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Sammanfattning  
 
Sedan 1980 har begreppet hållbar utveckling använts i miljösammanhang. Hållbar utveckling 
är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Detta skrevs år 1987 i Bruntlandsrapporten, rapporten är 
ett samband mellan ekologiska kriser och de sociala och ekonomiska klyftorna på en global 
nivå. Rapporten handlar om en ekologisk hållbar utvecklig där samhällets produktion och 
konsumtion håller sig inom ramen för vad jordens ekosystem klarar av och syftet med 
uppsatsen är att påvisa de problem som massturism bidrar med och vilka konsekvenser det 
kan få för Thailand utifrån faktorer som: ekonomi, miljö och sociala frågor. 
Frågeställningarna i uppsatsen är: Hur hållbar är utvecklingen av turism längs Thailands 
kuster? Den andra är: Kan ekoturism utvecklingen vara ett alternativ till massturism?  
 
Enligt modellen: en turistplats livscykel kan en destination befinna sig i olika faser. Det kan 
finnas fyra till fem olika faser och en destination kan vara olika länge i vardera steg i cykeln. 
Allt från upptäckt till den tid då destinationen ses som mindre attraktiv och turismen sakta 
avtar. Turistdelegationen beskriver hållbar turism som �en utveckling där ekonomiska, 
ekologiska och kulturella/sociala konsekvenser vägs samman för att uppnå en hållbar turism. 
Dessa områden är beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet�. Modellen för hållbar 
turism innehåller punkter som ekonomi, miljö och sociala frågor. Under de senaste 50 åren i 
Thailand har miljön varit utsatt för mycket slitage och ekosystem längs Thailand kuster har 
skadats. I ett miljöperspektiv ska man bevara den biologiska mångfalden, vara sparsam med 
naturtillgångar och minimera den miljöpåverkan som orsakas av människans aktiviteter. Rese- 
och turistindustrin är delaktiga i den globala miljöförstöringen bland annat för att man 
överutnyttjar naturen. Ekosystem som finns i Thailand är bland annat korallrev och 
mangroveskogar. Människan har bland annat påverkat detta ekosystem genom att utsätta 
reven för störningar så som överfiskning, kust utveckling, föroreningar, okontrollerad turism 
och globala klimatförändringar.  
 
Landets skogsklädda områden har minskat från 70 procent till mindre än 20 procent. 
Människan avverkar mangroveskogen bland annat för att ge plats åt turistanläggningar och för 
att ge turisterna kala sandstränder som turister efterfrågar. Den sociala situationen i Thailand 
är långt ifrån bra. Utvecklingen av ekoturismen är ett bra alternativ för att få turismen att bli 
så hållbar och gynnsam mot miljön som möjligt. Landets nationalparker ses som en viktig del 
av landets ekoturism och landet har stora potentialer för ekoturism. Vid en hållbar utveckling 
bör man även tänka på destinationens bärförmåga. Bärförmåga är den summa av 
turistaktiviteter som en destination tål utan att utsätta destinationen för skada. Thailands 
regerings policy har under senare år varit att utveckla en mer hållbar turism som lägger sin 
tonvikt på samhällets deltagande.  
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1. Bakgrund 
 
Vi har valt att undersöka hur hållbar turismen är i Thailand. Problemet som vi skulle kunna 

ana är att turismen inte är hållbar. Turismen i Thailand ökar ständigt och trots 

tsunamikatastrofen i december 2004 har man inte förlorat mycket turism och resenärerna 

fortsätter att åka dit. Kanske vore det en bra idé att utveckla en hållbar turism där så att 

destinationen inte förlorar sin attraktivitet för turisterna och för att man inte ska slita på 

resurserna för invånarnas eget bästa. På grund av detta ska vi beskriva vad hållbar utveckling 

är och vad hållbar turism är och hur det är och kopplat till Thailand och dess kustområde. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsens syfte är att påvisa de problem som massturism bidrar med och vilka konsekvenser 

det kan får för landet utifrån faktorer som: ekonomi, miljö och sociala frågor. Vi vill förklara 

vad hållbar turism är och vad som är viktigt med en hållbar utveckling för en destination som 

Thailand, där turismen på olika sätt sliter på platsen.  

 

Frågeställningarna är: 

• Hur hållbar är utvecklingen av turism längs Thailands kuster?  

• Kan ekoturism utvecklingen vara ett alternativ till massturism?  

 

1.2 Metod och avgränsning 
 
Den viktigaste teorin som vi kommer att utgå ifrån är: hållbara turismvärden och principer 

(Sustainable tourism values and principles, efter Hall 1998). Vi kommer att utgå ifrån 

modellen hållbara turismvärden och principer som visar sambanden mellan hållbar utveckling 

och turism och det är denna som kommer att ligga till grund för vårt arbete. Modellen visar att 

utvecklingen hållbar turism påverkas av ekonomi, miljö och sociala frågor som integrerar med 

varandra. En annan modell vi kommer att använda oss av är Buttler�s modell en turistplats 

livscykel. Vi kommer även att ha med en modell som heter Ekoturismaktiviteter. Vi kommer 

även att forska i vad ekoturism är och om det kan vara ett bra alternativ att utveckla i 

Thailand. 

 

 

 

 



 2

Eftersom hållbar utveckling och hållbar turism är så stora ämnen kommer vi att avgränsa oss 

till turismen i kustområdet i Thailand och till hållbar utveckling i dessa kustområden. 

Avgränsningen blir även att fokusera på mangroveskog och korallrev i kustområdet runt 

Thailand. 

 

1.3 Källmaterial och källkritik 
 
På Albaeco´s hemsida finns det ett flertal artiklar om miljö som vi kommer att studera.  Vi 

kommer att använda oss av litteratur om turism med fakta kring hållbar turism, turism 

modeller och ekoturism. Vi kommer även att studera vetenskapliga artiklar. Internet sidor som 

varit till hjälp är WTOs, WWFs och Turistdelegationens hemsidor där information om hållbar 

utveckling och ekoturismen vid Thailands kustområde beskrivs.  
 
De böcker och Internet källor som vi har använt oss av känns pålitliga och seriösa. De Internet 

sidor som vi har använt oss av står kända organisationer för. Den enda kritik vi har mot en av 

Internet sidorna är turistdelegationens hemsida. Turistdelegationen har tyvärr lagts ner så 

dessa sidor existerar inte i dagsläget. När det gäller källorna för hållbar utveckling och hållbar 

turism har det inte varit några problem att hitta fakta då det finns mängder av litteratur om 

detta. Det har varit svårare att finna information om hur situationen är i Thailand särskilt när 

det gäller den sociala delen då informationen är begränsad.  

 

1.4 Disposition 
 
Först kommer vi att beskriva en teori för att ge en bild av vad det är som arbetet handlar om.  

Sedan kommer en förklaring på vad hållbar utveckling är och begreppet turism tas upp och 

vad hållbar turism är. Utifrån teorins hållbara turismvärderingar och principer kommer sedan 

olika kapitel om ekonomi, miljö och sociala frågor kopplade till turism. Därefter undersöks 

om ekoturism är en alternativ turism i Thailand. Vi kommer även beskriva vad ekoturism är 

med modeller som hjälper till att förklara ekoturismen. I slutet av uppsatsen analyseras och 

diskuteras arbetet.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 
Planeringen av turism sker i olika former till exempel så sker en utveckling av att 

infrastrukturen förbättras, landet och dess resurser utnyttjas, det sker en organisering, 

mänskliga resurser behövs och det sker en marknadsföring av området.1 Enligt Michael Hall 

är planeringen av turismen en kombination av ekonomi, sociala frågor och miljö, dessa 

påverkar vilken riktning som turismutvecklingen sker i.2 Modellen (fig. 1) hållbara 

turismvärderingar och principer3 visar att ekonomi, miljö och sociala mål ska integreras med 

varandra för att nå en hållbar turism utveckling.4  

 
Figur 1: Hållbara turism värderingar och principer (Källa: C Michael Hall 1998) 

                                                
1 Hall, C M. 1998, s. 12 
2 Hall, C M. 1998, s. 15 
3 Hall, C M. 1998, s. 14 
4 Hall, C M. 1998, s. 24 
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3. Hållbar utveckling 
 
Begreppet hållbar utveckling har använts i miljösammanhang åtminstone sedan 1980.5 

Hållbar utveckling är en överbyggande princip där �Hållbar utveckling är en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov�.6 Detta skrevs 1987 i Bruntlandsrapporten och rapporten är ett 

samband mellan ekologiska kriser och de sociala och ekonomiska klyftorna på en global 

nivå.7 Rapporten handlar både om en ekologisk hållbar utvecklig där samhällets produktion 

och konsumtion håller sig inom ramen för vad jordens ekosystem klarar av.8  Den sociala 

utvecklingen handlar om att kunna säkra och garantera grundläggande mänskliga behov och 

säkerställande av många önskningar in i ett gott och anständigt liv.9 Den ekonomiska 

utvecklingen inriktar sig mot att förändra den globala ekonomiska tillväxten.10  

 

I modellen (fig. 1), hållbara turismvärden och principer, finns tre dimensioner dessa är den 

ekonomiska dimensionen, miljö dimensionen och en social dimension. Mera definierade 

detaljer på hållbar utveckling är att välbefinnande inte minskar och att naturkapitalet inte 

minskar över tiden. Hållbar utveckling är även att sköta resurser så att en hållbar avkastning 

av varor och tjänster upprätthålls och att upprätthålla de sociala-ekologiska systemens 

resiliens (förklaring se sida 10) över tiden och även skapa konsensus och kunskap.11 Lars 

Aronsson menar att man bara kan se på hållbar utveckling på två sätt det ena är att ekosystem 

och arter har ett värde och får leva på sina villkor och det andra är att det primära är 

människans överlevnad.12 Människan utnyttjar en allt större del av jordens naturresurser och 

detta visar sig i stressade ekosystem och flera naturresurs- och miljöproblem. För att nå en 

hållbar utveckling behöver människan och dess samhälle hålla sig inom de gränser som 

naturen sätter. 13 

 

 

                                                
5 Jagers, S. C.2005, s. 10 
6 Corell, E. och Söderberg H. 2005, s. 11 
7 Corell, E. och Söderberg H. 2005, s. 11 
8 Jagers, S. C. 2005, s. 15 
9 Jagers, S. C. 2005, s. 13 
10 Jagers, S. C. 2005, s. 14 
11 Söderqvist, T. Hammer, M. & Gren, I. 2004, s. 94-97 
12 Aronsson, L. 2000, s. 33 
13 Söderqvist, T. Hammer, M. & Gren, I 2004, s. 46-47 
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4. Hållbar turism  
 
Enligt Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Tourism 

Organisation (WTO) och EUs statistiska organ Eurostat är turism �människors aktiviteter när 

de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 

affärer, fritid eller andra syften�.14 Ett annat sätt att definiera turism är enligt 

Turistdelegationen �turism innebär att en person förflyttar sin konsumtion till ett annat 

område, stad eller land än där han eller hon vanligen vistas. Det gäller både i tjänsten och på 

fritiden�.15 Turismen började utvecklas i en större utsträckning på 1950-talet. År 1950 till år 

1999 ökade turismen från 25 miljoner till 664 miljoner resenärer totalt globalt.16 Ekonomiska, 

sociala, demografiska, teknologiska och politiska krafter så kallade push faktorer påverkade 

aktiviteter såsom turism. Push faktorerna fick folk att resa bort från sina hemtrakter.17 

 

Turistdelegationen beskriver hållbar turism som �en utveckling där ekonomiska, ekologiska 

och kulturella/sociala konsekvenser vägs samman för att uppnå en hållbar turism. Områdena 

är beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet�.18 World Travel and Tourism Council 

har lagt fram principer för hållbar turism utveckling. Dessa principer är att resande och turism 

ska assistera människor och leda dem till friska och produktiva liv i harmoni med naturen och 

bidra till miljövård och skydda och återupprätta jordens ekosystem. Nationer ska samarbeta 

för att gynna ett öppet ekosystem, där internationell handel, resande och turismservice kan ta 

plats på en hållbar basis vilket innebär att resande och turism ska baseras på ett hållbart 

mönster av produktion och konsumtion.  

 

En annan princip är att turism, fred, utveckling och miljöskydd är beroende av varandra och 

att miljöskydd ska inrätta och integrera delar av turismutvecklingsprocessen. 

Turismutvecklingsproblem ska hanteras med engagemang av oroade stadsbor, med 

planeringsbeslut som blivit beslutade på en lokal nivå och nationen ska varna varandra om 

naturkatastrofer som kan påverka turister och turist områden. Resande och turism ska använda 

sig av kapacitet till att skapa arbetstillfällen för kvinnor och det inhemska folket i så stor  

 

                                                
14 Turistdelegationen, 1998. s. 14 
15 Turistdelegationen, 1998. s. 14 
16 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 68 
17 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 87 
18 Turistdelegationen, hemsida, 2005. Perspektiv på hållbart turistiskt företagande s. 5 
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utsträckning som möjligt och turismutveckling ska värdesätta och stötta identiteten, kulturen 

och intressen som det inhemska folket har. Protektionism i handel, resande och turismservice 

ska bli stoppad och omvänd och internationella lagar som skyddar miljön ska respekteras av 

resenärer och turismindustrin.19 

 

5. Ekonomi 
 
Enligt modellen för hållbar turism ska man i ett ekonomiskt perspektiv se till att ha 

ekonomiska fördelar för lokala och andra markägare, ha en ekonomisk genomförbar industri 

och ekonomiska genomförbara affärer.20 Michael Hall menar att turismen skall ligga på 

samma nivå som andra industrier och att man ska använda turismen till att skapa flera 

arbetstillfällen, förbättra samarbete med andra länder och bygga på den regionala 

utvecklingen.21 Enligt Turistdelegationen ska en ekonomisk hållbarhet �främja en rättvis 

fördelning av inkomster och ekonomisk tillväxt mellan länder, regioner och människor�.22   

 

Det positiva med turism är att det skapar arbetstillfällen och inkomster i områden där annan 

industriell verksamhet är liten. Turismen skapar även nya marknader för lokala produkter och 

småindustrier. Detta kan exempelvis uppmuntra de som har varit helt beroende av fiske eller 

lantbruk att finna andra alternativa intäkter i turistnäringen och genom detta öka sin inkomst. 

Det negativa inom turismnäringen är att arbeten är säsongsberoende, att det inte finns 

garantier till framtida anställningar och att det ofta är låga löner inom turism näringen. Om 

utländska ägare och extern arbetskraft lämnar regionen kan turistinkomsterna försvinna 

beroende på om turisterna stannar kvar på destinationen eller om de är inhemska turister eller 

ej. Detta gör att ekonomiska läckage ökar om de produkter som erbjuds turisterna eller som de 

efterfrågar inte produceras lokalt. Även om en destination blir attraktiv kan det vara negativt 

för ortsbefolkningen eftersom priserna stiger så att befolkningen i området inte kan köpa mark 

eller bo kvar i området. 23  

 

                                                
19 Copper, C. 1998, s. 109 
20 Hall, C M. 2000, s. 14 
21 Hall, C M. 2000, s. 22 
22 Turistdelegationen, hemsida, 2005. Perspektiv på hållbart turistiskt företagande, s.5 
23 Turistdelegationen, hemsida, 2005. Perspektiv på hållbart turistiskt företagande s. 4 
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En produkt har en livslängd och idag har man insett att även en turistort har en livslängd, om 

än något längre än en produkt. Följande figur (fig. 2) har skapats för att visa hur turistortens 

livslängd ser ut.24 

 
 

Figur 2: En turistplats livscykel (Källa: Modifierad efter Butler 1980) 

 

En turistorts utveckling kan delas in i 4-5 olika faser och en destination kan vara olika länge i 

vardera steg i cykeln.25 I den första fasen upptäcks destinationen eller landet av äventyrare 

och de allra första resenärerna. I denna fas tar platsen inte mycket stryk och besökarna bor på 

de villkor som finns sedan tidigare. Det saknas även tillgång till destinationen och till 

faciliteter. Under fas två börjar en större tillströmning av turister till platsen, främst är det 

backpackers som reser hit men även de första charterturerna går till området. Under denna fas 

börjar platsen sakta anpassas för större turistmängder, hotell byggs och näringslivet anpassar  

                                                
24 Copper, C. 1998, s. 114 
25 Cooper, C. 1998, s. 114 
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sig. I denna fas involveras lokala kommuner för att bestämma om de vill uppmuntra till turism 

och i så fall vilken skala av turism de föredrar. Under fas tre kommer den stora chartervågen 

till platsen och stora hotell byggs. Denna fas är kritisk eftersom det sker stora förändringar i 

landskapets utformning. Då kan problem uppstå så som överbelastning och försämring av 

faciliteter. Enligt modellen kan man se att redan i fas tre så har destinationen mer eller mindre 

redan stigit över gränsen för bärförmågan (förklaring se sidan 22). Under fjärde fasen planar 

turistvågen ut och stabiliseras vid en nivå.  En turistort som genomgått dessa faser når till sist 

fram till den allra sista fasen då marknaden börjar mättas och kan inte ta emot fler turister. 

Under denna femte och sista fas når platsen en kritisk punkt då antalet turister sakta minskar. 

Destinationer i detta stadium har ofta miljö, sociala och ekonomiska problem. När detta sker 

ställs platsen inför en rad alternativ. Antingen så stagnerar destinationen och det blir inte 

längre modernt att åka till denna destination för turister längre. Till exempel kan befolkningen 

som anpassat sig till och är beroende av en massturism påverkas eftersom de inte längre kan 

försörja sig på turismen på samma sätt. I den sista fasen kan även en destination söka efter en 

möjlig �pånyttfödelse�, man försöker då profilerar sig för en ny marknad eller utveckla en ny 

produkt. Destinationen kan även gå nedåt i fas fem och dö ut.26  

 

5.1 Turismen i Thailand 
 
1960 när Tourism Organization Thailand (TOT) började sitt arbete med att göra Thailand till 

en turistdestination hade landet mindre än 100 000 besökare varje år.27 År 1988 besöktes 

landet av 4,2 miljoner turister och år 1993 av 5,8 miljoner turister.28 Detta kan man jämföra 

med Sverige som år 1993 tog emot cirka 1 miljon turister.29 I år, 2005, beräknar Thailand att 

ta emot någonstans mellan 12 och 13 miljoner besökare under turistsäsongen. Dessa besökare 

bidrar till 6,4 procent av landets BNP vilket motsvarar ungefär 80-90 miljarder kronor om 

året.30 Detta kan också jämföras med Sverige där motsvarande turism drar in 17 miljarder 

kronor och i Sverige motsvarar turistindustrin ungefär 0,4 procent av BNP.31 I takt med att 

hotell- och turistanläggningar i Thailand byggs upp igen efter tsunamikatastrofen 2004 

kommer västerlänningar att återvända.32 Enligt Travel News säljer de stora researrangörerna 

                                                
26 Cooper, C. 1998, s. 115-116 
27 Alex Da Silva 2002, KCC Student Journals 
28 Nationalencyklopedin band 18, 1992, s. 215 
29 Nationalencyklopedin band 18, 1992, s. 215 
30 Jinks, B. och  Lo, B. 2005 
31 Turistdelegationen, hemsida, 2005 
32 Travel News 050103.14.14 
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runt 10 % fler sommarcharterresor 2005 än samma period förra året 2004.33 Enligt Tickets 

årliga sammanställning över olika resor de förmedlat är Phuket och Krabi i Thailand de mest 

efterfrågade resmålen inför vintern 2005.34  

 

6. Miljö 
 
Enligt modellen hållbar turism ska man i ett miljöperspektiv behålla eller expandera arternas 

mångfald, se fördelen av resurserna, ha en minimal resursnedbrytning, godkännande av 

resursvärde, få ihop tillgång och efterfrågan och även anpassa design och intergenerations 

rättvisor. Rese- och turistindustrin är delaktig i den globala miljöförstöringen och människor 

nöjer sig idag inte med den avkastning jordens resurser ger utan överutnyttjar naturen.35 

Enligt Turistdelegationen är en miljömässig hållbarhet �ett bevarande av den biologiska 

mångfalden, vara sparsam med våra naturtillgångar samt minimera den miljöpåverkan som 

orsakas av mänsklig aktivitet�.36 Världsnaturfonden har lagt fram mål till en miljöanpassad 

turism och de har lagt fram tio budord för att nå en miljöanpassad turism. Dessa budord är att 

använda resurserna på ett uthålligt sätt, att minska överkonsumtion och föroreningar, att 

bevara mångfalden och att integrera turismen i lokal och nationell planering. De sista 

budorden är att gynna de lokala ekonomierna, att samarbeta med lokalbefolkningen, att 

rådgöra med alla intressegrupper, att utbilda personalen och att marknadsföra turismen på ett 

ansvarsfullt sätt och även att genomföra och följa upp undersökningar. 

 

Miljön har tagit emot mycket slitage det senaste 50 åren i Thailand. Landets skogsklädda 

områden har minskat från 70 procent till mindre än 20 procent och djurarter har förlorat sin 

naturliga miljö. Miljömedvetenheten ökar i Thailand och åtgärder behövs för att bevara 

landets rika natur.37 I Thailand finns det 80 nationalparker, man har cirka 120 områden där det 

är jaktförbud, det finns även 1200 skogsreservat och 60 botaniska trädgårdar. Alla dessa 

täcker cirka 13% av Thailands yta, vilket gör landet till ett av världens främsta länder när det 

gäller naturskydd.38 

 

                                                
33 Travel News 050502.09.06 
34 Travel News 050920.09.10 
35 Turistdelegationen, 1998, s. 18 
36 Turistdelegationen, hemsida, 2005. Perspektiv på hållbart turistiskt företagande s. 5 
37 Thailand Första klass reseguider, 2000, s. 19 
38 Stalvik, hemsida, 2005 
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Det positiva med turistnäringen i Thailand är att miljömedvetenheten ökar och ger argument 

för att skydda naturområden. Turismens inkomster skapar även möjligheter att bevara hotade 

arter och förbättra miljön. Det negativa med turismen är att områdens flora och fauna 

förändras. Även konsumtion av naturresurser ökar och i och med resande så ökar föroreningar 

i luften.39 Människan och samhällsutvecklingen sker inte oberoende av naturen. Människan 

skapar ekologiska förändringar så som ozonlageruttunning, artutrotning och förhöjd 

växthuseffekt som kan leda till globala klimat förändringar.40  

 

6.1 Ekosystem 

Ett ekosystem innehåller allt levande och dess livsmiljö inom ett område.41 Det är en bit natur 

med växter, djur, mikroorganismer, vatten, vind, mineraler med mera.  Ett ekosystem kan 

bestå av både land, vatten och luft. Ett ekosystem producerar förnybara produkter för 

människan såsom fisk, grödor och dricksvatten men även icke förnybara varor som vi 

människor behöver och det är till exempel råolja. Ekosystem underhåller också samhället med 

ekologiska tjänster, tjänster som de naturliga kretsloppen av kväve, fosfor, och vatten, att 

omvandla koldioxid till syre, pollinering osv.42 De flesta ekosystem är oskarpt avgränsade och 

dess storlek varierar stort.43 Ekosystemen bidrar även till att upprätthålla den biologiska 

mångfalden som är en viktig tjänst där man har förmåga att ha olika typer av organismer 

eftersom de fyller olika funktioner i ekosystemet, i både tid och rum.44 Klimat faktorer, 

markförhållanden, eld och mänskliga ingrepp kan inverka på ekosystemets struktur.45 

 

Ett ekosystem kan vara resilient och med det menas att ett ekosystem har en god förmåga att 

hantera störningar både naturliga och mänskliga.46 Resiliensen kan vara att klara av störningar 

så som stormar, bränder och föroreningar utan att övergå till ett annat tillstånd. Ett ekosystem 

som har förlorat sin resiliens är sårbart för störningar som det tidigare kunde absorbera. Till 

exempel kan ett korallrev som förlorat sin resiliens blir övervuxet av alger om fiskarna som 

betar på korallen försvinner, att fiskarna försvinner kan bland annat bero på överfiskning. En 

stark resiliens behövs för att möta globala förändringar i många ekosystem där människan har  

                                                
39 Turistdelegationen, hemsida, 2005. Perspektiv på hållbart turistiskt företagande s. 4 
40 Öckerman, A. 2005, s. 9 
41 Nationalencyklopedin band 5, 1992, s. 353 
42 Hård af Segerstad, L, Böttiger, K Bille och Holmlund, C. 2000. Ekosystemet 
43 Nationalencyklopedin band 5, 1992, s. 353 
44 Hård af Segerstad, L, Böttiger, K Bille och Holmlund, C. 2000. Ekosystemet 
45 Nationalencyklopedin band 5, 1992 s. 353 
46 Hård af Segerstad, L, Böttiger, K Bille och Holmlund, C. 2000. Ekosystemet 
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förändrat naturen och försvagat resiliensen i många ekosystem. Tillexempel har man skövlat 

mangroveskog och kustekosystem som tidigare skyddat samhällen vid kusterna från bland 

annat stormar. 47 

 

Jordens arter och den livsmiljö som alla arter lever i fungerar i olika kretslopp och producerar 

där bland annat livsnödvändiga nyttor för oss. Dessa nyttigheter kallas för 

ekosystemtjänster.48 Ekosystemtjänster kan definieras som �de funktioner och processer 

genom vilka ekologiska system och deras ingående arter upprätthåller mänskligt liv och 

välfärd�.49 Dessa tjänster kan bland annat vara att skydda oss mot UV strålning, reglera lokalt 

och globalt klimat, tjänsterna kan även ge underlag för jordbruk, rekreation och turism.50 

Ekosystemtjänster producerar även syre, vatten och mat vilket är nödvändigt för vår 

överlevnad.51  Ett exempel på en ekosystemtjänst kan vara ett havs- och kustekosystem, detta 

system producerar alger, fisk och skaldjur men ger även föda till fåglar och landbaserade 

däggdjur. Ekosystemet bidrar även till transportleder, rekreation och turism. En annan 

ekosystemtjänst kan vara våtmarker inklusive mangroveskogar, denna tjänst ger ett 

erosionsskydd, fungerar som vattenrenare och även som lek- och uppväxtområde för många 

arter. 52 

 

År 2004 var det ett stort jordskalv ute i Indiska Oceanen och detta jordskalv bidrog till att 

skapa en tsunami. I tsunami katastrofen den 26:e December år 2004 omkom 300 000 

människor och den materiella förstörelsen var enorm och det redan hotade ekosystemet 

skadades. Skövlingen av mangroveskogar och korallreven har förvärrat effekterna av 

tsunamikatastrofen eftersom att dessa platser tidigare fungerat som sköld och buffertzoner. De 

platser som till exempel Indien, Burma, Maldiverna som har kvar sina korallrev och 

mangroveskogar har klarat sig bättre när tsunamin nådde landområden än de platser som i till 

exempel Thailand där man har skövlat nästan hälften av mangroveskogen och byggt hotell 

och räkodlingar. Därför bör man planera framtidens turism och fiske satsningar så att de 

kustnära vegetationen skyddas.53 

 

                                                
47 Holmlund, C. 2001. Bygga resiliens � behövs det?  
48 Böttiger, K Bille och Hård af Segerstad, L. 2000, Ekosystemtjänster 
49 Söderqvist, T. Hammer, M. & Gren, I. 2004, 2004, s. 45   
50 Böttiger, K Bille och Hård af Segerstad, L. 2000, Ekosystemtjänster 
51 Böttiger, K Bille och Hård af Segerstad, L. 2000, Ekosystemtjänster 
52 Söderqvist, T. Hammer, M. & Gren, I. 2004, s. 46 
53 WWF, hemsida, 2005 
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6.2 Thailands kustområde 

I de tropiska kustområdena är kusten en mosaik av mangroveskog, sjögräs och korallrevs 

ekosystem.54 I Thailand finns det mangroveskog vid kustområdet55 och en bit utanför kusten 

finns det korallrev (se figur 3).56  

 

Eftersom det finns många olika ekosystem runt Thailands kuster har vi valt att skriva om 

korallrev och mangroveskog och visa vad de betyder för kustzonen samt vilka 

ekosystemtjänster de bidrar med. Bilden nedan visar vart dessa ekosystem finns (Fig. 3).57 

 

 
Fig. 3: Korallrevens och mangroveskogens utbredning i Sydostasien     
Rött: korallrev, grönt: mangroveskog  
(Källa: World Conservation Monitoring Center (WCMC), 1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Moberg, F. och Rönnbäck, P. 2001, s. 23 
55 Nationalencyklopedin band 18, 1992, s. 214 
56 World Conservation Monitoring Center (WCMC), hemsida, 1997 
57 World Conservation Monitoring Center (WCMC), hemsida, 1997 
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6.2.1 Korallrev 
 
Korallrev tillhör världens mest produktiva och artrika ekosystem.58 Det är ett marint 

ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggt av skelett av framförallt 

stenkoraller men även andra marina organismer.59 Korallreven förser bland annat 

lokalbefolkningar med mat, de skyddar kuster från nötande vågor, de lockar till sig turister 

samt förser läkemedelsindustrin med råmaterial till mediciner.60 Korallrev har flest arter av 

fiskar jämfört med andra ekosystem och 10% av all fisk totalt sett fångas vid korallrev.61  Mer 

än 100 länder har kustlinjer med korallrev.62 Några av jordens mest olikartade korallrev finns 

i Thailand och dessa finns bland annat längs Andamankusten från Ranong till Phuket.63 Under 

de senaste årtionden har människan påverkat korallreven bland annat genom att utsätta reven 

för nya störningsmönster men även genom att störa deras förmåga att hantera störningar.64 

Nästan 60% av världens korallrev är hotade av överfiskning, kustutveckling och andra 

mänskliga aktiviteter.65  Bland annat bidrar människan med att förstöra korallreven genom ett 

intensivt jordbruk, urbanisering, föroreningar, destruktiva fiskemetoder, okontrollerad turism, 

nya sjukdomar och globala klimatförändringar.66  

 

Korallblekning är ett exempel på onormala förhållanden i korallreven. Färgen på korallerna 

försvinner och detta kan bero på temperaturhöjningar under längre perioder.67 Blekningen har 

blivit vanligare troligtvis på grund av den globala uppvärmningen som är orsakad av 

människans ökande användning av fossila bränslen. Även stormar har blivit allt vanligare på 

grund av den globala uppvärmningen menar forskare och stormar är något som korallreven 

alltid har fått stå ut med och anpassats till. Däremot verkar dagens stormar komma oftare 

vilket gör att den tiden som korallreven behöver för återhämtning förkortas. Även överfiskade 

områden leder till brist på betande fisk och detta gör att reven blir överväxta med alger och att 

reven återhämtar sig sämre efter att ha drabbats av blekning.68 Även ett ökat flöde av 

lerhaltigt sötvatten förs till kusterna med floderna och detta påverkat reven mer och mer, detta 

beror på att de kustnära mangroveskogarna som har en förmåga att bromsa och binda det 
                                                
58 Moberg, F. 2003. Fiskestopp och minskade koldioxidutsläpp krävs för att rädda korallreven 
59 Nationalencyklopedin band 11, 1992, s. 318 
60 Moberg, F. 2003. Fiskestopp och minskade koldioxidutsläpp krävs för att rädda korallreven 
61 Moberg, F. och Rönnbäck, P. 2001, s.4 
62 Moberg, F. och Folke, C. 1999. s. 216 
63 Panda, hemsida, 2005 
64 Nyström, M och Moberg, F. 2000. Överlever korallreven människan? 
65 Moberg, F. och Rönnbäck, P. 2001. s.2  
66 Moberg, F. och Folke, C. 1999. s.216 
67 Nationalencyklopedin band 11, 1992, s. 318 
68 Moberg, F. 2003. Fiskestopp och minskade koldioxidutsläpp krävs för att rädda korallreven 
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lerhaltiga vattnet har skövlats. Utsläpp av syntetiska bekämpningsmedel från jordbruk skapar 

också stora problem eftersom reven inte är anpassade till dessa störningar.69 Dessutom 

innebär förstörda korallrev att inkomsterna från turismen minskar och att andra viktiga 

ekologiska tjänster går förlorade. Revens förmåga av att hantera störningar är också beroende 

av omkringliggande system såsom tillexempel mangroveskogar.70  

Därför bör man även undvika exploatering i känsliga områden och bygga barriärzoner. Mellan 

två till tio procent av korallreven som låg i tsunami katastrofområdet i Thailand har brutits 

ned och täckts med rester av byggmaterial, sediment och slam. När det sker en sedimentering 

dör ofta korallerna eftersom de blir täckta av näringsrikt material som kväver dem. Det 

kommer därför att ta lång tid för korallreven att återhämta sig.71 Idag är det väldigt viktigt att 

skydda korallreven som blev förstörda av tsunamin 2004.72 

 

6.2.2 Mangroveskog 
 
Mangroveskog kallas de områden som befinner sig i gränslandet i tidvattenområdet vid de 

tropiska- och subtropiska kusterna.73 Mangroveskog är en av världens mest artrika biotoper 

både vad det gäller djur och växter och det är även ett väldigt produktivt ekosystem.74 

Ekosystemet är mycket känsligt och i stort behov av skyddsåtgärder.75 Mangroveekosystem 

täcker en area av 181 000 km² och det finns i mer än 100 länder. Mangroveskogarna täckte 

75% av de tropiska kusterna tidigare men idag finns det bara kvar 25% längs världens 

kuster.76 I Thailand skövlades 50% av all mangroveskog mellan år 1975-1991 bland annat på 

grund av räkodlingar.77 Enligt organisationen Panda har man bestämt att restaurera 

mangroveskogar i Thailand. 78 

 

Ur mangroveskogarna kan man få olika produkter så som till exempel trä, alkohol, fisk och 

skaldjur, honung, socker, olja för matlagning, klister, färgämnen, syntetiska fibrer och 

mediciner.79 Mangroveskogen fungerar även som skydd mot översvämning, orkaner, det 

minskar även erosionen av kustlinjen. Skogen påverkar även det lokala och globala klimatet. 
                                                
69 Nyström, M och Moberg, F. 2000. Överlever korallreven människan? 
70 Nyström, M och Moberg, F. 2000. Överlever korallreven människan? 
71 WWF, hemsida, 2005 
72 Panda, hemsida, 2005 
73 Nationalencyklopedin band 13, 1992, s. 44 
74 Hamnö, A. och Petterson, Å., 2002, s.4 
75 Nationalencyklopedin band 13, 1992, s. 44 
76 Moberg, F. och Rönnbäck, P. 2001, s. 5 
77 MobergRönnbäck, P. 2001, s. 5 
78 Panda, hemsida 2005 
79 Rönnbäck, P. 2001, s, 236 



 15

Området är även ett viktigt levebröd för människor och det bidrar även till rekreation och till 

turism.80 En stigande belastning för mangroveskogen är att den ökande turistnäringen i 

kustområdena för med sig en stigande belastning för mangroveskogen och det är ett problem 

att man har huggit ned mangroveskogen för att ge plats åt turistanläggningar och kala 

sandstränder som turisterna vill ha i Thailand.81 

 

En av anledningarna till att mangroveskogarna fyller en så viktig funktion är att de fungerar 

som barnkammare för många fisk- och skaldjursarter.82 På grund av att det är lugnare vatten 

så är det inte så vanligt med större fiskar som utgör ett hot för yngel och detta gör att de spelar 

en avgörande roll för världens fiskreproduktion. Förutom alla dessa arter som är direkt 

beroende finns det naturligtvis många som är indirekt beroende, däribland vi människor och 

speciellt för invånarna längst kusterna i Thailand.83 

  

Korallreven är även beroende av mangroveskogarna som vi tidigare nämnt, eftersom 

mangroveskogarna förhindrar de sediment som kommer ifrån land att nå korallreven. 

Mangroveskogarna tar även upp näringsriktvatten som korallreven är känsliga för, detta 

näringsrika vatten kommer bland annat ifrån jordbruk och räkodlingar.84 
 

De huvudsakliga problemen idag beror på en allt intensivare fisk- och räkodling samt 

avverkning av skog och förorening av havsvattnet. Detta leder till att nivåerna av de naturligt 

förekommande fiskbestånden minskar och en ökande erosion av kusten. En följdverkan av 

detta blir minskade fångster för lokalbefolkningen.85 Produktiviteten och hållbarheten hos 

räkodlingar är direkt beroende av mangroveskogen, ändå huggs skogen ned för att ge 

utrymme för räkodlingar. Livslängden hos en räkodling ligger på mellan 5-10 år och i 

Thailand är 70% av tidigare produktiva dammar övergivna och dessa områden kan inte längre 

försörja lokalbefolkningen.86  

 

 
 
 
                                                
80 Rönnbäck, P. 2001, s, 236 
81 Svt, 2005, Skogsskövling förvärrade katastrofen 
82 Hamnö, A. och Petterson, Å. 2002, s. 3 
83 Hamnö, A. och Petterson, Å. 2002, s. 3 
84 Hamnö, A. och Petterson, Å. 2002, s. 4 
85 Hamnö, A. och Petterson, Å. 2002, s 6 
86 Rönnbäck, P. och Böttiger, K Bille. 1999, Räkodling som gräver sin egen grav 
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7. Sociala frågor 
 
I modellen (fig. 1) hållbara turismvärderingar och principer nämns viktiga sociala mål. Dessa 

mål är viktiga för den sociala situationen för att nå en hållbar turism. Mål i denna figur är att 

se samhällets fördelar, få fram ett deltagande, nå en bra samhällsplanering, att människorna 

ska ha en så bra hälsa som möjligt, att så många människor som möjligt har en sysselsättning 

och att besökarna är nöjda. Den sociala situationen i Thailand är långt ifrån så bra som vi 

kanske tror. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen så känner sig många fattiga människor i 

Thailand drabbade av den ekonomiska och industriella utvecklingen. Många känner sig 

överkörda av Thailands myndighet och regeringen för att de inte får tillräckligt med 

information och för att de sällan får va med i beslutsprocessen kring utvecklingsprojekten. 

Människorna på landsbygden och längst kusterna har fått offra marker, vatten och skogar för 

en utveckling som i första hand gynnat andra aktörer.87 Befolknings mängden i Thailand är 65 

444 371 invånare. 75% är Thailändare, 14% är Kineser och 11% kommer från andra 

folkgrupper. De förekommande språken i Thailand är thailändska och engelska som är ett 

andra språk för eliten. Det kan även förekomma etniska och regionala dialekter. 88 

 

AIDS kan ha inverkan på att landet har sämre utveckling, högre spädbarns dödlighet, 

minskade population och tillväxt antal. Men det kan även bli ojämnheter i ålders- och 

könsgrupper. Sedan 1993 har man noterat ett mönster av AIDS epidemins inflytande på 

befolknings mängden. Det är den fattiga gruppen som drabbas mest. Medelåldern i Thailand 

är 30,11 år för män och 31.66 för kvinnor. Befolkningsökningen som mättes år 2005 låg på 

0.87%. Den genomsnittliga kvinnan föder ca 1,88 barn.89 I Sverige år 2004 låg fruktsamhet på 

1,75 barn per kvinna.90 Risken att få smittsamma sjukdomar som förekommer i Thailand är 

ganska stor i jämförelse med USA. Risken för turister att bli smittade av någon av 

sjukdomarna varierar på vart man befinner sig lokalt, anledningen till resan, typ av aktiviteter 

man gör, årstid och andra faktorer. Sjukdomarna som förekommer kommer från vatten och 

mat och är bakteriell diarré och hepatit A och från kontakt med vatten leptospirosis. 

Sjukdomar som smittar med smittspridande insekter är dengue feber och malaria. Sjukdomar 

som förekommer vid kontakt med djur är rabies. Befolkningsgruppen som är 15 år och uppåt 

                                                
87 Svenska Naturskyddsföreningen, hemsida, 2005 
88 Svenska Naturskyddsföreningen, hemsida, 2005 
89 Central Intelligence Agency, hemsida, 2005 
90 Statistiska centralbyrån, hemsida, 2005 
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kan läsa och skriva denna grupp utgör 94,9% av befolkning. Det är nästan fem procent fler 

män än kvinnor som kan läsa och skriva.91 

 
Befolknings mängd (Källa: Central Intelligence Agency, 2005)  
 

Procent av befolkningen Ålder Män kvinnor 
23,9 % 0-14 7 988 525 7 633 405 
68.6% 15-64 22 195 625 22 731 767 
7,5% 65+ 2 251 112 2 643 933 

 

AIDS år 2003 (Källa: Central Intelligence Agency, 2005)  
Ålder Procent av befolkningen Antal sjuka Antal döda 
15-49 1,5% 570 000 58 000 

 
 
Döda/Födda 2005, per 1000 invånare (Källa: Central Intelligence Agency, 2005)  

Födda Döda 
15.7 7.02 

 

 
8. Vad är ekoturism? 
 
Världsnaturfondens definition av ekoturism är att �Ekoturism innebär ett ansvarsfullt resande 

som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande�.92 Det är en 

småskalig turism med olika sorters äventyr-, kultur- och naturturism men man kan även se 

ekoturismen som en sorts alternativ turism. Denna kan skiljas från övrig turism på tre olika 

sätt. Det ena sättet är att den betonar en relativt ostörd natur och miljö eller delar av dess 

orörda vildmark. Det andra sättet är att samspel med naturen motiveras av lust att förstå eller 

lära sig om de olika miljövänliga attraktionerna. Denna kontakt med naturen är baserad på de 

3S:en (sea, sand och sun) som är hav, sand och sol. Det sista sättet är att ekoturismens 

kvalificerade aktiviteter bör göras genom miljövänliga sätt. Alla deltagare bör anstränga sig 

att agera miljövänligt.93 

 

Ekoturismen förstör inte platsens naturresurser och man förstör inte heller för 

lokalbefolkningen utan man bidrar med skydd för naturen och stöd till dessa platser. Det är 

inte bara resor till exotiska naturplatser utan ekoturismen är mer än så, man ska under dessa 

                                                
91 Central Intelligence Agency, hemsida, 2005 
92 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 362 
93 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 362 
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resor hela tiden ansvara för miljön.94 Med ekoturism menar man att man gynnar reseföretag, 

chaufförer och guider för att på detta sätt bidra till att större delen av de pengar som spenderas 

hamnar i landet som man reser till.95 Ekoturismen ställer höga krav på olika parter så som 

turisten, den lokala arrangören, och på resebyråerna.96 Multinationella hotellkedjor undviks 

och man bor istället lokalt. Köp av djurtroféer och liknande souvenirer undviks. Turisterna 

bör även äta lokalt producerad mat i en så stor utsträckning som det är möjligt. Turisterna kan 

använda sig av återanvändbara produkter som miljövänligt papper, miljövänliga tvättmedel 

med mera.   

 

Ekoturismen innebär också att man reser med ödmjukhet och med öppna sinnen.97 Det är 

viktigt att man visar respekt för människorna i värdlandet och att man respekterar deras 

religion, kultur, känslor, tidsbegrepp, tankemönster och traditioner. Massturismen är den typ 

av turism som förstör omgivningen därför bör man vara noga med att respektera 

naturresurserna som finns i destinationen. Turistattraktioner ägs gemensamt av 

turistorganisationerna och värdfolken och på förtjänster som återvinns senare går till båda och 

det är detta man kallar hållbar utveckling. Ekoturismdestinationer ska kunna hantera avfall på 

ett välfungerande ekologiskt sätt och det är viktigt att man tar hänsyn till miljö-, kulturmiljö- 

och naturvård. I dag är många naturområden runt om i världen i stor fara därför är ekoturism 

en viktig näring för att skydda de hotade platserna. Men ekoturismen är också en viktig 

inkomstkälla i vissa länder eftersom den drar in hårdvaluta, skapar arbetstillfällen och man 

behöver inte investera lika mycket som i traditionell turism.98 Ekoturismen gynnar vissa 

platser mycket väl, då den oftast ligger på landsbygden vilket leder till mer jobb på 

landsbygden och resenären köper mer lokala varor än massturisten. Målgruppens resenärer 

ställer inte heller stora krav på komfort och lyx. Ekoturismen leder också till att resenärerna 

blir mer miljömedvetna och de lär sig att försvara det de upplevt, de vill efter upplevelsen se 

till att upplevelsen förblir som de har upplevt den och vill inte att den skadas eller ändras på 

ett negativt sätt.99 

 

 

 
                                                
94 Widstrand, S. 2004. Ekoturism vad är det? 
95 Polarcentrum, hemsida, 2005. Ekoturism 
96 Widstrand, S. 2004. Ekoturism vad är det? 
97 Polarcentrum, hemsida, 2005. Ekoturism 
98 Polarcentrum, hemsida, 2005. Ekoturism 
99 Widstrand, S. 2004. Ekoturism vad är det? 
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Figur 4: Ekoturism  
(Källa: Weaver, David & Lawton, Laura 2002) 

 

Figur 4 visar att aktiviteter som fågel-, val och stjärnskådning är aktiviteter som bara tillhör 

ekoturismen helt och hållet. Medan safari, vandring och naturfotografering oftast överlappar 

ekoturismen av de naturbaserade komponenterna av äventyrsturismen, 3S- turismen och 

sociokulturella alternativa turismen. Till exempel turister som deltar i safari exkursioner i 

Afrika kan ha en motivering till safarin av att söka spänning och risker så som av längtan att 

observera stora rovdjur i sin naturliga miljö som även kallas ACE turism (Adventure, Culture, 

Ecotourism). Ekoturismen kan klassificeras i mjuk och hård ekoturism. Den hårda betonar ett 

intensivt personligt, förlängt möte med naturen. Aktiviteter som ingår i denna grupp i 

ekoturismen sker ofta i vildmarken eller i orörd natur. Där finns det ingen tillgång till service 

och allting sker på ett miljövänligt vis som är väldigt bundet till hållbarheten.100 Den mjuka 

ekoturismen har ett avgörande samspel med naturen där syftet är att ge turisten en upplevelse. 

Dessa aktiviteter brukar inte dröja länge och deltagarna är öppna för att lära sig mer om 

hållbarhet men man är inte lika starkt engagerad i miljön som i den hårda ekoturismen. Den 

mjuka ekoturismen sker vid platser där det finns mindre naturresurser och större service 

möjligheter tillexempel natursköna utsikter, vandringsleder och naturparker.101 

 

                                                
100 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 362 
101 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 363 
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8.1 Ekoturismens framväxt 
 
Genom att massturismen och de globala miljöproblemen under senare år har ökat har även 

medvetenheten om detta ökat, vilket har bidragit med nya trender i resandet och nya sätt att 

turista på. Massturism medför negativa effekter på miljön och på olika turistdestinationer det 

är därför väldigt viktigt att utveckla ekoturismen. I ekoturismen ingår välgenomtänkt och 

ansvarsfull naturturism. Det har länge varit oenigheter om vad som är och inte är ekoturism. 

Men idag kan ekoturism vara nästan allt eller nästan inget, detta beror på vilken uppfattning 

man själv har.102 Det är viktigt att rätta till begreppet ekoturism. De resor och destinationer 

som idag har ekoturismens speciella blandning av hög kvalitet, den lägsta möjliga 

miljöstörningen, det högsta naturskyddet och den lokal ekonomi är de som är den egentliga 

ekoturismen.103 Allt fler personer ser idag att det är viktigare att få all turism att utvecklas i en 

mer hållbar riktning. Därför är det viktigt att man tar hand om alla oseriösa aktörers missbruk 

av ekoturism som finns på marknaden idag. Både turister, turistföretag och samhället ställer 

idag större krav på att man ska miljöanpassa turismen. I Europa har EU satt upp olika mål. 

Agenda 21 är ett annat mål om hur man kan nå en hållbar utveckling av turismnäringen.104 

Det är viktigt att inom ekoturismen vara en förebild eftersom detta visar vägen för andra delar 

av turismnäringen105. Ekoturismen växer ständigt och allt fler företag kan erbjuda ekoturism i 

allt fler länder. Med utveckling av ekoturism kan man även utveckla turism i de områden som 

inte har andra turistattraktioner att locka med.106 

 

8.2 Lokalisering av ekoturismen  
 
De flesta ekoturismaktiviteter sker vid skyddade områden så som nationalparker. Den hårda 

ekoturismen brukar förekomma i mer avlägsna regioner och i individuella parker medan den 

mjuka ekoturismen brukar vara koncentrerad i mer tillgängliga delar av parker som ligger 

några få timmar från städer och 3S (sea, sand och sun) områden. Det är vanligt att 90-99% av 

alla ekoturismaktiviteter sker på 1-5% parkyta och resten lämnas orörd. Att skydda områden 

görs av två huvudsakliga skäl för att skydda den lokala biodiversiteten och för att anpassa sig 

till ökning av antalet besökare .107 

 

                                                
102 Polarcentrum, hemsida, 2005. Ekoturism 
103 Widstrand, S. 2004. Ekoturism vad är det? 
104 Polarcentrum, hemsida, 2005. Ekoturism 
105 Naturvårdsverket, hemsida, 2005. Turism 
106 Widstrand, S. 2004. Ekoturism vad är det?  
107 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 364 
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Ekoturismaktiviteter förekommer i alla delar av världen men vissa länder och regioner har 

blivit mer inriktade på ekoturism än andra. Tillexempel Australien, Nya Zeeland, Amazonas 

och Himalaya har man ekosturism. Andra viktiga regioner är Stilla havet, USA och Sydost 

Asien som Thailand, Borneo och Sumatra. Regnskogarna, savannerna, kust- och 

havsmiljöerna är specifikt representerade som ekoturismens mötesplatser medan öken och 

grässlätter har lite aktiviteter (se figur 5).108 

 

 
Figur 5: Karta på länder med ekoturism destinationer  
(Källa: Weaver, David & Lawton, Laura 2002) 

 

9. Bärförmåga 
 
Vid en hållbar utveckling bör man tänka på destinationens bärförmåga. Bärförmåga är en 

gräns som sätts i en destination om hur mycket turistaktiviteter som en den tål utan att utsätta 

destinationen för skada. Bärförmåga är ett stort begrepp som även används utanför turismen. 

För att inte överskrida Bärförmågan innehåller tre aspekter och det är viktigt att dessa inte 

överbelastas. Dessa aspekter är den sociala situationen, ekonomin och miljön. Bärförmågan är 

väldigt svår att mäta det beror på att bärförmågan ur ett miljöperspektiv ska vara så hållbar 

som möjligt. Vid planeringen för utveckling av en destination är det viktigt att man planerar 

                                                
108 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 366 
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hållbarheten och försöker fastställa bärförmågan för att inte skada viktiga resurser i 

destinationen.109 Om detta ignoreras finns det risker för att destinationens kapacitet kan 

överstigas.110 För att planera hållbarheten och inte överskrida bärförmågan kan man 

tillexempel ha ekologiska toaletter för att inte slita på miljön. Miljön slits även då man 

avverkar regnskog för att bygga turistanläggningar som hotell eller andra saker för att locka 

turisterna.111 Korallrev slits av en för stor turism då turisterna plockar souvenirer eller sliter på 

dem på andra sätt.112 Den kulturella bärförmågan kan överskridas då det finns kulturella 

skillnader mellan turisterna och lokalbefolkningen.113 

 

10. Thailands ekoturism 
 
Thailands regerings policy har under senare år varit att utveckla en mer hållbar turism som 

lägger sin tonvikt på samhällets deltagande. Det antal attraktioner som är inom ekoturism är 

fortfarande liten, de attraktioner som räknas in i ekoturismen är de typer av turism som är 

naturbaserad-, agrar-, kulturell-, historisk- och hälsoturism. Thailands nationalparker ses som 

en viktig del av landets ekoturism och landet har stor potential för ekoturism, särskilt i 

jämförelse med andra länder i Asien. Om turismattraktioner som vindsurfing, vandring, 

simning, snorkling och segling görs på rätt sätt är dessa attraktioner gynnsamma mot 

naturen.114 

 

11. Analys och diskussion av turismen i Thailands kustområden 
 
Genom att studera Thailands turism utifrån begreppet hållbar utveckling, så har vi fått en 

helhetsbild av vad som sker och vad som bör ske för att förutsättningar för en hållbar turism 

ska kunna ske i landet. Enligt modellen om hållbar turism ingår ekonomi, miljö och sociala 

mål och dessa måste gå hand i hand för att man ska kunna nå en hållbar turism. För Thailand 

är det viktigt att sträva efter att nå fram till en hållbar utveckling framförallt inom 

turistnäringen. En stor mängd turister besöker destinationen varje år och tillströmningen 

verkar inte minska. Dessa turister sliter på miljön så därför kan ekoturism vara en alternativ 

turism i Thailand.  

 
                                                
109 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 151 
110 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 284 
111 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 460 
112 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 151 
113 Weaver, D. och Lawton, L. 2002, s. 258 
114 Tourism Thailand, hemsida, 2005. Eco-Tourism 
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Ekoturism är miljövänligt och den har regler för att skydda miljön. Med ekoturismen blir både 

lokalbefolkningen och turisterna mer miljömedvetna och ofta växer även ett miljöintresse 

fram. Detta kan medföra att man kan bespara miljön och man behöver inte slita på miljön eller 

skövla skog för att bygga ut nya moderna lyxanläggningar.  
 

En annan viktig aspekt är att se vart på turism livscykeln Thailand ligger. Eftersom det är för 

tidigt efter katastrofen att idag tala om exakt var på kurvan destinationen är, kan man bara 

spekulera. Innan katastrofen låg Thailand i fas fyra anser vi och varpå väg in i fas fem för att i 

viss mån stagnera. Efter katastrofen gick turismen ner men i och med att man håller på och 

bygger nya turistanläggningar tror vi att dessa områden i sydvästra Thailand kan få en 

nytändning. Däremot kanske andra resmål i Thailand stagnerar eftersom de nya 

anläggningarna lockar mera.  Ett annat scenario är att det kan bli helt tvärtom, att de 

destinationer som inte drabbades av katastrofen istället får en nytändning och de drabbade 

stagnerar. 

 

I takt med den ekonomiska utvecklingen har man förbisett de sociala frågorna. I jakten på en 

välfärd har man utgått från ett ekonomiskt perspektiv. Det saknas en helhetssyn och ett 

samspel med naturens förutsättningar och begränsningar till denna utveckling, samt till de 

sociala frågorna som uppkommer.   

 

Den sociala situationen i Thailand är långt ifrån bra. Många fattiga människor i Thailand 

drabbas av den ekonomiska och industriella utvecklingen. Många känner sig överkörda av 

Thailands myndighet och regeringen för att de inte får tillräckligt med information och för att 

de sällan får vara med i beslutsprocessen kring utvecklingsprojekten. De får då kanske inte 

tillgång till dessa 80-90 miljarder kronor som turistsäsongen drar in. Människorna på 

landsbygden och längs kusterna har fått offra marker, vatten och skogar för en utveckling som 

i första hand gynnat turismbranschen och räkodlingarna. Miljön påverkas starkt av att detta 

sker och människors livsnödvändigheter försvinner. Räkodlingar ligger tomma efter 5-10 års 

förbrukning. Markerna kan inte brukas längre och det skapar inte en hållbar utveckling. 

Ekonomi och miljö utvecklats åt samma håll fast ekonomin har fått utvecklas på bekostnad av 

miljön. Ekosystem och naturområden har förstörts som lokalbefolkningen oftast är mest 

beroende av för att klara dagen. Bland annat så minskar fiskebestånden. Ekosystemen bidrar 

till mat, pengar, material och dessa förstörs för att kunna bygga nya hotellanläggningar och få 

fram kala sandstränder som massturismen efterfrågar.  
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Turismen är inte hållbar i ett längre perspektiv om den pågår som nu och vi anser att 

utveckling i Thailand inte är hållbar om inte större hänsyn tas till ekonomin, miljön och de 

sociala frågorna. Vi anser att turismen bidrar med mycket i Thailand och därför bör man satsa 

på turismen och på en hållbar turism eftersom Thailand har så fin natur som många människor 

lockas till idag. Turistnäringen kan aldrig ersätta de tjänster och produkter som ekosystemen 

bidrar med till människorna och därför så bör Thailand sluta exploatera sina kustområden för 

massturism.  

 

Ekosystemen så som mangroveskogen och korallreven förstörs på många olika sätt. Bland 

annat så skövlas mangroveskogen vilket bidrar till att föroreningar från bland annat jordbruk 

förstör korallreven och detta har mangroveskogen tidigare förhindrat. Dessa ekosystem 

behövs i Thailand för att en hållbar utveckling ska kunna ske i turist områdena. Thailändarna 

måste inse att de inte kan skövla mer mangroveskog för räkodlingar eller för att skapa kala 

stränder till turisterna. Istället anser vi att ekoturism bör utvecklas i större utsträckning. De 

vinner mer på att ta hänsyn till naturen och den sociala biten, än att försöka få en bättre 

ekonomisk utveckling. Vi tror inte att ekoturismen kommer att göra så att färre folk reser till 

Thailand utan att det troligtvis blir tvärtom och därför anser vi att detta alternativ är hållbart 

även ur ett ekonomiskt perspektiv. De sociala skillnaderna kan kanske även minska då fler 

kan ta del av ekoturismen till skillnad från massturismen. De ekonomiska förutsättningarna 

har även ändrats då massturism har utvecklats i landet, levnadsförhållandena har för vissa 

människor förbättras men detta har skett på bekostnad av de fattiga som har fått släppa ifrån 

sig marken till myndigheterna. Eftersom räkodlingar ligger tomma efter 5-10 år förbrukning 

och vad händer med dessa marker? Människorna kan inte längre försörja sig på marken och 

de stor tomma till vilken nytta.  

 

Vi tror även att det är viktigt att tänka på bärförmågan på en destination som Thailand. 

Thailand har många naturresurser som andra länder saknar därför tycker vi att det är viktigt att 

de inte överskrider miljöns bärförmåga utan sätter gränser för hur mycket turism miljön tål. 

När det gäller den sociala bärförmågan så tror vi att om den skulle överskridas skulle det 

finnas risker till att man glömmer bort att satsa på den lokala befolkningen och deras sociala 

situation skulle försämras istället för att förbättras. Vi tror även att liknande skulle kunna ske 

vid en överskriden ekonomisk bärförmåga då för mycket pengar läggs ut på turismen istället 

för lokalbefolkningen. 
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