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Bakgrund  

Den fria rörligheten av arbetskraft inom Europa möjliggör för entreprenörer att starta och 
driva företag var de vill. De som söker en speciell livsstil kan därför välja plats utifrån den 
livsstil som önskas, exempelvis ett liv i solen på Gran Canaria. Så kallade livsstilsentreprenörer 
drivs framförallt av icke ekonomiska motiv (Morrison, 2006) och möjligheten att njuta av livet 
(Peters et al., 2009). En del flyr storstadslivet och ett rutinbaserat arbetsliv (Stone & Stubbs, 
2007). Andra flyttar ut på landet för att få det mindre stressigt. Många av dessa livsstilsentre-
prenörer startar företag inom turismbranschen, som är en bransch med relativt låga mark-
nadsbarriärer och inte alltid krav på utbildning (Ateljevic & Page, 2009). Det viktigaste är att 
företaget ger en tillräcklig inkomst som går att leva på (Burns, 2001). 

Syfte 

Syftet är att belysa situationen för livsstilsentreprenörer verksamma på en turistdestination, i 
det här fallet södra Gran Canaria. Hur ser arbetsmarknaden och marknaden ut? Vilka är deras 
kunder? Hur anpassar de sig till att leva och verka i den kanariska kontexten? 

Metod 

En pilotstudie med fyra livsstilsentreprenörer (barägare, coach, guide och mekaniker) verk-
samma inom turism- och servicebranschen på Gran Canaria genomfördes 2019. I huvudsak 
användes semistrukturerade intervjuer men till viss del även dokumentstudier och obser-
vationer. Intervjuerna tog mellan 60-90 minuter och genomfördes på plats.  

Resultat 

Södra Gran Canaria är i hög grad segregerat när det gäller boende, arbetsmarknad och mark-
nad för varor och tjänster. Vissa bostadsområden har hög grad av lokalt bofasta kanarier, 
medan andra kännetecknas av bostäder för framförallt turister inklusive långtidsboende skan-
dinaver. Den segregerade arbetsmarknaden har serveringspersonal från Colombia och Kuba, 
försäljare från Marocko i läderaffärer, försäljare från Indien i elektronikaffärer samt recep-
tionspersonal på hotellen från Tyskland och England (Domínquez-Mujica et al., 2011). För de 
svenska livsstilsentreprenörerna gäller det att positionera sig på marknaden.  

Tre av livsstilsentreprenörerna vänder sig framförallt till turister och långtidsboende, medan 
coachen till stor del har svenska kunder som får coachning på distans. Barägaren har mestadels 
svenska kunder, men även en del brittiska kunder på sommaren. Mekanikern och guiden har 
framförallt skandinaviska kunder. Genom en tydlig marknadssegmentering: svenska gäster till 
baren, skandinaviska bilägare till verkstaden och gäster som efterfrågar guidade turer på 
norska och svenska, så konkurrerar inte entreprenörerna med lokalt verksamma företag.  



Livsstilsentreprenörerna vill tillhöra det lokala samhället och ser sig inte som turister, då de är 
skrivna och verksamma på Gran Canaria. Viktiga nycklar till integrationen är framförallt 
språket, men även att bo i icke turistiska områden samt att umgås med kanarier. De bor dock 
i den del av Gran Canaria som domineras av turister och deras kunder består till största delen 
av turister och långtidsboende skandinaver. Som livsstilsentreprenörer på Gran Canaria kan 
de därför ses som en mellan-grupp (Gustafson, 2002; Hannonen, 2018), då de varken tillhör 
lokalbefolkningen eller turistgruppen. De verkar dessutom på en marknad som domineras av 
tjänster, från skandinaver till skandinaver. En egen marknad och arbetsmarknad! 
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