationsindex. 
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Fråga 4. Varför tror du att turister väljer att besöka platsen där du är bosatt? 

Respondenterna är bosatta på olika destinationer runt om i landet, syftet med frågan är att 

lyfta fram respondentens syn på vad som lockar besökare till just deras stad/by. 

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare. Siargao är världskänt för sin surfing, ön är 

nominerad som en av de bästa surfdestinationerna i världen. Bortsett från surfingen är öns 

natur storslagen och stränderna är några av de bästa på Filippinerna. Destinationen är inte fullt 

utvecklad som turistdestination och stränderna är fortfarande fria och naturen välbevarad.  

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd . Då Tagaytay är beläget på höglandet är klimatet svalt och 

behagligt. På sommaren är det svalare än i de större städerna. Platsen är belägen nära världens 

minsta vulkan, Taal, som är en sevärdhet på Filippinerna. 

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, anser att turister besöker destinationen tack vare 

den underjordiska floden som tillhör ett av världens sju nya underverk.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, menar att bortsett från Filippinernas historiska 

bakgrund är lokalbefolkningen vänlig och serviceinriktad. Det finns även otaliga 

naturupplevelser samt ett flertal oförstörda tropiska öar.  

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare. Boracay anses vara Filippinernas 

juvel.  

”You have not been to the Philippines if you haven´t been to Boracay” 

Ön anses enligt många guideböcker, resebyråer och olika internetsidor ha den bästa stranden i 

världen. Tripadvisor har röstat fram öns strand som Asiens bästa och en av de tio bästa i hela 

världen. Den fyra kilometer långa vita stranden är fantastisk, nattlivet är outtröttligt och den 

glada ö känslan smittar av sig. Svaranden besökte ön för tjugo år sedan och lovade sig själv 

att en dag äga en del av ön. 

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, skriver att huvudstaden Manilla har 

mycket att erbjuda. Det finns historiska platser och boende för alla smaker och prisklasser.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, anser att El Nido är ett underverk av naturen. 

Destinationen är oförstörd och fridfull. El Nido erbjuder fantastiska stränder, färgglada 

korallrev, otroliga kalkstensklippor och en gästfri lokalbefolkning.  
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Kommentarer,  

Vi upplever att de svarande är stolta över sina destinationer och landet i helhet. Varje 

destination har något unikt att erbjuda vilket är en grundförutsättning för att turism ska uppstå. 

Siargao Island är världskänt för sin surfing, Boracay för sin vackra långa strand. Många av de 

svarande lyfter fram den vackra naturen som en anledning till besök.  

Tidigare studier av Jost Krippendorf (1999) har visat att samhällen ibland kan påverkas på ett 

negativt vis av turism såsom att familjer splittras, naturen förstörs och i slutändan är det inte 

många som tjänat på turismindustrin. De olika destinationerna har olika kulturella 

sevärdheter, vilket turister ofta är intresserade av att uppleva och besöka. Detta är både på gott 

och ont då destinationens kultur kan komma att bevaras men det finns en risk för 

kommersialisering och anpassning efter turisterna vilket kan leda till förstörelse i slutändan.
50

  

Fråga 5.  Vilken är din åsikt angående influenser från turism/turister som påverkar 

lokalbefolkningen i din hemstad? 

Frågan har utformats för att ta reda på om svaranden upplever att turism/turister påverkar 

vanor och beteenden hos lokalbefolkningen genom de kulturutväxlingar och möten som sker. 

Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare. Ön är belägen i Stilla Havet och stadens invånare 

har genom åren livnärt sig genom fiske och arbete på fälten. Nu när turismen tagit fart har den 

yngre generationen börjat förstå sig på hotellnäringen och en del läser turism i skolan och 

andra lär sig att guida. 

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, anser att Tagaytay är frekvent besökt av turister vilket gör 

att invånarna är vana att ha med turister att göra. Genom detta kan lokalbefolkningen 

upprätthålla en standard som lever upp till turisternas krav. 

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, kan se att försörjningen har underlättats för den 

lokala befolkningen samt att många små och stora företag har vuxit.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, anser att influenserna har påverkat på ett bra vis. 

Turisterna hjälper hennes landsmän i deras affärer och så länge båda parter tjänar på turismen 

på ett positivt sätt ser hon inget fel med det. 

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, anser att influenserna har skapat 

möjligheter och att de hjälpt till på många vis men även skapat problem. 

                                                             
50 (Monica Hanefors, 2007) 
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Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, tycker att turister i hög grad har influerat 

invånarna i staden, mestadels hur de delar med sig av sin egen kultur, sitt sätt att leva och hur 

man ser på livet.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, anser att lokalbefolkningen har en tendens 

att bli beroende av turism. Respondenten anser att industrin är enkel och genererar omedelbar 

avkastning. Turister betalar i förskott för olika aktiviteter. Lokalbefolkningen glömmer bort 

att sköta sitt jordbruk. Myndigheternas projekt fokuserar kring att förbättra turismindustrin på 

olika sätt såsom nya hotell, resorts, restauranger, barer med mera. De glömmer dock bort att 

förbättra praktiska saker som till exempel elektricitet, vatten- och avloppssystem samt 

medicinska inrättningar.  

Kommentarer, 

Samtliga respondenter anser att turismen påverkar lokalbefolkningen på olika vis. En del av 

de svarande anser att det ekonomiska läget har förbättrats tack vare turism. Kvinna, 41år, 

Manilla, kundansvarig på ett hotell, anser att lokalbefolkningen influeras av turisterna, främst 

påverkas deras sätt att leva, deras kultur och livssyn. Detta kallas ”demonstration effect” 

vilket innebär att man anammar en annan kultur och levnadsstandard. Kvinnan nämner inte 

huruvida detta upplevs som positivt eller negativt, men tidigare forskning pekar på att 

samhällen kan splittras då somliga vill leva kvar i de traditionella mönstren. Då vi anser att 

Filippinerna befinner sig i ett tidigt stadie av turism och ännu inte är överexploaterat tror vi 

inte att detta är ett stort problem i nuläget men bli vid en ökad turism. En effekt av turism är 

att den yngre generationen har fått andra möjligheter till utbildning och arbete. Tidigare var 

fiske och jordbruk en vanlig inkomstkälla, nu är det fler ur den yngre generationen som byter 

bana och specialiserar sig på turism. En möjlig konsekvens av detta skulle kunna bli att fiske- 

och jordbruksnäringen försvinner, haven blir förorenade och öarna överbebyggda av 

hotellkomplex detta för att möta den ökade turismen. En respondent anser att turism bland 

annat påverkar lokalbefolkningen genom de snabba pengar som industrin generar. 

Respondenten anser vidare att traditionella sysslor såsom jordbruk kan glömmas bort. 

Myndigheterna gör förbättringar för att tillgodose turismens behov, men glömmer enligt 

respondenten bort att förbättra det praktiska som påverkar lokalbefolkningen, som till 

exempel vatten- och avloppssystem. Då turismen bidrar till landets ekonomi tror vi att 

myndigheterna satsar på turismen och glömmer bort de satsningar som lokalbefolkningen är i 

behov av. Detta kan vara av rädsla att inte möta turismens krav och på så sätt förlora 

inkommande turister. Då många på Filippinerna lever i fattigdom kan det kännas som en 
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orättvis fördelning av landets resurser och vi tror att lokalbefolkningen till slut kan få nog av 

detta vilket kan resultera i uppror mot myndigheterna och en förändrad attityd mot turismen i 

landet. 

Fråga 6. Anser du att din hemstad gjort några justeringar på grund av turism? 

Här vill vi få reda på om justeringar gjorts som uppmärksammats av svaranden, en relativt 

öppen fråga som omfattar allt från människor till byggnader. 

Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare, tycker att den yngre generationen nu har nya 

framtidsperspektiv, dem är numera intresserade av att arbeta inom servicebranschen. 

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, anser att justeringar gjorts då det rör sig mängder av turister 

i området. Vissa affärer, restauranger och barer har utökat sina öppettider.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, tycker absolut att justeringar gjorts men tycker 

inte att man kommersialiserats utan att justeringar gjorts för att kunna bevara naturen för 

turism. 

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, svarar ja på denna fråga. Även om både 

renoveringar och förbättringar pågår är det omsorgen om naturen som är prioritet ett. 

”Although renovations and improvements are taking place but care for the environment is 

foremost to our concern.”  

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, anser att om justeringar har gjorts så 

är de väldigt små. Svaranden önskar att både de lokala och nationella myndigheterna hade 

gjort mer, mycket mer, för att hållbarheten ska prioriteras högt.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell. Många justeringar har gjorts med 

anledning av turism och mycket har förbättrats för att kunna ta emot turister på ett bekvämt 

och praktiskt sätt. 

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, anser att en stor del av El Nidos utveckling 

beror på tillströmningen av gäster och turismindustrin.  

Kommentarer, 

Som väntat upplever samtliga svaranden att justeringar har gjorts på olika sätt. Vi anser det 

nödvändigt att anpassa samhället efter turism för att det ska vara hållbart och på 

destinationerna har olika justeringar gjorts. Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare, 
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upplever att den yngre generationen valt att satsa mer på utbildning inom servicebranschen 

och har nya framtidsvisioner. Då turism är en ständigt växande näring tycker vi att denna 

utveckling är positiv. Vi får intrycket av att lokalbefolkningen är måna om landets natur, 

genom utbildning kan turismen förhoppningsvis utvecklas på ett hållbart sätt. Vi anser att 

utbildning kan leda till ökad förståelse för naturen och förhindra miljöförstöring som annars är 

vanligt på turistdestinationer. Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, anser att 

hållbarhet ska prioriteras högt och tycker därför att både lokala och nationella myndigheter 

ska göra fler och större insatser. Vi kan i detta svar anta att mannen vill bevara naturen och 

det autentiska på destinationen Boracay Island som är en välbesökt destination.  

Fråga 7. Hur tror du att Filippinerna skulle vara utan turism? 

Turismindustrin påverkar på olika sätt. Hur tror de svarande att landet skulle se ut utan 

denna industri? 

Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare, anser att det är en omöjlighet för Filippinerna att 

inte vara ett turismland. Även om landet skulle stänga dörrarna för turister skulle de ändå 

komma. Med tanke på Filippinernas historia, det tropiska klimatet och med sin karaktäristiska 

geografiska placering är det menat att vara just ett turismland. 

“..it is meant to be a tourism country” 

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, kan inte föreställa sig att Filippinerna skulle kunna utvecklas 

utan turism. Turism är en stor kraft vad gäller utveckling och process. Det skulle vara ett 

slöseri att inte visa upp de vackra och naturliga resurserna Filippinerna har.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, tror att det skulle vara svårt utan turism då 

många länder är beroende av turism, både små och stora företag. 

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell. Filippinerna är ett vackert land och det skulle vara 

skamligt att inte dela ”en perfekt kreation från den levande guden”. De ekonomiska fördelarna 

från turismindustrin mäts ofta i termer om hur många turister som anlänt och den utländska 

valuta som genererats genom industrin. Dessa mått visar dock endast en liten del av hela den 

ekonomiska bilden av turismens effekt på Filippinerna. Utan turism skulle det bli en 

betydande skillnad på det nationella bruttot. 

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, anser att Filippinerna till skillnad från 

Thailand, skulle överleva utan turism. Turism är inte landets största bidrag till välfärd utan 
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dess största export som håller landet vid liv är dess arbetskraft. Filippinerna skickar iväg 

arbetskraft överallt, -nämn. vilket land som helst, och det finns Filippinare där, verksamma 

som allt från sjuksköterskor till lärare, sjöfarare och hemhjälp. De bidrar varje år till landets 

ekonomi med tanke på de pengar de skickar till sina familjer i hemlandet. Filippinerna 

exporterar även naturresurser såsom guld, koppar, jordbruksprodukter, frukt och 

kokosnötsolja. 

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, lyfter fram den ekonomiska betydelsen; 

turism har till stor del bidragit till landets ekonomi. Turism genererar arbeten och möjligheter 

för lokalbefolkningen och det i sin tur bringar inkomst. Utan turism skulle det förmodligen 

inte finnas lika många arbeten för människor som specialiserat sig inom turismindustrin. 

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, anser att Filippinare är ett hårt arbetande 

folk, som är gästfria och serviceinriktade. Respondenten anser att utan turism skulle 

filippinare arbeta inom jordbruk, sjukvård och andra serviceyrken.  

Kommentarer,  

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, är ensam i sin åsikt om att landet inte 

är beroende av turism. Han menar att detta inte är landets största inkomstkälla. De andra 

respondenterna är däremot eniga om turismens ekonomiska betydelse för landet, och en av 

respondenterna menar att det vore en omöjlighet för landet att utvecklas utan turismen. Som 

speglas av intervjusvaren kan vi anta att landet är beroende av turism, som så många andra 

länder. Detta svar är inte helt oväntat då alla respondenter i sin tur är beroende av turism i sina 

arbeten, vilket vi tror påverkar deras tankegång kring turism.  

Enligt Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare är den export som bidrar mest 

till landets välfärd den del av befolkningen som reser till andra länder för att arbeta. Pengarna 

som skickas hem till familjerna är det som bidrar till landets ekonomi. Vi tycker att det är 

intressant att svaranden nämner människor som är verksamma utomlands som en export. 

Enligt oss kan detta fenomen bero på det stora invånarantalet, brist på arbeten och låga löner. 

En positiv effekt vid en eventuell ökad turism till landet är fler arbetstillfällen för 

lokalbefolkningen, vilket kan gynna landets ekonomi och de lokala samhällena. Detta skulle 

även kunna innebära att fler barn får växa upp med sina föräldrar och färre familjer splittras.  

Ett flertal av svaranden anser att det vore förkastligt att inte visa upp det vackra landet för 

omvärlden då landet anses vara som gjort för turism.  
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Fråga 8. Har turism någon påverkan på ditt privatliv?  

– Om svaret är ja, förklara hur och varför. 

Tanken bakom denna fråga är att ta reda på om turismen har någon påverkan på 

respondenternas privatliv. Det kan vara ekonomiska, sociala eller andra faktorer i 

respondenternas privatliv som påverkas av turism. 

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare, skriver att det påverkar hennes privatliv eftersom 

hon arbetar inom servicebranschen. Mycket i kvinnans liv handlar om turism och hon gör 

både finansiella och intellektuella investeringar i turismen. Respondenten knyter sociala 

kontakter och det sociala livet kretsar kring turismen. Respondenten anser att privatlivet till 

stor del blir påverkat av turism.  

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, anser att det har påverkat hennes privatliv. Turismen har 

gjort henne stolt över vad landet har att erbjuda och även över hur de tar hand om sina 

omgivningar.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, skriver att hans privatliv blir påverkat av 

turismen eftersom det är vad han arbetar med.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, skriver att hon som ung lärde sig att mingla med 

människor från andra länder i en miljö som på den tiden inte var vanlig för barn i hennes 

ålder. Hon tyckte att det var roligt och detta påverkade henne till beslutet om en utbildning 

som skulle hjälpa henne att förstå människor bättre.  

Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare, svarar ja på frågan och skriver att han 

driver ett hotell, vilket han liknar med att driva ett sjukhus med friska gäster. Respondenten 

skriver att han missar många familjangelägenheter på grund av jobbet, respondenten måste 

vara vaken på nätterna när det är problem på hotellet och har fått avbryta utlandssemestrar på 

grund av allvarliga problem på hotellet.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, skriver att turismen påverkar hennes 

privatliv. Respondenten har studerat turism, arbetar inom turismbranschen och har gjort detta 

sedan hon tog sin examen. Turismen har hjälpt respondentens familj mycket.   

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, svarar ja på frågan då både respondenten och 

hennes make arbetar inom turismbranschen, det är deras levebröd.  
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Kommentarer, 

Samtliga respondenter anser att turismen påverkat deras privatliv på olika sätt. 

Respondenterna arbetar inom servicebranschen och är dagligen i kontakt med turism varpå 

detta svar är väntat. De svarande uppger olika anledningar till hur turismen påverkat deras liv, 

ett exempel är Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell som blivit influerad av turismen sedan 

barnsben, detta påverkade henne bland annat till att utbilda sig inom psykologi. Vi tror att 

kvinnans positiva minnen från barndomen har varit en bidragande faktor till hennes yrkesval, 

hennes mor som också arbetar inom turismen kan även ha influerat kvinnan.  

En av respondenterna som är hotellägare, anger att familjen fått lida en del på grund av hans 

arbete, han måste ständigt vara tillgänglig för jobbet. Samma respondent gör jämförelsen att 

driva hotell med att driva ett sjukhus. Vi tolkar detta som att han ständigt måste vara 

närvarande och har en stark ansvarskänsla gentemot sina gäster. Vi får intrycket av att 

personen är serviceinriktad och sätter sitt hotell i första hand. Denna påverkan på 

respondentens liv uppfattas kanske inte som positiv med genererar förmodligen 

återkommande gäster, vilket i slutändan gynnar respondenten.  

Fråga 9. Dela med dig av en bra erfarenhet av turism/turister.  

Här kan vi jämföra om de olika respondenterna har samma uppfattning om vad som är en 

positiv upplevelse med turismen.  

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare, skriver att turister kan innebära ekonomisk hjälp 

samt att turism är kulturellt berikande. Respondenten tycker att turister lär av 

lokalbefolkningen och tvärtom. Respondenten menar vidare att det kan vara mycket lärorikt 

att lära känna och förstå människor med olik etnisk bakgrund.  

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, tycker att det känns belönande när turister är nöjda med 

upplevelserna de fått i landet och berättar hur fint landet är samt hur trevliga Filippinarna är.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell. Skriver att det är vanligt att turister berättar att 

upplevelsen på destinationen var värt resan.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, delar med sig av en av sina erfarenheter från 

hotellet. En hotellanställd hittade en stor summa pengar som en gäst hade lämnat kvar i 

restaurangen. Den anställda ville lämna tillbaka pengarna till dess rätta ägare och lämnade 

därför vidare dem till ledningen. Gästen blev omedelbart kontaktad och fick tillbaka sina 
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pengar som skulle gå till en investering av land. Gästen blev överväldigad av hotellets 

agerande. 

 Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare skriver att de flesta av hans gäster 

även blir hans vänner och återkommer till hotellet. Han försöker ge gästerna en familjär 

känsla av att de bor i ett hus och inte på ett hotell.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, skriver att hon har många bra erfarenheter 

av turism. Genom sitt arbete inom turismindustrin har hon träffat många turister och lärt sig 

mycket av dem. Respondenten har blivit bättre på att möta människor som kommer från olika 

ställen i världen och som befinner sig i olika situationer.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, skriver att de positiva erfarenheterna av 

turism är mötet med nya vänner, möjligheten att resa samt att respondenten kan försörja sin 

familj.  

Kommentarer, 

Man kan av dessa svar utläsa att många av de svarande har bra erfarenheter av turism. Ett 

genomgående inslag i intervjun är känslan av hur viktigt det är med gästfrihet för filippinarna, 

man vill förmedla en familjär känsla till sina gäster och gör sitt yttersta för att göra gästerna 

nöjda. Svaranden upplever att de ofta får uppskattning för det arbete man har lagt ner. 

Somliga anser att kommunikationen med turister är kulturellt berikande och lärorikt, 

kunskaper i bemötande av olika slags människor utvecklas. Enligt några av respondenterna 

har även turism bidragit med ekonomisk hjälp.  

 Vi anser att lokalbefolkningens positiva attityd är viktig för en framtida utveckling av turism 

samt för att hålla intresset uppe. Blir de negativa erfarenheterna övervägande tror vi att 

intresset för turism kan svalna och endast de ekonomiska fördelarna kommer att hålla 

turismen vid liv.   

Fråga 10 Dela med dig av en dålig erfarenhet av turism/turister 

Här kan vi jämföra om respondenterna har samma uppfattning om vilka negativa effekter 

turismen ger. 

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare, skriver att turister skapar problem när de uppträder 

överlägset. Svaranden är berest och har besökt USA och olika länder i Europa där hon sett hur 

människorna uppträder när de reser i ”sina” länder. Hon anser att turisterna på Filippinerna är 

bortskämda och väl omhändertagna på de flesta hotell, hennes egna erfarenheter visar att vissa 
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turister utnyttjar detta. Ett exempel på detta är en jämförelse mellan hotell i Europa där man 

får en ny handduk varje dag medan vissa av gästerna på respondentens hotell kräver att få nya 

handdukar två till tre gånger per dag. Respondenten skriver också om restauranggäster som 

skriker på servitrisen/servitören, ändrar sin beställning flera gånger och sedan blir upprörda 

när servitrisen/servitören blir förvirrad. Kvinnan jämför med restauranger i Europa där 

beställningarna är organiserade och gästerna beställer det som önskas direkt. Respondenten 

skriver också att gäster som har bokat ett singelrum ibland träffar någon som de vill bo 

tillsammans med, och förväntas då få göra detta utan att betala för en extra person. Kvinnan 

menar vidare att turisterna blundar för reglerna eftersom det är så de vill ha det. I Europa eller 

USA anser hon att man följer reglerna eftersom det är så det fungerar där. Respondenten har 

inte upplevt att turister har varit elaka mot henne eftersom hon äger resorten, men hon skriver 

att turisterna inte är lika snälla mot hennes personal. Några av turisterna kan vara oartiga och 

hårda mot hennes personal. På resor till andra länder har hon aldrig sett turister bete sig på det 

sättet och hon antar att de bara beter sig ohövligt när de är på Filippinerna. Hennes anställda 

på resorten tar oftast inte illa vid sig av turisternas uppförande eftersom de är vana vid hårt 

arbete och är medvetna om de kulturella skillnaderna. Respondenten tycker att turisternas 

beteende är upprörande, men tillägger att dessa turister är undantag. De flesta av resortens 

gäster är välutbildade och uppför sig väl. Resorten är liten och de flesta av hennes gäster blir 

också hennes vänner.  

Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd, skriver ”det går inte att behaga alla”. Respondenten tror att 

vissa turister inte förstår att varje land har sin egen kultur. Det kan vara svårt för turisterna att 

anpassa sig efter en annan kultur. Vissa turister förväntar sig att det ska finnas samma utbud 

på Filippinerna som i hemlandet, uppfylls inte förväntningarna blir turisterna besvikna. Det är 

bara en liten del av turisterna som har dessa förväntningar och respondenten tror att många 

turister är nöjda med sitt besök till Filippinerna.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell, anser att vissa turister har orealistiska 

förväntningar och är för krävande. 

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell, har en dålig erfarenhet av alkoholiserade manliga 

turister som trakasserade och utnyttjade kvinnliga anställda på hotellets restaurang. Hon 

skriver att ledningen höll fast vid att personalen alltid ska ge bästa möjliga service till gästen, 

men personalen måste behandlas med respekt. Gästerna överlämnades till polisen.  
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Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare. Ett citat från respondenten: ”Turister 

som tror att de är gudar, de behandlar min personal som skit”. Respondenten har också dåliga 

erfarenheter av berusade gäster. Han skriver om en gäst som ständigt talade illa om 

personalen då han ville att de skulle följa honom i allt han gjorde, denna gäst hade vid 

tillfället druckit en stor mängd alkohol. 

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell, skriver i intervjun att hon har många bra 

erfarenheter, men även dåliga. ”Man kan aldrig tillfredställa alla”. Hon menar att det finns 

turister som inte uppskattar när andra anstränger sig för att de ska trivas med sin vistelse i 

landet.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, skriver om oansvariga turister som kastar 

skräp i havet och lämnar avfall på obebodda öar.  

Kommentarer, 

Tre av respondenterna uppger att alkohol varit en bidragande faktor vid de tillfällen då man 

haft dåliga erfarenheter av turister. De berusade gästerna har då uppvisat en brist på respekt 

för de anställda på hotellet samt varit mycket krävande. Vi har tidigare nämnt sociokulturella 

effekter som kan uppstå vid mötet mellan värd och turist, det är inte ovanligt att turister som 

kommer bort från sin vardagliga miljö sänker sin moral och släpper sina hämningar. 

Turisterna anses vara de ”som har” och lokalbefolkningen de som ”inte har”, detta kan leda 

till att lokalbefolkningen hamnar i något slags underläge vilket turister ibland kan utnyttja. 

Ovanstående intervjusvar kan vara ett exempel på detta.  

Sociala och kulturella skillnader kan leda till att ömsesidig respekt är svår att uppnå mellan 

turist och lokalbefolkning. Ett exempel på detta uppger man, 38år, Hotellägare på Malay, 

Aklan, Boracay Island som berättar om tillfällen då turister ansett sig ha högre status än 

personalen på hotellet. Det har hänt att personalen blivit illa behandlad och kränkt av gäster 

på hotellet.  

Det verkar som att turister ibland kan ha för höga krav och förväntningar på semestern, när 

dessa krav inte uppfylls kan det gå ut över både personal och lokalbefolkning. Som turist i ett 

främmande land känner man oftast tillhörighet med andra turister på destinationen och ser sig 

som en grupp (vi), lokalbefolkningen ses som en annan grupp (dem), detta kan leda till 

missförstånd grupperna emellan då man kan känna sig hotad av den andra gruppen. De två 

grupperna ser ner på varandra och anser sig stå högre än den andre. Vi tror att detta kan vara 

en anledning till sänkt moral och dåligt uppförande bland turister.  



36 
 

Eufori 

De få turister som inledningsvis kommer till 
destinationen tas lyckligt emot och har lätt 
för att smälta in.  

Apati  

Turisterna är ett givet inslag i 
lokalbefolkningens vardag. Mötet mellan 
turister och lokalbefolkning formaliseras.  

Plåga 

Ju fler turister som kommer desto mer 
problem tyckts uppstå, dessa skylls på 
turisterna. Lokalbefolkningen anser att 
ansvariga nonchalerar problemet.  

Fiendeskap 

Besökssituationen  har blivit plågsam och 
fiendeskap uppstår mellan turister och 
lokalbefolkning. Stressreaktioner uppstår 
hos lokalbefolkningen, dessa är baserade 
på rädslan att förlora samhällets- och den 
personliga identiteten.  

5.2 Attitydsanalys 

Vi har valt att analysera och placera samtliga respondenter i irritationsindex. Detta innebär att 

vi kommer att gå djupare in i respondenternas attityder gentemot turism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Attitydsanalys genom irritationsindex. Samtliga respondenter representeras av varsin 

färgcirkel för att visa vart de befinner sig i figuren. 

 

Kvinna 30, Siargao Island, resort ägare Apati 

Vi tolkar kvinnans svar som att turism är ett vardagligt inslag i hennes liv, vilket är naturligt 

då hon är verksam inom turismindustrin. Kvinnan nämner turismens ekonomiska fördelar och 

gör själv investeringar i turism. Respondentens svar gör att vi väljer att placera henne i boxen 

”apati”, vilket är förvånande för oss då Siargao inte är en fullt utvecklad turistdestination. I ett 

tidigt stadie av turism är det vanligt att lokalbefolkningen befinner sig i boxen ”eufori”. 

Respondenten kommer från en mer utvecklad turistdestination, vilket vi kan anta har påverkat 

hennes placering i irritationsindex då hon sett turismens effekter tidigare. Det finns en risk att 

respondenten i framtiden kommer att övergå till boxen ”plåga”  om Siargao som 

turistdestination utvecklas i ett för snabbt tempo, vilket vi tror kan leda till destinationen inte 

hinner anpassas efter turism. Det finns en risk att alla resurser skulle komma att satsas på 

turism och de förbättringar som skulle behöva göras för filippinarna kan komma att 

bortprioriteras.   
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Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd  Eufori  

Av kvinnans svar kan vi utläsa att svaranden har en gästfri och positiv attityd gentemot 

turism, detta gör att vi har valt att placera kvinnan i boxen ”eufori”.  Med tanke på den 

utbredda turismen på destinationen Tagaytay skulle respondenten även kunna platsa i boxen 

”apati”, men vi anser att hennes attityd gör att hon behåller sin plats i boxen ”eufori”. 

Respondenten bor och är verksam i Tagaytay vilken kvinnan själv beskriver som en välbesökt 

destination. Trots den utbredda turismen får vi intrycket av att kvinnan fortfarande har en  

nyfiken och välkomnande attityd mot turism. Svarandens inställning till turism gör att denna 

troligtvis kommer att befinna sig i samma box en längre tid.  

Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell  Apati 

Vi tolkar respondentens svar som att han befinner sig i boxen ”apati” men har en tendens att i 

framtiden hamna i boxen ”plåga”. Detta antagande grundar vi på hans negativa erfarenheter 

av turister som har orealistiska krav och förväntningar, samt av den attityd som förmedlas i 

intervjun. Respondenten lyfter fram filippinarnas förbättrade ekonomi som en positiv effekt 

av turism, vilket också verkar ha påverkat respondentens liv. Vi tolkar respondentens svar 

som att han anser att turismen är nödvändig för landet, men visar ingen större entusiasm inför 

fenomenet turism.  

Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell  Eufori  

Trots att Tagaytay är en välutvecklad turistdestination har vi valt att placera kvinnan i boxen 

”eufori”. Detta grundar vi på respondentens positiva och nyfikna inställning gentemot turism 

samt att vi kan anta att kvinnan är relativt ny inom branschen då hon är 19år. Respondenten 

verkar djupt engagerad i turism och stolt över vad Filippinerna har att erbjuda. Kvinnan 

framhäver den ekonomiska betydelsen av turism och hävdar att utebliven turism skulle 

påverka landets ekonomi negativt. Svaranden uppger att hon har haft negativa upplevelser av 

turism då turister på hotellet trakasserat kvinnliga anställda. Dessa upplevelser verkar dock 

inte ha haft någon större inverkan på kvinnans attityd gentemot turister. Hotellets ledning 

skötte situationen på ett bra sätt vilket vi tror har gett kvinnan en känsla av trygghet om 

liknande situationer skulle uppstå. Vi tror att om situationen hanterats annorlunda kunde det 

ha gett upphov till en förändrad attityd, vilket skulle kunna påverka kvinnans placering i 

irritationsindex. En annan anledning till förflyttning inom irritationsindex tror vi kan vara att 

respondenten tröttnar på turism och dess negativa effekter.  
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Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare  Plåga 

Boracay är en av Filippinernas mest välbesökta turistdestinationer vilket kan vara en av 

förklaringarna till att svaranden platsar i boxen ”plåga”. Vi grundar denna placering på 

respondentens intervjusvar där han upprepade gånger nämner turismens negativa 

konsekvenser. Han beskriver de bristfälliga insatserna från de lokala och nationella 

myndigheterna när det kommer till hållbar utveckling, vilket svaranden värnar om.  

Respondenten menar vidare att ön Boracay inte var förberedd på den plötsliga 

turisttillströmningen samt att det inte finns några resurser vid större olyckor och liknande. Vi 

anser att respondenten är på god väg mot boxen ”fiendeskap” vilket kan ske om inte 

myndigheterna agerar. Vi tror att anledningen till att respondenten fortfarande befinner sig i 

boxen ”plåga” främst beror på att han är en engagerad hotellägare och fortfarande uppskattar 

turisterna.  

Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell Apati  

Respondenten är verksam på ett hotell i Filippinernas huvudstad Manilla, detta påverkar 

hennes placering i irritationsindex då det är en välutvecklad turistdestination. Respondentens 

intervjusvar är något återhållsamma men förmedlar en positiv inställning till turism. Detta kan 

bero på att respondenten dagligen möter turister. Tendenser till attitydförändring framkommer 

inte i intervjusvaren, varpå vi antar att svaranden kommer att förbli i boxen ”apati”.  

Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager  Apati 

Vi har valt att placera respondenten i boxen ”apati”. Svaranden anser att myndigheterna är 

bristfälliga i insatserna för lokalbefolkningen på Filippinerna och att de först och främst 

fokuserar på turism. Svaranden anser att turism genererar lätta pengar vilket kan resultera i att 

lokalbefolkningen bortprioriterar sina vanliga sysslor som till exempel jordbruk. 

Respondenten anser vidare att somliga turister är oansvariga och skräpar ner naturen. 

Ovanstående åsikter resulterar i att vi väljer att placera kvinnan närmre boxen ”plåga” än 

”eufori”. Svaranden förmedlar en känsla av stolthet över Filippinerna och främst till El Nido 

som turistdestination. Svaranden nämner inte mycket om turismens påverkan utan väljer att 

lyfta fram fördelarna med Filippinerna såsom vacker natur, korallrev och lokalbefolkningens 

gästfrihet.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Att undersöka hur turism påverkar filippinare som är verksamma inom turismbranschen är 

studiens syfte. Nedan kommer resultaten av studien att diskuteras, och syften och 

frågeställningar kommer att besvaras.  

 

Denna studie grundas på ett relativt lågt antal intervjupersoner, därför är generella slutsatser 

svåra att fastslå. Resultatet av studien visar intervjupersonernas egna åsikter och tankar, för att 

få en bredare bild av situationen bör djupare studier genomföras. 

Det framkommer tydligt av resultaten att samtliga svaranden blir påverkade av turismen både 

privat samt i arbetslivet. Respondenterna påverkas främst av de ekonomiska fördelarna som 

turismen ger. I likhet med Tosuns (2002)
51

 studie om lokalbefolkningens attityd kring turism 

anser majoriteten av de svarande i vår studie att turismens påverkan är positiv, att det 

genererar arbetstillfällen för lokalbefolkningen, samt gynnar landets ekonomi.  Andra fördelar 

är enligt respondenterna det ökade kulturella utbytet som influerar deras liv samt de nya 

sociala kontakterna som knyts. Vi kan även se en påverkan på den yngre generationen som 

har andra möjligheter till utbildning och arbete. Ett flertal väljer bort de mer traditionella 

yrkena såsom fiske och jordbruk till förmån för ett arbete inom turismindustrin. Flera av de 

svarande anser att turism påverkat deras gästfrihet och servicekänsla i en positiv riktning, de 

har fått en ökad förståelse för olika kulturer och människor. Respondenterna uppger en känsla 

av stolthet över landet, vilken vi tror kan ha stärkts genom turisternas bekräftelse.  

”Demonstration effect” är ett fenomen som uppstår då ungdomar tar efter turisternas 

levnadsstandard och kulturmönster, att detta fenomen existerar på Filippinerna kan vi se av 

intervjusvaren från kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell. En del av svaren tyder på att 

kvinnan ser upp till de utländska turisterna, hon anser att de är häftiga och vill umgås med 

dem.  

Som vi nämnt i inledningen är det enligt Rättviseakademin inte ovanligt att reseindustrierna 

påverkar länderna negativt genom att de bryter mot de mänskliga rättigheterna samt förvärrar 

fattigdomen.
 52

  De svarande nämner inget av detta i något av sina svar. Vi tror att det beror på 

att samtliga är anställda inom turism och är vana att visa upp det som är positivt med landet, 

                                                             
51

 (Tosun, 2002) 
52 (Rättviseakademin.se) 
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det finns även en risk att de svarande väljer att inte nämna de negativa effekter som turism för 

med sig.  

De positiva sociala effekterna är många såsom att nya sociala relationer utvecklas, 

kommunikationen förbättras och en ökad moral i form av en förstärkt servicekänsla och 

gästfrihet uppnås. Andra kulturella effekter är de som sker i mötet människor emellan, vilket 

ofta leder till en ökad förståelse för andra kulturer och etniska bakgrunder.  

Intervjusvaren tyder på att de flesta svaranden är positivt inställda till turism och dess 

påverkan, jämfört med turismens positiva effekter är de negativa effekterna få. Vi kan dock 

konstatera att de negativa effekterna påverkar filippinarna.   

Studier visar att en sociokulturell effekt av turism är när turister utomlands tenderar att släppa 

sina hämningar och moralen sjunker. Alkohol nämns av de svarande som en bidragande 

faktor till dåligt uppförande. Vi tror att konsekvenstänkandet till viss del försvinner för 

turister då de inte har någon personlig anknytning till platsen och människorna där, även detta 

är en anledning till den sänkta moralen. Som vi tidigare nämnt i avsnitt 3.2  In- och utgrupper 

kan man härleda detta till ett ”vi” och ”dem” beteende, turister ser sig som en grupp medan 

lokalbefolkningen tillhör en annan. Det är i samband med detta vanligt att grupperna ser ner 

på varandra varpå fientlighet kan uppstå.  

Tidigare forskning har visat att turister som reser till u-länder själva ofta kommer från ett i-

land vilket kan resultera i klyftor mellan lokalbefolkningen och turisterna, även 

sociokulturella och socioekonomiska skillnader kan uppstå. Kvinna 30, Siargao Island, resort 

ägare upplever att vissa turister är bortskämda, har höga krav och är otrevliga mot hennes 

personal. Kvinnan är berest i Europa och USA men har inte märkt av detta beteende hos andra 

turister på sina resor. Vi tror att många turister på Filippinerna kommer från ett industriland 

vilket kan förklara de klyftor som ibland uppstår mellan lokalbefolkning och turister. 

Respondenterna anser i nuläget inte att en kommersialisering skett, dock tror vi att en negativ 

effekt av turisternas krav i framtiden kan leda till en kommersialisering för att kunna möta 

turisternas krav och förväntningar. En annan negativ effekt av turism är påverkan på 

familjelivet. En respondent som är hotellägare nämner att denne går miste om flera 

familjeangelägenheter på grund av att han ständigt måste vara tillgänglig för hotellet. 

Samtliga intervjusvar visar en positiv attityd gentemot turismen i landet. De olika 

destinationerna skiljer sig inte märkbart åt bortsett från ön Boracay där vi genom 

irritationsindex anser att svaranden har en mindre positiv attityd till turismen. Detta tror vi 
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beror på att ön är en välbesökt turistdestination vilket gör att turismens negativa effekter är 

mer märkbara här än på de andra destinationerna. Respondenten är missnöjd med 

myndigheternas uteblivna turismplanering, respondenten anser att det inte finns tillräcklig 

beredskap för att hantera större olyckor och andra svårhanterliga situationer. Efter 

huvudstaden Manilla är Boracay den mest besökta destinationen vilket leder till att fler 

svårhanterliga situationer uppstår och fler olyckor inträffar på grund av det höga turistantalet. 

Detta gör att vi kan anta att respondenterna från de andra destinationerna inte upplever att 

samma problematik finns.  

Det finns tidigare forskning som pekar på att lokalbefolkningens attityd förändras i takt med 

att turismen ökar. 

Föreliggande studie visar att filippinare som är verksamma inom turismindustrin blir 

påverkade av turismen främst genom de ekonomiska fördelar det ger. Andra faktorer som 

påverkar filippinare inom turismindustrin är dem av sociokulturella slag som till exempel 

tvärkulturella utbyten, sociala kontakter samt genom nya möjligheter till utbildning och 

arbete. Studien visar även att filippinarna har byggt upp en stark känsla av stolthet över sitt 

land och dess befolkning.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att fältstudier på plats hade varit en lämplig metod för att gå djupare in i studiens 

syfte. Detta hade gett oss möjlighet att direkt observera turismen som fenomen och vilka 

effekter den har. Förslagsvis hade en kombination av fältstudier och intervjuer ansikte mot 

ansikte varit en lämplig metod för att få en djupare förståelse för filippinarnas åsikter om 

turismens påverkan.  
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BILAGA 1.  

Datorstödd intervju med Kvinna 30år, Siargao Island, resort ägare 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 

  

  

Male             Female  X                      Age: 30 

City: Siargao Island, Philippines        Civil status:     Single                                       

Occupation: Resort Owner 

  

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

 I use to live in the the island of Cebu which is one of the top tourist destination in the 

Philippines. 

My home town was in a sea side area where at that time my town was known for making 

Yatch.  

Tourist come in my town for the Yatch.  

  

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists? 

I understood that with Tourist, they can be of economic help. 

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines? 

Aside from the beautiful beaches and spots to see around the Philippines, tourist comes in 

the  

Philippines because it's very open to other culture. Philippines has  historically called 

interest from different races from around the world from the Magellan of Spain, Japanese 

and Americans, so through time, we've learned to understand culture and people. As a 

result, we are open to different races, we can be oriental at the same western. English also 

is our second language so tourist finds comfort in the idea that they  come to a country 

that can communicate with them well. Filippinos are very sociable and friendly. Filipinos 

enjoy the idea of making new social contacts wto different cultural and social background 

which makes them very welcoming to tourist.  

  

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in? 

Siargao Island has world class barelling surf waves, actually we are nominated as one of 

the top 

surf spot in the world by CCN. Aside from the waves, the island's natural scenery is 

amazing and beaches are one of the best in the Philippines. It's not a fully developed 

distination, so beaches are free and nature is at it's best.   

  

5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown? 
 Siargao Island is located in the Pacific Ocean, years before the village people are 

fisherman and some are working  in the fields. Now with the tourism going, the young 

generation started understanding hospitability bussiness. Some went to school for tourism 

and some started to learn tour guiding.   

  

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism? 

Yes, young people now has a new prospects. They are now interested with the hospitality 

bussiness. 

  

7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

Honestly, it's not possible for the Philippines not to be a tourism country.  Even, if we 

close our doors to foreign , people will come anyway  basing on history. And with it's 

climate as it is in the tropics, with it's geographical charateritics, it is meant to be a 

tourism country.  

  

8. Does tourism have any effect on your personal life? 

       -If yes, please explain how and why 

Yes, because I work in the hospitality bussiness. My activities revolves around tourism. I 

make financial and intelectual investment on tourism. I make social contacts and my 

social life revolves around tourism so a big part of my personal life is affected on 

tourism.  

  

9. Please share a good experience of tourism/tourists 

Tourist can be of good econimic help and it's culturally enriching. They learn from you 

and you learn from them. You'll get to understand people with different racial 

background, can be very educating. 

  

10. Please share a bad experience of tourism/tourists 

Tourist becomes a problem when they become overbearing. I'm a well travelled person 

and I've been around Europe and in US. I know how does a European or an American 

behaves when they travel around thier country. Here in the Phillippines, tourist are 

pampered and well cared in most of the hotels and resort. In my personal experience, 

some tourist tends to be have this sense of superiority towards Filippino. You will notice 

them by the way they talk with Filipino hotel staff. One clear example, in Europe, you are 

given a change of towels once a day, in my resort, it's very common that my guest would 

demand for a change of towels twice or thrice a day.  When you eat in a restaurant in 

Europe or in US, the waiter will take your order once and the waiter will repeat it so that 

the serving of food is organize, when tourist comes in the Philippines, they will call out to 

the waiter several times to change orders and then complain if the waiter got confused. 

The worst example is when they booked for a single person and while during thier stay 
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they have found a companion and thought of bringing an extra guest for a night in thier 

room. In Europe or US,  the tourist will pay for an extra guest in the room because that's 

how it works. But when in the Philippines, they pretend not to pay for that guest because 

tourist have decided thats how it should be.  Tourist are not harsh with me because I own 

the resort but some of them are very impolite and harsh to my poor staff. When I'm in 

Europe or in US, I don't see European or an American tourist behave in such way, they are 

usually well mannered when they go to hotels and restaurants, so I got the sense that they 

just do that when they are in the Philippines. My Filippino staff doesn't mind them much 

since by culture Filippinos are very persevering with work but with who is aware of the 

difference of behavior , it's kind of upsetting. Anyway, the examples I have are FEW 

CASES since most of my guest are well educated and well mannered. My resort is 

exclusively small and most of my guest has become good friends.  

  

Thank you for your participation, we really appreciate it!  

 

If we have any further questions, is it ok if we contact you on your e-mail?      

Yes, you can email me anytime.                      Yes X    No   

 

 

 

Emilia & Frida 
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BILAGA 2. 

Datorstödd intervju med Kvinna 45, Tagaytay, hotellvärd 

 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 

  

 
Male              Female  x Age: 45 

City: Tagaytay Civil status: Married  Occupation: Hotelier 

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

 It was, in general , quite pleasant.  They were amazed by the hospitality of the 

Filipinos. 

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists? 

It has made me more inspired & encouraged to be more hospitable to tourists coming 

to the hotel. 

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines? 

Because the Philippines is known for its warm hospitality, flexibility in dealing with 

people especially as far as communication is concerned. Almost 100% of Filipinos 

speak English so they don’t have problems talking to tourists.  The Philippines is also 

rich is natural & pristine resources not available or experienced in other countries.  

Sumptuous  authentic Filipino food & delicacies are also a come-on for tourists here. 

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in?  

Since Tagaytay is located in the high lands of Cavite, the climate is cool & breezy.  

Even in summer, the place is breezy compared to the city. The place is also near to the 

world’s smallest volcano, Taal, a tourist spot in the Philippines. 

 

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown?  

Since Tagaytay city is frequented by tourists, the inhabitants are already used to 

dealing with them.  In this way, they will maintain the city to a standard worthy of 

foreign visitors. 

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism?  

Yes.  Since there are lots of tourists in the area, some shops, restaurants, bars have 

extended their operation hours 

 

7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

I can’t imagine the Philippines developing as a country without Tourism.  It is a major 

force in its development & progress.  It would be a waste not to expose & promote the 

beauty & natural resources of the Philippines. 

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?  

- If yes, please explain how and why.  

Yes it does.  It has made me proud of what we have in the country as well as how 

to take care of the surroundings. 

 

9. Please share a good experience of tourism/tourists 

It’s always a rewarding feeling when tourists are satisfied in their experiences during 

their stay in the country, when they tell you how beautiful the country is & how warm 

the Filipinos are. 

 

10.  Please share a bad experience of tourism/tourists 

Of course, as the saying goes, “you cannot please everybody”.  Some tourists are not 

able to adapt or understand that every country has its own culture to respect.  Some 

tourists expect things from their countries to be available here all the time anywhere.  

That’s when they become dissatisfied.  However, this is just a minimal percentage of 

the tourists coming to the country.  I would say that a lot of tourists still enjoy their 

experiences in the Philippines. 

 

Thank you for your participation, we really appreciate it! If we have any further questions, is 

it ok if we contact you on your e-mail?                           Yes  x         No   

Emilia & Frida 
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BILAGA 3. 

Datorstödd intervju med Man, 37, Puerto Princesa, anställd på hotell 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 

 

 
Male   X           Female   Age: 37 

City: Puerto Princesa Civil status: Married Occupation: Hotel employee 

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

Personally since I was born and before. say 40 years ago 

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists? 

Pretty much, tourism is a way of life and living in our locality 

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines? 

Exotic places more importantly the friendliest people around 

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in?  

It has the 7th new wonder, underground river 

 

5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown?  

Increase the livelihood of local folks and many small business and  

large ones have sprouted 

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism?  

Absolutely, it has not move to commercialization just to preserve  

nature for tourism. 

 

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

It would be difficult as many countries depend on tourism for small and  

large business 

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?  

- If yes, please explain how and why.  

Yes, that is where we work for a living 

9. Please share a good experience of tourism/tourists 

The usual if they tell you that it was worth the trip 

 

10. Please share a bad experience of tourism/tourists 

Over demanding and unrealistic expections of some tourist. 

 

Thank you for your participation, we really appreciate it! 

 

 If we have any further questions, is it ok if we contact you on your 

e-mail? Yes    No 

 

Emilia & Frida 
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BILAGA 4. 

Datorstödd intervju med Kvinna, 19, Tagaytay, anställd på hotell  

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 
 

Male              Female    X                    Age:  19 

City:  Tagaytay  Civil status:  Single  Occupation:  Employee 

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

I used to meet some foreigners back then because my mother worked in a hotel and 

country club.  At a young age, I wonder why they are speaking in a different language 

and I don't even understand some of those but I remembered playing with foreign kids 

and I think it was awesome.  I surely enjoyed it. 

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists? 

It affects me a lot.  I think that foreigners are really cool so I really wanted them to 

visit the Philippines and its different tourist destinations.  

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines? 

I think its because of the environment plus the very hospitable people around them.  

They could experience a lot of things like eating some "exotic" food such as balut ( a 

fertilized duck egg with a nearly-developed embryo inside that is boiled and eaten in 

the shell), bagoong (shrimp paste), and a lot of street foods.  yummy! 

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in?  

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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Aside from the Philippines' historical background, Filipinos are uniquely friendly and 

service-oriented people; it has countless natural wonders and of course numerous 

pristine tropical islands.   

5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants 

of your hometown?  

For me, its just fine. Tourists help my fellow countrymen on their business.  As long 

as both parties benefit in a positive way, i think there is nothing wrong with it.  

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism? 

Yes.  Although renovations and improvements are taking place but care for the 

environment is foremost to our concern.  

 

7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

Philippines is a beautiful country and it would be a pity not to share a perfect creation 

from the living God.  The economic benefits of the tourism industry in general, have 

been generally measured in terms of tourist arrivals and foreign exchange generated 

by the industry. These measurement provides only a partial picture of the total 

economic effects of tourism in the Philippines..  Without tourism, a considerable 

impact on the national gross value will be felt in the economy.  

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?  

- If yes, please explain how and why.  

Yes, it taught me how to mingle with foreign people at a young age in an environment 

that is not usual to kids of my age at the time.  Its really fun and this also brought me 

to decide to take up a degree in College that would help me understand people in 

general.  (By the way, I had a degree in Bachelor of Science in Psychology). 

 

9. Please share a good experience of tourism/tourists 

A hotel employee found a huge amount of money left by a guest in the restaurant.  

With a sincere desire to return the money to the rightful owner, the employee turned 

over the money to the Management.  Immediately, the guest was contacted and went 

back to the Hotel.  The money was returned to the guest who was very much 

overwhelmed with the action done, the money being intended to pay for a property 

they are buying.    

 

10.  Please share a bad experience of tourism/tourists 

Drunk male foreign guests who harrassed and took advantage of some female wait 

staff in the restaurant. Management had to stand firm that while we are always on 

service to guests, respect and courtesy should also be extended to its employees.  The 

guests were turned over to the Police Department for appropriate action.  

Thank you for your participation, we really appreciate it! If we have any further questions, is 

it ok if we contact you on your e-mail?                           Yes         No               Emilia & Frida 
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BILAGA 5.  

Datorstödd intervju med Man, 38år, Malay, Aklan, Boracay Island, hotellägare 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 
 

Male  X                        Female           Age: 38 

City: Malay, Aklan Civil status: Married Occupation: Businessman 

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

About 20 years ago, foreign tourists from Germany and other countries like the US, 

Canda, Australia and from other European countries started coming to the island of 

Boracay. 

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists?  

Positively of course because they patronized the local food, buy the local produce and 

avail services like spa and water sports activities and it created more jobs in the 

hospitality sector, it increased the movements of transportation, it created a wide array 

of opportunities for the locals to start something new to cater to the needs of the 

tourists. But on the other hand it created problems as like congestions on the streets, 

the increase in criminality on the island, the influx of local migration that lead to 

pollution and destruction of the surroundings. Boracay island was not prepared for the 

sudden increase of tourism activities and so every time there is a calamity or problem 

it simply can’t cope to the situation. Investors came to the island, local or foreign to 

start business but the government local and national did not assist them and therefore 

it came to a situation like anything goes, there was no clear rules and regulations, so 

the island ended up as the one that suffer, there is no irrigation, the roads are small, 

there is no systematic transport system. 

 

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines?  

The Philippines is a very diverse country, in fact the most diversified country in the 

whole world, with its 7, 107 islands, one can never have enough of the it. The people 

are friendly, majority speaks English, we can learn other languages in no time. The 

northern part of the Philippines offers tourists who love the mountains, the heritage 

sites like the Banaue Rice Terraces, the hanging coffins of Sagada, the beautiful old 

Spanish houses of Vigan. Metro Manila, although totally destroyed during WW11 is a 

dynamic metropolis, you can shop till you drop in Manila, the central Philippines 

offers the island feel, the sun, sea and the pleasure around it. While the southern part is 

a well diversified are of natural resources. 

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in? 

 Boracay is regarded as the ‘Jewel of Philippine Tourism’ you have not been to the 

Philippines if you haven’t been to Boracay, it is regarded by many travel guide books, 

websites and travel organization as one of the most beautiful beaches in the world, in 

fact it’s now on its second year that Tripadvisor voted Boracay as the best beach in 

Asia and in top 10 of the entire world. The white sand along the 4 km stretch shore is 

simply amazing, the night life is untiring and the happy island feel is contagious, I first 

came on the island 20 years ago for a photo-shoot and since then I promised myself to 

have a piece of the island. 

 

5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown?  

It created opportunities, it helping on so many ways but on the other hand it also 

created problems. 

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism?  

If there is, very little, I have wished that the local and national government have done 

more, much more so that the sustainability has been kept on a high note. 

 

7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

 It can survived, unlike Thailand which can’t. Tourism in the Philippines is not a top 

contributor for the welfare of the country, it is the biggest export of the Philippines 

that keeps the country much alive, that is manpower, the Philippines exports 

manpower everywhere, say a country there are Filipinos there, from nurses to teachers, 

from seafarers to domestic helpers. They contributed to the economic growth of the 

country yearly by their remittances sent to their families at home. The Philippines also 

export natural resources like gold, copper, ore, etc as well as agricultural products like 

fruits and coconut oil. 

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?    

- If  yes, please explain how and why.  

Yes. I run a hotel and it’s just like running a hospital only that the people staying 

there are not sick, most of the times I have to miss family matters because I have 
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to be at work, I am awaken in the middle of the night because there are problems 

in the hotel. I have to cut my vacation abroad because there is a major problem in 

my hotel. 

 

9. Please share a good experience of tourism/tourists.  

Most of the guests in my hotel became my friends, they go back over and over again, 

we let them feel that they are on a big house rather than in a hotel. 

 

10.  Please share a bad experience of tourism/tourists. 

Tourists who think they are gods, they treat my personnel as shit, drunk guests, guests 

who are so irrelevant, there were instance that a guest bad mouthed us because he had 

4 bottles of brandy and that he wanted us to follow him on his every command. 

Thank you for your participation, we really appreciate it! If we have any further questions, is 

it ok if we contact you on your e-mail?                           Yes  X           No   

Emilia & Frida 
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BILAGA 6. 

Datorstödd intervju med Kvinna, 41år, Manilla, kundansvarig på ett hotell 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population. 

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to: 

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com 

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourism Development, 

Halmstad University 
 

Male                     Female  x                                 Age: 41 

City:Manila            Civil status: Married        Occupation: Account Executive  

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city?  

Since I am in the Capital City, I am used to in seeing a lot of foreigners coming in and 

out of the City.  Moreover, most of my relatives are married to foreigners. 

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists? 

It greatly contributed to my view of tourism, as I am well oriented on how to deal with 

foreigners. 

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines? 

There are 3 top reasons why foreigners visit the Philippines: 

1
st
 – Beautiful Sights 

2
nd

 – Accommodating and hospitable Filipinos 

3
rd

  - Philippines has a very rich culture 

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in?  

As I have said, my City is the Capital of the Philippines, and there are lots of historical 

places here such as the Luneta Park and the Walls of Intramuros.  Most of the 

luxurious hotels are here as well not to mention the numerous lodges and inns and 

reasonably priced pension houses where tourists may stay for a longer period of time. 

 

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
mailto:fridaskantz@hotmail.com
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5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown?  

The tourists highly influenced our inhabitants in our hometown more on the way they 

share their own culture, way of living and outlook in life.   

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism?  

Our hometown indeed has made adjustments due to tourism in a way that it has 

improved a lot all this time, to accommodate tourist in a more comfortable and 

convenient way.   

 

7. How do you think the Philippines would be without tourism? 

Tourism contributed much to the economy of the Philippines.  It provides numerous 

job opportunities to locals and generates income.  Without tourism, there might be a 

shortage of job opportunities for people specializing in tourism industry. 

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?  

- If yes, please explain how and why.  

Yes, tourism does have an effect on my personal life, being a graduate of B.S. 

Tourism, I have been working since after graduation, in a tourism industry.  Tourism 

has helped my family a lot. 

 

9. Please share a good experience of tourism/tourists 

I have a lot of good experiences of tourism/tourists, working in a Travel Industry, I 

have come to personally meet different kinds of tourists and learned so much from 

them.  I have also improved myself when it comes to dealing with different kind of 

people from all walks of life and people from different places. 

 

10.  Please share a bad experience of tourism/tourists 

Having a lot of good experiences, I also have my share of bad experiences.  As we all 

know, we can never please everybody.  There are these tourists as well that does not 

know how to appreciate other people’s effort to give them the best to enjoy their stay 

with our country. 

Thank you for your participation, we really appreciate it! If we have any further questions, is 

it ok if we contact you on your e-mail?                           Yes  X           No   

Emilia & Frida 
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BILAGA 7.  

Datorstödd intervju med Kvinna, 32år, El Nido, Palawan, hotellmanager, 

SURVEY QUESTIONS 

Hi, 

We are currently studying our last semester at Högskolan in Halmstad, a university situated at 

the west coast of Sweden. The subject we are studying is sustainable tourism development 

and this spring we are writing our bachelor degree thesis. The main goal of this research is to 

find out what effect tourism in the Philippines has on the local population.  

This survey contains ten questions regarding your opinions about tourism in your country. 

Please take your time and develop your answers, you will of course be anonymous. We hope 

that you have time to help us with the survey – it would be of great importance to us! 

Please send the survey back to:  

emilia_lpettersson@hotmail.com fridaskantz@hotmail.com  

Thank you for your participation! 

Best regards Emilia Pettersson & Frida Skantz 

Students at the program for Sustainable Tourist Development,  

Halmstad University 

 

Male              Female  x                          Age:32 

City: El Nido, Palawan   Civil status: Married Occupation: Resident Manager 

1. Can you tell us about your first memory of foreign tourism/tourists in your city? 

I am not originally from El Nido, but was hired 8 years ago to work for a resort in El 

Nido. Foreigners have always visited El Nido. In fact 8 years ago, more foreigners 

visit El Nido more than domestic tourist. I believe it was mainly because our rates 

were in dollars and the rates were more expensive than most resorts in the Philippines.   

 

2. How did this experience affect your view of tourism/tourists?  

I studied Tourism in College so I have a good grasp of the Tourism Industry. I 

understand how it works, how it affects the community and how it affects the tourist. 

The whole cycle of the Tourism Multiplier effect and how works in the community are 

not new concepts to me.  

 

3. Why do you think tourists choose to visit the Philippines?  

mailto:emilia_lpettersson@hotmail.com
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Philippines is a new nature/ environment destination. Unlike, Thailand, Vietnam or 

Cambodia—where people flock by thousands. In the Philippines there are still 

undiscovered beaches, islands and destinations that a few people have visited. Also, 

even at a cheap resort or destination, you get the feeling of peacefulness and 

exclusivity especially if it’s difficult to reach or no direct access from the city.  

 

4. Why do you think tourists choose to visit the location that you live in?  

I believe, El Nido is a new wonder of Nature. It is pristine and peaceful. Great 

beaches, amazing limestone cliffs, colorful corral reefs and hospitable people.  

 

5. What is your opinion about the influence of tourism/tourists on the inhabitants of 

your hometown? 

 Residents tend to depend on tourism. It is an easy industry. You get immediate 

revenue. Tourist pay at the onset even before the service. People forget that they have 

to farm and cultivate. Government projects tend to lean on improving the Tourism 

industry- new hotels, resorts, restaurants, bars, etc. They forget to improve utilities-

like electricity services, medical facilities, water and sewage systems, etc.  

 

6. Do you think your hometown has made any adjustments due to tourism?  

Yes, a big part of the development of El Nido town is due to the influx of guests and 

tourism business. 

 

7. How do you think the Philippines would be without tourism?  

Filipinos are resilient and hardworking people. We are hospitable and service oriented. 

Without Tourism, Filipinos can turn to Agriculture, Medical Care and service.  

 

8. Does tourism have any effect on your personal life?   

- If yes, please explain how and why?  

Yes. My husband and myself work in the Tourism industry. It’s our bread and 

butter. 

 

9. Please share a good experience of tourism/tourists  

Meeting new friends, being able to travel and being able to provide for our family. 

 

10.  Please share a bad experience of tourism/tourists  

Irresponsible tourists who throw garbage into the sea and leave their waste into 

uninhabited islands.  

 

Thank you for your participation, we really appreciate it! If we have any further questions, is 

it ok if we contact you on your e-mail?                           Yes            No  Emilia & Frida 
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BILAGA 8. Karta över Filippinerna 

Kvinna, 41år, 

Manilla, 

kundansvarig på 

ett hotell 

Kvinna, 19, 

Tagaytay, anställd 

på hotell 

Kvinna 45, 

Tagaytay, 

hotellvärd 

 

Man, 38år, Malay, 

Aklan, Boracay 

Island, hotellägare 

Kvinna, 32år, El 

Nido, Palawan, 

hotellmanager 

Man, 37, Puerto 

Princesa, anställd 

på hotell 

Kvinna 30, 

Siargao Island, 

resort ägare 
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