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Abstract:  

This bachelor thesis will present the ever-growing phenomenon, mass tourism and what 

impact it has on tourists when they are traveling and in their everyday life. To get a general 

picture of how the phenomenon affects tourists, we have done a survey answered by a 

hundred people who got to describe whether and how they experienced mass tourism. To get 

a better understanding of how mass tourism affects a specific destination, we have made 

interviews with ten people who all visited Venice, which is the city that we have made a case 

study about.  

 

In the introductory part we will present mass tourism and explain the phenomenon. In the 

methodology part, we explain the methods we will use and why we think they fit our thesis. 

Previous research includes research already done about mass tourism in general and mass 

tourism in Venice. In the framework for further research, we will explain the concepts which 

we then are going to analyse our results from. In the result, we present and analyse the 

empirical findings that we have collected through our survey and interviews. The discussion 

part will discuss our results and ultimately lead to our conclusion. 

 

Our research questions are: In what way do tourists generally think that mass tourism have 

affected their visits to a destination? And How do visitors in Venice see its mass tourism and 

in what way does the phenomenon affect their visit? 

 

Keywords: The impact of mass tourism, Venice, tourists experience, destination 

 

  



 

 

Sammanfattning: 

Denna Kandidatuppsats kommer ta upp det ständigt växande fenomenet massturism och hur 

den påverkar turister både när de är ute och reser och i deras vardagliga liv. För att få en 

generell bild av hur fenomenet påverkar turister har vi gjort en enkätundersökning som 

besvarats av ett hundratal personer som fått beskriva om och hur de upplevt massturism. För 

att få en djupare förståelse av hur massturism påverkar en destination specifikt har intervjuer 

utförts med tio personer som alla besökt Venedig, som är staden som vi har utfört en fallstudie 

om.  

 

I inledningen presenters och förklaras massturism. I metod och teori förklaras de metoder som 

kommer att användas samt en förklaring varför vi tror att de passar vår undersökning. 

Tidigare forskning tar upp forskning som redan gjorts om massturism generellt och 

massturismen i Venedig. I ramverk för fortsatt forskning förklaras de begrepp som sedan 

analyserats i resultat. I resultatet kommer empirin läggas fram och analyseras utifrån vår 

enkätundersökning och intervjuer. Diskussionskapitlet diskuterar våra resultat för att slutligen 

leda fram till vår slutsats.    

 

Våra frågeställningar har varit: På vilka sätt anser turister generellt att massturismen har 

påverkat deras besök på en destination? Och Hur upplever besökare i Venedig dess 

massturism och på vilket sätt har fenomenet påverkat deras besök?   

 

Nyckelord: Massturismens påverkan, Venedig, turisters upplevelse, destination   
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1. Inledning  

Denna Kandidatuppsats kommer att delas upp i två delar. Där (i) avser att studera hur turister 

generellt upplever massturism och (ii) hur massturism påverkar turisters besök i Venedig. Vi 

kommer i första delen att beskriva vilka för-och nackdelar det finns med massturism generellt 

och i andra delen rikta in oss på hur den påverkar besökarna i staden Venedig. Detta görs 

genom (i) en enkätundersökning som kompletterar en genomgång av litteratur om massturism 

samt (ii) en intervjustudie om hur turister upplevt och/eller påverkats av massturism i 

Venedig. Venedig valdes för att vi reste dit under oktober året 2015 och för att vi inför vår 

resa hörde många negativa saker om staden, exempelvis att många gator och torg var 

överbefolkade av turister men även att staden i vissa områden luktade illa och var sliten. Detta 

var något som vi själva inte märkte av under vistelse i staden. Därför vill vi undersöka hur 

andra personer som besökt Venedig ser på staden och dess massturism.  

Orden turism och massturism är välanvända och återkommande ord inom dagens turismnäring 

men var kommer det egentligen ifrån? Det är ingen som vet säkert när begreppet turism blev 

allmänt känt i Sverige men det tros ha uppkommit någon gång runt 1800-talets mitt. I början 

var turism och resor bara förunnat överklassen men under 1900-talets början och framförallt 

efter andra världskrigets slut blev allt fler svenskar berättigade lagstadgad semester. Detta gav 

större frihet och tid till att börja resa mer globalt.
1
 Det innebar även att arbetarklassen kunde 

börja resa. Starkt bidragande till den ökande turismen var också förbättrad kommunikation, så 

som biltrafik och järnvägar och även den tekniska utvecklingen så som mobiltelefoner och 

internet. Efter andra världskriget uppstod turismen i en ny form. De billiga sällskapsresorna 

föddes och gjorde själva turistupplevelsen till en mer konsumtionsvara och problemet var ett 

faktum, massturismen uppstod.
2
  

 

Massturism går att förklaras som en tillgjord och tillrättalagd tillvaro för turister. Den kan 

karakteriseras av till exempel stora konstgjorda turistanläggningar och hotellkomplex, ett 

ställe där turisten söker efter njutning och nöje. Sedan massturismens födelse har den fortsatt 

att öka mer och mer och kommer troligtvis fortsätta växa i den kommande framtiden.
3 I och 

med att massturism expanderar har den också för allt fler länder blivit en mycket stor 

                                                 
1
 Fogelvik, B (2007) Turismens historia.  

2
 Aronsson, L & Tengling, M (1995) Turism-Världens största näring. s 33 

3
 Keefe, J (1998) Tourism and Human Rights. s 3 
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inkomstkälla. Baksidan av detta är att semestrar konsumeras med väldigt lite hänsyn till det 

lands miljö, normer och kultur som turisten befinner sig i.
4
  

 

Turismindustrin är ständigt på jakt efter nya resmål och har pga. detta spridit sig till allt fler 

länder och omfattar idag större delar av världen. En positiv aspekt är att sedan slutet av 70-

talet har den individuella turismen ökat, till exempel backpacking, som alternativ till 

massturismen. Det är vanligt att denna typ av turism går till de tidigare icke så etablerade 

turistorterna och hjälper till att höja välfärden där.
5
 En annan typ av turism är den växande 

ekoturismen som också den kan förklaras som en motsatts till massturismen.
6
  

 

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

destination i förhållande till invånarantalet.
7
 Genom åren har kritiker preciserat massturism 

som om det skulle vara en destinations sista steg i utvecklingsprocessen. Det skulle i nästa 

steg leda till destinationens undergång eller förnyelse eftersom den med en längre tid av 

massturism skulle förlora sin ursprungliga attraktionskraft och autenticitet och behöver för 

fortsatt överlevnad utvecklas på något sätt.
8
  

 

1.1 Destinationslivscykeln 

Massturism som en del av en destinations utveckling kan förstås väl genom Butlers 

destinationslivscykelmodell, som är en teori om hur en destination utvecklas från upptäckt till 

nedgång/eventuell förnyelse. En destinationslivscykel hjälper forskare att förstå hur en 

destination utvecklas. Här kan också ses om destinationen lyckas få massturismen under 

kontroll igen eller det blir dess undergång eller nystart.
9
  

 

En turistdestination går igenom fem olika utvecklingsstadier i cykeln: upptäckt, intresse, 

utveckling, konsolidering, stagnering och nedgång/eventuell förnyelse. Destinationer börjar i 

stort sätt alltid sin existens som okända platser med bara ett fåtal besökare. De turister som 

kommer lockas av platsens autenticitet och naturliga attraktioner. På grund av det låga antalet 

turister läggs det inte några större summor eller tid på platsen och turister använder samma 

                                                 
4
 Aronsson, Tengling (1995)  s 132 

5
 Aronsson, Tengling (1995)  s 60 

6
 Vainikka, V (2013) Rethinking Mass Tourism. s 269 

7
 Verde, I (2014) Migranters syn på massturism En fallstudie av Barcelonas stadskärna. s 22 

8
 Baidal, J. Rodríguez Sánchez, I & Vera Rebollo, J (2013). The evolution of mass tourism destinations: New 

approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). s 185 
9
 Butler, W. (2006) The tourism area life cycle vol.1. s 4-8  
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faciliteter som lokalinvånarna. I intressestadiet finns det två viktiga effekter, den första visar 

på att antalet besökare sakta börjar växa sig större och den andra visar på att vissa lokala 

entreprenörer börjar ge begränsad service för turisterna som anländer. Exempel lokala guider 

och caféer mm. Under denna period börjar turistantalet bli tillräckligt stort för att ge 

ekonomisk vinst. En brytpunkt mellan perioderna intresse och utveckling kan vara stora 

händelser så som ett nytt hotell eller flygplats. Det som präglar utvecklingsfasen är att den 

snabba ökningen av besökarantalet och stora förändringar under en kort period.
10

  

 

Konsolideringsfasen innebär att det konstgjorda börjar fasas ut och ta över platsens natur och 

ekonomiska hållbarhet. Destinationens kvalité försämras och turismen skapar ett beroende av 

inkomst då den dominerar den lokala ekonomin. I stagneringsfasen är antalet besökare och 

utvecklingsnivån som högst. Ett överskott av utbud existerar och ger höga fasta priser vilket 

gör att många mindre företag, exempelvis souvenirshopar eller mindre privatägda hotell går i 

konkurs. Här börjar det även bli svårt att hitta nya investerare och destinationen börjar ses 

som omodern och färre besöker platsen vilket gör det ännu svårare att hitta någon som vill 

satsa pengar på destinationen. Efter stagneringsfasen kommer den sista fasen som innebär att 

en destination kan fastna i en period som fortsätter antingen med ned- eller uppgång. Nedgång 

uppstår när de återkommande besökarna inte längre är nöjda med produkten och slutar att 

komma tillbaka. Destinationen misslyckas med alla försök till att locka nya besökare och 

slutet är ett faktum. Men en destination kan även gå igenom en förnyelsefas och den kan även 

inträffa efter nedgångsperioden. Det kräver dock att destinationen antingen lanserar nya 

turistprodukter eller att den gör en radikal förändring av de redan befintliga.
11

 

 

Det som nämnts ovan finns det många levande bevis på idag, till exempel på Island där 

massturismen har ökat så kraftigt att den nu är lika stor i landet året om. År 2013 blev 

konsekvenserna så stora att staten var tvungen att stänga ner en vulkanpark på obestämd tid, 

eftersom de var rädda att den skulle förstöras av för stort turisttryck.
12

 Även Gran Canaria är 

en destination som har förändrats på grund av inverkan av massturism. Men Fernando 

Clavijo, öns nyvalda president från 2015 vill sätta stopp för det här. Hans plan är att införa en 

gräns för besöksantalet där han anser att fokus bör ligga på att bevara öns traditioner och dess 

kultur samtidigt som att försöka tackla dess arbetslöshet. Av 2.1 miljoner invånare är 250,000 

                                                 
10

 Butler (2006) s 4-8 
11

 Butler (2006) s 4-8 
12

 Total Iceland (2013) Mass tourism taking its toll already in Iceland  
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arbetslösa. Gränsen för besöksantalet anser Clavijo ska sättas efter respekt och behov för öns 

miljö och omgivning. Detta ska vara en gräns som inte förstör öns naturliga värden vilka är 

utrymme, natur och kvalitet. Presidenten är rädd för att Gran Canaria ska bli det nya Magaluf 

och kallar det för ”Magaluf-effekten” där kvalitén går förlorad av för många turister och det 

vilda festandet. Han säger även att de inte vill locka till sig 20 miljoner turister som sedan inte 

har en bra semester, därför behövs det sättas upp gränser.
13

  

Ett annat exempel är staden Florens som årligen har runt 16 miljoner besökare till sina 

350,000 invånare. Konsekvenserna av detta har kommit att bli vandalisering av historiska 

monument samt att snabbmatskedjor har brett ut sig allt mer och att fulla turister urinerar och 

sover på gatorna. 1,5 miljoner av turisterna anländer till Florens via anknytande buss från 

kryssningsfartyg. Ju fler globala företag som öppnar upp på en destination ju fler lokala 

företag tvingas att stänga igen och än så länge har 100,000 lokalbor tvingats flytta från staden 

på grund av störande trafik och höga fastighetspriser. Men Prins Ottaviano de’Medici di 

Toscana, representant för the Historic House of the Medici har lagt fram en plan som han tror 

ska kunna rädda staden från massturism. Hans plan innebär att försöka locka de ”riktiga 

besökarna” till Florens istället för de turister som till exempel kommer med kryssningsfartyg 

och bara stannar i några timmar. Istället för massturism vill prinsen locka besökare till Florens 

med stadens traditionella mat och verk, vilka är mindre kända museum och mindre hotell. 

Prinsen tycker också att det helt saknas regler för att skydda staden mot den okontrollerade 

massturismen; han trycker även på om att Florens ska hamna på UNESCOS lista över hotade 

världsarv. Det planeras även att göras en serie i dokumentärform om Florens, med vilken de 

hoppas att den ska visas runt om i världen och öka medvetenheten om problemet som hotar 

staden.
14

  

 

När det blir massturism mäts det utifrån platsens ”carrying capacity”, så kallad 

bärkraft/bärkapacitet. Det innebär hur många besökare en destination kan ta emot eller 

besökas av innan den börjar utsättas för hårt tryck och får till följd negativa effekter. Negativa 

effekter kan uppkomma på den fysiska omgivningen vilket i sin tur kan leda till att turisternas 

attityd förändras då de själva upplever en negativ påverkan på upplevelsen och dess kvalité. 

                                                 
13

 Hutchinson. J (2015) 'The Magaluf effect': Canary Islands could impose limits on tourism as increase in 

visitor numbers is 'killing quality in Spain'  
14

 Payne. E (2015) Save Florens from mass tourism. 
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Vill det sig riktigt illa kan det även innebära att lokalinvånarnas acceptansnivå minskar och 

tillslut att de helt har fått nog av den ständiga strömmen av turister.
15

 

 

1.2 Irritations index 

Den mest kända teorin om hur värd och gäst interagerar är den som kallas för irritations index. 

Teorin har fyra olika stadier som börjar med det så kallade euforistadiet som är i början innan 

destinationen har blivit speciellt stor eller populär och värdarna/lokalbefolkningen är nyfikna 

och uppspelta över turisterna och välkomnar dem. När sedan turistantalet ökar och turisterna 

börjar tas för givet. Mötet mellan turist och lokalbefolkningen blir mer formellt och 

lokalborna inte längre vet om de ska välkomna turisterna eller inte och detta är det apatiska 

stadiet. Nästa stadie är irritationsstadiet och är när turistantalet och turismutvecklingen har 

nått maximum men förväntas att öka ännu mer. Här börjar lokalborna att oroa sig över höjda 

priser, otrevliga turister och att kulturella platser och monument förstörs. Istället för att se 

turisterna som en inkomstkälla börjar nu lokalborna istället att se dem som ett 

irritationsmoment. I det sista stadiet, antagonism/fientlighetsstadiet så anklagas turisterna för 

de flesta felen och problemen i samhället, lokalbefolkningen blir mer och mer fientliga 

gentemot turisterna och anser att de kan utnyttjas.
16

  

1.3 Problemformulering  

 

Då vi själva har varit på destinationer med massturism och bildat en personlig uppfattning om 

detta fenomen så blev vi nyfikna på hur andra upplevt och uppfattade det. Vi började då leta 

efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar etc. inom ämnet men upptäckte då att det fanns 

väldigt sparsamt med fakta om hur turister  påverkas av massturism på en destination de 

besöker. Vi utnyttjade då situationen och bestämde oss för att utföra ett vetenskapligt arbete 

om detta.  

 

Venedig är ett av Italiens populäraste och mest besökta resmål vilket leder till att staden, dess 

gator, kanaler och byggnader förstörs och slits ner av den ständiga massturism som pågår där. 

Allt fler besökare har lett till att staden idag präglas av massturism. Varje år besöks staden av 

mer än 20 miljoner turister till deras 58,000 invånare i staden.
17

 Att Venedig är en av flera 

destinationer som präglas av massturism är något som för många redan är ett känt faktum. 

                                                 
15

 Verde (2014) s 26, 27 
16

 Reisinger. Y (2009) International Tourism – Cultures and behaviour. s 221  
17

 The Venice Syndrome (2012)  
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Mia Elisdotter skriver i en artikel i Vetenskapens värld att staden Venedig i en undersökning 

som gjordes 1988 klarar av 33 000 besökare dagligen. Ungefär 20 år senare gjordes en 

liknande undersökning som visade att staden var uppe i 59 000 besökare per dag.
18

  

 

Efter att tagit del av dessa siffror ansåg vi att Venedig skulle vara en intressant stad att utföra 

den kvalitativa delen av vår undersökning på eftersom besöksantalet ökat markant. Staden är 

dessutom ett bra exempel på massturismens baksidor.  

1.4 Syfte  
Syftet med denna Kandidatuppsats är att undersöka hur massturism upplevs och uppfattas ur 

ett turistperspektiv. Detta görs genom (i) en enkätundersökning på ett hundratal turister från 

olika delar av välden och (ii) en fallstudie över hur en mindre grupp på tio personer från olika 

delar av Europa upplevt Venedigs massturism. Resultaten av dessa två delundersökningar 

kommer att sättas i relation till andra studier som redan gjorts.  

1.5 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är:  

På vilka sätt anser turister att massturismen generellt har påverkat/inte påverkat deras besök 

på en turistdestination?  

Hur upplever turister i Venedig massturismen där och på vilka sätt har fenomenet 

påverkat/inte påverkat deras besök?   

1.6 Avgränsningar     

Vi har valt att studera hur en grupp turister upplever och påverkas av massturism vid ett besök 

på en destination. Med detta menas att det går att uppleva utan att påverkas men inte påverkas 

utan att uppleva. Det krävs alltså att en turist upplever massturism för att kunna påverkas av 

den.  För att avgränsa detta område kommer vi inte bara att undersöka hur massturism 

generellt påverkar turister och hur de upplever fenomenet utan även genomföra en fallstudie 

på Venedig eftersom det är ett känt faktum att staden präglas av massturism.  

 

                                                 
18

 Allt om vetenskap (2011) Massturism hotar Venedig 
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2. Metod och teori 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats kommer att genomföras med både en kvantitativ- och en kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvantitativa forskningsmetoden kommer att appliceras genom en 

enkätundersökning om hur turister påverkas av massturism på olika destinationer de någon 

gång har besökt. Undersökningen kommer att inkludera män och kvinnor i spridda åldrar från 

olika delar av världen. Med större mångfald bland våra respondenter får vi ett bredare resultat 

då en stor mångfald inkluderar olika etniciteter och grundvärderingar. Respondenterna i 

enkätundersökningen är från olika länder och vi har kommit i kontakt med dem genom sociala 

medier. Den kvalitativa forskningsmetoden kommer att appliceras via intervjuer med personer 

som besökt Venedig minst en gång för att ta reda på hur/om de upplevde och påverkades av 

massturismen i staden och hur/om de upplevde massturism under deras besök. I 

undersökningen avser vi att få respondenter som har besökt Venedig vid olika tidpunkter, 

både årtal men även säsongsmässigt, dock ska alla besök ha skett efter millenniumskiftet. 

Anledningen till att vi valde att endast intervjua personer som varit där efter millenniumskiftet 

var för att turismnäringen konstant förändras och att vi därför ville ha så uppdaterad 

information som möjligt. Dessa personer valdes ut då de alla har besökt Venedig minst en 

gång och vi har nått dem genom personliga kontakter. Även dessa respondenter är från olika 

delar av Europa.  

 

Genom att utföra båda dessa undersökningar erhålls först generell data om hur en grupp 

turister påverkas av massturism generellt men även data om hur en annan grupp upplevt 

massturism specifikt i Venedig. På så sätt kommer vi få ett bredare resultat om hur 

massturism påverkar upplevelsen för en turist på en destination än om vi bara hade använt oss 

av en av dessa metoder. De båda metoderna kan enkelt kombineras och komplettera varandra. 

Genom att använda oss av båda dessa metoder kommer fakta att tas fram som inte hade gått 

att samla in via endast en metod.
19

 Undersökningen kommer börja med en kvantitativ metod 

för att ta reda på hur turister generellt upplever massturism för att sedan gå över i en kvalitativ 

metod där intervjuer med personer som besökt Venedig genomförs.  

Forskaren Mohammed I. Eraqi utförde en enkätundersökning på fem olika turistregioner i 

Egypten. Genom denna enkät ville han mäta hur turismutveckling påverkar lokalbornas 

livstandard och sätt att leva men också hur lokalbefolkningen ser på turismutveckling där de 
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bor. Eftersom vi precis som Eraqi vill få fram hur en specifik grupp, i vårt fall turister, i 

Eraqis fall lokalbefolkningen påverkas av något som ursprungligen inte fanns på destinationen 

ansåg vi att en liknande enkätundersökning skulle passa även vår studie. I Eraqis 

undersökning deltog 462 personer som alla var bosatta i någon av de fem regioner som 

undersöktes. Även detta kan vi tillämpa i vår studie eftersom alla våra respondenter blev 

frågade om de upplevt massturism och måste svara JA på denna fråga för att kunna fortsätta 

undersökningen.
20

  

 

Journalisterna Erik Olsson och Filip Andersson använder sig i en rapport av intervjuer för att 

få en inblick i vilka problem turismen för med sig för Thailand eller Brasilien. Eftersom vi vill 

få svar på vilka problem massturismen för med sig anser vi att intervjuer är en bra metod även 

för oss. De intervjuade ett nittiotal personer som alla på något sätt jobbar i Thailand eller 

Brasilien. Även här ser vi att metoden är passande för vår undersökning då vi intervjuade 

personer som alla någon gång besökt Venedig.
21

  

 

Efter att ha läst Eraqi, Olsson och Anderssons forskning och om hur de har gått tillväga och 

använt sig av dessa metoder fick vi inspiration till att använde dem på liknande sätt.  

2.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Ett exempel på kvantitativ forskning är enkäter och det är även den metod vi kommer använda 

oss av. En enkät kan antingen göras på papper eller via datorn. Vi har valt att distribuera vår 

enkät via internet eftersom det är lätt att få en stor spridning via sociala medier och olika 

forum. En annan anledning till att vi valt att distribuera vår enkät via internet är att vi inte 

behöver skriva ut enkäterna och skicka dem till de som ska delta. Då det alltid blir ett bortfall 

av deltagare på grund av att alla tillfrågade inte svarar på enkäten ser vi att detta är sämre för 

miljön än att skicka ut den via Facebook.
22

  

 

Eftersom vi använt oss av Facebook är det omöjligt att räkna ut det faktiska bortfallet därför 

att det på denna sociala media inte är möjligt att se vilka som tagit del av innehållet i den 

postade statusuppdateringen. Denna typ av faktainsamlingsmetod kallas snöbollseffekt då 

även andra personer delat denna statusuppdatering och på så sätt även spridits till dennes 

vänner. Vi har genom denna metod som mål att få in 100 svar. Enkäten låg ute i 18 dagar och 
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på denna tid fick vi in 119 svar. Av dessa 119 personer var det 16 stycken som svarade att de 

aldrig upplevt massturism och de kommer därför inte att ingå i vår analysdel. De första 

frågorna i enkäten handlade bland annat om respondenternas kön, ålder och nationalitet. Vi 

har valt att distribuera enkäten via en html-länk som vi sedan delade på Facebook, både som 

egna statusuppdateringar men även i olika grupper som vi är medlemmar i. Enkäten inleddes 

med att vi förklarar definitionen av massturism och hur respondenterna ska förhålla sig till 

begreppet när de besvarar frågorna i enkäten. Den fanns tillgänglig både på svenska och 

engelska. Genom detta kommer vi även kunna skicka enkäten till personer som inte talar 

svenska. 

2.1.2 Kvalitativ forskningsmetod  

En av de vanligaste metoderna som används inom kvalitativ forskning är intervjuer
23

 och det 

är även denna metod vi använt oss av. Vi har genomfört tio intervjuer med respondenter som 

alla har besökt Venedig minst en gång mellan 2000 och 2015. Intervjuerna genomfördes via 

Skype och telefon, detta på grund av att vi inte befinner oss i samma städer eller länder som 

respondenterna. Till en början kontaktade vi respondenter som vi visste hade besökt Venedig 

via Facebook eller mail där vi förklarade studiens syfte och frågade om de eventuellt hade 

möjligheten att ställa upp på en intervju. På detta sätt kom vi i kontakt med sju personer. Vårt 

mål var att få ihop tio intervjuer. Eftersom det krävdes att våra respondenter besökt en 

specifik plats, i detta fall Venedig var det ett bra tillfälle att använda oss av personliga 

kontakter. Vi anser inte att det är ett problem att vi känner respondenterna som intervjuas 

därför att personlig kännedom inte kommer att påverka svaren. Vi är även medvetna om att 

undersökningsgruppen kan anses som homogen, då hälften av de svarande är som oss, 

studenter och i samma ålderskategori, men att vi inte ser detta som ett problem. Då svaren 

ändå är pålitliga och vi anser att massturism inte definieras genom en människas ålder, kön 

och nationalitet.  

 

Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter vardera och även om vi inte hade några etiska eller 

känsliga frågor med så valde vi att ha alla våra respondenter anonyma. Detta beslut tog vi 

eftersom flera respondenter ville vara anonyma vilket vi respekterade och beslöt därför att 

göra alla anonyma. I samband med detta beslöt vi oss också för att använda ordet hen i 

analysen av intervjusvaren. En annan anledning till att vi anonymiserat respondenterna var för 

att det kan bidra till att de känner sig mer bekväma och ger ett tillförlitligare svar. Utifrån 
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intervjuerna kunde vi jämföra respondenternas svar med avsikt att få fram likheter och 

skillnader om hur turister upplevde Venedigs massturism.  

 

2.2 Etiska frågor 

Vid en intervjuforskning är det lätt att stötta på etiska problem. Eventuella etiska frågor är 

något som forskaren ska uppmärksamma redan i början av undersökningen och det är även ett 

problem som kan komma att följa under hela intervjuundersökningen. I en 

intervjuundersökning med etiska frågor så finns det sju olika forskningsstadier som 

undersökningen kommer att gå igenom: planering, tematisering, utskrift, intervjusituation, 

analys, rapportering och verifiering. För forskaren kan det även vara lämpligt att formulera ett 

etiskt protokoll över de etiska frågor som kan komma att dyka upp i undersökningen, dock är 

det inget krav. Detta för att det skapar en större förhandskännedom och medvetenhet om 

frågorna som kommer dyka upp och när.  

Några grundläggande etiska frågor är integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet 

hos de som är inblandade i forskningen. Inom svensk forskning finns det några etiska 

principer som en forskare måste ha hänsyn till. Dessa är bl.a. informationskravet som innebär 

att forskaren måste informera alla personer som deltar i forskningen vad den handlar om och 

varför den utförs. En annan princip är samtyckeskravet som betyder att alla deltagande själva 

har rätten att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Vid utskicket av vår enkät har 

vi förklarat varför vi genomför denna undersökning och personerna som deltog har själva valt 

att besvara enkäten.
24

  

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskning inom ämnet som gjorts tidigare. Vi fann mycket 

forskning om hur massturismen påverkar en destination sociokulturellt, ekonomiskt och 

ekologiskt. Dock är den vetenskapliga forskningen om hur turister påverkas av massturism  

under besök på en destination mycket sparsam. För att komma åt denna viktiga dimension av 

massturism har vi valt att som ett komplement också läsa blogginlägg, resedagböcker och 

tidningsartiklar om hur massturism påverkar den enskilde turisten under resa och på besök på 

olika destinationer. Att vi använder oss av blogginlägg, resedagböcker och tidningsartiklar 

kräver att vi reflekterar över innehållet extra tydligt eftersom texterna primärt inte är 

vetenskapliga studier. Men vi anser ändå att de åsikter som framkommer är relevanta och 
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viktiga att väga in då de handlar om massturismens påverkan på turister, och därför kan 

relateras till svaren från våra respondenter.  

3.1 Massturismens negativa påverkan  

Turismen är en av världens viktigaste sektorer och står för mer än 11 procent, d.v.s. 200 

miljoner av världens sysselsättningar och arbetstillfällen. På grund av detta är det viktigt att 

eventuella problem som turismen kan föra med sig tas hänsyn till och upplyses. I skriften En 

exkluderande resa beskrivs läckage inom turistnäringen som ett stort problem. Med läckage 

menas att det kapital som turismen inbringar inte stannar i värdlandet eller når 

lokalbefolkningen. Istället försvinner det till företag eller organisationer i andra länder som får 

ta del av vinsten.
25

 Även i boken The Ethical Travel Guide beskrivs det hur människor kan 

tjäna en förmögenhet på turism i länder där de själva inte bor. Turister kommer till en 

destination men istället för att spendera pengarna på lokala restauranger eller butiker 

efterfrågar de samma saker som de är vana vid hemifrån. Detta leder till att turister istället för 

att utnyttja de lokala resurserna konsumerar tjänster som kommer från utomstående och på så 

sätt bidrar till ytterligare läckage.
26

  

Eric Laws skriver i sin bok Managing Packaged Tourism att massturism utgör stor skada på de 

naturliga miljöer som en destination har. I decennier har turister lockats av spännande vyer, 

exotiska klimat och unika landskap. Den naturliga miljön är många gånger det som avgör 

vilken destination turisterna väljer att besöka. På grund av ökat antal turister har flera av dessa 

plaster blivit tvungna att bygga hotell, shoppingcenter och aktiviteter av olika slag. Detta har 

lett till en stor påfrestning på miljön och i värsta fall har den tappat sin unicitet.
27

 Även Leif 

Aronsson och Monica Tengling beskriver i sin faktabok Turism – Världens största näring om 

hur ett stort antal resmål påverkats kraftigt av den förstörelse av miljö och natur som 

omfattande turism, massturism har fört med sig.
28

 

 

I en rapport av Swedwatch beskrivs ett annat problem som massturismen för med sig är att 

lokalbefolkningen tvingas flytta för att markerna där de brukar bo blir allt mer attraktiva för 

turister och företag är villiga att betala ett högt pris för dessa marker.
29

 Detta är något som 

hänt i Venedig. Venedigborna har inte längre råd att bo kvar i sina lägenheter på grund av att 

                                                 
25

 Swedwatch (2008). En exkluderande resa - En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien. s 8  
26

 Tourism Concern (2009) The Ethical Travel Guide. s 212 
27

 Laws. E (1997) Managing Packaged Tourism. s 11 
28

 Aronsson, Tengling (1995) s 60  
29

 Swedwatch (2008) s 4, 5 



 

12 

 

hyrorna skjutit i höjden på grund av att rika turister köper allt fler lägenheter där. På 30 år har 

den bofasta befolkningen halverats. Idag är en stor del av lägenheterna uppköpta av rika 

amerikaner eller ombyggda till små och dyra hotellrum, vilket innebär att lokalbefolkningen 

tvingas flytta till fastlandet.
30

 Detta är inte bara ett problem i Venedig. Även i Thailand 

tvingas lokalbefolkning lämna sina hem eftersom kustnära marker blir allt mer attraktiva för 

turismen. Detta gör att företag hotar lokalbefolkningen att flytta från sina hem eftersom de vill 

använda dessa till sin verksamhet. Skulle ägaren av markerna inte själv välja att flytta kan 

vissa företag muta myndigheter för att få äganderätt till dessa kustnära markområden.
31

 

I artikeln The effects of tourism development on local communities som är skriven av Cristian 

Avramescu och Emilia Ungureanu beskrivs det vilken effekt turism har på lokala samhällen 

och att turism faktiskt har en betydande positiv påverkan på den ekonomiska utvecklingen. 

Själva turismutvecklingen ger två olika huvudtyper av effekter. Den ena typen hänvisar till de 

kulturella och de socioekonomiska effekterna medan den andra hänvisar till effekterna på 

miljön. De kan både ha negativa eller positiva effekter på lokala samhällen.
32

  

3.2 Turismplanering  

Aronsson och Tengling skriver i sin bok att om turismen är korrekt planerad och utförd så 

kommer effekterna att bli positiva. En korrekt turismplanering bidrar till att förbättra och öka 

miljökvaliteten, för turister föredrar att besöka oförorenade, attraktiva och rena destinationer. 

Samtidigt som en förbättring av infrastrukturen också innebär en förbättring av miljön så ökar 

även turismen lokalbornas medvetenhet gentemot miljön. Eftersom de lägger märke till och 

inser att turisterna faktiskt är intresserade av miljöns bevarande och att turismen bidrar till att 

försörja de finansieringskällor som har hand om bevarandet av naturområden. Det är dessa 

naturområden som är de faktiskt verkliga attraktionerna.
33

 Även Aronsson och Tengling 

skriver om hur viktigt det är att göra människor medvetna om sina rättigheter och skyldigheter 

när det kommer till att skydda naturens tillgångar.
34

  

Om turismen på en destination däremot är dåligt planerad och utförd så innebär det istället 

negativa effekter på miljön. Dålig turismplanering kan leda till vattenföroreningar om 

avloppsvatten och avfall är felaktigt använda och dumpade. Luftföroreningar kan öka som ett 

resultat av överkonsumtion av fordon använda av researrangörer och turister. Överanvändning 
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av fordon kan även innebära att turismen genererar trafikstockningar och hög bullernivå i de 

områdena som har de mest populära sevärdheterna. Även byggandet av turistanläggningar kan 

leda till tillfälliga luftföroreningar och även att landskap täcks över på grund av utbyggnad av 

dessa anläggningar. Detta innebär att många lokala växter, naturminnen och även historiska 

platser förstörs för att de oftast är mycket känsliga för ekologiska förändringar och 

försämringar. Som nämnt tidigare så hänvisar Aronsson och Tengling även till att turism har 

positiva och negativa effekter på de kulturella och socioekonomiska aspekterna och inte bara 

på miljön. De positiva effekterna innefattar många ekonomiska aspekter så som att förbättra 

levnadsstandarden i ett område och till bevarandet av det kulturella arvet.
35

 Turismen 

genererar fler arbetstillfällen både direkt som till exempel i restauranger, hotell och 

turistbyråer men även indirekt genom de leverantörsområden som finns i det specifika 

området.
36

 

 

Kuvan skriver i sin artikel om hur skog skövlats ner för att det istället ska byggas hotell, 

golfbanor eller andra aktiviteter som ska tillgodose turisternas behov. Han skriver också om 

att massturism ofta är ödestigande för natur- och kulturplaster men även att naturturism är en 

bidragande faktor till förstörelsen, exempel genom nedskräpning och markförslitning. Enligt 

Kuvan är naturturismen något skonsammare mot miljön än massturismen, men båda typerna 

av turism ger slitage. Problemen som uppstår med massturism går ofta att spåra utifrån 

destinationens utvecklingsstadier och vilka beslut som fattats under genomförandefaserna vid 

destinationen. Kuvan menar på att noggrannare undersökningar, tydligare lagar om 

miljöpåverkande faktorer och bättre kommunikation mellan aktörerna hade kunnat förhindra 

att massturism uppstår på en destination.
37

 

3.3 Exempel på destinationer som präglas av massturism 

Ett land som drabbats hårt av massturism är Island som har fått ta stora konsekvenser av detta 

fenomen. Från att turistsäsongen har sträckt sig över sommarmånaderna till att nu ha blivit så 

stor att den sträcker sig året om. Miljöer och platser får aldrig chansen att återhämta sig från 

det stora turisttrycket och slitaget och konsekvenserna av detta blev att staten år 2013 

bestämde för första gången någonsin att stänga ner en vulkanpark på obestämd tid. 
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Anledningarna var att turismansvariga började se hur negativt vulkanen påverkades av 

turisttrycket och de blev rädda att den skulle förstöras utan att kunna återhämta sig.
38

  

 

Den fortsatta ökningen av massturism har även stora negativa effekter på många bergskedjor 

runt om i världen. Skidanläggningar i Nordamerika förstör känslig alpin terräng både i och 

utanför nationalparker och skogsområden. Detta gör konflikten ännu större mellan 

bevarandefrågan och viljan att bygga ännu fler anläggningar. Men ingen annanstans har 

effekterna blivit så höga eller omtalade som i de Europeiska Alperna. Under 1980 var det 40 

miljoner semesterfirare och 60 miljoner dag- eller helgbesökare i Alperna. De mest populära 

destinationerna var Österrike med 118 miljoner övernattningar och Schweiz med 75,7 

miljoner övernattningar. Med ett besöksantal som i dagsläget ligger på cirka 120 miljoner 

turister årligen är det omöjligt att turismen på något sätt inte skulle fortsatt ha en negativ 

inverkan på denna bergskedja. Både tidigare rörda men även orörda naturområden förstörs 

och det är just dessa som lockar besökarna i första hand.
39

  

 

Med ökade besökssiffror så blir det också en ökning av biltrafiken vilket är särskilt 

problematiskt för de känsliga alpina regionerna där flora och fauna drabbas som annars skulle 

varit säkra från att en närliggande stad breder ut sig över området. Moderna äventyrssporter så 

som mountainbike och skärmflygning och även vissa motorbaserade fritidsaktiviteter har 

börjat upptäcka dess alpina regioner som tidigare varit orörda av turister. Som nämnt tidigare 

skapar detta ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Men den aktivitet som har störst 

ekologisk negativ effekt på alperna är skidturismen. Dels för att det är en stor typ av turism 

med för närvarande 300 skidområden i hela alperna med cirka 10,000 transportmedel på 

3400kvm stora skidområden. Dels för att användning av de många snökanonerna som drivs av 

energi, vatten och biologiska och kemiska tillsatser. Men även byggandet av skidbackarna 

drabbar landskapet på grund av att det skapar oreparerbara skador.
40

 

 

Artikeln Traditional Landscape and Mass tourism in the Alps skriven av Mary Barker belyser 

att redan för 30-40 år sedan började människor se hur Alperna påverkades negativt av all 

turism. På 1950-talet gynnade tillväxten av turismen Alpernas många samhällen ekonomiskt, 

samhällen som tidigare varit beroende av det inte så konkurrenskraftiga bergsjordbruket. Två 
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olika tillvägagångssätt utvecklades för att stoppa de problem som har sitt ursprung från en 

intensiv utveckling av turismen i det traditionella alpina landskapet. Uppmuntran och 

ekonomiskt understöd till de traditionella bergsjordbrukarna vars tidigare tradition skapade 

attraktiva kulturlandskap har uppnått störst framgång i Schweiz samt Österrike och minst i 

Italien samt Frankrike. Av att skapa lokala investeringsinitiativ inom ramen för regional 

planering omfattar ett noggrant utförande av turistanläggningar och dess infrastruktur samt 

bättre kontroll av stora utvecklingar såsom vattenkraftsprojekt och sommar glaciärskidåkning 

ovanför trädgränsen. Områden som hjälper till att bevara, exempelvis parker och tysta zoner 

har skapats och upprätthålls i områden med känsliga ekosystem.
41

 

 

Men inte alla typer av turism hotar naturen i alperna, en välplanerad och hållbart utformad 

turism skulle istället kunna användas för att stödja skyddet av dessa naturområden. Någon 

som arbetar väldigt hårt för detta är den internationella organisationen World Wide Fund 

(WWF). De använder till exempel turismen som ett verktyg för bevarande, några exempel på 

hur den används för att främja naturskyddet är att erbjuda ekologiska boenden och naturspår i 

pedagogiskt lärande syfte. De ekologiskt godkända boendena har den så kallade Gites Panda 

etiketten som skapades för att främja användningen av ekologiska boende i viktiga 

naturområden. De stugor, fritidsbostäder etc. som uppfyller kraven ligger nära de 

vandringsleder som finns, för att få etiketten måste de uppfylla särskilda miljökriterier. WWF 

Schweiz har i samarbete med regionala turistbyråer utvecklat de så kallade Emerald Trails 

som är vandringsleder som tillsammans länkar ihop viktiga naturområden i de schweiziska 

alperna. Lederna är avsedda att öka medvetenheten om hur viktig en ekologisk anslutning är 

för djur och växter i alperna och de erbjuder bland annat unika naturliga attraktioner och 

boenden.
42

  

 

Även Prag är en stad som har fått känna på biverkningarna av massturism. Ökningen av 

turismen har förändrat synen på de kulturella platsernas betydelse. Till artikeln Tourist Impact 

in the Historic Centre of Prague: Resident and Visitor Perceptions of the Historic Built 

Environment gjordes en enkätundersökning med både lokalbefolkning och turister som visade 

att allt fler börjar se och erkänna att de negativa aspekterna som turismen för med sig ständigt 

ökar och blir värre. Att människor börjar se problemen är livsviktigt för att staden ska kunna 

finnas kvar, inte bara för lokalinvånarna utan också som en turistdestination. Prags historiska 
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miljö genomsyras av betydelsefulla sociala, politiska och kulturella meningar, som har blivit 

allt viktigare i takt med att Tjeckien kämpar för att behålla sin kulturella identitet inom 

globaliseringsprocessen och den europeiska integrationen. Många attraktioner och 

destinationer förlorar sin historiska och kulturella prägel när de försöker bli mer 

internationella för att locka fler turister. Resultatet blir att de liknar varandra allt mer och 

förlorar sin unika charm. Liksom i många andra europeiska städer så ligger Prags attraktion i 

den miljö och atmosfär som staden har.
43

  

 

En av de största orsakerna till de överfulla gatorna är guidade turer till fots, vilket innebär att 

hålla ett stort antal långsamtgående människor tillsammans som i sin tur har en inverkan på 

och förvärrar fotgängarnas flöde. Många av lokalborna är emot detta och störs av det men 

trots deras negativa åsikter så tycker de ändå turismen är bra för Prag. Kanske som ett resultat 

av att turismen faktiskt har stora ekonomiska fördelar. Artikeln belyser det komplexa 

problemet att turistplatser slits och förstörs av miljöförändringar och markanvändning som 

blivit till följd av den snabba tillväxten av turismen under 1990-talet. Med en snabbt utökad 

turism kan även lokalbefolkningen tvingas att flytta på sig. Effekterna av att kulturturism 

utvecklas i för hög takt kan även leda till globalisering och att kulturens ”sanna historia” byts 

ut mot en mer modern och rekonstruerad identitet. Sådana förändringar måste undvikas ifall 

ett områdes unicitet ska kunna bevaras och det är också denna unicitet som är 

huvudattraktionen och lockar turisterna i första hand. Turismen ses ofta som ett hot men om 

det ses omvänt på så är det faktiskt så att de ekonomiska vinster som gjorts genom turismen i 

sin tur kan bekosta de nödvändiga åtgärderna som behövs för ett bevarande.
44

  

3.4 Tidigare studier av turismens utveckling i och påverkan på Venedig  

Venedig är en stad i nordöstra delen av Italien och är mest känd för sina romantiska vyer som 

ofta speglar staden i filmer och annan media. Stadens uppbyggnad med många små gränder, 

ett virrvarr av kanaler och hundratals broar gör stadens atmosfär till något unikt.
45

 Detta gör 

staden väldigt attraktiv och lockar många besökare som i sin tur kan leda till massturism, 

vilket det redan har gjort i detta fall. Redan under början av 600-talet var staden bebodd av 

barbarer men det var inte förrän under 800-talet som staden fick namnet Venedig. Venedig 

var under dessa år ett hertigdöme och omvandlades i mitten av 1100-talet till en republik. 

Under hög- och senmedeltiden styrde Venedig över många grekiska öar bl.a. Kreta något som 
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de förlorade makten över 1261.
46

 Staden utvecklades till en betydande hamnstad och handeln 

blev allt viktigare. Detta gjorde att stadens ekonomi blomstrade och sakta började etableras 

allt närmre fastlandet.
47

  

Under 1300-talet plågades staden av digerdöden, ekonomiska problem och krig. Detta 

avslutades år 1380 med seger över Genua (hamnstad i nordvästra Italien) och Venedig fick en 

stark ställning som den dominerande handelsstaden i östra medelhavsområdet. Under 1500-

talet minskade handels betydelse kraftigt och istället blev jordbruk och textilproduktion allt 

viktigare. I mitten av 1800-talet byggdes en järnväg som gick från Venedig till fastlandet. 

Nästan 100 år senare byggdes även en bilväg för att förena Venedig med fastlandet ännu mer. 

Dessa moderniseringsförsök har mött mycket motstånd och idag är stadens största 

miljörelaterade problem.
48

 

År 1987 utsågs Venedig till världsarv av UNECSO på grund av sin spektakulära arkitektur. 

Det går att hitta extraordinära mästerverk från några av väldens mest kända konstnärer över 

hela staden. Venedigs landskap är en ständig process som ger exempel på interaktion över tid 

mellan människor och ekosystem i dess naturliga miljö. De unika kulturarv som under 

århundraden byggts i staden ger den ett unikt stadslandskap som sedan medeltiden haft 

samma struktur och uppbyggnad.
49

 

Alvise Lenassi skriver i sin uppsats Sustainable tourism in Venice att den första typ av turism 

som kom till Venedig var rika européer, framför allt britter, fransmän och tyskar som besökte 

staden då den ingick i en traditionell ”Grand tour”. Turen skulle ta turisterna, framför allt 

unga adelsmän, till de populäraste och viktigaste städerna i Italien. Senare blev Venedig en 

semesterdestination för de förmögna, som en följd av detta byggdes lyxhotell i staden och 

längs med kusten. Denna typ av turism hade en positiv effekt för staden eftersom den skapade 

ett stort antal arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Det var framförallt under 

sommarmånaderna som turismen blomstrade i staden och den hade ännu inga negativa 

effekter för miljön. Inte förrän i mitten av 1800-talet började turismen ge negativa effekter för 

stadens miljö, detta berodde framförallt på att staden allt mer började präglas av massturism. 

Allt fler människor besökte staden och dess målgrupp började sakta att ändras. Nu var det inte 

bara rika européer som besökte Venedig utan även människor med sämre ekonomi och 
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mindre tid att spendera i staden började resa dit. Självklart bidrog även denna typ av turist till 

ekonomisk vinning för staden, men ett högre besöksantal leder till andra problem som t. ex 

slitage på kulturhistoriska platser, nedskräpning eller andra kulturella eller miljömässiga 

problem.
50

  

Lenassi skriver också att fakta från 2012 visar att turismen är den viktigaste verksamheten i 

Venedig när de kommer till stadens ekonomi och arbetsmarknad. Under de 30 senaste åren 

har Venedig blivit en av de mest besökta plasterna i Italien av både nationella och 

internationella turister.
51

  

3.5 Turismrelaterade problem i Venedig 

På grund av att Venedig är en populär destination för turister att besöka medför de vissa 

problem för staden. Dessa problem påverkar staden ekologiskt, ekonomiskt och 

sociokulturellt. Några av dessa problem kommer vi att diskutera i de kommande styckena. Det 

är inte bara staden som påverkas av dessa problem utan även turisterna.  

3.5.1 Översvämning 

Den första gången Venedig drabbades av översvämning var redan år 1282.
52

 Venedig drabbas 

flera gånger om året av att vattennivån höjs drastiskt och orsakar på så sätt översvämningar av 

stadens gator och torg. 
53

 Fletcher och Spencer nämner i sin bok Flooding and environmental 

challanges for Venice and its lagoon att staden drabbas av översvämning mellan 200-230 

gånger per år.
54

 Detta har en negativ effekt både för kulturella byggnader och samhället.  

Översvämningarna är en av de främsta orsakerna till slitage och försämring av byggnader i 

stadsområdet.
55

 Översvämningarna utgör problem för den socioekonomiska verksamheten för 

att översvämning upprepade gånger skadar beläggningar och alv (jordlager närmast under 

matjorden) på gator och torg. Vattnet tar sig in över gatorna på tre olika sätt, antingen 

svämmar kanalen över, genom stigande avlopp eller så sipprar vattnet upp genom alven.
56

 

Under vårt besök i Venedig drabbades staden av översvämning, hela gator och torg var fyllda 

med centimeter högt vatten. Det lades ut platåer för turister att gå på, försäljare gick runt på 
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gator och sålde stövelliknande skor och affärer tvingades hålla stängt eftersom de hade blivit 

vattenfyllda om dörren öppnades. 

3.5.2 Vågor  

När motorbåtar i slutet av 1800-talet började användas som transportmedel i Venedigs kanaler 

gjorde det att det blev lättare att ta sig fram snabbt, men de förde även med sig problem. 

Eftersom att en motorbåt inte kan stanna naturligt krävs det att propellern börjar snurra åt 

motsats håll än vad den gör när den körs framåt. På detta sätt kan båten bromsas eller stannas. 

När detta händer bildas en enorm mängd energi som överförs till vattnet i form av 

undervattensvågor som så småningom slår emot kanalens väggar. Vibrationerna som skapas i 

dessa vågor kan orsaka skador på kanalens väggar som t.ex. att väggarna under vattenytan 

slits ner eller att redan existerande sprickor blir större. Genom att bygga kanalens väggar i 

betong och göra dem snett lutande utåt tros skadorna kunna minimeras från denna typ av 

påfrestning.
57

 

3.5.3 Kryssningsfartyg 

Kryssningsindustrin är den sektor som växt mest inom reseindustrin under de senaste åren.
58

 

Kryssningsfartyg har en enorm påverkan på ekonomiska och ekologiska miljöer. Under 1998 

reste 10 miljoner passagerare till vackra och känsliga ekosystem värden över med olika 

kryssningsfartyg.
59

 De kan ha så stor påverkan på kust- och naturmiljöer att drastiska åtgärder 

för att bevara dessa miljöer måste vidtas. Dessa negativa nedslag uppkommer när antalet 

besökare är större än den ekologiska bärkraft som en destination har. Det är viktigt att 

kryssningsfartyg investerar och ser till så de har ett bra och utvecklat system när de kommer 

till avfall. Med det höga antalet turister ett kryssningsfartyg dagligen har är det viktigt att 

minimera den ekologiska påverkan så mycket som möjligt.
60

 

 

Kryssningsfartyg påverkar inte bara miljön utan även ekonomiska och socio-kulturella 

aspekter. Både Brida m.fl. och Bailey m.fl. beskriver i sina artiklar om hur 

kryssningsindustrin kan leda till massturism eftersom det är vanligt att dessa resenärer reser i 

stora grupper. Detta kan leda till att destinationen som besöks blir överbefolkade och att 

köerna till attraktioner, monument och museum blir allt längre. Detta kan vara negativt för 

värddestinationen genom att andra turister i många fall håller sig borta från de ställen som ofta 
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besöks av turister från kryssningsfartyg. I sin tur kan detta leda till att attraktionen eller 

destinationen förlorar turister och i värsta fall inte överlever eftersom besökare från 

kryssningsfartyg ofta bara stannar på destinationen någon timme. Dessa besök gynnar inte 

lokalbefolkningen på grund av att de ofta inte äter på de lokala restauranger, stannar över 

natten på något hotell eller shoppar i de lokala butikerna, istället gör dem allt detta ombord på 

fartyget.
61

 

Ekonomiskt sätt har kryssningsindustrin mestadels positiv inverkan och genererade under 

2005 nästan 348,000 jobb. Fartyg som stannar i en destinations hamn måste betala en avgift 

för detta, även passagerare som kommer med fartyget måste många gånger betala en 

skatteavgift i den destination de besöker. Om en hamn är den hamn där kryssningsfartyget 

startar eller slutar tenderar detta ofta till att passagerarna spenderar en natt på hotell i den 

destinationen. Antingen innan avgång, efter hemkomst eller båda två.
62

 Turismen via 

Venedigs hamn har gjort den till den första ”hemmahamn” i Medelhavet, tredje i Europa och 

11:e i världen. Mellan 1997 och 2011 växte antalet besökare via kryssningsfartyg med 

ungefär 496 procent. Med ”hemmahamn” menas den hamn där kryssningsfartyget börjar 

och/eller avslutar sin rutt. 
63

 Ett kryssningsfartyg representerar alla fyra delar i turismindustrin 

transport, boende, aktiviteter och researrangör. Detta gör att det utgör ett hot för företag och 

organisationer på destinationen de besöker.
64

 Enligt en undersökning gjord av Florida-

Caribbean Cruise Association skriver de att varje turist spenderar i medelsnitt $98.01
65

 per  

destination de besöker och besättningen spenderar i medelsnitt $74.56
66

 per destination.
67

  

3.6 Massturismens påverkan på destinationer utifrån blogginlägg och tidningsartiklar  

Bloggaren Emil Nauska beskriver att när han kom till Phi Phi Island, Thailand fick han en 

känsla av hur massturism är när den är som värst. Han skrev att det var fruktansvärt mycket 

människor på stranden och att han kan tänka sig detta är något som uppskattas ifall det är ett 

kompisgäng som kommer dit för att festa, något som han inte gjorde.
68

 En annan bloggare, 

Christian K skriver i ett inlägg hur han uppskattade att komma till en destination med 

massturism efter att varit utanför civilisationen några dagar. Att kunna ligga på stranden under 

dagen och sedan på kvällen gå ut och roa sig med någon av alla aktiviteter som erbjuds var 
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något han såg framemot.
69

 I Islandsbloggen beskrivs hur turister lockas till Island med löften 

om norrsken, isländsk natur och låga priser. Istället samlas de ihop i bussar och körs runder 

med och har mycket små möjligheter att se det mest anmärkningsvärda på Island. Fokus har 

hamnat enbart på pris och att tjäna pengar, istället för på upplevelser med kvalité. Hen 

utrycker detta som massturism av värsta sort.
70

  

Oliver Holmes skriver i en tidningsartikel i The Guardian att Koh Tachai, en ö i Thailand 

kommer stänga ner under oktober 2016 på grund av att antalet turister som under en längre tid 

besökt ön är för högt. Att ön stängs ner beror framförallt på att turisternas besök utgör stor 

skada för öns stränder och korallrev. Ön är en populär turistdestination för turister som åker 

från fastlandet för att spendera en dags på ön. Detta har lett till att ön besökts av ett stort antal 

både internationella och nationella turister vilket i sin tur lett till att ön blivit överbefolkad. 

Tunya Netithammakul, generaldirektör för nationalparker, flora och fauna berättade för 

Holmes att ön måste stängas för turister för att ge den en chans att återhämta sig både på land 

och i havet utan att störas under denna process. Thon Thamrongnawasawat, Vice dekan på 

Kasetsart University berättar för Holmes att Koh Tachai endast borde ta emot 70 turister 

dagligen, men vissa dagar är besöksantalet uppe i mer än 1000 personer. Om inget görs för att 

försöka rädda ön nu kommer den snart att tappa sin unicitet och miljö för alltid. Att turister 

även skrivit på diverse webbsidor och klagat över hur mycket turister det varit på ön samtidigt 

ser han bara som ännu ett skäl till att minska besöksantalet på ön.
71

 

3.7 Massturism i Venedig utifrån tidskrifter och tidningar  

P O Lindström skriver i en artikel i Dagens Nyheter, att Venedig ligger i farozonen för att en 

dag hamna under vattennivån. Staden sjönk under 1900-talet 23 cm och drabbas allt oftare av 

översvämningar. Staden är uppbyggd på pålar som sakta håller på att ruttna bort och i och 

med detta sjunker den varje år 2 mm ner i dyn. Den största anledningen är dock rörelser i 

jordskorpan som gör så att Venedig långsamt tycks ner under bergskedjan Apenninerna. 

Samtidigt stiger vattennivån med lika mycket och sker ingen ändring kommer Venedig bli 

omöjligt att besöka. I dagsläget täcks en av stadens mest besökta plaster, Marcusplatsen av 

vatten ungefär hälften av alla dager på året. En högre vattennivå är inte bara ödestigande för 
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turismnäringen utan även kulturarv så som palats och kulturella byggnader kommer 

förstöras.
72

   

Även affärer och dylikt drabbas hårt av de återkommande och ökade översvämningarna på 

grund av att de vissa gånger måste hålla stängt när detta inträffar. Många av de finare 

affärerna ligger vid Marcusplatsen och där kan det till och med bli så illa att de inte ens kan 

öppna sin ytterdörr utan att vattnet väller in och får hålla stängt tills vattnet dragit sig undan 

igen. Även om större delen av affärerna kan hålla öppet trots översvämningarna så drabbas de 

istället genom att det blir mindre framkomlighet för turisterna och på så sätt förlorar de 

potentiella kunder. Turisterna drabbas genom att de får en försämrad turistupplevelse 

gentemot om översvämningarna hade varit färre och mindre omfattande.  

 

För att förhindra framtida översvämningar startades 2003 ett multimiljard projekt kallat 

Moses. Systemet består av fyra barriärer av rörliga hinder som kommer lyftas upp när 

högvatten uppstår. Det kommer på så sätt skapa en barriär som vattnet inte kan ta sig över och 

staden räddas från översvämning. Till en början syntes inga negativa effekter av byggandet av 

projektet till. På senare år har torka längs med kanalen observerats, men jämfört med vilka 

problem staden led av innan har ändå en förbättring skett.
73

  

 

Att Venedig präglas av massturism är något som många journalister skrivit om. Ett exempel 

är Nick Squires som i en artikel i tidningen Travel skriver att om besöksantalet inte minskar 

och antalet kryssningsfartyg begränsas står Venedig för en miljökatastrof som inte går att 

motverka. Han skriver att skadorna som turismen orsakar för staden är så stora att UNESCO 

borde överväga att stryka staden från världsarvslistan, eftersom regeringen inte levt upp till de 

åtaganden UNESCO gett dem för att skydda staden och dess lagun. Situationen för staden 

förvärras ännu mer av det ökande antalet kryssningsfartyg som besöker Venedig. Fartygens 

kölvatten urholkar de känsliga lerbanker och träpålar som staden är uppbyggd på.
74

 

 

Ross Winston har i en artikel i Independent beskrivit hur befolkningen i Venedig halverats de 

senaste 30 åren. Staden är nu outhärdlig dagtid men helt öde nattetid. Han skriver att 

                                                 
72

 Lindström. P O (2012) Venedig sjunker och halkar på sned 
73

 Casasso. A, Molfetta. A (2015) Groundwater monitoring at a building site of the tidal flood 

protection system ‘‘MOSE’’ in the Lagoon of Venice, Italy. s 2397, 2406 
74

 Squires. N (2011) Travel 



 

23 

 

gondoljärerna är en av de yrkesmän som tjänar mest i Venedig, upp emot £95,000
75

 per år, 

men har trots detta inte råd att hyra en skaplig lägenhet i staden. Många turister är ovetandes 

av vad som håller på att hända staden, men både de som bor i Venedig och de som tvingats 

flytta ser hur staden håller på att förstöras och själen håller på att försvinna. När det kommer 

till hur staden ska räddas är lokalbefolkningen indelade i två läger. Den ena halvan menar på 

att grindar ska byggas upp och en utgift ska tas av alla som besöker staden och den andra 

halvan menar att om detta skulle ske skulle staden förvandlas till en nöjespark, något som inte 

alls uppskattas av lokalinvånarna. Den del som vill ta ut en avgift menar på att turister smutsar 

ner och förstör staden och ska därför betala för det. Av de 20 miljoner turister som besöker 

Venedig varje år är det endast hälften av dem som spenderar en natt i staden. Detta har lett till 

att antalet hotellnätter har minskat med två tredjedelar under de senaste 25 åren.
76

 

I en annan artikel i the Independent skriver Michael Day hur många anläggningar och 

restauranger börjar överge de tidigare prissystem som funnits i Venedig. Detta system gick ut 

på att allt var prissatt med två olika priser, ett för turister och ett lägre för lokalinvånare. Ett 

exempel var att turister betalar €7
77

 för att åka Vaparetto medens lokalborna endast betalar 

€1,30.
78

 Idag saknar Venedig många butiker och affärer som är viktiga för överlevnad till 

exempel livsmedelsbutiker. Lokalborna tvingas istället åka till fastlandet för att handla 

flertalet av basvaror som konsumeras i vardagen. Som nämnts tidigare flyttar allt fler invånare 

från staden till små öar utanför Venedig eller in till fastlandet. Detta är något som är på väg att 

hända även i Barcelona. Barcelona har i dagsläget 2 miljoner invånare och varje år besöks 

staden av 7,5 miljoner turister. Detta är en siffra som Barcelonas kommunfullmäktige vill höja 

till 10 miljoner. När denna information nådde ut till lokalbefolkningen var det många som 

blev upprörda. Lokalinvånarna gick ut i protest eftersom ökad massturism försämrar deras 

livskvalitet genom att många turister som kommer till staden saknar respekt gentemot 

invånarna genom att bl.a. springa runt nakna i staden. Det är inte bara lokalinvånarna som 

förlorar på ett högre turistantal utan den kan även leda till att det som gjorde en stad attraktiv 

för besökare förstörs, exempelvis är den unika atmosfären i den lokala kulturen.
79
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4. Ramverk för fortsatt forskning 

I detta kapitel kommer de ord och begrepp, som kommer att användas vid analysen av det 

empiriska materialet, att tas upp och förklaras. 

4.1 Turismutveckling 

Det är viktigt att redan i utvecklingsfasen ta hänsyn till vilken påverkan den kan ha för en 

destination framförallt i utvecklingsländer där begreppet hållbar utveckling ofta inte existerar. 

Bach m.fl. skriver i sin artikel Social responsibility in tourism: system archetypes approach 

att allt mer fokus läggs på att främja socialt ansvarstagande hos turistorganisationer något som 

författarna menar på kommer minska den miljömässiga påverkan hos en destination. Med 

socialt ansvarstagande menas att företag ska tänka ett steg längre gällande lokalbefolkning 

och samhället än bara till deras egen vinning och intressen. De företag som arbetar med 

socialt ansvarstagande har som mål att bevara både naturliga och byggda kulturella resurser 

som finns på destinationen, samtidigt som turisternas behov tillgodoses.
80

 

4.2 Sociala konsekvenser 

Som vi tidigare nämn i inledningen ses turismen ofta av lokalbor som något positivt och 

spännande men allt eftersom turismen växer börjar dem irritera sig allt mer på 

turismnäringen.
81

 Med ett stort antal turister som besöker en stad har det gjort att det blir 

väldigt trångt och lokalbefolkningen tvingas undvika vissa platser eller hitta andra vägar att ta 

sig fram via. Detta kan lätt skapa irritation bland lokalbefolkningen så de tvingas ändra sina 

dagliga rutiner för att undvika folkmassorna. Att det är trångt påverkar inte bara 

lokalbefolkningen utan även turister påverkas av hur många andra som besöker samma plats 

som de själva. Antalet besökare vid en plats kan vara avgörande för hur en turist upplever 

destinationen.
82

 

På grund av att turisters och lokalbefolkningens utseende och kulturella beteenden ibland 

skiljer sig åt kan detta göra att problem uppkommer. På många plaster skiljer sig även 

turistens beteende från beteenden hemma och detta kan leda till att turisterna har mindre 

hämningar vilket inom turismen kan leda till vandalism, prostitution och alkohol eller droger. 

Samtidigt kan turisterna falla offer för olika brott under sin vistelse eftersom det ofta råder 

klasskillnader mellan turister och lokalbefolkning.
83

 På destinationer med massturism skapas 
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ofta ökad förståelse för andra nationer och kulturer då turister och lokalbefolkning lever tätt in 

på varandra och dagligen påverkas av den andre.
84

 Krippendorf påstår att turismindustrin 

endast fokuserar på turisters tankesätt och beteendemönster och lokalbefolkningen hamnar i 

skymundan. De tvingas producera produkter och service som tillfredsställer turisterna även 

om detta strider mot deras egen kultur eller beteende.
85

 Ibland kan det socio-kulturella 

effekterna bli så påverkade av turismen att lokalbefolkningen väjer att flytta för att kunna leva 

ostört från turismen.
86

  

4.2.1 Gentrifiering   

Begreppet gentrifiering användes första gången av den brittiska sociologen Ruth Glass under 

1960-talet. Hon hade under denna tid sett hur bildade individer från den övre medelklassen i 

London flyttade till nedgångna arbetarklassområden och på så sätt bidrog till en fysisk 

upprustning av området.
87

 Gentrifiering är en process som ibland uppstår i vissa delar av 

städer. Processen innebär att stadsdelar som anses vara nedgångna och har många billiga 

lägenheter där framförallt studenter och kulturarbetare bor sakta byter karaktär. Allteftersom 

blir stadsdelarna mer populära och konstnärer, arkitekter och akademiker börjar nu söka sig 

till denna stadsdel. Husen börjar renoveras vilket leder till dyrare priser och stadsdelens 

struktur ändras. Bostadsföreningar bildas och allt fler hyresrätter blir bostadsrätter. Detta leder 

till att en allt mer borgerlig och köpstark befolkning flyttar dit. Priserna fortsätter att stiga och 

stadsdelen har gått från att vara arbetarstadsdel till en vacker och idyllisk plats för välbärgade. 

Ett känt exempel där en stad har genomgått gentrifieringsprocessen är Venedig. Allt fler 

invånare flyttar från staden och den går allt mer mot en kuliss där alla bostäder ägs av 

internationella ägare som endast tillbringar någon vecka om året i staden.
88

  

4.3 Slitage 

Turismen stod under 2012 för mer än två tredjedelar av Venedigs totala ekonomiska inkomst 

och för nästan hälften av alla jobb i staden. Detta är något som inte bara anses som positivt 

utan turismen har även fört med sig negativa effekter.
89

 Många turister anser att kultur är 

något som är intressant att uppleva när de besöker olika destinationer då den går att besöka 

och ofta skiljer sig från kulturella plaster i turisternas hemmamiljöer. Det är därför viktigt att 

dessa platser bevaras noggrant då turismen sliter på dem. Något annat som är viktigt att tänka 
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på är att kulturen inte får bli kommersialiserad eller anpassad efter vad turisterna söker. 

Genom en hög grad av turister är det lätt att den inhemska kulturen påverkas och kan därför 

bli icke-autentisk.
90

  

 

Att turism har olika effekter på naturen är något som redan är känt. Den miljömässig påverkan 

är olika ifall turistattraktionen är naturlig eller uppbyggd av människor. Problemet är i båda 

fall antingen besökarna eller attraktionen i sig. Besökare har nästan alltid en negativ påverkan 

på naturliga turistattraktioner, vegetation försvinner på grund av att turister går på plasten 

eller så plockar de med sig blommor eller andra växter hem som souvenirer. Attraktioner, 

byggnader eller sevärdheter som inte skapats för turismnäringen, exempelvis kyrkor, 

katedraler eller andra monument tvingas ofta ta hand om ett stort antal människor på samma 

gång. På dessa platser är slitage av attraktionen bl.a. nedskräpning och oavsiktlig förstörelse 

några av det största negativa effekterna. Ett exempel kan vara unika minnesstenar i golvet i 

katedraler som på grund av för högt besöksantal riskerar att slitas bort och försvinna.
91

 

 

4.4 Ekonomisk sårbarhet 

Turismindustrin är en av de få sektorer som både drivs av ekonomiska ändringar men även 

ändrar ekonomin på en destination. Turismen påverkas också av tekniska-, demografiska- och 

livsstilsförändringar. I sin tur skapar turismen förändringar i miljön, livskvaliteten hos 

befolkningen och infrastrukturen på destinationen.
92

 Även Veeken m.fl. skriver i sin artikel 

Tourism destinations’ vulnerability to climate change: Nature-based tourism in Vava’u, the 

Kingdom of Tonga att turismen spelar en viktig roll i Stillahavsregionen när de kommer till 

mänsklig och ekonomisk tillväxt eftersom det är den största inkomstkällan i många länder i 

regionen. Detta ger länder möjligheter till ökad sysselsättning bland lokalbefolkningen och 

chansen till att utveckla en hållbar utveckling av turismen. Andra positiva effekter som 

turismen för med sig till några av dessa regioner är att med ett högre ekonomiskt kapital i 

landet har verktyg för att bl.a. förbättra infrastrukturen och minska fattigdomen.
93

 I en 

undersökning som gjordes av The World Travel & Tourism Council (WTTC) visas att turism 

och resande stod för 9,8 procent av världens BNP och genererade 285 miljoner jobb i hela 
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världen. Med dessa siffror visas hur viktig turismen är och för många länder är den livsviktig 

för att landet ska fungera och lokalbefolkningen kunna bor kvar.
94

  

5. Resultat  

I detta kapitel kommer vi att redovisa de svar vi fått av våra respondenter. I 

enkätundersökningen deltog 119 personer och svaren fick vi ihop på 18 dagar. 

Respondenternas svar kommer att analyseras utifrån deras kön och ålder. Vi intervjuade tio 

personer från olika delar av Europa, personer som alla någon gång har besökt Venedig. De 

svar som vi fått in kommer nedan att analyseras utifrån turismutveckling, sociala 

konsekvenser, slitage och ekonomisk sårbarhet.  

 

5.1 Enkätundersökning  

Vi utförde en enkätundersökning med 16 olika frågor och fick in 119 svar. 16 av dessa 

respondenter svarade att de aldrig upplevt massturism och kommer därför inte ingå i vår 

fortsatta analys. Enkätanalysen börjar med en redovisning av våra respondenters socio-

demografi så som kön, ålder och nationalitet (för tydligare redovisning se bilaga 2 där endast 

medverkande respondenter i analysen är inräknade). Sedan följer några basfrågor angående 

massturism för att sedan börja analysera fråga för fråga hur våra respondenter påverkats och 

upplevt massturism och dess konsekvenser.   

 

5.1.1 Socio-demografi av undersökningspopulationen 
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Av de som inte kommer att delta i undersökning var majoriteten singelkvinnor i 21-30års 

åldern utan barn och bosatta i Nordeuropa. Som sysselsättning studerar dem.   

 

I detta stycke redovisas basfrågorna som handlar om ifall turisterna upplevt massturism och 

om de blev förvånade över detta. På frågan om respondenten någon gång upplevt massturism 

svarade 103 personer ja och 16 personer nej. För de som svarade nej på denna fråga så 

avslutades enkäten där.
96

 I vår nästa fråga undrade vi om respondenten blev förvånad över att 

destinationen led av massturism. Majoriteten svarade nej, ett svar som för oss var förväntat 

eftersom att många respondenter redan i fråga ett uppgav att de upplevt massturism i 

framförallt Europa och Asien.
97

  

5.1.2 Massturismens påverkan   

Diagram 1: Hur våra respondenter personligen har påverkats av massturism under semestern. 

Diagrammet avser antal respondenter som ansett sig påverkats av dessa faktorer  

 

Källa: enkätundersökning  

Som diagrammet åskådliggör så tycker turister framför allt att de påverkas av massturism 

genom att det är trångt och mycket folk.
98

 Detta menar även Cuapa m.fl. på då de beskriver 

hur massturismen gör många destinationer trånga och nästintill oframkomliga. Genom att 

analysera svaren utifrån kön och ålder ser vi att kvinnor tycker att det är trängsel och 

framfusiga försäljare som är de faktorer som påverkar dem mest. Medan männen däremot 

anser att det är trängsel och långa köer som är de mest påverkande faktorerna. Gemensamt 
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tycker samtliga män och kvinnor att otrevligt bemötande från lokalbefolkningen är den faktor 

av de påståenden som fanns att välja på, är den som påverkade dem minst.
99

 Detta kan 

kopplas till Reisingers Irritations index som beskriver hur lokalbefolkning och turister 

interagerar med varandra. Från procentandelen av respondenter som uppgav otrevligt 

bemötande som den minst betydande faktorn kan vi dra en slutsats att de antagligen har 

besökt destinationer som befinner sig i de tidigare stadierna av detta index.
100

  

 

Brida m.fl. och Bailey m.fl. skriver i sin artikel att attraktioner, monument och museum får 

allt längre köer vilket ibland leder till att turister och lokalbefolkningen undviker att besöka 

vissa attraktioner.
101

 Vi kan i vår undersökning se ett samband med detta och ålderskategorin 

51-60 där procentandelen var hög för båda påståendena, långa köer och undvikit platser och 

attraktioner och att dessa faktorer i detta fall påverkar varandra. Till skillnad från 

ålderskategorin 31-40 där endast 20% uppgett att de undvikit att besöka en speciell plats men 

hela 40% uppgett att de påverkats av långa köer. I detta fall kan vi anta att anledningen till att 

de inte besökt en specifik plats eller monument är något annat än långa köer. 

5.1.3 Konsekvenser av massturism enligt våra respondenter 

Diagram 2: Vilka konsekvenser turister upplevde att massturism har för en destination 

Diagrammet avser antal respondenter.  

 

Källa: enkätundersökning 
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Som diagram 2 pekar på så ser vi här vilka konsekvenser turister upplevde att massturism har 

för en destination. Alla svaren i denna figur är mycket jämna och detta tror vi kan bero på att 

de många gånger hör ihop och överlappar varandra. Däremot ser vi en stor skillnad mellan 

massturismens påverkan hos män och kvinnor angående slitaget av kulturella platser. 51% av 

de kvinnliga respondenterna uppgav just slitage av kulturella platser medan endast 32% av de 

manliga respondenterna ansåg detta. Resterande faktorer upplever män och kvinnor gör lika 

mycket påverkan på destinationer. Över 40% av både männen och kvinnorna tycker att långa 

köer och trängsel är de faktorer som ger starka konsekvenser för destinationen.
102

 När det är 

många turister och det blir trångt blir det också långa köer och vice versa. Trängsel innebär 

också att besöksantalet är högt och med detta följer en ökning av nedskräpning och slitage av 

kulturella platser.
103

 Till följd av slitage kan reparationer tillkomma och destinationen kan 

komma att framstå som icke-autentiskt.
104

 

 

I ålderskategorin 41-50 tycker hela 80% att nedskräpning, dyra priser, slitage och icke-

autentiskt är stora konsekvenser av dagens massturism. Trots att över 40% av de resterande 

ålderskategorierna tycker att trängsel ger starka konsekvenser för en destination ser vi här 

istället att endast 20% i ålderskategorin 41-50 tycker detta. Jämför vi detta istället med 31-40 

åringar är svaren nästintill motsatta. Där tycker över hälften att långa köer och trängsel är en 

av de mest påfallande konsekvenserna medan färre än 30% tycker att dyra priser, slitage och 

icke-autentiska attraktioner ger några konsekvenser. Mer än hälften av våra tillfrågade 

respondenter är 21-30 och i denna ålderskategori kan vi se att procentandelarna mellan de 

olika svaren är mycket jämna. Mellan 50-70% har svarat att alla faktorerna är konsekvenser 

av massturism. Om vi ser på vilka konsekvenser massturism har för en destination hos 

de äldsta och yngsta ålderskategorierna så ser vi att 67% under 20år anser att långa köer är en 

stor konsekvens medan endast 20% i åldern 61+ anser detta.  

5.1.4 Hur respondenterna upplevt massturismen positivt  

44 respondenter svarade att de upplevt något positivt med massturism. På denna fråga gavs 

även möjligheten att med egna ord beskriva hur de upplevt massturism positivt. Vi kommer 

därför att analyser tre citat från tre olika respondenter :  
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Fina hotell och många närliggande aktiviteter typ vattenland. Tänk Teneriffa; Är jättefint längst med 

stranden, på hotellen och i närheten där det finns stora vattenparker mm. Men det finns ju nackdelar typ 

fulare utanför dessa områden.
105

  

 

Payne, Kuvan samt Vainikka styrker detta citat genom att belysa hur lyxhotell och andra 

konstgjorda turistfaciliteter byggs för att tillfredsställa turisternas behov.
106

 Till exempel 

vattenparker som just denna respondent nämnt i sitt svar.
107

 Kuvan skriver även om hur 

skogar skövlas för att bygga aktiviteter till turisterna som inte är naturliga i den miljön och i 

ovanstående citat är det just detta som turisten har sett.
108

 Ett till exempel är i Alperna där 

byggandet av skidbackar och användning av snökanoner skapar instabilitet i flora och 

fauna.
109

 Detta gör att det lätt blir som respondenten beskriver för de områden som ligger 

utanför, de anses som fulare eftersom de inte är konstgjorda och uppiffade för turisterna, utan 

mer autentiska och naturliga. Precis som respondenten också upplevt så finns det många 

positiva och negativa aspekter med massturism.
110

  

 

Bra infrastruktur uppbyggnad, jobbmöjligheter inom service, ökade omvärldskunskaper, 

språkkunskaper hos lokalbefolkning, ordning och reda, europeisk standard och mått på till exempel 

sängar, sitt-toaletter, hög säkerhet, bussar och så vidare som går i tid.
111

 

 

Även Avramescu och Ungureanu skriver i sin artikel att en korrekt planerad turism kan ha en 

positiv inverkan på destinationens infrastrukturs uppbyggnad.
112

 Att turism genererar jobb är 

någonting som många har fått erfara. År 2015 genererade turistbranschen 250 miljoner 

arbetstillfällen världen över.
113

 Med en bransch som sträcker sig över hela världen bidrar den 

även till ökade språkkunskaper och omvärldskunskaper för att många människor väljer att 

jobba i ett annat land än sitt hemland.
114

 Archer beskriver också hur massturism skapar en 

ökad förståelse för andra nationer och kulturer eftersom turister och lokalbefolkning lever tätt 

inpå varandra och dagligen påverkas av den andra. En baksida med för hög mångfald inom en 
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destination kan vara att den leder till att kulturen blir mer kommersialiserad och påverkas i så 

hög grad av andra kulturer att den blir icke-autentisk.
115

 

 

Utifrån citat nedan ser vi hur viktig reklam kan vara för att en destination ska bli 

uppmärksammad. Utan reklam är det ingen som vet att du existerar.  

 

”Tyvärr är man ju en del av massturismen, men utan all reklam och upphaussning kring ett resmål så 

hade jag aldrig besökt vissa platser. För trots nackdelarna med massturism så är det spännande att 

besöka nya platser”.
116

  

 

Andra svar som vi fick in av enkätrespondenterna var att när turister reser till en destination 

med ett högt besöksantal träffar de också många nya människor, både andra turister men även 

lokalbefolkning genom till exempel fester och dylikt, vilket också kan göra din resa ännu 

roligare. Detta gör också att det finns fler människor att fråga om hjälp än om destinationen 

hade haft ett lågt besöksantal. Respondenterna ansåg också att massturism genererar ett större 

utbud av varor och att destinationen i vissa fall kan erbjuda samma saker som hemma, främst 

menades liknande mat som den som finns i hemlandet. Att det finns större utbud av varor ses 

som positivt av besökare men för lokalbefolkningen kan det innebära någonting helt annat.
117

 

Krippendorf menar på att allt fokus ligger på turisternas beteendemönster och tankesätt och 

lokalbefolkningen tvingas ibland att producera produkter och service som tillfredsställer 

turisterna men kan gå emot deras eget beteende eller kultur.
118

  

 

Med en utbyggd besöksnäring innebär det också att destinationen blir mer anpassad och 

lättillgänglig och med detta följer också mer bekvämligheter för turisterna och resorna dit blir 

oftast billigare, detta var något som en av respondenterna skrev.
119

 Även Krippendorfs artikel 

visar hur en destination anpassas och blir mer lättillgänglig utifrån turisters behov och hur 

lokalbefolkningen hamnar i skymundan.
120

 En av respondenterna har även upplevt att en 

massturismdestination har fler färdiga paketresor och utflykter inom landet. Inom dessa 

paketresor kan det även erbjudas turer med utbildade guider som kan förmedla landets eller en 

attraktions historia på ett trevligt sätt. En annan respondent har även märkt hur sophantering 
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utvecklats av hotellägare på mindre öar när besöksantalet blivit högre, vilket ses som positivt 

eftersom ett högt besöksantal bidrar till mer nedskräpning. 
121

 

 

Med en ökad turism så blir inkomsterna för landet allt högre. Detta leder till att 

lokalbefolkningen på destinationer med mycket turism får en ökad sysselsättning i takt med 

att turismen ökar och de får även en högre livsstandard.
122

 Veeken m.fl. styrker detta i sin 

artikel.
123

 Turism och resor står för 9,8 % av världens BNP vilket betyder att det är en väldigt 

stor och viktig näring som är en förutsättning för att många länder ska kunna överleva.
124

 Men 

viktigt att komma ihåg är att även om en hög besöksnäring genererar till ökad ekonomi och 

minskad fattigdom så kan det även innebära till exempel att lägenhetshyrorna på destinationen 

stiger drastiskt och lokalbefolkning har inte längre råd att bo kvar. Detta är något som vi 

tidigare nämnt har drabbat Venedig.
125

 

 

5.1.5 Hur respondenterna påverkas av massturism i sitt vardagliga liv 

Diagram 3: Massturismens påverkan i det vardagliga livet 

Diagrammet avser antal respondenter. 

 

Källa: enkätundersökning   

En annan fråga som respondenterna fick besvara var ifall de upplever att de påverkas av 

massturism i sitt vardagliga liv. På denna fråga svarade 31 personer. Cuapa m.fl. skriver hur 

lokalbefolkningen tvingas ändra sina dagliga rutiner för att undvika stora folkmassor orsakade 
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av massturism. Detta kan lätt skapa irritation bland lokalbefolkning då de inte kan följa sina 

vanliga mönster och istället måste anpassa sig efter turisterna.
126

 Detta är något som vi ser 

bland våra kvinnliga respondenter då 68% har angett att de blivit påverkade på det sätt att de 

undvikit platser i det vardagliga livet. Här ser vi också att detta inte stämmer överens bland 

våra manliga respondenter då endast 17% svarar detta. En annan intressant observation som vi 

gjorde var att ingen av männen tycker att nedskräpning är något som påverkar dem i 

vardagliga livet medan hela 48% av kvinnorna tycker detta. Något annat som männen och 

kvinnorna inte heller var överens om är huruvida massturism genererar fler jobb eller inte. 

Endast 28% av kvinnorna anser detta medan istället hela 83% av männen tycker att 

massturism genererar fler jobb.  

 

Då det endast varit 1-2 personer i samtliga ålderskategorier förutom 21-30 som svarat 

kommer vi därför endast att analysera ålderskategorin 21-30. (Tomas: Nämna detta här också 

eller bara i metoddiskussion??) De största konsekvenserna av massturism för lokalbor anses 

enligt våra respondenter vara att de undviker plaster och tycker att det bildas långa köer, över 

50% anser detta. Det som enligt våra respondenter påverkar lokalborna minst är den 

nedskräpning som massturism bidrar till. 35% i denna ålderskategori tycker att massturismen 

bidrar till fler jobb, detta ser både vi och dessa respondenter som något positivt då det bidrar 

till att minska arbetslösheten i landet.    

5.2 Intervjuer 

Djupintervjuanalysen kommer inledas med ett avsnitt där vi beskriver hur intervjuerna gått 

till, sedan analyseras svaren var för sig. Även här kommer resultatet ställas mot och jämföras 

med tidigare forskning för att se om våra resultat stämmer överens med eller skiljer sig från 

vad andra forskare anser. De intervjuade är mellan 20-65 år, bosatta i Europa och antingen 

studerar eller arbetar.  

 

I april 2016 utfördes 10 intervjuer med respondenter som alla hade besökt Venedig under 

2000-talet (2005-15). Intervjuerna skedde via telefon och Skype i ett enskilt rum, för att inte 

störas av den yttre miljön. Varje intervju varade i cirka 10-20 minuter, på de flesta intervjuer 

var vi båda två delaktiga där den ena ställde frågorna och den andra antecknade svaren. Under 

några enstaka intervjuer var det bara en av oss som deltog. För att försäkra oss om att få med 

svaren på ett korrekt sätt spelade vi även in alla intervjuerna. Alla respondenter kontaktades 
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först genom Facebook eller mail för att boka tid för intervjun. Då respondenterna har en 

personlig anknytning till oss själva var det på detta sätt som vi fick tag i deras mail. De flesta 

intervjuer skedde kvällstid eftersom respondenterna antingen studerar eller arbetar och var 

därför endast tillgängliga efter detta.  

5.2.1 Vad betyder massturism för våra respondenter 

Respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent 4, respondent 6, respondent 9 och 

respondent 10 tyckte alla att massturism är när det är ett högt antal besökare på en destination 

eller attraktion samtidigt. Respondent 9 nämnde även att besöksantalet är så högt att det ligger 

i ovankant av vad det drabbade samhället kan hantera.
127

 Detta fenomen kallar Verde i sin 

uppsats för ”carrying capacity” och med detta menas att destinationen har nått sin bärkapacitet 

vilket betyder att den inte tål mer människor på samma gång utan att förslitas.
128

  

 

Respondent 5 beskriver massturism som en plats som folk från hela världen åker till, detta är 

något som även respondent 8 håller med om.
129

 Archer menar på att massturism kan leda till 

att en plats blir icke-autentisk.
130

 Detta är något som även respondent 7 nämnde genom att 

förklara massturism som slutet på en process där ett land, stad eller attraktion övergår och 

enbart blir baserad på turisters önskemål och det autentiska hos kulturen och historien 

försvinner. Respondent 4 nämnde även att människor som bor på en destination som präglas 

av massturism blir påverkade.
131

 Cuapa m.fl. skriver i sin artikel att lokalbefolkningen tvingas 

undvika vissa platser och tvingas ändra på sina dagliga rutiner på grund av massturismen.
132

 

Massturism för respondent 6 var även detsamma som en turistfälla. Respondenten ansåg även 

att det finns mycket billiga tjänster och varor och alltid är lätt att ta sig till stranden men också 

överbefolkade platser, något som hen gärna undviker. Respondenten ansåg också att 

massturism är kopplad till en viss tid på året, till exempel under den svenska semestertiden.
133

  

5.2.2 Positivt och negativt med massturism 

Massturism är ett negativt värdeladdat ord men det är viktigt att inte glömma att det även kan 

föra med sig positiva aspekter. Exempel som våra respondenter tog upp var att det kan gynna 

en destinations ekonomi och samtidigt ge den en positiv marknadsföring. Med ett högre 

ekonomiskt kapital kan även infrastrukturen förbättras och lokalbefolkningen kan få det bättre 
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genom fler jobbtillfällen. Något annat som nämndes var att resorna för turisterna kan bli 

billigare och är det många turister på ett ställe kan det även bli billigare att bo och äta där.
134

  

 

Positiva och negativa aspekter hänger oftast ihop med varandra och till exempel att 

massturismen ökar leder också till ett högre ekonomiskt kapital. Respondent 2, respondent 3, 

respondent 4 och respondent 8 påpekade detta genom att de tyckte att det var för mycket folk 

som också bidrog till långa köer och detta kan leda till att turisterna själva får en försämrad 

upplevelse. De nämnde även att trafiken bli mer intensiv 
135

 något som även Aronsson och 

Tengling skriver om i sin bok. De skriver att med mycket trafik blir det lätt 

trafiktrafikstockningar samt att bullernivån höjs.
136

  

 

För mycket fokus läggs på kommersialisering av destinationen och detta kan i sin tur leda till 

att det unika försvinner och destinationen tappar sin charm. Att en destination kan tappa sin 

unicitet är något som Laws har tagit upp i sin bok då många destinationer på grund av 

massturism tvingats att bygga faciliteter av olika slag till turisterna som i sin tur kan leda till 

att en destination förändras.
137

 En destination som försöker locka fler turister genom att bli 

mer internationell är Prag. Prags attraktionskraft ligger i dess miljö och atmosfär vilka går 

förlorade ifall staden blir allt för kommersialiserad.
138

 

 

Respondent 6, respondent 7 och respondent 10 nämner alla tre hur natur och kultur påverkas 

negativt av massturism. Det kan exempelvis vara utsläpp av koldioxid eftersom ett vanligt 

transportmedel till destinationer är flyg. Flygen kan även användas till att transportera mat till 

mindre öar, detta är inte bara dåligt för miljön utan är också väldigt kostsamt.
139

 Swarbrook 

beskriver att turism kan ha negativa effekter på olika sätt beroende på om det är en naturlig 

attraktion eller om den är byggd för turister. Respondent 7 säger att exempelvis naturreservat 

förstörs av turismen. Då det är en naturlig attraktion menar Swarbrook på att vegetation kan 

försvinna på grund av att turisterna går på marken eller att de plockar med sig exempelvis 

blommor som souvenirer trots att detta är förbjudet i naturreservat.
140

 Ett annat problem som 

respondent 9 ser är hur en destination ska få en fungerande ekonomi året runt när turismen är 
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säsongsbetonad och det största kapitalet kommer in under några månader om året. Det krävs 

därför en bra planering för hur pengarna ska räcka under de månader med färre turister.
141

  

5.2.3 Resemotiv 

På frågan om vilka motiv varför respondenterna valde att besöka Venedig var det många som 

svarade att det framförallt var för att det var en populär turistdestination med mycket kultur 

och historia som lockade.
142

 Laws framhäver att spännande vyer och unika landskap i 

decennier har lockat turister att besöka en destination.
143

 Respondent 6 sa att hen sett stadens 

kultur och arkitektur i många filmer och detta fick denne att vilja besöka staden på riktigt. 

Respondenten var också redan innan besöket intresserad av stadens kultur, historia och 

uppbyggnad och anser att få städer bevarat sin historia så bra som Venedig. Respondent 6 

berättade även att denne fascineras av att Venedig helt vilar på vatten och faktumet att staden 

hela tiden sakta sjunker längre ner i dyn gjorde att hen ville hinna besöka staden innan den 

försvinner helt.
144

  

 

UNESCO menar på att med sitt unika landskap som visar att interaktioner mellan människor 

och ekosystem över lång tid har bildat stadens naturliga miljö. De kulturarv som finns i staden 

har sedan medeltiden haft samma uppbyggnad och struktur.
145

 Med sitt attraktiva läge i 

Centrala Europa var det många av våra respondenter som svarade att Venedig var ett 

sekundärt resmål eftersom de redan befann sig i de centrala delarna av Europa.
146

  

 

Eftersom många av våra respondenter endast var i Venedig över dagen och inte övernattade 

där var detta inte heller ekonomiskt gynnsamt för hotellen, något som även Winston menar på 

i sin tidningsartikel att hotellnätterna har minskar med två tredelar de senaste 25 åren.
147

  De 

respondenter som stannade över natten bodde nästan alla på hotell eller hostel på fastlandet, 

detta framförallt för att priserna där var lägre.
148

 För respondent 6 var detta ett medvetet val på 

grund av att respondenten även fick se andra delar av Venedig som hen annars hade gått miste 

om. Respondent 4 bodde under både sina besök i Venedig på själva ön.
149

 Något som var 

gemensamt för alla våra respondenter var att det ville uppleva staden, dess sevärdheter och 
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testa på italienskt vin och mat. Utifrån våra respondenters svar ser vi att de populäraste 

platserna att besöka var Marcusplatsen och Rialto bron. Många tog även tillfället i akt att åka 

de populära gondolerna, som endast finns i Venedig.
150

 Respondent 1 berättade också att hens 

sällskap blivit bjudna på dricka och sång av gondoljärerna efter deras båttur. Under 

respondent 6 resa försökte hen även att undvika de värsta turistplatserna och sökte sig därför 

bort mot platser dit turister vanligtvis inte gick. Dessa kvarter var tysta, stilla och oerhört 

smala, så smala att det ej gick att möta någon annan. Här fick även respondent 6 se hur 

lokalbefolkningen betedde sig i sina hemmakvarter.
151

  

5.2.4 Hur respondenterna upplevde massturismen i Venedig 

I många tidningsartiklar har det skrivits om hur Venedig präglas av massturism, därför ville vi 

ta reda på hur många av våra respondenter som upplevt det under sitt besök. Vi fick svaret att 

åtta av tio ansåg sig ha att upplevt massturism. Respondent 5 skrev att på grund av så stort 

antal turister kändes det nästan som att det var fler turister än italienare i staden. Men hen sa 

även att om man gick in i de små gränderna i staden så försvann många av turisterna och det 

kändes lite mer italienskt. Många av respondenterna ansåg att den bidragande orsaken till att 

de ansåg sig ha upplevt massturism var för att det var mycket folk och trångt. Något annat 

som var påtagligt var att det var långa köer till taxibåtarna, svårt att hitta lediga platser på 

restaurangerna och affärerna var överfulla av människor. Respondent 8 berättade att trots att 

det var väldigt mycket folk så upplevde hen inte att det var långa köer och turistströmmen flöt 

på bra. Någonting som respondent 8 dock betonade var att det kunde vara svårt att ta kort på 

de olika attraktionerna på grund av att det alltid var andra turister i vägen. 

 

Respondent 3 tyckte att även om den var där under lågsäsongen så var det trångt, mycket 

turister och att många souvenirshopar fortfarande var öppna. De respondenter som inte 

upplevde någon massturism var respondent 2 och respondent 6. Respondent 2 ansåg att staden 

var kommersialiserad men inte mer än andra turiststäder. Respondent 6 svarade nej trots att 

hen upplevde långa köer till Marcusplatsen, ännu längre köer till Marcusdomen, dyra priser 

och människor överallt. Många av dessa ord använde respondenten i vår första fråga för att 

förklara vad massturism är för denne
152

, vi känner därför att hen talar emot sig själv. 
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Många av respondenterna ansåg att staden präglas av massturism så undrade vi även om de 

tyckte att staden var autentisk. Alla respondenter som svarade på denna frågade tyckte att 

staden var autentisk trots att den starkt präglas av massturism. Många av respondenterna 

ansåg att den var autentisk på grund av dess utformning i vattnet och fascinerande kultur och 

historia som har bevarats så att den fortfarande finns att beskåda. Respondent 3 nämnde att 

hen tyckte att det var autentiskt eftersom staden bevarats bilfri och ända sättet att ta sig från 

punkt a till punkt b var till fots eller via båt. Respondent 2 sa även att vid hens besök sågs inga 

speciella förändringar i staden bortsett från nödvändiga förändringar för att göra staden mer 

turistvänlig. Respondent 8 tyckte även att hens bild av Venedig bekräftades. Detta skilde sig 

från andra städer i Italien som hen besökt och gjorde respondenten besviken.
153

  

5.2.5 Respondenternas åsikter om i vilket fysiskt skick Venedig befinner sig i  

Alla respondenter utom respondent 8 såg staden som sliten och nedgången. Respondent 4 och 

respondent 5 tyckte att staden var väldigt smutsig på gatorna och att det var mycket skräp i 

vattnet. Respondent 4 sa även att det är stor skillnad mellan säsongerna i Venedig och staden 

ändras mycket under dessa säsonger, exempelvis att det är fler övernattningar under 

högsäsongen och detta gör att det är fler turister och med det mer nedskräpning. Respondent 1 

såg staden som generellt sliten, nedgången och tyckte det syntes att den inte var underhållen. 

Respondent 6 tyckte att staden var mycket sliten men att autenticiteten trots detta var vid liv. 

Att det är så pass slitet som det är, är något hen tycker är konstigt eftersom staden tack vare 

turismen borde ha god ekonomi och pengar till restaureringar. Respondent 6 tror också att 

staden kan upplevas sliten på grund av att många lägenheter står tomma då ägandetvister är 

vanliga, denna process tar ofta väldigt lång tid och lägenheterna står tomma. Detta ger en 

ödslig känsla och det är ingen som tar hand om lägenheten under denna tid. En annan 

anledning till att staden inte restaureras tror hen kan vara att det är väldigt dyrt och att staden 

ändå håller på att sjunka så anses det onödigt att genomföra en renovering och restaurering av 

den. Respondent 8 var den enda av våra respondenter som inte tyckte att staden var sliten, 

dock berättade denne att vissa områden var mer slitna än andra men det var inget som 

påverkade hens besök i staden.
154

  

 

Venedig är i genomsnitt översvämmat 200-230 dagar om året, trots detta var det förutom oss 

själva endast en av våra respondenter som upplevt denna naturföreteelse.
155

 Detta tror vi beror 
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på att de flesta respondenter var där under sommarmånaderna juni-augusti och det istället 

råder torka i staden under denna tidsperiod. Ett resonemang som även respondent 6 pratar om 

under intervjun. Respondent 2 var den enda som upplevt att staden var översvämmad. 

Respondenten berättade att hen precis som vi under vårt besök var tvungen att gå på långa, 

upphöjda platåer eller använda vattentåliga stövelliknande skoöverdrag för att gå på stadens 

gator och torg.
156

  

 

På grund av att Venedig har ett högt besöksantal så ville vi veta om våra respondenter tyckte 

turismen var för hög, att den bör utökas, eller om den var bra som den är. Sex av 

respondenterna tyckte att antalet turister var alldeles för högt. Anledningen till att de tyckte 

detta var för att det bidrog till långa köer och det blev trångt och skapade irritation. 

Respondent 7 sa att om turistantalet skulle bli ännu högre så skulle stadens charm försvinna 

och även dess image som en lugn och romantiskt stad.
157

 Simpson nämner också hur viktig en 

stads charm är för att sticka ut och inte bli en i mängden.
158

 Respondent 9 sa att anledningen 

till att hen tyckte detta var för att enbart de populära turistplatserna där turisttrycket är som 

högst besöktes. Något som även respondent 5 nämnde då denne berättade att det lätt gick att 

gå åt sidan till platser med mindre turister.
159

 Respondent 2 och respondent 3 tyckte att 

turismantalet under dess besök var uthärdligt men respondent 3 tillägger även att hen inte 

velat besöka staden under de populära sommarmånaderna eftersom det inte bara är många 

turister där utan även mycket varmt. Båda dessa respondenter var där efter högsäsongen, i 

september respektive oktober.
160

 Respondent 6 sa att om turismen sprids ut bättre över året 

hade besöksantalet varit mer uthärdlig och staden hade till och med kunnat utöka sin turism. 

Detta kommer såklart att öka slitaget då trappor nöts ner och populära kulturella byggnader 

slits ner ännu fortare.
161

 Precis som Simpson säger respondent 6 att det är viktigt att göra ett 

urval vart gränsen går för att tjäna pengar genom ett högre turistantal eller bevara en 

attraktion.
162

 Respondent 8 ansåg sig inte kapabel till att göra en rättvis bedömning eftersom 

respondenten bara var där över dagen. Även respondent 2 hade svårt att besvara denna fråga 

rättvist, men tyckte som tidigare nämnt att besöksantalet var uthärdligt under hens besök.
163
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5.2.6 Respondenternas åsikter och bemötande av lokalbefolkningen 

Av våra respondenter var det fem stycken som sa att de blev mycket bra bemöta av 

lokalbefolkningen. Respondent 7 upplevde att lokalbefolkningen blev extra glada ifall 

hälsningsfraser eller tackord blev sagda på italienska. Respondent 6 berättade att hen träffade 

ett flertal lokalinvånare eftersom respondenten bodde på ett privatägt Bed & Breakfast (B&B) 

utanför centrum. Personalen på detta B&B var mycket trevliga och det var även ett billigt 

ställe att bo på. Respondenten sa också att lokalbefolkningen inne i staden var mycket trevliga 

på de olika restaurangerna. Hen tror att det goda bemötande också beror på hur du själv 

bemöter invånarna.
164

 Respondent 1 och respondent 10 upplevde tvärtemot de andra ett 

negativt bemötande. Respondent 1 berättade att hen var glad att inte vara fastbosatt i Venedig 

på grund av alla turister. Respondenten upplevde inte att invånarna var serviceminded på 

grund av tillsägelser att hen inte fick sitta vid en restaurangs bord utan att beställa något. Det 

kändes som om restaurangägarna bara ville tjäna pengar och upplevde även staden som 

mycket dyr.
165

 Detta kan bero på att som Day skriver i sin tidningsartikel har många 

restauranger och affärer ett dyrare pris för turister än för lokalinvånare.
166

 Respondent 10 sa 

att det kändes som att restaurangarbetarna blev irriterade på dem som kom som en stor familj 

eftersom de flesta restauranger bara hade bord dukade för två.
167

 Reisinger skriver i sin artikel 

om det irritations index som visar hur lokalbefolkningens bemötande kan skifta från euforiskt 

till fientligt gentemot turister.
168

 Respondent 8 upplevde att det var svårt att skilja på 

lokalbefolkning och turister och respondent 9 mötte ingen.
169

  

5.2.7 Venedig, en stad värd att besöka? 

Respondent 4, respondent 5 och respondent 10 har alla besökt Venedig två gånger. 

Respondent 4 bodde båda gångerna på ön men på olika platser, medan respondent 5 bara var 

där över dagen under sina besök och därför inte gjorde någon övernattning. Respondent 10 

bodde båda gångerna på fastlandet vid samma strand inte långt ifrån ön. På frågan om dessa 

respondenter sett någon skillnad i staden mellan deras besök så fick vi svaret nej.
170

 Detta tror 

vi dels kan bero på att några av respondenternas besök låg tätt inpå varandra men de visar 

även på att staden är autentiskt eftersom den inte ändras mellan respondenterna besök. 
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Som sista fråga ville vi veta om respondenterna kunde tänka sig att åka tillbaka till Venedig 

alternativt om de skulle rekommendera staden till familj och vänner. Hälften av 

respondenterna kunde tänka sig att åka tillbaka eftersom de inte hann se allt de ville se av 

staden. Den andra halvan skulle inte kunna tänka sig att åka tillbaka då de har sett vad de ville 

se av staden. Många av dessa nämnde även att de hellre skulle vilja besöka destinationer som 

de aldrig besökt förut. Alla respondenter skulle däremot rekommendera staden för vänner och 

familj för att den är vacker, charmig och annorlunda från andra europeiska städer och fylld 

med kultur och historia. Tre tillade dock att de inte skulle rekommendera att åka dit under 

sommarmånaderna. Respondent 8 ska besöka staden för andra gången redan i sommar men 

denna gång under en längre period.
171

 Precis som Squires, Winston, Day och Holmes skriver i 

sina tidningsartiklar påverkar massturismen turister på en rad olika sätt, allt från trängsel på 

allmänna platser till dyra priser på restauranger. Något som vi även fått fram att våra 

respondenter är eniga om.
172

  

6. Diskussion 
I denna diskussion kommer vi att föra ett resonemang om hur vår hur vår metod använts samt 

hur resultatet från vår enkätundersökning och intervjuer utföll sig.  

6.1 Metoddiskussion  

I denna Kandidatuppsats använde vi oss av både en kvantitativ och kvalitativ metod för att 

komma fram till vårt resultat. Under tiden vi har utfört studien stötte vi på diverse med- och 

motgångar. En motgång som vi stötte på under utförandet av våra intervjuer var att en 

respondent inte hade någon klar bild av vad massturism var och hade svårt att förklara 

fenomenet med egna ord. Senare under intervjun kom det fram att respondenten tyckte att 

Venedig präglades av massturism och kom med exempel på hur. Hen använde sig bara inte av 

ordet massturism för dessa företeelser. Ett annat problem som vi stötte på i analysen av 

enkäten var att 31respondenter upplevt massturism i vardagen. Av dessa 31 var 26 stycken 

21-30 år gamla vilket leder till endast 5 personer uppdelade på övriga ålderskategorier. Detta 

gjorde det mycket svårt för oss att göra en rättvis analys då det inte går att göra en procentuell 

analys på 1-2 personer.    
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En annan motgång var att det fanns sparsamt med tidigare forskning om hur turister påverkas 

av massturism och vi fick därför använda oss av tidningsartiklar och blogginlägg då vi 

diskuterade massturism. Avsaknaden av akademisk forskning gjorde det svårt att få fram 

tillförlitligt material. I och med att vi använt oss av bloggar och pressmaterial var det viktigt 

att vi läste det med källkritiska ögon. Både pressmaterial och bloggar kan vinklas enligt 

författarens åsikter och viktig fakta som inte stämmer överens med dennes åsikter kan då 

utelämnas. Detta kan då ge en snedvriden bild av verkligheten, något som inte förekommer i 

akademiska forskningsartiklar då det sätts högre krav på författaren. Akademisk forskning 

måste godkännas publicering medan vem som helst utan belägg kan skriva ett blogg eller 

pressinlägg.   

 

Några medgångar i vår Kandidatuppsats har varit att vår metod fungerade bra för att få fram 

vårt resultat. Vår enkätundersökning fick bra spridning och vi fick in alla de svar vi behövde 

på 18 dagar. Även vår intervjuundersökning genomfördes relativt enkelt då ingen av 

respondenterna sade nej till att medverka.  

6.2 Resultatdiskussion  

 

Det som våra respondenter ansåg negativt med massturism var bland annat att det leder till 

långa köer, trängsel och nedskräpning. Dessa tre punkter visar att respondenternas åsikter om 

massturism ligger nära vad andra studier har visat på.
173

 Något annat våra respondenter 

nämnde som negativt var att de upplevt ett otrevligt bemötande från lokalbefolkningen och 

framfusiga eller påstridiga försäljare. Dessa försäljare accepterar inte ett nej och blir lätt 

otrevliga.
174

  

 

En destination som sett och tagit till sig hur massturism påverkar dess miljö och kultur 

negativt är Gran Canaria. Öns president har kommit med en plan om att införa en gräns för 

antalet turister ön ska ta emot årligen. Detta dels för att han värderar få och nöjda turister 

framför många och missnöjda.
175

 Vi ser detta som ett steg i rätt riktning för att bevara öns 

kultur och traditioner och samtidigt bekämpa det negativa massturism för med sig. Men 

massturism för inte bara med sig negativa effekter utan något som våra respondenter nämner 

                                                 
173

 Enkätundersökning 
174

 Enkätundersökning 
175

 Hutchinson (2015) 



 

44 

 

som det även kan föra med sig är positiva förändringar för värddestinationen så som fler 

jobbtillfällen för lokalbefolkningen, bättre infrastruktur och ökade språkkunskaper.
176

  

 

Även fler paketresor och dagsturer sätts ihop och erbjuds för turister på en plats där 

turistnäringen är hög.
177

 Detta är något som vi själva har upplevt när vi besökt olika städer. Vi 

har exempelvis besökt Gjirokastra i Albanien där turistantalet var väldigt lågt och det fanns 

nästintill inga paketresor ihopsatta för turister. Jämför vi detta med Alanya i Turkiet där det är 

raka motsatsen, där är det både ett högt turistantal och flertalet paketresor att välja mellan.
178

 

Med paketresor i detta sammanhang menar vi utflykter med eller utan övernattning som 

endast går att köpa på destinationen.  

 

Som vi ser utifrån våra respondenters svar så är massturism både negativt och positivt men 

dessvärre ser vi utifrån både tidigare forskning och våra respondenters svar att de negativa 

effekterna av massturism tar överhanden och kan ge förödande konsekvenser. Anledningen 

till att vi ser att det är mer negativt är att fler respondenter anser massturism som någonting 

negativt.
179

 Att den fysiska omgivningen påverkas negativt av massturism är något som kan 

föras över till turisterna och kan då leda till att turisterna upplever en destination och dess 

kvalitet som sämre.
180

 

 

Utifrån våra intervjurespondenter kom vi fram till att massturismen påverkar turisternas besök 

genom en rad olika faktorer. Respondenterna svarade att de tyckte stadens attraktioner var 

överbefolkade vilket bidrog till trängsel och långa köer. En bidragande orsak till detta tror vi 

kan vara att flertalet av respondenterna besökt Venedig under högsäsongen.
181

Även här ser vi 

att de negativa effekterna av massturism är mer påtagliga än de positiva. Respondenternas 

svar visar även på detsamma då de bland annat sa att stora folksamlingar kan leda till att deras 

egen upplevelse försämras eftersom konkurrensen av de resurser som erbjuds blir allt 

högre.
182

  

 

Hur massturism upplevs är något personligt och varierar från person till person. Våra 

respondenter upplevde massturismen i Venedig på olika sätt. Några respondenter besökte 
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endast de populära attraktionerna och tyckte därför att staden bestod till större delen av 

turister istället för italienare. De respondenter som valde att ta sig utanför de vanligaste 

turiststråken upplevde istället att staden blev mer italienskt och den strida turistströmmen blev 

allt mindre. Några påtagliga effekter som massturismen fört med sig till Venedig som 

respondenterna kände av var att det var svårt att hitta lediga platser på restauranger, långa 

köer till taxibåtarna och att souvenirshopar var överfulla med människor. Förutom överfulla 

restauranger och affärer upplevde respondenterna dyra priser och känslan av att 

verksamheterna mest var ute efter pengar.
183

  

7. Slutsats  
I denna Kandidatuppsats har vi kommit fram till att turister generellt påverkas av massturism 

genom att de kan få en försämrad upplevelse eftersom massturism genererar långa köer, 

trängsel och nedskräpning. Respondenterna som svarade på enkäten uppgav även att de 

undvikit att besöka specifika attraktioner då de ansett dessa varit överbefolkade och i vissa 

fall tappat sin autenticitet på grund av slitage. En negativ upplevelse kan innebära att 

turisterna inte återkommer och inte heller rekommenderar destinationen för nära och kära. Det 

är därför viktigt att besökarna får en positiv upplevelse av destinationen för att den ska leva 

vidare som en turistdestination med gott rykte.
184

 Alla upplevelser är personliga och upplevs 

därför olika, trots detta ser vi att det inte är någon markant skillnad mellan varken män och 

kvinnors eller de olika ålderskategoriernas syn på upplevelsen.  

 

Precis som vi läst tidigare präglas Venedig av massturism. Anledningen till att vi själva inte 

upplevde någon massturism när vi var där var för att vi besökte staden under oktober månad 

vilket klassas som lågsäsong. Våra intervjurespondenter tyckte att Venedig drabbats av 

massturism genom att staden är allmänt sliten, priserna är dyra och det är turisttätt. Detta har 

påverkat respondenternas besök på grund av att det var alldeles för mycket turister och det blir 

lätt att känna sig som en i mängden. Trots detta var respondenterna positivt inställda till 

staden och kan varmt rekommendera ett besök. Utifrån detta kan vi se att turisterna har 

påverkats av massturism men inte till den grad att det förstört deras upplevelse. Detta visar på 

att trots att massturism har en negativ inverkan på turisters besök är det ändå något som 

accepteras av resenärerna.  
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7.1 Förslag för framtida forskning 

En intressant studie hade varit ifall vetenskaplig forskning gjordes om hur turister 

uppfattar och påverkas av massturismen eftersom det visade sig finnas en lucka inom 

detta område. Efter att ha läst in oss på ämnet massturism ser vi hur stor inverkan 

kryssningsfartyg har på många destinationer. Det hade därför varit intressant om mer 

vetenskaplig forskning gjordes inom området hur kryssningsfartyg påverkar 

destinationer. Extra intressant hade det varit om undersökningen gjorts på Venedig.  
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9.  Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökning 

Ordet massturism är ett välanvänt och återkommande ord inom dagens turism. För att förklara 

massturism kan man säga att det är en konstgjord och tillrättalagd tillvaro för turister, den kan 

karakteriseras genom till exempel stora konstgjorda turistanläggningar och hotellkomplex. På 

en destination som lider av massturism det syns med lätthet att natur, miljö och kulturella arv 

slits och påverkas negativt av turisternas besök eftersom turisternas antal överstiger vad 

destinationens bärkraft kan klara av. Använd gärna denna definition av massturism när du 

besvarar enkäten. 

The word mass tourism is a well-used and recurrent word in today’s tourism industry. To 

explain mass tourism you can say that it is an unauthentic world made for tourists, it can be 

characterized through made up tourist facilities and big hotel complexes. In a destination who 

is suffering from mass tourism you easily can see the nature, environment and cultural 

heritage is damage. It´s affected negatively by the tourists since the amount of visitors is 

higher than the destinations carrying-capacity. Please use this definition of mass tourism 

while answering the survey.  

 

1. Kön/Gender  Man/Male  Kvinna/Female 

 

Annat/Other 

 

2. Ålder/Age  -20     21-30      31-40 41-50        51-60     60+ 

 

3. Civilstånd/Civil state Singel/Single Gift/Married I ett förhållande/In a relationship 

 

  Skild/Divorced  Annat/Other 

 

4. Barn/Children  Ja/Yes Nej/no 

 

5. Nationalitet/Nationality (land/country)_____________________________________ 

 

6. Sysselsättning/Occupation Student/Student Arbetar/Professional 

 

   Pensionär/Retired Annat/Other 

 

 

7. Har du någon gång upplevt massturism/Have you ever experienced mass tourism?

  

Ja/Yes Nej/No 
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8. Om ja, Blev du förvånad över att destinationen led av massturism eller var det 

förväntat/ 

If yes, Were you surprised the destination suffered from mass tourism or was it 

something you expected?    
Ja/Yes Nej/No 

 

9. Hur har massturismen påverkat dig personligen under semestern/In what ways have 

mass tourism affected you personally during your vacation? 

 

Undvikt att besöka specifika attraktioner/Avoided visiting certain attractions 

  

Otrevligt bemötande från lokalbefolkning/Unpleasant treated from the locals 

 

Framfusiga säljare/Perky sellers Långa köer/Long queues Trångt/Crowded  

 

Annat/Other:_______________ 

 

10. Vilka konsekvenser upplevde du att massturismen hade för/på destinationen? Which 

consequences of mass tourism did you experienced at the destination? 

Möjligt att välja mer än ett alternativ/Possible to choose more than one alternative 

 

Långa köer/Long queues  Trångt/Crowded 

 

Nedskräpning/Littering  Dyra priser/Expensive

    

Slitage av kulturella plaster/Damage of cultural places  

 

Icke-Autentiskt/Non-Authentic Annat/Other:__________ 

  

11. Har du upplevt något positivt med massturism, om ja vad/ Have you experienced 

something positive with mass tourism, if yes what? 

Ja/Yes vad/what:___________________ 

    

Nej/No 

 

12. Var upplevde du massturism/where did you experience mass tourism?  
 

Europa/Europe  Australien/Australia Afrika/Africa 

 

Asien/Asia    Nordamerika/North America           

 

Sydamerika/South America  Antarktis/Antarctica  

 

13. Upplever du massturism som något positivt eller negativt/Do you see mass tourism a 

something positive or negative?  
 

Positivt/Positive Negativt/Negative Både och/Both 
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14. Påverkas du på något sätt av massturism i din vardag/Does mass tourism effect your 

everyday life somehow?  

 Ja/Yes Nej/no 

 

Om ja, Hur/If yes, how? Undvikit vissa plaster/Avoided certain places 

 

  Långa köer/Long queues  

 

Dyrare priser/Expensive 

 

  Fler jobb/More jobs  

 

Nedskräpning/Littering 

 

Förstörelse av emotionella platser pga. bebyggelse för 

turister/Damage of emotional places because of tourist facilities

  

Annat/Other:_________________ 
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Bilaga 2: Respondenternas socio demografi  
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Land: 

Ålder: 

Besökt Venedig mer än en gång:  

Tid för besök (år och månad): 

Hur länge stannade du i Venedig?: 

Sysselsättning: 

 

1. Vad är massturism för dig?  

 

2. Vilka för och nackdelar anser du finns med massturism?  

 

3. Varför valde du att åka till Venedig?  

 

4. Hur bodde du under ditt besök i Venedig? På ön eller fastlandet?  

 

5. Vad gjorde du under ditt besök i Venedig?  

 

6. Upplevde du att Venedig led av massturism under ditt besök? Om ja, Hur?  

 

- Upplevde du att staden var autentisk eller inte? Varför?  

- Tycker du att staden lider av slitage?  

 

7. Venedig är översvämmat ca 200-230 dagar om året. Var det översvämning när 

du var där och hur påverkade detta i så fall ditt besök? 

 

8. Tycker du att andelen turister är för hög, att den ska utökas, eller är den bra som 

den är? Varför?  

 

9. Hur upplevde du att du blev bemött av lokalbefolkningen (om du mötte någon)?  

 

10. Skulle du kunna tänka dig att åka tillbaka till Venedig alt rekommendera staden 

till en vän? Varför/varför inte?  

 

Om någon varit där mer än en gång: 

 

11. Bodde du på samma sätt båda gångerna du besökte Venedig?  

 

12. Ser du någon skillnad på staden från första till andra besöket?  
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Bilaga 4: Respondenter  

 
Respondent 1: 53 år från Sverige, arbetar. Har besökt Venedig en gång i juni 2007. Besöket 

varade i en dag.  

 

Respondent 2: 20 år från Skottland, student. Har besökt Venedig en gång i oktober 2015. 

Besöket varade i två dagar.  

 

Respondent 3: 24 år från Nederländerna, student. Har besökt Venedig en gång i september 

2015. Besöket varade i två dagar.  

 

Respondent 4: 20 år från Spanien, student. Har besökt Venedig två gånger, i augusti 2005 och 

juli 2012. Besöken varade i två till tre dagar vardera.  

 

Respondent 5: 24 år från Sverige, arbetar. Har besökt i Venedig två gånger, i juli 2005 och 

juli 2007. Besöket varade över dagen båda gångerna.     

 

Respondent 6: 62 år från Sverige, arbetar. Har besökt Venedig en gång i juni 2012. Besöket 

varade i ett dygn.   

 

Respondent 7: 25 år från Sverige, student. Har besökt Venedig en gång i augusti 2009. 

Besöket varade i fyra dagar.  

 

Respondent 8: 30 år från Sverige, arbetar. Har besökt Venedig en gång i juli 2010. Besöket 

varade i en dag.  

 

Respondent 9: 27 år från Sverige, arbetar. Har besökt Venedig en gång i juli 2008. Besöket 

varade i en dag.  

 

Respondent 10: 24 år från Sverige, studerar. Har besökt Venedig två gånger, juli 2005 och juli 

2006. Besöken varade i en dag vardera.   
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