
 
 

Karlstad Business School
Karlstad University  SE-651 88 Karlstad  Sweden

Phone:+46 54 700 10 00  Fax: +46 54 700 14 97
E-mail: handels@kau.se   www.hhk.kau.se

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adam Jacobsson 
Pontus Lindberg 

 
 

 

 
Kuna Yala – Effekter av lokal 

involvering inom 
destinationsutvecklingen 

 
 
 

B-uppsats 
 

 
Turismvetenskap 

Turism och samhällsutveckling 
 
 
 
 
Termin: VT14 
Handledare: Christian Tyrfelt 



 
 

Abstract: 
This essay has examined how the local community is involved with the tourism 
development on the San Blas islands and how it effects the destinations 
development. The method of choice has been a qualitative interview with an 
operator that offers trips to the destination. Also there has been made a literature 
study where previous research about the San Blas and the subjects of choice is 
being presented. During the writing process of this essay it has become obvious 
to us that the local community (Kuna Yala) is very much involved in everything 
that concerns the destination. We can thereby establish that the local community 
of San Blas can be placed on the top step of Arnsteins (1969) “Ladder of 
Participation”. This comprehensive involvement brings both positive and 
negative effects on the destinations development. On the negative side we can se 
that the service level sometimes is low due to lack of knowledge and 
communication amongst the Kunas. The positive effects however shows that the 
destination is perceived more unique when the visitors gets to experience the 
real Kuna lifestyle that also creates a sustainable social environment. Many 
Kunas make their living on the tourism industry, which secure that the visitors 
money stays at the destination. The destination itself has not followed any 
traditional curve regarding destination development, which makes San Blas 
problematic to apply in Butlers model about the destination lifecycle.  
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Sammanfattning: 
Denna uppsats har undersökt hur lokalsamhället på San Blasöarna involveras i 
turismnäringen och hur det påverkar destinationens turismutveckling. Valet av 
metod har varit en kvalitativ intervju med en aktör som erbjuder resor till 
destinationen. Vidare har också en litteraturstudie genomförts där tidigare 
forskning kring destinationen och ämnesområdet presenteras. Under arbetet med 
uppsatsen har det blivit tydligt att lokalbefolkningen (Kuna Yala) involveras i 
allra högsta grad i San Blas och påverkar alla beslut som har med destinationen 
att göra. Vi kan därför konstatera att San Blas lokalbefolkning kan placeras på 
de övre stegen i Arnsteins (1969) modell över medborgarnas deltagandegrad. 
Den stora involveringen för med sig både positiva och negativa konsekvenser 
för destinationsutvecklingen. Det negativa är att servicegraden ibland blir 
väldigt låg till följd av bristande kunskap och kommunikation bland 
lokalinvånarna. Bland de positiva effekterna nämns bl.a. att destinationen upp 
levs unik av besökarna som får komma nära Kuna Yala och uppleva deras 
levnadssätt vilket skapar ett hållbart socialt förhållande. Sysselsättningen blir 
även högre då många inom Kuna Yala livnär sig på turismnäringen och den 
höga deltagandegraden minskar läckaget vilket gör att mer pengar stannar kvar 
på destinationen. Destinationen i sig har inte följt någon traditionell kurva över 
turismutvecklingen vilket gör att San Blas blir problematisk att applicera i 
Butlers modell över destinationslivscykeln.  
 
 
 
Nyckelord: Lokalsamhällsbaserad turism, Destinationsutveckling, San 
Blasöarna, Kuna Yala 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel är uppdelat i fyra olika delar där det först presenteras en bakgrund till 

ämnesvalet och en introduktion till problembilden kring detta. Sedan redovisas uppsatsens 

syfte och de frågeställningar som arbetats med för att nå detta syfte. Avslutningsvis kommer 

en begreppsapparat som förtydligar en del begrepp som är återkommande genom denna 

uppsats. 

 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

Ett frö till idén om den här uppsatsen såddes i april 2011 då Adam besökte San Blas 

arkipelagen och kring en eld en stjärnklar natt pratade med en indianfamilj om deras 

livssituation. Det framgick tydligt att den här destinationen var annorlunda och den har sedan 

dess legat och grott i bakhuvudet hos Adam som vid tidpunkten för ämnesvalet till denna 

uppsats såg sin chans att ta reda på mer om vad som gjorde denna plats speciell och hur livet 

fungerade där.  

  

San Blasöarna är en ögrupp beläget i Atlanten strax utanför Panamas östkust. Dessa 360 öar 

tillsammans med ett område på fastlandet utgör en region på 320 600 hektar där urinvånarna 

Kuna Yala huserar. Deras antal uppgår totalt till ca 300 000 personer men många har med 

tiden lämnat ö-livet och idag bor ca 50 000 Kunaindianer fördelade på de 49 största öarna i 

arkipelagen. De utmärker sig från andra inhemska kulturer med att ha ett enväldigt styre, 

vilket de fick år 1938 då den Panamanska regeringen beviljade deras krav. Detta har bidragit 

till ett väldigt starkt och stolt samhälle som har lyckats bevara det mesta av traditionerna och 

kulturen. Det har dock blivit allt svårare för dem att skydda de gamla värdena från externa 

influenser i takt med ett ökat socialt och ekonomiskt utbyte med omvärlden inte minst i form 

utav en ökad turismnärvaro i regionen (Hoehn & Thapa 2009).   

 

En hållbar utveckling är ett trendigt ämne i den moderna forskningen. Ett ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbart förhållningssätt i alla samhällsprocesser är nästan 

obligatoriskt för ett lyckat projekt, så även inom turismnäringen i destinationsutvecklingen. 

Vart och hur vi reser får omfattande och ibland oanade effekter både lokalt och globalt 

(Bohlin & Elbe 2007). För en hållbar destinationsutveckling gäller samma princip som för en 

hållbar utveckling i övrigt. Brundtlandsrapportens välanvända definition av detta anammas 
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därför också i detta arbete: ”Development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (United Nations 

1987).  

 

Ett sätt att arbeta mot en hållbar destinationsutveckling är att involvera lokalsamhället i 

destinationsutvecklingsprocessen. Hur detta ser ut i praktiken skiljer sig från fall till fall. Vi 

har i denna uppsats valt att fokusera på destinationen San Blasöarna i Panama.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lokalsamhället involveras inom turismnäringen 

på San Blasöarna och hur det påverkar destinationens turismutveckling. 

 

1.3 Frågeställningar 

På vilket sätt involveras lokalbefolkningen i destinationsutvecklingen på San Blasöarna? 

 

Hur påverkas San Blas som turismdestination av denna involvering? 

 

Hur förhåller sig San Blas och Kuna Yala till Sherry Arnsteins modell om medborgarnas 

deltagandegrad? 

 

Fungerar det att placera San Blasöarna i Butlers modell över destinationslivscykeln? 

 

1.4 Begreppsapparat 

Nedan följer en diskussion och förklaring till några begrepp som har en central del i denna 

uppsats.  

 

1.4.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling har använts flitigt under historiens gång. Länge florerade dock 

många olika tolkningar och definitioner av begreppet. 1987 släppte FN Brundtlandsrapporten 

som innehöll en definition som har blivit allt mer vedertagen. Denna lyder: ”Development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs” (United Nations 1987). Detta innebär att den utveckling som sker, inte 
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på något vis får riskera framtida generationers möjligheter att tillfredsställa deras behov. Till 

den här utvecklingen räknas både ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Begreppet i 

sig blir dock lite missvisande då det i vissa tillfällen inte är hållbart med utveckling. De 

vanligaste problemen som brukas tas upp i diskussioner om en hållbar utveckling är behovet 

från olika intressenter att vara inblandade i planeringsprocessen, säsongsproblematik, 

destinationers bärkraft och trängsel, miljöpåverkan, kulturell påverkan, resursförvaltning, 

överbelastning av infrastruktur, tillgänglighet och transportkostnadsproblem, lågspenderande 

utflyktsdeltagare samt skydd av djur och natur (Bardolet & Sheldon 2008). 

 

1.4.2. Destination 

Avgränsningen av en specifik destination kan många gånger vara ganska diffus. 

Destinationens omfång är olika beroende på vem som tolkar den och är således socialt 

konstruerad. C Michael Hall (2005) skriver att en destination är ett ställe där människor bor, 

arbetar, lever och leker och dit de har en stark koppling och samhörighet. Att destinationer är 

svåra att geografiskt avgränsa beror på om den som tolkar begreppet gör det från ett 

konsument- eller producentperspektiv. För en konsument är turismdestinationen enbart en 

abstrakt plats där turismprodukten ska konsumeras och innan platsen besöks existerar den 

bara som en idé i besökarens huvud. För en producent har destinationen blivit något mer, ett 

hem på en konkret plats (Hall 2005). En destination består oftast av en grundattraktion som 

förstärks genom de kringtjänster som erbjuds genom boenden, restauranger, transporter och 

övrig infrastruktur runt attraktionen. Ibland växer destinationer fram vars grundattraktion 

består av någon av nämnda kringtjänster så som ett exklusivt hotell eller en restaurang. Olika 

grundpelare som bör finnas på en lyckad destination är äta, sova, göra och resa (Bohlin & 

Elbe 2007). Med destinationen San Blas menar vi i denna uppsats den arkipelag i Panama där 

Kuna Yala stammen delvis är bosatt.  

 

1.4.3 Lokalsamhälle 

Vi använder många gånger ordet lokalsamhälle i denna uppsats. Den tolkning vi gjort till 

begreppet handlar om de individer och aktörer som vistas på platsen under en längre tid. 

Kopplat till destination kan vi säga att lokalsamhället är de som ser på destinationen med ett 

producentperspektiv.  
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2. Metod 

I följande kapitel ges först en förklaring till vårt metodval och en beskrivning av de valda 

metodernas genomförande i arbetet med uppsatsen. Vidare diskuteras hur dessa val påverkat 

uppsatsens innehåll samt studiens tillförlitlighet. Sist kommer en del om källkritik.  

 

2.1 Val av metod 

Vi har i detta arbete använt oss utav två olika metoder. Dels har vi genomfört en 

litteraturstudie för att skapa oss en uppfattning om vad som skrivits inom ämnesområdet och 

den aktuella destinationen, sen har vi även genomfört en kvalitativ intervju med en aktör inom 

turismnäringen på destinationen. Vi har valt en kvalitativ metodstrategi för att få svar på våra 

frågeställningar och efter noga övervägande av fördelarna mellan en kvalitativ och kvantitativ 

metod kom vi fram till att vi kommer få bättre och mer relevanta svar med en kvalitativ 

metod. Det kommer inbringa mer djup och större förståelse för intervjuobjektets åsikter och 

tankar (Johannesen & Tufte 2010). Vi anser att en kvantitativ metod hade gjort det svårt för 

oss att få en förståelse och insikt i hur involvering av lokalbefolkningen ter sig i 

destinationsutvecklingsprocessen. Vi ämnar nämligen fördjupa oss i hur det ser ut på en given 

destination mer än att studera en mer översiktlig, generell företeelse.  

 

Eftersom vi varken har tid eller ekonomisk möjlighet att besöka öarna personligen och 

intervjua på plats, har vi istället valt att genomföra intervjun via Skype (gratis internetbaserad 

IP-telefonitjänst). Vår informant bor i Panama City vilket gjorde det väldigt svårt att hitta en 

passande tid för en intervju. Detta gjorde oss osäkra på om vi skulle intervjua via Skype eller 

endast nöja oss med skriftliga svar via e-post. Valet föll dock på en Skypeintervju efter att vi 

lyckats hitta en tid som passade båda parter. 

 

Intervjupersonen vi valt jobbar inom turismnäringen på resebyrån Panama Travel Unlimited 

(PTU) som erbjuder resor till den valda destinationen. Personen är även turismstuderande 

vilket gör att hon till viss del är inläst och bekant med de teoretiska begrepp vi använder oss 

av i genomförandet av intervjun. Med tanke på detta anser vi att informanten har mycket att 

tillföra vår studie. Vi har valt att enbart genomföra en intervju med en aktör med tanke på 

studiens begränsade omfattning. Det tidskrävande arbete som skulle krävas för att få en insikt 
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i t.ex. lokalbefolkningens syn på dessa frågor kommer därför inte att fokuseras på i denna 

uppsats. I stället bör detta arbete ses på som en förstudie inför en C-uppsats. 

 

2.2 Genomförande 

Här ges en beskrivning av hur vi gått tillväga med de två olika metoder som vi använt oss 

utav under arbetets gång. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Efter att vi i det inledande arbetet med denna uppsats bestämt oss för ett syfte och en 

frågeställning började vi sortera ut vilka teoretiska ingångar och modeller som kunde bli 

användbara i arbetet med dessa. Först gick vi igenom tidigare kurslitteratur från vår utbildning 

på turismprogrammet vid Karlstads Universitet för att se vad som fanns att tillgå där. Detta 

lämnade oss med en handfull böcker som behandlar ämnen så som destinationsutveckling och 

hållbar turismutveckling. Inom hållbar turismutveckling kom vi över det engelska begreppet 

”community based tourism”. Vidare utgick vi från det begreppet i våra sökningar efter fler 

böcker och relevanta artiklar i Google scholar och Karlstads universitetsbibliotek. Genom de 

källor vi fann sökte vi oss även bakåt via de referenser som användes för att hitta de 

gemensamma modeller som mycket av den tidigare forskningen var uppbyggd kring.  

 

För att hitta vad som tidigare skrivits om den specifika destinationen som vi valt gjorde vi 

även en ”Google scholar” sökning på San Blas som är namnet på ögruppen, och Kuna Yala 

som är befolkningen som lever på dessa. Detta resulterade i ett fåtal artiklar med inriktning på 

andra ämnesområden men som ändå gav en värdefull inblick i samhällets utformning på 

destinationen.  

 

2.2.2 Kvalitativ intervju 

Vi kontaktade informanten först genom chattfunktionen på en social media med en förfrågan 

om denne kunde ställa upp på en intervju tillsammans med en kort förklaring kring vad den 

skulle handla om. Efter att vi fått bekräftat av informanten att hon ville medverka började vi 

fundera kring hur intervjun skulle utformas. En kvalitativ intervju kan vara strukturerad eller 

ostrukturerad, en strukturerad intervju följer en given frågemall som inte lämnar utrymme för 

några utsvävningar till andra ämnen. Detta underlättar analysmomentet om det ska 
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genomföras flera intervjuer som ska jämföras. En ostrukturerad intervju är mer flexibel och 

öppen att ta nya vändningar efter vad som framkommer i intervjun. Denna typ av intervju blir 

mer informell och kan uppfattas som ett enkelt samtal där informanten kan känna sig mer 

avslappnad (Johannesen & Tufte 2010). Vi valde i stället att göra en semi-strukturerad 

intervju med en intervjuguide bestående av övergripande teman och frågor som ända lämnade 

utrymme att sväva ut och anpassa våra frågor löpande under hela intervjun. Då det även vid 

något tillfälle var svårt att tyda vad vi ville få fram med en fråga kunde vi anpassa frågan och 

ställa den på ett lättare sätt eller omformulera så att informanten förstod. 

 

För att göra vår intervjuguide använde vi oss av boken ”Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod” till att hitta riktlinjer och tips på hur vi skulle skriva frågorna. De frågor vi initialt 

strukturerade upp var alldeles för långa och till viss del komplicerade. Som Johannesen & 

Tufte (2010) skriver är det viktigt att ha korta frågor och inte ha komplicerade meningar samt 

att undvika frågor som frågar flera saker samtidigt. Detta har vi tänkt på och strukturerat om 

frågorna därefter. Vi har dock lämnat kvar några teoretiska termer som kan vara svåra 

eftersom vi vet att vår informant har tidigare kunskaper inom detta område. 

 

Då vi lever i en annan tidszon än informanten var det svårt att hitta tid då vi från båda håll 

kunde sitta ner och i lugn och ro gå igenom alla frågor. När vi tillslut lyckades finna en tid 

som passade båda ringde informanten oss på Skype och intervjun påbörjades. Till en början 

var det svårt att höra informantens svar då andra personer befann sig på dennes kontor samt 

att en dålig internetuppkoppling gjorde ett videosamtal omöjligt. Vi fick lägga på och fortsatte 

intervjun tio minuter senare då kontoret var tomt. En ljudupptagning gjordes under intervjun 

via röstmemo-funktionen på våra smartphones. 

 

Vi förhöll oss till Denscombes (2009) tankar angående uppsatsskrivande. Det är viktigt att 

förhålla sig rätt på ett etiskt plan gentemot deltagarna och inte kränka dem på något vis så de 

inte tar skada av att delta i intervjun. Av respekt för informantens rättigheter och värdighet 

frågade vi om denne ville vara anonym i intervjun. 

 

2.3 Urval 

Vi valde en resebyrå som vi visste erbjöd resor till och arbetade mycket på den valda 

destinationen. Denna resebyrå erbjuder ett stort utbud av olika sorters resor med olika 
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aktiviteter och prisklasser. På grund av detta kan de tala för många olika delar inom 

destinationens turismverksamhet. Det är sannolikt att denna resebyrå är representativ för även 

andra resebyråer och aktörer inom turismindustrin som samarbetar med destinationen då det 

är samma människor på destinationen som samarbetar med även dessa. Det som kan påverka 

är de olika resebyråernas sätt att kommunicera med destinationen. Samtidigt finns det risk för 

olika svar beroende på informantens personliga upplevelser av destinationen. 

 

2.4 Studiens tillförlitlighet 

Vi tänkte ursprungligen att vår Skypeintervju skulle ske som ett videosamtal så vi kunde se 

informanten och iaktta dennes rörelsemönster och beteende under intervjun. Dock störde 

internetuppkopplingen när vi initialt testade videosamtal med informanten som gjorde att vi 

fick nöja oss med ljudsamtal för att höra informantens svar klart och tydligt. Detta kan bidra 

med att vi inte fick reda på nyttig information om hur informantens beteende eller rörelser 

under intervjun påverkade olika frågor eller uttalanden. Vi gick även miste om eventuella 

störande moment i bakgrunden hos informanten som kan påverka svarets utformning utan att 

vi märker det. Detta gjorde därför att vi endast fick försöka läsa av informantens reaktioner 

via ljud (Johannessen & Tufte 2010). Vi ställer oss kritiskt till detta då våra intryck och 

uppfattningar under intervjun till viss del kan ha blivit begränsade och påverkat det empiriska 

materialet.  

 

Vi anser oss dock undvika en del problematik som kan uppstå vid vanliga intervjuer ansikte 

mot ansikte genom att endast göra en telefonintervju via Skype. Johannesen & Tufte (2010) 

diskuterar hur relationen och stämningen mellan intervjuare och respondent kan skifta 

beroende på klädsel, etnicitet, kön och ålder. Det är även viktigt hur intervjuaren under 

intervjun visar sitt intresse och engagemang för att på så sätt göra informanten motiverad att 

svara bättre. Larsen (2009) tar upp hur viktigt det är för respondenten att känna sig trygg och 

bekväm under intervjun. Detta åstadkom vi vid intervjutillfället genom att förklara för 

informanten att vi hade gott om tid och att hon inte behövde vara nervös eller känna press att 

svara vältaligt. Vi såg även till att genomföra intervjun när det inte var några andra på 

informantens kontor som kunde störa henne. En nackdel med att göra en kvalitativ intervju är 

att det är tidskrävande med transkribering samt att det inte går att generalisera då den 

intervjuade inte är representativ för hela populationen (Larsen 2009). I det här fallet blir dock 

informanten en representant för resebyrån där denne arbetar.  
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Den metod vi använder oss av gör det svårt för oss att få en hög reliabilitet och speciellt när 

vårt empiriska material endast täcker en aktör. Att lägga till ett perspektiv på det hela med 

någon/några från lokalbefolkningen i arkipelagen hade ökat uppsatsens reliabilitet markant. 

Anledningen till detta är som innan nämnt att denna uppsats bör ses på som en förstudie för en 

C-uppsats. Då alla forskare tolkar data olika och får olika intryck kan det finnas risk att 

undersökningen inte är helt tillförlitlig. Samtidigt kan det finnas risk att intervjuobjektet 

svarar annorlunda än om vi ställt frågorna på ett annat sätt eller en annan dag. Vi kanske även 

hade fått annorlunda svar om vi intervjuade någon annan med samma bakgrund eller 

sysselsättning. Det är positivt att vara flera i arbetsprocessen för att få fler synpunkter och 

tolkningssätt och därmed hög validitet. Oftast blir validiteten högre när flera personer jobbar 

med samma sak. I en kvalitativ undersökningsmetod som vi använder oss av så går det att 

under intervjuns gång göra ändringar och anpassa vissa detaljer som är viktiga för 

frågeställningarna och därmed höja validiteten i undersökningen (Larsen 2009). 

 

2.5 Källkritik 

Vi har mestadels använt oss av vetenskapliga artiklar från erkända tidskrifter och böcker i vårt 

informationssökande. Våra använda källor har överlag varit relevanta och relativt nya med 

några få undantag. De modeller vi har använt oss av har några decennier på nacken vilket kan 

skapa viss tveksamhet angående deras tillförlitlighet och relevans i dagens moderna samhälle. 

Butlers modell har ofta ifrågasatts och kritiserats för att ha en allt för enformig syn på hur 

olika destinationer utvecklas över tid. Arnsteins ”Ladder of participation” är från 1969 vilket 

även här skapar tveksamheter om dess relevans. Den är ursprungligen utvecklad för USA:s 

samhälle vilket kan göra att vissa delar blir svåra att applicera i en helt annan 

samhällsstruktur. Gällande uppsatsens ämne och undersökningsområde ansåg vi det som 

oundvikligt att inte använda dessa modeller då vi inte funnit några liknande modeller som tar 

upp dessa ämnen.  
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3. Teori & Tidigare forskning 

Detta tredje kapitel består av tre olika ämnesområden varav det första handlar om 

destinationsutveckling rent övergripande. Det andra ämnesområdet presenterar olika teorier 

och modeller kring lokalsamhällets involverande i destinationsutvecklingsprocessen och sist 

kommer en inblick i den tidigare forskningen som gjorts om den valda destinationen och dess 

befolkning.  

 

3.1 Destinationsutveckling 

När det handlar om turismutveckling så kopplas det i största allmänhet till en viss destination, 

därav uttrycket destinationsutveckling. Destinationsutveckling ämnar uppnå ett attraktivt och 

väl fungerande resmål genom att olika intressenter interagerar med varandra och tillsammans 

lyfter destinationen. Målet med destinationsutvecklingen måste vara dynamiskt och hela tiden 

kunna tas i nya uttryck för att destinationen ska ha chans att behålla eller på sikt stärka sin 

konkurrenskraft (Svensson et.al. 2012). 

 

Inom destinationsutveckling måste tre generella mål uppfyllas. Dessa tre innefattar den 

ökande ekonomiska betydelsen som turism har, den ökande livskvalitén hos 

lokalbefolkningen samt bevarandet och det varsamma användandet av naturresurser. Det finns 

sex olika dimensioner av en destination som de måste ta hänsyn till för att dessa mål ska 

kunna uppfyllas. Dessa sex är produktutveckling, marknadens utveckling, anläggningens 

utveckling, den infrastrukturella utvecklingen, arbetskraftstillgångar och den institutionella 

utvecklingen (Keyser 2002). 

 

Att utveckla en destination eller turismverksamhet kan hjälpa till både med nya arbetstillfällen 

och att vända en negativ trend, främst på landsbygden, inom deras utveckling. Orsaken till att 

främst landsbygden vinner på det är samhällets tekniska utveckling och den allt större 

internationella konkurrens, som orsakat färre arbetstillfällen inom jordbruk, skogsbruk och 

industri. Det har även försvunnit arbetstillfällen inom den offentliga sektorn på grund av de 

offentliga finansernas kris på 90-talet vilket gjorde att turism pekades ut som en 

problemlösare gällande nya arbetstillfällen, även i storstadsregioner (Bohlin & Elbe 2007). 
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Dagens samhälle blir mer globaliserat, vilket gör att regioner nu även konkurrerar med 

varandra på den internationella marknaden. Det handlar då om att attrahera investeringar, 

turister, nya medborgare och mobilt kapital. På grund av denna konkurrens har regioner och 

platser mer och mer förlorat deras unikhet då homogeniseringen av tjänste- och 

produktutbudet bidragit med platslöshet samt påverkan av de internationella varumärkenas 

storhet. Arbetet med att få tillbaka det unika görs genom en ”strategisk platsmarknadsföring” 

som innebär fyra aspekter som måste vara säkerställda:    

 

• Tillgång till kommunala tjänster och produkter  

• Möjlighet att erbjuda olika typer av stimuli för användandet av kommunala tjänster 

och produkter 

• Tillförlitlig distribution av tjänster och produkter 

• Marknadsföring av platsens eller regionens unika kvaliteter.  (Bohlin & Elbe 2007) 

 

Den effekt som destinationsutveckling önskas ge är en ökning av besöksantalen samt en 

kvalitetsförbättring gällande de produkter som de erbjuder. Det görs olika insatser inom 

ramen för EU:s olika utvecklingsprogram med ekonomisk stöttning till olika regioner som 

idag i större utsträckning vill samarbeta med både den privata och offentliga sektorn. Behovet 

att utveckla en destination går dock att ifrågasättas då vissa regioner inte har samma 

utvecklingspotential och sedan ska etablera sig på en väldigt konkurrenskraftig marknad. Ur 

detta perspektiv finns vissa tveksamheter till om politiker förespråkar destinationsutveckling 

på grund av begränsad kunskap i ämnet (Bohlin & Elbe 2007). För att konkurrera på 

marknaden och undvika nedgång nämner Bohlin & Elbe (2007) hur Butler föreslår 

produktförnyelse som motreaktion inom en destination vilket även är ett komplement till hans 

kända modell över en destinations livscykel.  

 
Destinationslivscykeln 

1980 formulerades en idealtyp för destinationsutveklingen av Butler, som kom fram med en 

modell som beskriver en turistdestinations utvecklingsfas från upptäckt till att nedgång hotar 

om inget drastiskt görs. Denna modell beskriver en destinations livscykel i fyra steg, 

upptäcktsfasen, utvecklingsfasen, konsolidering och stagnation (Bohlin & Elbe 2007). Denna 

livscykel har dock ådragit sig kritik för att vara opålitlig då den endast går att anamma på 

vissa destinationer. Trots detta belyser den en destinations behov av att hela tiden förnya sig 
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och komma med nya idéer som nyckel för att inte efter stagnationsfasen hamna i nedgång 

(Svensson et.al. 2012). 

 
Figur 2: Bearbetad version av Butlers (1980) modell ”Tourist Are Life Cycle”. 

 

Upptäcksfasen syftar till hur platsen uppkommer och blir ett resmål, då enskilda personer har 

besökt resmålet. Efter att dessa har besökt resmålet kommer besökarströmmarna att öka och 

framväxten av nödvändig infrastruktur ligger i koppling till att kunna ta emot den ökande 

mängden besökare. I utvecklingsfasen så är det inte endast lokala aktörer som 

uppmärksammar destinationen, utan det sprider sig ännu längre ut. Det börjar nu byggas 

hotell och attraktioner samt att marknadsföring av destinationen sker till turisternas 

hemregioner. Detta leder till en konsolideringsfas där besökarantalet stagnerar och större 

turismföretag anskaffar sig större delen av de lokala turismföretagen och bidrar inte med 

någonting nytt på destinationen. Efter konsolideringsfasen går destinationen in i en 

stagneringsfas beroende på vissa aspekter. Destinationen är redan välkänd men är även redan 

besökt ett flertal gånger av majoriteten av turisterna. Istället för att bevara och lyfta fram det 

genuina med platsen så har fokuset legat på att bygga nya attraktioner på platsen för att 
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lockabesökare, vilket in sin tur gjort att destinationen förlorat sin identitet och blivit som alla 

andra (Bohlin & Elbe 2007). Ett sätt att motverka denna effekt är att mer aktivt involvera 

lokalbefolkningen i den utveckling som sker på destinationen. 

 

3.2 Lokalsamhällets involverande i destinationsutvecklingsprocessen 

 

Basen inom forskningen om lokalsamhällsbaserad turism 

Hur ett involverande av lokalbefolkningen ser ut inom turismnäringen skiljer sig åt från 

destination till destination. För att kunna mäta effekterna av detta måste vi ha något sätt att 

mäta graden av detta involverande på olika destinationer. Basen inom forskningen om 

lokalsamhällsbaserad turism består dels av Arnsteins (1969) modell angående graden av 

medborgardeltagande och Rochas (1997) tankar om maktutövning, men rör också ämnen så 

som samarbetsprocesser och skapandet av socialt kapital (Okazaki 2008). 

 

Arnstein (1969) skapade en modell bestående av en stege med åtta olika stegpinnar. Längst 

ned på denna stege hittar vi manipulation följt av terapi. Både dessa karakteriseras av en falsk 

tro om att man deltar och påverkar beslutsprocesserna. Egentligen är det bara en form av 

ickedeltagande där målet inte är att låta medborgarna delta i planering och beslutsfattande 

utan ett sätt för makthavarna att utbilda och behandla sjuka medborgare med fel åsikter. Steg 

tre (informerande), fyra (konsultation) och fem (blidka) handlar om symboliska handlingar 

mot en högre involverandegrad där medborgarna informeras om vad som händer och även får 

en röst att ge sina tankar med. Det stannar dock på ett symboliskt deltagande då de ändå 

saknar en bestämmanderätt gentemot makthavarna. Det är först när det kommer upp till steg 6 

(partnerskap), 7 (delegerad makt) och 8 (medborgarkontroll) som det går att prata om någon 

nämnvärd medborgarmakt. Här tillåts medborgare vara med att bestämma genom att de släpps 

in som partners och delägare i olika intresseorganisationer, de ges värdefulla positioner och en 

majoritet av de poster som har bestämmanderätt. På toppsteget sitter de med full kontroll över 

förvaltningsfrågor gällande deras lokalsamhälle, åtminstone i teorin. Verkligheten är ofta 

mycket mer komplex än detta och full kontroll är omöjlig att uppnå (Arnstein 1969). 
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Figur 3: Bearbetad version av Arnsteins (1969) modell ”Ladder Of Participation”. 

 

Denna modell utelämnar en analys över de kanske viktigaste faktorerna när det gäller hur väl 

ett lokalsamhälle ges möjlighet att påverka beslutsprocesser. Från makthavarnas sida är detta 

faktorer så som rasism, förmyndarmentalitet och ovilja att omfördela makten. Från de 

maktlösas sida är det faktorer så som brister i den socioekonomiska politiska infrastrukturen 

och kunskapsbasen samtidigt som det finns svårheter med att organisera en representativ 

medborgargrupp som kan föra lokalsamhällets talan i tider av utanförskap och misär (Arnstein 

1969).  

 

Okazaki (2008) komplimenterar Arnsteins modell med Elizabeth M. Rochas tankar om hur 

egenmakten också måste ökas för att skapa en deltagandegrad som har chans att påverka. 

Denna egenmakt är viktig för att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov som 

utbildning, kunskap och makt att säkra en viss livskvalitet. Egenmakt är mer än att bara delta i 

beslutsprocesser, det är också den process där människor uppfattar sig själva som värdiga att 

ta dessa beslut (Okazaki 2008). Dessa maktrelationer på destinationer är något som även 



14 
 

Wearing et.al. (2010) skriver om angående hur utomstående turismoperatörer utöver sin makt 

över de lokalboende längs med Kokodaleden i Papua Nya Guinea. I denna artikel utgår 

författarna i stället från Michel Foucaults teorier om maktutövning och visar på hur detta 

gestaltas genom dominans, förhandling, rationalisering och motstånd i det vardagliga livet 

jäms med leden. Vidare analyserar de även vilka konsekvenser denna maktutövning får för en 

fortsatt hållbar turismutveckling på destinationen (Wearing et.al. 2010).  

 

Fördelar och nackdelar 

Att involvera lokalsamhället i destinationsutvecklingsprocessen är ett sätt att arbeta mot en 

hållbar turism. Forskare har presenterat detta alternativ som ett sätt att öka en destinations 

bärkraft samtidigt som de negativa effekterna av besökarnas närvaro där minskar. Att låta 

lokalsamhället vara med att planera och bestämma bidrar inte bara till en mer effektiv och 

rättvis fördelning av resurser på destinationen utan också till ett ömsesidigt utbyte av kunskap 

mellan aktörer (Okazaki 2008). Fördelarna som kopplas samman med en 

lokalsamhällsbaserad turismutveckling är många och påverkar både ekonomiska, ekologiska 

och socio-kulturella faktorer. Simpson (2008) går metodiskt igenom möjliga fördelar som 

olika lokalsamhällsbaserade turisminitiativ kan ha på dessa olika områden.  

 

Ekonomiska fördelar 

• Direkta anställningar inom administration, guidning, utflykter, transport, 

byggnationer, restauranger, boenden och shopping 

• Indirekta anställningar genom leverantörer, planering, miljöskyddsarbete samt övriga 

entreprenörer 

• Stödjer utvecklingen av enskilda och multisektoriella, ideella företag 

• Skapar en förnyelse och en utveckling av den lokala ekonomin 

• Skapar alternativ till de traditionella näringar som blir allt mer svåra att försörja sig på 

• Ökar värdet på marken vilket gör att de kan betala för kommunala tjänster 

 

Ekologiska fördelar 

• Förbättrar miljön genom ändrade levnadsmönster som leder till mindre påverkan på 

naturresurserna 

• Skapar medvetenhet och en uppskattning för den lokala omgivningen och dess 

tillgångar som turismnäringen är beroende av 
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• Förbättrar hanteringen och förvaltningen av naturresurserna 

 

Socio-kulturella fördelar 

• Bidrar till en utveckling av infrastrukturen genom vägar, kommunikation, sjukvård, 

utbildning, kollektivtrafik samt tillgång till vatten och livsmedel 

• Ökad säkerhet 

• Mer fokus på förbättrade arbetsförhållanden 

• Skapar lokal samhörighet och stolthet 

• Skapar möjligheter och öppnar dörrar för nya livsval 

• Bidrar till en kulturell förståelse 

• Värnar om och bevarar kulturellt och socialt arv samt språk och dialekter 

• Lyfter fram och bevarar lokala hantverkstekniker och färdigheter 

• Ökar förståelsen för olika institutioners uppgifter 

• Skapar förståelse för de gemensamma mål som finns för lokalsamhället 

(Simpson 2008) 

 

Det finns även en del forskning som kritiserar lokalsamhällsbaserade turisminitiativ och 

implementeringen av dessa. Kirsty Blackstock (2005) presenterar tre områden där hon anser 

att dessa initiativ har misslyckats. Det första av dessa områden är att lokalsamhällsbaserade 

turisminitiativ påtvingar lokalsamhället att stödja olika turismsatsningar. Fokus ligger på 

ekonomisk vinst och turismindustrins överlevnad, inte på lokal social rättvisa genom en 

rättvis maktfördelning.  

 

Ett annat problem som hon presenterar är synen på lokalsamhället som en homogen grupp 

inom forskningen. Vem är det som för lokalsamhällets talan och bestämmer vilken väg de ska 

gå? Har alla inom lokalsamhället samma åsikt och intresse av en turismsatsning på 

destinationen? Blackstock (2005) menar att de flesta samhällen inte är utformade så som 

mycket forskning gestaltar de som i form av ett homogent samhälle. I stället menar hon att 

majoriteten av alla samhällen består av heterogena grupper med många olika åsikter och 

intressen där maktrelationer utövas konstant och där beslut tas efter egna intressen i stället för 

samhällets bästa. Hoehn & Thapa (2009) beskriver i sin artikel om attityder och uppfattningar 

bland Kuna Yalas fiskare hur åsikter kring resursförvaltning skiljer sig kraftigt främst 

beroende på om besluten påverkar deras huvudsakliga inkomst eller inte. Ett involverande av 



16 
 

lokalsamhället leder inte automatiskt till ett högt deltagande i beslutprocesserna kring 

destinationen utan detta är beroende av samhällets maktrelationer (Blackstock 2005). Även 

Tosun (2006) skriver om hur olika intressegrupper inom lokalsamhället förväntar sig olika 

typer av involvering och deltagande beroende på deras egna mål och intressen. Eric Laws 

(1995) tar det här ännu längre och menar att drivkraften för utveckling så gott som alltid 

kommer från en investerare eller en regering. 

 

Det sista problemområdet Blackstock (2005) presenterar är att aktörer inom turismindustrin 

ofta sammankopplar en högre lokal deltagandegrad med extra kostnader och som utan 

påverkan på vinsten. Detta genom att de ofta stirrar sig blinda på de direkta ekonomiska 

effekterna. Hur mycket lokal involvering som finns på en destination påverkar inte de externa 

påtryckningarna från globalt kapital som vill penetrera destinationen genom anläggande av 

stora komplex och kedjor. Sådana satsningar kan vara svåra att motstå för små destinationer 

som vill expandera och dra in mer intäkter (Blackstock 2005).  

 

Att integrera lokala och inhemska befolkningar i destinationsutvecklingen är en komplex 

process som även skapar etiska frågeställningar. Samtidigt som inhemska samhällen borde ha 

rätten att bestämma över sina egna landområden så saknar de ofta den nödvändiga tekniska 

och administrativa kunskapen för att genomföra detta på ett hållbart vis (Hoehn & Thapa 

2009). Detta är något som även Kuna Yala samhället på San Blasöarna brottas med i sin kamp 

att vara självständiga. 

 

3.3 Tidigare forskning om Kuna Yala 

San Blasöarna har en väldigt unik historia med en urbefolkning som består av indiansamhället 

Kuna Yala. Denna grupp har haft självbestämmanderätt över regionen sedan 1938 (Rawluk & 

Godber 2011., Chernela 2011., Hoehn & Thapa 2009). Denna självbestämmanderätt 

säkerställer att Kuna Yala har full makt över förvaltningen av destinationens naturresurser, 

kultur och ekonomi.  

 

Janet M Chernela (2011) beskriver i sin artikel hur San Blasöarna vuxit fram som en 

ekoturismdestination genom åren och hur de arbetar för att skydda sig själva och sin säregna 

kultur mot externa influenser och investerare. Detta ämne belyses även av Rawluk & Godber 

(2011) då de beskriver hur Kuna Yala har fått anpassa sig och sin inställning till globala 
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influenser som når regionen genom ökad export av kokosnötter och hummer men även genom 

en ökande turismaktivitet i regionen. Några av de åtgärder som tagits under åren för att 

begränsa denna påverkan är att upprätta regelverk för turismverksamheten. Enbart 

turismverksamhet som respekterar, bevarar, värderar och skyddar naturresurserna, miljön och 

den biologiska mångfalden tillåts på destinationen. De ska även iaktta Kuna Yalas socio-

kulturella, politiska och religiösa normer. Alla verksamheter ska utefter dessa grunder 

godkännas av en kongress som sedan tillåter en testperiod där de förbehåller sig rätten att 

återkalla sitt godkännande om riktlinjerna inte efterföljs (Chernela 2011). 

 

Hoehn & Thapa (2009) påvisar hur vi utomstående i allmänhet har fel uppfattning om hur 

samhällen och i synnerhet inhemska samhällen är homogena eller inte. Artikeln undersöker 

hur olika grupper på Kuna Yala förhåller sig till att förvalta deras marina resurser och påvisar 

tydligt motsatsen. Olikheterna i deras sätt att tänka angående förvaltningen av det marina 

grundar sig i olika tankesätt beroende på deras socio-ekonomiska struktur genom de olika 

grupperna. Exploatering av turism och hur stor influens de har från västvärlden är även det 

bidragande orsaker till dess oliktänkande. Istället för att vara att olika grupper inom Kuna 

Yala skiljer sig på grund av rikedom eller utbildning kom Hoehn & Thapa (2009) fram till att 

det i första hand är deras traditionella sätt att leva på som påverkar deras tankesätt. 
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4. Empiri 

Nedan redovisas en sammanställning av den intervju som ägde rum den 12 maj 2014. 

Intervjun genomfördes via Skype och fysiskt närvarande vid intervjutillfället var Adam 

Jacobsson (intervjuare) och Pontus Lindberg (administrator). Informantens namn är Estela 

Jurado och hon befann sig på resebyrån Panama Travel Unlimiteds (PTU) kontor där hon 

arbetar i Panama City vid tidpunkten för intervjun.  

 

4.1 Bakgrund 

Estela Jurado är född och uppväxt i byn Boquete i norra Panama. Hon flyttade till Panama 

City år 2009 för att arbeta och studera och har sedan dess varit bosatt där. Hon började arbeta 

på ett av Panama Citys största hostel som heter ”Mammalena”. Där hade hon lite olika sysslor 

bland annat ta hand om bokningar i receptionen och informera gäster om tillgängliga utflykter 

och sevärdheter. Hon började även studera Turismvetenskap på ett universitet i staden men 

hoppade av efter ett års studier för att resa runt i Europa under en period. År 2011 öppnade 

Mammalena sin egen resebyrå PTU för att lättare dela upp verksamheten mellan boendedelen 

och exkursiondelen. Från februari 2014 är det på denna resebyrå som Estela har arbetat. 

Resebyråns huvudsakliga utbud består av olika paket med exkursioner till San Blasöarna men 

de administrerar även turisttransporter med segelbåtar mellan Panama och Colombia. Estela 

berättar hur de kan erbjuda ett stort spektrum av alternativ beroende på vad gästen vill ha. De 

frågar gästerna hur länge de vill vistas på öarna, vilket sorts boende, vad de har för budget och 

vad de föredrar att göra och kan därefter erbjuda allt från budgetalternativ med camping i tält 

till mer bekväma alternativ med vällagad mat och fint boende. De flesta gästerna stannar i tre 

nätter och föredrar ett mellanting där de slipper övernatta i hyddor med sandgolv och vill 

gärna ha tillgång till riktig toalett. De flesta gäster som besöker öarna är yngre personer som 

ser det som ett äventyr att uppleva livet där ute. Transporten till öarna sker oftast genom en 

ganska obekväm och trång jeepfärd på 3-6 timmar följd av en ännu mer obekväm båttur 

beroende på vädersituationen. Alternativet att flyga ut finns men används sällan då det kostar 

en hel del.  

 

4.2 Ägarstruktur 

När turismföretag ska boka exkursioner till San Blas är det endast Kunafolket de har att göra 

med. Även om San Blas ligger i Panama kan inte ens Panamanerna själva vistas där utan 
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tillstånd från Kunafolket.  De har sina egna lagar och låter inte någon utomstånde flytta till 

öarna. Det är ganska komplicerat att starta ett företag, hyra bil eller skicka över turister till 

öarna. Kunafolket har en kongress där de tar beslut om vilka aktörer som ska få tillstånd att 

bedriva verksamhet på destinationen.  

 

Varje individuell ö har en familj som ägare och eftersom det är så många öar i arkipelagen 

äger vissa familjer flera öar trots att de bara bor på en av dem. Alla familjemedlemmar jobbar 

tillsammans med att sköta om öarna. Det är dock kvinnorna som äger och sköter om öarna till 

största del. De gör så eftersom att när kvinnans familj blir gammal, flyttar de till ön och blir 

omhändertagna av kvinnan. Det anses att männen inte går att lita på för detta. 

 

Estela beskriver hur det i startfasen när resebyrån började erbjuda resor till San Blas var lite 

problematiskt i och med ägarstrukturen på destinationen. Det fanns många alternativ som inte 

är var särskilt organiserade och som var dåliga på att kommunicera när de blev försenade eller 

när det saknades rum eller mat på öarna. Dock har de på senare tid blivit bättre när det gäller 

allt från städning till matkvalitet. De har skärpt sig allt eftersom de lärt sig vad gästerna vill 

ha. När de blir mer professionella blir det också lättare att skicka dit turister.  Ibland är det 

små saker som krånglar och brist i kommunikationen men dessa problem minskar ständigt.  

 

4.3 Lokalsamhällets involvering och samarbeten 

På destinationen drivs allting av det inhemska Kunafolket. All transport redan från Panama 

City med Jeep och sedan vidare med båt, alla boenden, alla guider och restauranger sköts av 

lokalsamhället. De har väldigt bra kockar på öarna som också får väldigt bra respons av 

turisterna. Även inne på Panamas fastland finns det kockar som ursprungligen kommer från 

San Blas. Samarbetet med Kunafolket kan ibland vara problematisk då många äldre inte 

pratar spanska utan ett eget språk men som tidigare förklarat så funkar samarbetet med öarna 

gradvis bättre och det eftersom att ekonomin i arkipelagen till stor del är baserad på turism. 

Förutom turism kommer mycket av inkomsten även från fiske, kokosnötter och olika 

hantverk.  

 

På PTU pratar de sällan med Kunafolk som inte bor på öar som bedriver turism men de har 

ändå märkt av att det finns vissa meningsskillnader angående turismen på öarna, speciellt 

under högtider när det blir väldigt befolkat på öarna. Det blir väldigt smutsigt med sopor på 
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ön, ljudnivån blir för hög och det är framförallt inte bra för korallreven runt öarna. Det värsta 

med denna överbefolkning vid högtider menar Estela, är att korallreven tar skada, de korallrev 

som fanns för tre år sedan är nu borta.  

 

De gör redan nu ett väldigt bra jobb på öarna för att bevara och sköta om naturen och 

ekosystemet. De låter inte någon göra några omfattande byggnationer på öarna och de har 

begränsningar när det gäller fisket av hummer och krabbor. Under månaderna mars till juni är 

det strängt förbjudet och detta för att de populationerna ska hinna återhämta sig. Det vanliga 

fisket är under dessa månader accepterat som resten av året. Utöver detta finns det ett stort 

problem med sopor. De behöver ett bättre system för att ta hand om sophanteringen på öarna 

men de är för stolta och vill inte ta emot hjälp av regeringen. I de större byarna på de mer 

befolkade öarna finns det andra åsikter om hur det ska skötas.  

 

Eftersom PTU oftast är i kontakt med samma personer på öarna har de inte riktigt varit med 

om meningsskillnader mellan familjer. På de större öarna där många bor finns det väggar runt 

deras boenden för att avskärma sig från turisterna som går förbi utanför. Detta görs för att 

skydda det dagliga livet och kulturen på öarna från externa influenser. Ändå märks det här på 

dessa öar att Kunafolket inte klär sig likadant som de gjorde förr i tiden och det finns vissa 

som flyttat in till Panama City och helt glömt bort kulturen och var de härstammar från. 

Ytterligare en åtgärd som tagits dels för att avskärma Kunafolkets vardagliga liv från 

turisternas influenser är att besökarna transporteras ut till små öar under dagarna för att livet 

på de större öarna ska kunna fortgå i lugn och ro. 

 

Kunafolket har inga som helst problem med turister som tar med sig mat eller dryck från 

fastlandet. Alkohol och all möjlig mat tillåts ta med då det är svårt för Kunafolket att få tag 

på. Vissa familjer på öarna erbjuder något att dricka under måltiderna men utöver detta får 

besökarna inget. Det är även generellt sett dyrt på öarna så PTU rekommenderar att ta med 

egna snacks och dryck. Någonting som dock verkligen inte är populärt på öarna är att ha med 

sig alldeles för stora sedlar att försöka betala med. Kunafolket är oroliga för att de stora 

sedlarna kan vara oäkta och har inte något bra system för att kolla upp detta. Falska sedlar är 

ett stort problem även för resebyråns eget hostel inne i Panama City. 
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För att så smidigt som möjligt få ut turister till öarna skulle det underlätta om det gick att ha 

egna bilar på öarna och köra runt dem, men det är svårt att få tillstånd från kongressen. Men 

det hade verkligen gjort allting smidigare och lättare för PTU. 

 

4.4 Turistens perspektiv 

Att det inte är resebyrån själva som är med ute på destinationen och erbjuder servicen gör att 

de inte kan garantera deras gäster till 100 % att allt kommer fungera som planerat. Estela tror 

att om resebyrån själva tilläts sköta flera delar i deras paketerbjudanden skulle servicen 

gentemot besökarna bli markant bättre. Som det ser ut idag har de enbart kontroll över vilken 

ö gästen ska till men vem som tar dem dit, vad de kan göra där och vem som tar hand om dem 

på plats kan de inte kontrollera. Detta gör dock att eftersom Kuna befolkningen tar hand om 

allting på destinationen kommer besökarna närmre lokalbefolkningen och får ta del i deras 

kultur och levnadsmönster vilket ger en förhöjd autentisk upplevelse. En del besökare har gett 

feedback att det vore trevligt om det fanns lite mer aktiviteter att välja på när de vistas på 

öarna. Detta har resebyrån tagit itu med genom att skicka en volontärarbetare till öarna som 

hjälper Kunasamhället genom att visa hur de kan erbjuda saker som fiskeutrustning, kajaker, 

snorkling och bodyboarding. Det kan också vara enkla åtgärder som att arrangera grillkvällar 

och möjlighet att spela volleyboll, fotboll och frisbee på stränderna.   
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen blickar vi tillbaka på det empiriska material som framställts och 

försöker se hur detta förhåller sig till de teorier, modeller och tidigare forskning som skrivits 

om i uppsatsen tredje kapitel. Målet med kapitlet är att behandla och hitta svar på de 

frågeställningar som presenteras i uppsatsens inledning. I kapitlets första del analyseras på 

vilket sätt lokalbefolkningen involveras på San Blasöarna och hur detta påverkar 

destinationen. Här prövas även Arnsteins (1969) modell på San Blas och Kuna Yala. I 

kapitlets andra del diskuteras San Blas utifrån Butlers modell om destinationslivscykeln. 

 

5.1 Lokalsamhällets involverande i destinationsutvecklingsprocessen 

En destination är som beskrivs av Bohlin & Elbe (2007) uppbyggd kring äta, sova, göra och 

resa. Alla dessa delar på destinationen påverkas av den ägarstruktur som råder på öarna. I 

intervjun beskrivs bl.a. hur besökare upplever väldigt obekväma och långa transporter. Detta 

återspeglar även Hoehn & Thapas (2009) genom deras tankar kring hur destinationer inte 

alltid klarar av att upprätthålla en hållbar destination med tillfredställande service till följd av 

en kunskapsbrist inom administration och teknik. I intervjun beskriver Estela hur PTU löst 

detta problem genom att skicka en volontärarbetare till öarna för att möta turisternas önskemål 

och hjälpa till med utvecklingen av destinationen. 

 

Simpson (2008) går igenom ett antal fördelar som lokalsamhällsbaserade turisminitiativ kan 

ha på destinationer som San Blas. Utifrån intervjusvaren kan vi identifiera vissa likheter och 

meningsskillnader. Estela berättar t.ex. hur vissa personer på öarna är så till åldern komna att 

de inte ens pratar spanska utan att de istället endast pratar det inhemska språket. Detta kan då 

ställa till problem gällande samarbetet med Kunafolket. Simpson (2008) beskriver dock detta 

som en socio-kulturell fördel där han menar att lokalsamhällsbaserade turisminitiativ gör att 

området i fråga värnar om platsens sociala och kulturella arv samt språk och dialekter. Vidare 

finns det likheter med hur de båda talar om förvaltningen om naturresurserna på 

destinationen. De har på öarna perioder under året där fiske av hummer och krabbor inte får 

bedrivas samt att de inte tillåter någon att göra några omfattande byggnationer på öarna för att 

inte rubba varken naturen eller ekosystemet. Detta kan kopplas till Simpons (2008) tankar där 

han beskriver hur turismen hjälper till att skapa en medvetenhet hos den lokala omgivningen 

och därmed förbättrar hanteringen av naturresurserna. Dock kan vi även identifiera brister i 
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sophanteringen på destinationen som stödjer Hoehn & Thapas (2009) tidigare nämnda teori 

kring hur en kunskapsbrist bland lokalbefolkningen påverkar dess hållbarhet. 

 

Det vi också kan se är hur den rådande ägarstrukturen med en hög lokal involvering skapar en 

hög grad av sysselsättning inom turismnäringen. Lokalbefolkningen transporterar, guidar, 

lagar mat, erbjuder logi och aktiviteter åt turisterna. Många av dessa jobb skulle förmodligen 

gå till externa aktörer (t.ex. PTU) om det inte vore för lagstiftningen i arkipelagen. När 

lokalbefolkningen kan se vad de tjänar på att ta emot dessa turister och hur de ger ett 

försörjningsalternativ för många skapar det ett positivt socialt förhållande mellan besökarna 

och lokalbefolkningen. Det säkerställer även att pengarna som besökarna tar med till 

destinationen stannar i San Blas utan läckage.  

 

Forskningen beskriver som nämnt ofta lokalsamhällen som en enskild homogen grupp. Detta 

har kritiserats av ett antal forskare däribland (Blackstock 2005., Hoehn & Thapa 2009., Tosun 

2006.) Den information som redovisats om hur lokalsamhället fungerar på San Blasöarna 

stödjer framförallt Tosuns (2006) idéer om att olika åsikter formas inom lokalsamhället 

utefter olika intresseområden och målbilder. Detta syns tydligt i den tidigare forskning som 

presenteras av Hoehn & Thapa (2009) där synen på förvaltningen av fiskebestånden och 

exporten av denna skiljer sig markant bland olika grupper inom samhället. Även i intervjun 

med PTU kan denna teori få stöd där aktörer inom turismindustrin beskrivs ha samma åsikter 

kring hur samhället bör vara utformat medan aktörer med olika intresseområden står med 

andra åsikter.  

 

Sett till Arnsteins (1969) modell om lokalbefolkningens deltagandegrad inom 

samhällsutvecklingen går det att hitta kopplingar till San Blas och dess samhälle. Då 

modellens steg sju, åtta och nio innefattar medborgarmakt i samhället stämmer det överens 

med hur Estela uttrycker sig i intervjun. Hon berättar hur Kunafolket har en kongress där 

vissa speciellt utvalda representanter från de olika öarna tar beslut i olika ärenden om att 

vistas på ön och skicka över turister. Detta ser vi som en hög deltagandegrad av samhällets 

invånare och bör då hamna på steg sju eller åtta i Arnsteins stege. Arnstein beskriver hur 

medborgare i den delen av modellen tillåts bestämma och ges värdefulla positioner som utgör 

en majoritet av de med bestämmanderätt och överensstämmer tydligt med Estelas beskrivning 

av kongressen. 
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5.2 San Blasöarna och destinationslivscykeln 

Det är svårt att se om eller vart San Blasöarna kan befinna sig på Butlers destinationsliscykel. 

Då destinationen inte har uttnyttjat de externa lockelserna med större turistströmmar och 

exponering har de heller inte utsatts för några större problem som exempelvis nedgång. Under 

majoriteten av sin existens som destination har det på öarna fungerat och sett ut på samma sätt 

vilket motbevisar hur det enligt Butler ser ut på en destination i alla fyra steg egentligen. 

Eftersom Butler visar på hur destinationer kommersialliseras redan i första fasen med 

byggnationer av hotell och attraktioner, känns det orelevant att koppla San Blas till denna 

modell. Butler menar tydligt att en destination är under stadig förändring och att förändring 

hela tiden måste ske för att vara lyckad och konkurrenskraftig. Vi delar uppfattningen som 

Svensson et.al.(2012) bygger vidare på gällande att modellen endast är kompatibel med vissa 

destinationer, om ens majoriteten av de som finns. Det enda som modellen och San Blas har 

gemensamt skulle isåfall vara själva stagnationsfasen, vilket präglat destinationen väldigt 

länge utan någon egentlig skada. Estela berättar hur Kunafolket inte vill ha några yttre 

påtryckningar eller att större integrering med företag likt PTU som Estela jobbar för inte 

skulle hjälpa dem på något vis, utan de vill styra allting själva och ha kontroll. Vi ser det som 

att San Blasöarnas unikhet i både styre och i det som finns att uppleva är det som räcker för 

att fungera och inte bli utkonkurrerande på marknaden. Vidare anser vi även att San Blasöarna 

kan anses vara i en konstant form av utvecklingsfas som inte går vidare i modellen p.g.a. alla 

de lagar och begränsningar som hämmar utvecklingen. Svensson et.al. (2012) nämner hur en 

destination för att utvecklas måste vara dynamisk och hela tiden tas i nya uttryck för att stärka 

sig själv, vilken även detta inte går att anamma på San Blas som destination. Dock finns det 

några mål som Keyser (2002) nämner att en destination måste uppfylla inom 

destinationsutveckling. Där kan vi endast se att San Blas upfyller ett mål, vilket handlar om 

naturresurser som vi tidigare nämnt gällande ekosystemet. 

 
 
 
 



25 
 

6. Avslutning 

Det sjätte och sista kapitlet kommer inledningsvis att redogöra för de slutsatser som dragits 

från arbetet med denna uppsats. Efter detta följer ett resonemang kring idéer om vidare 

forskning samt egna reflektioner som uppstått från författarnas sida under arbetets gång.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att se hur lokalsamhället involveras i turismnäringen på 

San Blasöarna och hur detta påverkar destinationens turismutveckling. Under arbetets gång 

har det blivit tydligt för oss att lokalsamhället är involverade i allt som sker på destinationen. 

Detta bekräftas genom att vi placerar San Blas på de övre stegen i Arnsteins (1969) modell 

över medborgarnas deltagandegrad i samhällsutvecklingen. Genom deras unika ägarstruktur 

som blockerar externa aktörer att bedriva verksamhet på destinationen säkerställs en frihet 

och självbestämmanderätt. Detta skapar således ett högt lokalt involverande och har 

därigenom också stor inverkan på hela destinationens utveckling.  

 

Genom detta arbete har vi fastställt att den rådande ägarstrukturen på San Blas har både 

positiva och negativa effekter för destinationen. Problem som kan skönjas med denna struktur 

är att servicegraden på destinationen till och från blir relativt låg. Resebyråer som PTU kan 

inte garantera sina kunder något till 100 % vilket leder till att de förlorar de kunder som vill 

veta exakt vad de betalar för. Många besökare till destinationen har upplevt obekväma 

transporter med lång väntetid och dålig information om vad som händer. Detta tyder på en 

bristande kännedom om administration och kommunikation som hade kunnat åtgärdas genom 

ett ökat samarbete med externa aktörer (Hoehn & Thapa 2009). Det som i stället upplevs 

positivt med den här involveringen är att San Blas upplevs väldigt unikt då besökarna 

kommer i nära kontakt med lokalsamhället och ett hållbart socialt förhållande skapas. De 

restriktioner som finns angående att driva näringsverksamhet och byggnationer gör även att 

San Blas inte överexploateras på samma sätt som på destinationer där externa aktörer fritt 

tillåts investera. Genom dessa regler minskar även läckaget och en större andel av besökarnas 

pengar stannar kvar på destinationen. Detta gör även att destinationen inte passar speciellt väl 

in i Butlers destinationslivscykel då den inte följer den traditionella upp- och nedgångskurvan 

som modellen är uppbyggd kring.  
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Det vi också kan konstatera är att San Blas inte består av ett enskilt homogent samhälle utan 

stödjer Tosuns (2006) teori om hur olika grupperingar främst uppstår beroende på vilken 

huvudsaklig inkomstkälla de har. De som lever på turismnäringen kan ofta ses på som en 

homogen grupp då PTU sällan stött på några meningsskiljaktigheter bland dessa. 

 

 

6.2 Vidare forskning 

Då vi i uppsatsen fastställt att lokalsamhället faktiskt har en stor självbestämmanderätt blir en 

ny fråga att studera i stället vem som bestämmer inom lokalsamhället. En intressant 

infallsvinkel för vidare studier eller eventuell C-uppsats angående detta hade varit en mer 

noggrann utredning kring de beslutsprocesser som rör turismutvecklingen på destinationen. 

Ett utökat empiriskt material med intervjuer från blandade informanter och olika 

samhällsinstanser inom Kuna Yala kan t.ex. studeras utifrån Foucaults teorier om 

maktfördelning.  

 

Något som också framkommit är att allt fler unga Kuna-indianer flyttar in till städer på 

fastlandet p.g.a. studier under några år för att sedan återvända ut till San Blas. Det kan vara 

intressant att i framtiden följa vilka effekter detta får för destinationen med tanke på de 

externa influenser och ny kunskap dessa kommer föra med sig till San Blas. 

 

 

6.3 Egna reflektioner 

Denna uppsats har många gånger testat vår karaktär, främst under det inledande arbetet då 

syftet och frågeställningarna omarbetats fler gånger än våra fingrar kan räkna. Det är detta 

som varit vårt största problem, att hitta en lämplig avgränsning proportionerlig med uppgiften. 

Bara det att navigera genom all den litteratur som finns och sålla ut det relevanta för våra 

frågeställningar visade sig bli mycket arbete. Speciellt med tanke på att vi vid det tillfället inte 

var säkra på vem vår informant skulle bli och hur det empiriska materialet skulle komma att 

se ut. I övrigt har vi upplevt arbetet med denna uppsats mycket intressant och spännande. Det 

har varit givande att få en inblick på en destination som står i stark kontrast till de stora 

massturismdestinationerna som länge dominerat marknaden.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Background 

1. Who are you? What’s your background, education, work etc.?  

2. How long have you been offering excursions to the islands? 

3. What kind of trips do you offer to the San Blas? 

4. What kind of tourists visits the San Blas? Preferences? Budget? 

 

Owner structure 

5. Could you explain the owner structure within the tourism industry at the San Blas? 

6. How does this owner structure affect your collaboration with the destination? Booking 

excursions e.t.c. 

7. Which criteria’s are necessary to fulfill to be allowed to manage a tourism company at the 

San Blas? Kuna, woman, family 

 

Local community and collaboration 

8. In what way can you see the local community being involved in the tourism industry? 

Guide, restaurant, boats, lodging 

9. How do you perceive that the collaboration with the destination works? 

10. How do you perceive that the collaboration within the destination works?  

11. Have you experienced conflicts between groups within the islands about how the tourism 

industry should work?  

12. Do you perceive this involvement of the local community as a possibility or an obstacle in 

your work with the destination? 

 

Tourist’s point of view 

13. In what way does this affect the tourist experience? Authenticity, price, service e.t.c. 

14. What kind of feedback do you usually get from tourists about how the destination works 

with local involvement? 

 


