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FÖRORD 
 
 
Vi vill inleda denna kandidatuppsats med att tacka några personer som varit extra viktiga 
under arbetets gång. 
Samtliga respondenter som ställt upp och möjliggjort våra intervjuer, utan er skulle detta 
arbete inte varit genomförbart. 
Även ett stort tack till vår handledare Gustaf Onn som varit ett stort stöd under arbetets gång 
och kommit med goda råd och förslag. 
Sist men inte minst skulle vi båda vilja tacka våra respektive som även dem varit ett stort stöd 
som lyssnat och kommit med tankar och idéer kring vårt arbete. 

 
 
Södertörns högskola den 4 juni 2012 

 
 
Patrik Jakobsson & Mirja Kaufmann 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till, ur ett hållbarhetsperspektiv, att ge en djupare förståelse för hur 
turismen har påverkat destinationen Sharm el Sheikh i Egypten. Studiens resultat visar att 
destinationen Sharm el Sheikh har påverkats i stor omfattning av turismen, inom den socio- 
kulturella sektorn, den ekonomiska sektorn och miljösektorn, samtliga av de tre områden som 
enligt FN är definitionen av hållbar turism. 
Inom den socio- kulturella sektorn finns det flera problem; den bakomliggande orsaken till 
många av dessa problem är att ursprungsbefolkningen känner sig förbisedda och inte har getts 
möjlighet till att påverka utvecklingen av destinationen i en önskvärd omfattning. Den 
positiva påverkan turismen har haft på den socio- kulturella sektorn är en ökad förståelse för 
den lokala kulturen. 

 
Den största negativa effekten på den ekonomiska sektorn, av turismen på Sharm el 

Sheikh, har visat sig vara att 97 procent av intäkterna försvinner ut ur destinationen genom ett 
så kallat läckage. Detta beror främst på att det är utländska ägare av hotellen och all-inclusive 
anläggningarna. Den egyptiska staten har försökt att minska detta läckage genom att införa en 
lag som säger att en egyptier måste äga minst 49 procent av företaget, detta tycks dock inte ha 
gett önskat effekt utan istället har vissa egyptier agerat som målvakter mot en fast ersättning 
istället för ägandeskap i företagen. 

 
De miljömässiga problemen som turismen orsakat i Sharm el Sheikh är också flera. 

Slitaget på den marina miljön, vilket för många turister är en stor reseanledning till 
destinationen, är en ut av de största. Det har visat sig att turismen orsakar ett stort slitage på 
miljön genom förstörelse av korallreven, överfiske, sopor och utsläpp. 

 
För att bidra med kunskap till hur det påverkat just destinationen Sharm el Sheikh har 

dels fem intervjuer genomförts med människor som alla koppling till destinationen samt har 
litteratur och tidigare forskning använts även här. 

 

 
Nyckelord: hållbar turism, hållbar utveckling, påverkan, Sharm el Sheikh, Röda Havet, 
socio-kulturella, miljö, ekonomi. 



6  

Abstract 
This study aims to, from a sustainable perspective; contribute to a deeper understanding of 
how tourism has affected the destination Sharm el Sheikh in Egypt. The result show that the 
destination has been affected to a large extent by tourism, within the socio cultural sector, the 
economic sector and the environmental sector, all within the UN’s definition of sustainable 
tourism. 

 
Within the socio cultural sector there are several problems; the main one behind many 

of which is that the indigenous people feel they have not been given the possibility to affect 
the destination as much as they would have wanted. The positive effect that tourism has had 
to the socio cultural sector is a greater understanding for the local culture. 

 
The largest affect in the economic sector, by the tourism in Sharm el Sheikh, has 

turned out to be that 97 percent of the income made by tourists disappears from the 
destination because of a so called leakage, the main reason being the foreign owners of the 
hotels and the all-inclusive establishments. The Egyptian government has tried to reduce this 
leakage by introducing a law that at least 49 percent of each company is owned by an 
Egyptian, although this does not appear to have given the wanted effect. Instead some 
Egyptians act like goalkeeper’s for a fixed fee instead of a real ownership within the 
companies. 

 
The environmental problems caused by tourism in Sharm el Sheikh is also several. 

The wear on the marine environment, which is a common reason to travel for many to the 
destination, is one of the largest. Tourism causes an excessive wear on the environment by 
destroying coral reefs, over fishing, solid waste and emissions. 

 
To contribute knowledge to how it affected the destination Sharm el Sheikh, five 

interviews were conducted with people who all have a connection to destination, and also 
literature and previous research has been used. 

 
 
Keywords: sustainable tourism, sustainable development, Sharm el Sheikh, Red Sea, socio 
cultural, environment, economy. 
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1. INLEDNING 
 
 
I detta inledande kapitel ges först en introduktion till turismens betydelse för ett land och en 
destination. Vidare förs en problemdiskussion kring begreppet hållbar turism och turismens 
påverkan samt varför vi valt att göra ett arbete på ämnet. Efter detta presenteras våra 
avgränsningar och kapitlet avslutas med en presentation av syfte och frågeställning. 

 
 
 
1.1 Bakgrund 
Turismindustrin är idag en av världens största och snabbast växande ekonomier och rankas 
som fyra på listan över globala exportkategorier. Den står för cirka fem procent av den totala 
ekonomiska aktiviteten globalt. Antal direkta och indirekta arbetstillfällen industrin skapar i 
välden uppskattas till sex-sju procent (UNWTO b, Tourism Highlights, 2011). 

 
När denna typ av massturism uppstår på en destination finns risken att den påverkar 

platsen negativt ur socio- kulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter. För att minska 
riskerna är det därför viktigt att det finns en inarbetad planering för hur man begränsar 
turismens negativa aspekter på destinationen (Lagerkvist et al, 2003 s. 4). 

 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Det var när Brundlandsrapporten, som handlar om hållbar utveckling, presenterades år 1987 
som begreppet hållbar turism började användas. Diskussionerna, litteraturen och 
forskningsrapporterna har sedan dess blivit relativt många. Det breda urvalet har lett till att det 
finns många, men dock snarlika, definitioner av hållbar turism. En av anledningarna till att 
begreppen hållbar turism och hållbar utveckling är svårt att definiera beror, enligt Aronsson, 
att begreppen innehåller så många olika dimensioner. Frågan ställs om det finns något som 
kan kallas hållbar utveckling, eller om man snarare ska se det som en process som leder till 
något mer hållbart än det tidigare var(Aronsson 2000 s.5). Enligt Wall är hållbarhet istället en 
rörlig målsättning vilket gör det svårt att avgöra när det har uppnåtts (2009 s.43). 

 
 

Till denna studie har vi valt att utgå från FN:s definition av hållbar turism, vilket 
innefattar socio-kulturella, ekonomiska och miljömässiga mål, men vi kommer även att 
addera och diskutera vad vi anser vara viktiga dimensioner i sammanhanget. Nämligen en 
destinations bärkraft, ekologiska fotavtryck samt turismens positiva och negativa effekter på 
en destination. När hållbar turism diskuteras anser författarna att det är viktigt att fokusera på 
vilka problem som finns inom de olika aspekterna eftersom det är ofta i problemen lösningen 
finns. Därför valdes att främst fokusera på och belysa de problem som turismen orsakat på 
destinationen. 

 
 

Ett intresse att skriva ett arbete om turismen och dess påverkan i destinationer ur ett 
hållbarhetsperspektiv är något som har väckts under utbildningen i Turismvetenskap. Då 
denna studie bör förhålla sig till en viss tidsram ansåg författarna sig vara tvungna att delvis 
begränsa sig och fokusera på att följa utvecklingen på en resedestination. Att valet föll på 
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Sharm el Sheikh i Egypten grundar sig på tre saker, dels att det är massturism och att det är en 
så kallad 3S destination, Sea, Sand, Sun, samt att en av författarna till uppsatsen har 
jobbat i destinationen inom just turism. 

 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Det finns mycket tidigare forskning kring ämnet hållbar turism men i denna studie kommer att 
utgå från FN:s definition vilken innefattar socio-kulturella, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter. Vidare diskuteras även en destinations bärkraft, ekologiska fotavtryck samt positiva 
och negativa effekterna på en destination. Undersökningen är också begränsad till att följa 
utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv i endast Sharm el Sheikh. 

 
Enligt Fawzy1 har turismtillströmmingen avtagit rejält till hela Egypten efter den 25- 

janurairevolutionen därför har statistik som kommit efter februari 2011 bortsetts från. Detta är 
för att författarna dels tror att det är en tillfällig svacka och för att den statistik som finns att 
tillgå efter detta datum skulle ge en missanvisande bild av turismens påverkan på Sharm el 
Sheikh då den är mycket lägre än normalt. 

 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap över hur turismen kan påverka en 
destination ur ett hållbarhetsperspektiv. Avsikten är att studien främst ska vara till nytta för 
researrangörer som intresserar sig för hållbar turism samt destinationsutvecklare och 
miljömedvetna resenärer. 

 
 
 
1.5 Frågeställning 
För att ta reda på syftet ska följande fråga besvaras: 

 
• Hur har turismen påverkat destinationen Sharm el Sheikh utifrån ett hållbart 

perspektiv? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
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2. METOD 
 
 
 

Detta kapitel inleds med en motivering till val av metod. Därefter beskrivs vilken litteratur 
som använts som sekundärdata och vidare presenteras de respondenter som intervjuats för 
studien kort och även hur intervjuerna genomförts. En redovisning av hur databearbetning 

och analys gått till och sedan avslutas kapitlet med en diskussion kring uppsatsens 
trovärdighet samt metodkritik. 

 
 
 
 
 
2.1 Val av metod 
För att få svar på frågeställning och syfte används semistrukturerade intervjuer där 
intervjuerna utgår från ett frågeschema med informella frågor och följden av dem kan komma 
att variera. Dessutom finns också utrymme för följdfrågor vilket blir aktuellt vid svar på 
viktigare frågor(Bryman, 2011, s.127). Ytterligare en kvalitativ intervju har gjorts via e-post 
och telefonintervjun med Sheikh Saleh hölls på arabiska, där intervjuaren ställde frågorna på 
svenska och översattes av Khairy. Två andra intervjuer, med Salah och Fawzy, hölls på 
engelska, vilket inte är modersmål för varken författarna eller respondenterna, så för att 
undvika missförstånd formulerades frågorna noggrant och presenterades på ett så tydligt sätt 
som möjligt. Khairy har dessutom funnits med vid dessa intervjuer då det eventuellt kunde 
behövas översättning mellan arabiska och svenska eller tvärtom. Vidare bygger det empiriska 
materialet även på sekundärdata som är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 
Anledningen att använda kvalitativa inslag i intervjuerna är för att få en djupare förståelse 
samt hitta mönster i den problematik som undersöks i denna rapport(Bryman 2011 s.450). I 
jämförelse med en helt kvantitativ intervju är den kvalitativa intervjun mindre strukturerad 
och fokus läggs istället på respondentens egna uppfattningar och synsätt. Genom att låta 
intervjun röra sig i olika riktningar kan intervjuaren få en förståelse för vad respondenten 
uppfattar som relevant och betydelsefullt(Bryman, 2011 s.426). Även om den kvalitativa 
intervjun har många fördelar som en flexibel intervjuprocess där möjligheten ges för 
respondenten att ge utförligare svar samt möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor är 
det viktigt att tänka på att i en kvalitativ intervju sker det en interaktion mellan intervjuaren 
och respondenten vilket betyder att intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat(Starrin 
& Svensson, 1996 s. 26). 

 
Det empiriska materialet bygger också på tidigare data. Detta görs delvis för att spara 

mycket tid, men även för att en redan gjord undersökning kan ge bidrag till att hitta svaren på 
arbetets syfte och frågeställningar(Andersen, 1998). Denna typ av data kan vara av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär (Bryman, 2011 s.543)och innebär att det kommer att ställas 
krav på oss i forskningsrollen för att studien ska uppnå så hög trovärdig som möjligt. 
Författarnas förhoppning är att den öppna redovisningen av insamlingen, rapporteringen och 
analysen av data i denna studie ska bidra till en hög trovärdighet. Stor vikt har lagts kring den 
interna logiken, att ha en tydlig röd tråd genom arbetet där samtliga frågor besvaras och syftet 
klart uppfylls. 
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2.2 Litteratur 
Sekundärdata som använts till detta arbete är främst böcker som främst hittats på Södertörn 
högskolas - och samt Stockholm stadsbibliotek. Tidsskrifter och vetenskapliga artiklar från 
bland annat Google Scholar och Diva-portalen har också bidragit till insamlandet av 
information. När litteratursökning gjorts på Internet har Google använts som sökmotor med 
specifika sökningar med ord som: Turismens kulturella påverkan, multiplikatoreffekten i 
Sharm el Sheikh, hållbar turism Sharm el Sheikh, läckage, beduiner på Sinai och definition av 
hållbar turism. Avsikten har varit att genomföra en omfattande litteraturhämtning men med 
ett sådant omfång att en grundlig bearbetning kunnat göras med förhoppning att detta ska öka 
förståelsen samt att ge ökad tillförlitlighet till studien. Den litteratur som använts redovisas i 
teori- och empiriavsnitten, vilket sedan har kopplats ihop med den slutliga analysen och 
diskussionen samt i slutsatsen. 

 
 
 
2.3 Val av respondenter 
Totalt har fem intervjuer genomförts där två av intervjuerna gjordes på svenska med personer 
som har jobbat inom turismbranschen i Sharm el Sheikh. Två intervjuer genomfördes med 
egyptier som bor i Sharm el Sheikh och en med en beduin shejk som bor Sinai-öknen. En 
närmare presentation av våra respondenter kan ses i nästa stycke. Trost anser att det kan vara 
en fördel att begränsa antalet intervjuer endast 4-5 stycken då för många intervjuer kan göra 
att materialet blir ohanterligt och att det blir svårt att få en överblick. Detta kan i sin tur leda 
till att viktiga detaljer gås om miste (Trost, 1997 s.110). Stor vikt har i denna studie lagts vid 
att hantera materialet med noggrannhet och därför valdes att endast genomföra fem intervjuer. 

 
 

• Joakim Ögren, bosatt i Stockholm. Har jobbat i Sharm el Sheikh under två säsonger 
mellan år 2009-2011 för ett svenskt resebolag. 

 
• Ahmed Khairy, bosatt i Stockholm men är född i Kairo. Jobbade i Sharm el Sheikh 

som lokalguide mellan 2007-2009. 
 

• Ayman Fawzy, bosatt i Sharm el Sheikh men är född i Kairo. Har jobbat i Sharm el 
Sheikh sedan 2007 som lokalguide. 

 
• Omar Salah, kommer från början från Mansoura men jobbar i Sharm el Sheikh sedan 

2004 med olika jobb, affärsinnehavare och numera mäklare. 
 

• Sheikh Saleh, bosatt i el Ibrahimeyeenstammens område strax utanför Sharm el 
Sheikh. Jobbar som ökenguide, samt ordnar diverse utflykter åt turistföretag. 
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2.4 Intervjuer 
Intervjuerna gjordes för att få en ökad förståelse kring hur respondenterna upplever 
situationen i Sharm el Sheikh. Eftersom respondenterna har olika kunskapsområden och olika 
relationer till Sharm el Sheikh ansågs det viktigt att anpassa de olika intervjuerna efter 
respektive respondent och dess kunskapsområden och relation till destinationen. För att lyckas 
genomföra intervjuerna efter vår egna bästa förmåga valde vi även att först genomföra en 
provintervju för att kunna få råd och tips inför de riktiga intervjuerna(Trost, 1997 s. 22). 

 
Beslut togs att endast ha en intervjuare som genomförde samtliga intervjuer. Detta val 

grundas i Trost rekommendationer vilka säger att en större informationsmängd kan gås om 
miste vid intervjuer som förs med två eller fler intervjuare, om dessa inte är väldigt samspelta 
med varandra. Respondenten kan även i vissa fall känna sig i underläge med fler 
intervjuare(Trost, 1997 s.44). Med detta i åtanke togs beslutet att endast låta en av författarna 
genomföra intervjuerna. 

 
 

En första kontakt med respondenterna togs i god tid innan intervjutillfällena, vilka 
genomfördes på tre olika sätt. Två av intervjuerna var personliga, två var via telefon och en 
sista sköttes via e-post. Det hade varit önskvärt att alla intervjuer hade varit personliga men 
med tanke på arbetets tidsram och det geografiska avståndet till några av respondenterna 
fanns tyvärr inte denna möjlighet. I efterhand anser författarna inte att telefonintervjuerna 
eller e-postintervjun har medfört några negativa aspekter i förhållande till de personliga, utan 
alla gav de goda resultat. Det finns däremot en risk att kroppsspråk missats som ibland är 
viktiga vid kvalitativa intervjuer (Trost, 1997 s. 33). Alla fem intervjuer pågick mellan en och 
två timmar, variationer i intervjuns längd berodde dels på antalet frågor samt hur utförliga 
svar respondenterna gav och samtliga intervjufrågor var kopplade till uppsatsens syfte och 
frågeställning. 

 

 
Även om den kvalitativa intervjun är relativt fri undveks att styra intervjun mer än 

nödvändigt. Frågeschemat hade därför en relativ låg grad av standardisering och respondenten 
tilläts i största mån styra över ordningsföljden av frågorna och intervjuaren gavs möjligheten 
att ställa följdfrågor på respondentens svar(Trost, 1997. s19). Avsikten var att låta 
intervjuerna vara mer som en konversation än en intervju därför fick inte respondenterna ta 
del av frågorna i förväg. Detta gick inte att genomföra med e-postintervjun utan respondenten 
fick sina frågor och svarade efter 4 dagar. 

 
 

Platsens betydelse för intervjuerna är viktig. Respondenten ska känna sig trygg i 
miljön och det bör samtidigt vara en så pass ostörd plats som möjligt, respondenterna tilläts 
därför ge förslag på plats där de önskade att intervjun skulle ske. De personliga intervjuerna 
tog plats på Södertörn Högskolas bibliotek då det inte var mycket övrigt folk på plats 
samtidigt. Telefonintervjuerna genomfördes under dagtid när respondenterna var på jobbet 
men kunde genomföras utan störningar. Risken för störningar finns, så som övriga besökare 
på biblioteket, arbetskamrater, eller att en telefon kan ringa(Trost, 1997 s.42) men ändå valdes 
dessa platser och tidspunkter för att genomföra intervjuerna. Eftersom både vi och 
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respondenterna ansåg att det passade. Intervjuerna genomfördes utan negativa störningar från 
omgivningen. 

 
 

Varje intervju inleddes med att informera respondenterna om vad uppsatsen och 
intervjun handlar om och att tystnadsplikt råder om så önskas samt att de inte behöver svara 
på alla frågor om de inte vill (Trost, 1997 s.97). 

 
 
 
2.5 Databearbetning och analys 
Inom vetenskapen finns det tre olika metoder som använda sig av för att dra slutsatser, dessa 
kallas för induktion, deduktion och adduktion. Med induktion menas att forskaren först samlar 
in empirisk data och sedan söker efter teorier ur den insamlade data, denna metods 
konstruktion är en så kallad teorikonstruktion. I det deduktiva tillvägagångssättet fastställer 
forskaren i ett inledande stadige en teori och samlar därefter in empirisk data som styrker eller 
försvagar den inledande teorin, denna konstruktion bygger på en så kallad hypotisering. Den 
tredje metoden man kan använda sig av för att dra slutsatser kallas adduktion, vilket är en 
kombination av de två andra metoderna. Till denna uppsats har vi valt att använda oss av det 
abduktiva forskningsansatsen i syfte att skapa mer flexibilitet i undersökningsprocessen. 

 
Analysen av materialet genomfördes först då samtliga intervjuer var genomförda och 

alla data var insamlad. Detta val för att få distans till materialet och inte dra några förhastade 
slutsatser. Däremot antecknades vissa kopplingar och idéer som upptäcktes under arbetets 
gång för att sedan användas i analysen. 

 
 
 
2.6 Trovärdighet och metodkritik 
Det finns mycket litteratur som behandlar både hållbar utveckling och hållbar turism. Därför 
valdes att basera teori på ett mindre urval av all den litteratur som funnits på områdena. 
Urvalet grundar sig dels på vad det som anses relevant för arbetets ämne, syfte och 
frågeställning, men också vad som anses vara frågor, svar och definitioner som många tycks 
vara överens om. Den litteratur som använts anses vara pålitlig och många av dessa böcker 
och rapporter används som kurslitteratur på högskolor och universitet i Sverige. Vid några få 
tillfällen har arabiska källor använts, som översatts av Khairy, då det inte hittats någon svensk 
eller engelsk litteratur på ämnet, detta kan ses som negativt om någon vill granska källan men 
inte talar språket. 

 
Både hållbar utveckling och hållbar turism är komplexa begrepp som är under ständig 

utveckling och förändring vilket kan leda till att visst material blir inaktuellt. Vi har dock som 
nämnt tidigare varit medvetna om detta och endast använt äldre källor där vi ansett att de 
fortfarande är aktuella, med undantag i vissa fall då vi inte hittat material med nyare källor. 

 
 
 

Vid de kvalitativa intervjuerna var syftet att reda ut hur respondenten uppfattar vissa 
företeelser och begrepp. I likhet med Trost uppfattar författarna att människan inte är statisk 
och därför blir inte svaret på en fråga nödvändigtvis densamma om frågan ställs vid två olika 
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tillfällen(1997 s.101). Det kan vara många faktorer som påverkar hur respondenten svarar 
men dessa är svåra att eliminera då de inte kan kontrolleras av oss. Under person- och 
telefonintervjuerna har inte svaren endast lyssnats till utan även tonfall och eftertänksamhet 
har uppmärksammats och vid de personliga intervjuerna har även kroppsspråk kunnat noteras. 

 
 

Vad gäller val av respondenter så har ett så kallat bekvämlighetsurval gjorts och i 
möjligaste mån har det öppet redovisats vilka respondenterna är. Resultaten från intervjuerna 
kan skilja sig beroende på individ, personliga upplevelser samt år inom yrket och detta är 
författarna medvetna om men anser att det finns en trovärdighet i intervjuerna. Dessutom har 
respondenterna relevant medvetenhet och kunskap om turismens påverkan ur ett hållbart 
perspektiv på destinationen Sharm el Sheikh. Intervjuerna genomfördes utan missförstånd 
mellan intervjuare och respondent. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I detta kapitel ges in introduktion till hållbar utveckling och till hållbar turism. Vidare ges en 
utförligare beskrivning av FN:s definition ämnet hållbar turism för att sedan ge en förklaring 
till ekologiska fotavtryck och en destinations bärkraft. 

 
 
 
3.1 Hållbar utveckling 
Redan 1972 skrevs boken Limits To Growth (Meadows& Meadows, 1972) vilken handlar om 
världens resurser. Boken anses vara en av de första som berör ämnet hållbarhet, och förutspår 
hur jordens befolkning och utveckling kommer att uppleva en fysisk begränsning inom 
hundra år(Theoblad, 2005). 

 
 

Efter Limits To Growth kom andra rapporter som pekade åt samma håll. Detta ledde till 
publikationen av World Conservation Strategy by the International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources vilken är skriven av IUCN och är en global 
organisation som arbetar med miljöfrågor. Rapporten skrevs 1980 och var den första att ta upp 
själva begreppet hållbar utveckling(Theobald, 2005). 

 

 
Denna rapport följdes 1987 av Brundtlandsrapporten, Our common future (Regeringen 

a, 2004) vilken även den handlar om hållbar utveckling och det var även vid denna tidpunkt 
som begreppet hållbar turism började användas. Något förenklat är det en tillämpning av 
begreppet hållbar utveckling(Weaver& Lawton, 2006). I Brundtlandsrapporten definieras 
hållbar utveckling på följande sätt: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De tre 
dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska 
samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.” (Regeringen a, 2004). 

 

 
1992 höll FN en konferens i Rio de Janeiro som handlade om miljö och utveckling. 

Under konferensen presenterades först Rio-deklarationen (UN, 1992) som under samma 
konferens utvecklades till att bli handlingsprogrammet Agenda 21 (UN, 2009). Agendan ger 
konkreta mål och riktlinjer för hur hållbar utveckling uppnås och detta sker främst genom att 
utrota fattigdomen och undanröja hoten mot miljön. Riktlinjerna som Agenda 21 föreslår är 
rekommendationer och inte juridiskt bindande, men programmet anses trots detta vara 
politiskt och moraliskt förpliktande för de stater som deltog på mötet i Rio de Janeiro och som 
då ställde sig bakom Agenda 21. Dokumentet innehåller 40 kapitel som var och en har egna 
underrubriker och tar upp de mål som ska uppnås. Samtidigt tas också åtgärderna som krävs 
och ger direktiv på hur målen kan uppnås. Totalt innehåller agendan 40 kapitel som alla har 
en eller flera underrubriker. Den tar upp vilka mål som ska uppnås, vilka åtgärder som krävs 
samt ger anvisningar över hur man kan gå till väga för att uppnå målen (Regeringen b, 2004). 
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3.2 Hållbar turism 
Turism och hållbar utveckling är starkt förknippad med varandra och har många 
gemensamma nämnare(Hall, 2008. s.19). Även om turismens påverkan av miljön och på 
destinationer har diskuterats sedan massturismens början på 1960-talet (Swarbrooke, 1999 s. 
8) var det alltså när Brundtlandsrapporten som själva begreppet hållbar turism började 
användas av en bredare allmänhet (Weaver & Lawton, 2006). Det är dock viktigt att komma 
ihåg att turismen för med sig både negativa och positiva effekter till destinationen(Cooper, 
1997 s.4). 

 
Definitionerna och begreppen kring hållbar turism är idag många men med snarlika 

innebörder (Continuum, odat.) vilka handlar om det förhållningsätt som värdesätter 
lokalbefolkningen, ser till att personalen behandlas på ett bra sätt och att den ekonomiska 
vinningen som görs av turismen stannar på den aktuella destinationen. Själva tanken med 
hållbar turism är att minimera de negativa effekterna och öka de positiva(Swarbrooke, 1999 s. 
256).  Den definitionen som United World Tourism Organisation, UNWTO, antagit är idag en 
av de mest använda och lyder; 
“Turism som tar full hänsyn till de nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenserna. Tillgodoser behoven hos besökarna, industrin, miljön och 
samhällena.”  (UNWTO a, odat. Egen bearbetning). 

 
I modellen nedan illustreras hur de sociala, ekonomiska och miljömässiga målen 

smälter samman kring en samhällsbaserad ekonomi med ett bevarande av det egna kapitalet, 
samt en integration av miljön och ekonomin vilka tillsammans samlas kring det centrala målet 
om en hållbar turism. 

 
Fig.1: Hall& Jenkins& Kearsley 1997 se Theobald 2005 s. 203. Egen bearbetning. 
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3.2.1 Sociala mål 
Turism kan ge positiva sociala och kulturella effekter på destinationen och lokalbefolkningen 
under vissa förhållanden. Däremot är sannolikheten hög att den kommer att resultera i 
negativa effekter på en destination med massturism(Weaver & Lawton 2006 s. 276). När 
lokalbefolkning får en relation till turisterna och turismindustrin skapar turismen förändring i 
samhället på destinationen vilket kan leda till ett hot mot den lokala identiteten(Wall, 2006 
s.224). För att undvika de negativa effekterna är det därför viktigt att utvecklingen sker på ett 
hållbart och planerat sätt. De positiva effekterna turismen kan föra med sig till destinationen 
är bland annat en bättre livsstil, ökade antal jobb, en kulturell förståelse, ökad kunskap och 
utbildning, en högre inkomst för lokalbefolkningen samt utländska investerare som satsar 
pengar på destinationen (Elmers, 2009 s.10). 

 
Kapitel 26 i Agenda 21 tar upp att ursprungsbefolkningens områden bör skyddas från 

verksamhet som inte är miljöanpassad eller betraktas som socialt eller kulturellt lämpliga. Det 
betonas även hur ursprungsbefolkningens inflytande ska stärkas samt att deras värderingar 
och traditionella kunskaper ska erkännas för att främja en hållbar utveckling (UN, 2009 
Kapitel 26). På många platser är det dock inte ovanligt att lokalbefolkningen tvingas flytta för 
att lämna plats åt turistanläggningar, vilka kan innefatta allt från själva hotellet till 
kringliggande aktiviteter som golfbanor, parker och andra faciliteter, ibland kan även 
utbyggnad av infrastruktur leda till att lokalbefolkningen tvingas flytta (Keefe, 2008 s. 7). Det 
är inte ovanligt att detta drabbar minoriteter och ursprungsbefolkning på destinationen som 
också kan tvingas flytta närmare turistanläggningarna då de själva anses vara en del av själva 
turistattraktionen(Hemingway, 2004, s.277). 

 
Ett ytterligare kulturellt problem som uppstår på en destination med massturism är att 

kulturen kan bli en handelsvara som anpassas efter turisternas efterfrågan. Turisterna tillåts att 
delta i ceremonier och liknande för högsta möjliga ekonomiska ersättning. Billiga souvenirer 
tillverkas och säljs för att tjäna pengar på och när kulturen blivit denna typ av handelsvara är 
det lätt att den tappar sin ursprungliga integritet och betydelse(Weaver & Lawton, 2006 
s.277). I samma takt som antalet turister blir fler ökar också antalet brott på destinationen. 
Prostitution är en av flera illegala marknader som ofta uppstår och växer tillsammans med den 
ökade turismen(Clift & Carter, 2000 s. 8). 

 
På nästa sida listas positiva respektive negativa socio- kulturella effekter av turismen. 
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Fig. 2: Middleton& Hawkins, 1998 se Swarbrooke, 1999 s. 257. Egen bearbetning. 

 
 
 
 
 
 
3.2.2 Ekonomiska mål 
Internationell turism är en osynlig exportindustri som skapar ett flöde av utländsk valuta till 
den lokala ekonomin på destinationen och till landet. Turismen bidrar till att skapa ett flöde av 
intäkter vilket leder till ökade inkomster, ökad sysselsättning samt ökade intäkter till den 
offentliga sektorn(Theoblad, 2005 s. 24). 

 
Ett sätt att skapa intäkter för lokalbefolkningen är att de hyr ut delar av, eller hela 

lägenheter till turister. Även att de ser till att turisterna handlar i de lokalt ägda affärerna och 
souvenirshopparna, äter och dricker på lokalt ägda restauranger, caféer och pubar samt att 
turisterna använder de lokala råvarorna som finns att tillgå på restauranger och på hotellen på 
destinationen(Macleod, 1997 se Theobald, 2005 s. 132 ). Målet är att de intäkter som 
lokalbefolkningen tjänar senare ska spenderas vidare i destinationen, och på så vis skapa en 
multiplikatoreffekt, genom att de tjänar pengar att spendera(Theobald, 2005 s.132). Enligt 
Weaver och Lawton (2010 s. 218-219) uppstår multiplikatoreffekten till exempel när en turist 
betalar kostnaden för att bo på ett lokalt ägt hotell, och samma hotell senare köper in 
exempelvis städningsmaterial från lokala företag och betalar lön till sina anställda. Vidare 
betalar också den anställda sin egen hyra för boende utanför hotellet med lönen och köper till 
exempel matvaror från en lokal mataffär. En hög multiplikatoreffekt betyder således att 
pengarna fortsätter att spenderas i destinationen och inte hamnar någon annanstans. Det kan 
vara svårt att följa var de olika intäkterna och utgifterna egentligen hamnar men det går att 
mäta hur pass hög eller låg en destinations multiplikatoreffekt är(Weaver& Lawton, 2010 
s.219). Om multiplikatoreffekten är låg tyder detta på att det varit ett så kallat läckage 
någonstans. Läckage uppstår till exempel när varor importeras in till destinationen istället för 
att lokala produkter använts(Weaver& Lawton, 2006 s. 220) eller också om det finns 
internationella ägare av hotell på destinationen. En del av vinsten kommer då att hamna 
utomlands hos ägarna istället för att fortsätta att investeras på destinationen(Elmers, 2009 s. 
9). Destinationer som erbjuder så kallade all -inclusive resor där hotell, mat och aktiviteter 
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ingår brukar ha problem med ett högt ekonomiskt läckage, detta eftersom resebolagen, 
hotellen och flygbolagen många gånger ägs av utländska företag vilket innebär att pengarna 
inte stannar på destinationen eller i landet(Schyst resande 2011 s.5). 

 
 
Nedan listas positiva respektive negativa ekonomiska effekter av turismen. 

 

 
Fig. 3: Middleton& Hawkins, 1998 se Swarbrooke, 1999 s. 256. Egen bearbetning. 

 

 
 
 
 
3.2.3 Miljö och resursmål 
Agenda 21 ger rekommendationer för hur oceaner, hav och kustområden ska skyddas och hur 
havets levande tillgångar ska användas och utvecklas. För att lyckas med detta måste det 
finnas ett internationellt arbete med att skydda, bevara och säkra en hållbar utveckling av 
miljön och tillgångarna i haven och längs kusterna. Staterna bör kartlägga pågående och 
framtida projekt samt hur användningen av kustområdena ska utvecklas och hur detta kommer 
att påverka hela den marina verksamheten. Detta bör göras för att främja och balansera 
användningen av havens resurser. Det marina livet ska skyddas från miljöförstörande utsläpp 
från sjöfart och annan havsbaserad verksamhet. Det är viktigt att alla berörda individer, 
grupper och organisationer på samtliga samhällsnivåer deltar i utvecklingen och att man har 
ett synsätt som baseras på försiktighet med förebyggande åtgärder. Som exempel bör 
avfallsmängder minskas och reningsverk uppföras eller effektiviseras. Det bör dessutom 
finnas en samlad strategi för hantering av de skadliga effekter som uppstår och som påverkar 
haven från luft, land och vatten (UN, 2009, Kapitel 17). 

 
En relativt stor del av Agenda 21 handlar om kretsloppets betydelse och hur avfall bör 

kunna minskas genom en ökad återvinning både inom industrin och bland konsumenter. Även 
här krävs det gemensamma ansträngningar från regeringen, konsumenterna och producenterna 
för att förändra det i dag ohållbara konsumtions- och produktionsmönstret som råder på 
många platser (UN, 2009, Kapitel 4). Det betonas även att man bör sträva efter att minimera 
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miljöfarligt avfall, fast avfall, avloppsvatten och radioaktivt avfall och hur även dessa ska 
återvinnas på säkraste sätt (UN 2009, Kapitel 20-22). 

 
Ett annat problem som ofta nämns i samband med en hållbar utveckling är tillgången 

till vatten. Även om turismindustrin ofta satsar pengar på att bygga en fungerande 
infrastruktur kring tillgången på vatten är det främst bekvämligheter som används av turister 
som ofta gör att lokalbefolkningen få det än tuffare när knappa vattenresurser byggs om. Det 
är heller inte ovanligt att vatten går till spillo till förmån för swimmingpooler, vattenparker 
och golfbanor(Hemingway, 2004, s.276). 

 
 
Nedan listas de positiva respektive negativa aspekterna av turismens påverkan på miljön. 

 

 
Fig. 4: Middleton& Hawkins, 1998 se Swarbrooke, 1999 s. 256. Egen bearbetning. 

 
 
 
 
 
 
3.4 Ekologiska fotavtryck 
För att uppskatta människans påverkan på det globala ekosystemet används ekologiska 
fotavtryck, EF, genom att mäta ytan av platsen jämfört med miljöresurser som används av 
privatpersoner, företag och turister. Inom hållbar turism bedöms miljöpåverkan på en plats 
med EF, som fungerar som en indikator på om resurserna överskrids och även om framsteg 
görs(UNEP, 2009 s. 38). 
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I mätning av EF inom turism tas användandet av energi, råmaterial, vattenanvändning, 
förminskning av användbara land areor, på grund av till exempel utökning av vägar och 
byggnader, samt all användning av transportmedel som skapar koldioxidutsläpp, med i 
bedömningen. Även resandet till destinationen från hemlandet räknas med(UNEP, 2009 s. 
38). 

 
 
 
3.5 En destinations bärkraft 
En annan viktig punkt att diskutera ur ett hållbarhetsperspektiv är en destinationens bärkraft 
eftersom antalet besökare kan påverka destinationen. Swarbrooke (1999 s.29) delar in 
bärkraften i sex olika typer: 

 
1. Fysisk bärkraft står för antalet turister destinationen faktiskt kan ta emot samtidigt. 

 
2. Ekologisk bärkraft handlar om antalet besökare en destination kan ha utan att miljön 
tar någon skada. 

 
3. Ekonomisk bärkraft är istället hur många turister en destination kan ta emot innan 
det lokala samhället påverkas negativt, till exempel att turismen driver upp huspriser. 

 
4. Social bärkraft är antalet turister som kan besöka en destination innan det skapar en 
social störning eller skadar den lokala kulturen. 

 
 
 

5. Perceptuell bärkraft handlar om hur många turister en destination kan välkomna 
innan den turistiska upplevelsen påverkas negativt. 

 
 
 

6. Infrastrukturell bärkraft står för antalet turister som en destination kan tillmötesgå 
med deras infrastruktur, till exempel tillräcklig logi jämfört med antalet gästnätter. 
(Swarbrooke, 1999 s.29). 

 
 
 
Avgörande faktorer för hur mycket och på vilket sätt destinationen påverkas av turismen kan 
vara: 

 
• När den utvecklades och hur pass välplanerat det var från start 
• Vilken typ av turister som besöker destinationen 
• Graden av lokalt utvecklad turismindustri 
• Statlig policy 
• Hur pass ömtålig det lokala samhället, ekonomin och kulturen är i destinationen 

 
(Swarbrooke, 1999 s. 256). 

 
 
 

En destinations bärkraftsgräns ska kunna räknas ut genom att se till hur många turister 
en destination kan hantera, inom de olika bärkraftstyperna, innan destinationen tar 
skada(Swarbrooke, 1999 s.261). Swarbrooke menar att mätning av bärkraften kan vara ett 
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användbart verktyg för planering för hållbar turism(1999 s.29) däremot finns också kritik mot 
densamma som bör beaktas. Mätning av bärkraften och att hålla sig inom ramarna för vad 
destinationen klarar av i antalet turister kan låta enkelt att kontrollera men i och med att 
antalet turister minskar kan andra problem uppstå i destinationen. Vissa turismrelaterade jobb 
kommer att minska drastiskt och kostnader som tidigare betalats av turismen kommer istället 
hamna hos det lokala samhället(Swarbrooke, 1999, s. 262). Ett sätt att arbeta med en 
destination som har en bärkraftsgräns som överskrider det hanterbara är att avsluta 
marknadsföringen och istället för att attrahera nya besökare se till att turismtillströmingen 
avtar eller så kan priser medvetet höjas så att resmålet inte längre blir lika åtråvärt 
(Swarbrooke, 1999 s. 29-30). 



2 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
3 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
 

22 

 

4. EMPIRI 
 
 
Detta kapitel inleds med en kortare historisk beskrivning av såväl Sharm el Sheikh, som 
ursprungsbefolkningen. Efter detta ges svar på hur destinationen Sharm el Sheikh påverkats 
av turismen ur ett hållbarhetsperspektiv. Svaren bygger på litteratur och forskning samt på 
våra genomförda intervjuer. 

 
 
 
4.1 Sharm el Sheikh 
Långt söder ut på Sinai-halvön ligger Sharm el Sheikh precis vid Röda havskusten. 
Destinationen har blivit populär bland annat för de låga priserna och för korta reseavståndet 
från Europa, mellan två till fem timmars flygning(Jacobs, 2009 s.45). Sharm el Sheikh är en 
av Egyptens populäraste resmål för européer, ryssar samt araber från andra länder 
(Marineconnection 2006 s.3). 

 
Hela Sinai-halvön har under två tillfällen tillhört Israel, första gången år 1956 och den 

andra under Sexdagarskriget år 1967 mellan Egypten och Israel. Under det sena 1960-talet var 
Sharm el Sheikh fortfarande bara en liten fiskeby men under den israeliska ockupationen 
började investerare visa sitt intresse för området på grund av läget vid havet och de fina 
korallreven. Det var också vid denna tidpunkt som de första hotellen byggdes. Efter båda 
ockupationerna av israelerna har Egypten återfått makten över området och sedan år 1982 är 
Sinai-halvön åter egyptiskt territorium. Den egyptiska regeringen bestämde sig för att fortsätta 
investeringar för turismen i området och nya hotell och faciliteter byggdes upp (Sharm el 
Sheikh history, odat.). Den egyptiska staten har från börjat varit med i planeringen och 
uppbyggnaden av Sharm el Sheikh som turistdestination (Wells, 1997 s.29). 

 
I juli 2005 utsattes Sharm el Sheikh för bombattentat och 80 personer miste sina liv 

(Sharm el Sheikh history odat.) Fawzy2  menar att efter besöksstatistiken gick ner efter 
attackerna och flera researrangörer stängde ner destinationen tidigare än vanligt. Redan första 
säsongen efter kom turisterna från arabländerna, Östeuropa, Tyskland och Italien tillbaks men 
det tog däremot nästan ett år innan skandinaverna åter började resa t ill Sharm el Sheikh. 

 
 

Idag består staden av fem stadsdelar, Nabq, Ras Nusrani, Naama Bay, Ras Um Sid och 
Sharm el Maya och enligt Tripadvisor finns det över 220 hotell (2012). Under 2006 besökte 
över fem miljoner turister Sharm el Sheikh, vilket är mer än en 92 procentig ökning sedan 
1996 (Jacobs, 2009 s. 45). Staden som från början var en fiskeby, bebodd av mestadels 
beduiner, blev tack vare sitt läge, det korta avståndet till Suezkanalen, som binder samman 
väst med öst, och Aqaba gulfen ledde till att den egyptiska flottan valde platsen för att bygga 
en militärbas(Jacobs, 2009 s. 45). På grund av historian med Israel menar Khairy3 så är den 
militära närvaron relativt hög på hela Sinai-halvön och i Sharm el Sheikh så det är inte en 
ovanlig syn för turisterna att se beväpnade vakter patrullera utanför hotellen och att tillfälliga 
check-points sätts ut längs med stadens vägar. 



5 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
6 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
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Sharm el Sheikh är 424 km² stort till ytan(Egypter, odat.) och enligt Apollo finns det 
idag ungefär 40 000 permanent bosatta i Sharm el Sheikh (Apollo, 2012). Till största del är 
dessa ogifta män som flyttat dit för att jobba med turismen och lämnat deras familjer i 
hemorten. De flesta kommer från Kairo eller andra storstäder längs Nildeltat och ofta jobbar 
de i skift om 23 arbetsdagar och har sedan semester i sju dagar då de flesta reser hem till sina 
familjer (Goodwin, 2006 s.7). Enligt Khairy4 Sharm el Sheikh kallas ofta för the City of Peace 
eftersom ett flertal internationella fredsmöten hållits i staden. 

 
 

Längst ut på den sydligaste spetsen av Sinai-halvön ligger Ras Mohammed National 
Park som 1983 blev klassificerat som naturreservat av den egyptiska regeringen (Ras 
Mohammed, odat.) ). Naturreservatet administreras av Egyptian Environmental Affairs 
Agency, EEAA(Ras Mohammed, odat.) och innefattar korallrev tills havs, mangroveträsk, en 
jordskalvsspricka på fastlandet samt en liten sjö och är ett välbesökt område för turister som 
besöker Sharm el Sheikh. Fawzy5 berättar att både lokala arrangörer och internationella 
turismföretag ordnar dagliga utflykter med både båt och buss till Ras Mohammed. De senaste 
15 åren har utflykter till Ras Mohammed varit en av de populäraste utflykterna bland 
turisterna som besöker Sharm el Sheikh. 

 
 
 
 
 
4.2 Sinais urbefolkning 
Beduinerna är ett nomadfolk som lever i öknen och har funnits på Sinaihalvön sedan 600-talet 
e.Kr. och i dag finns det ungefär 10 beduinstammar kvar (Sinai, odat.). Enligt Khairy6 har 
beduinerna under Egyptens förre presidenten Mubaraks 30-åriga styre ständigt utsatts för 
fientlighet och trakasserier, de har varit utestängda från landets ekonomi samt turismindustrin, 
de har förlorat sin rätt att äga mark. Trots att de bott på Sinai-halvön i tusentals år får de inte 
köpa mark något som däremot utländska och egyptiska investerare får göra (SvD, 2006). 
Dessutom har alla de stora hotellkomplexen som byggs längs kustremsan betytt att beduinerna 
inte längre kan fiska inne i Sharm el Sheikh (Goodwin, 2006 s. 7). De får heller inte delta i 
militären eller inneha egyptiskt medborgarskap och detta har medfört att de inte har rätt att gå 
i skola, de har inte rätt till vård vid sjukhus och inte heller har de någon som helst påverkan på 
landets regering (Ahmed& Akins, 2012). De lever därför utanför lagar och politiska 
institutioner i Egypten och har så alltid gjort. Beduinstammarna styrs av deras egna lagar och 
värderingar som bestäms utifrån heder, hämnd men också vänlighet mot gäster och 
utomstående personer (Ahmed& Akins, 2012). Mubaraks regleringar av beduinernas 
rättigheter har behållits av militären som idag styr Egypten och de anses fortfarande som hot 
mot säkerheten, mycket på grund av extreminister inom stammarna som gjort uppror mot 
deras behandling från staten, och benämningen beduin förknippas ofta med terrorister, spioner 
och smugglare(Ahmed& Akins, 2012). Idag är det ungefär endast 10 procent av beduinerna i 

 
 
 

4 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 



24  

Mellanöstern som fortfarande lever ett nomadliv(Sinai, odat.) Sheikh Saleh7 menar att många 
istället har blivit bofasta och bor i hyddor och enklare småhus. 

 
 
 
4.3 Turismens sociala och kulturella påverkan i Sharm el Sheikh 
De turister som besöker Sharm el Sheikh kan enligt Khairy8 ta del av både egyptisk och 
beduinsk kultur under vissa utflykter som erbjuds. Även om beduinerna inte får äga mark eller 
själva ha turismföretag så är det vanligt att de anställs av lokala eller internationella företag 
för att guida turister på utflykter i öknen. Enligt Ögren9 som jobbat som svensk reseledare i 
Sharm el Sheikh under två säsonger frågar turisterna ofta de egyptiska guiderna om deras 
kultur, traditioner och deras religion. Dessutom menar Ögren att finns utflykter som helt 
fokuserar på kulturen, ett exempel på en sådan utflykt är beduinmiddagen där turisterna får 
besöka ett beduinläger ute i öknen och blir bjudna på typisk beduinsk mat, underhållning och 
dessutom får de rida dit på kameler. En annan utflykt där turisterna får ta del av beduinsk 
kultur är under Jeep safari där beduinerna återigen besöks. Denna gång är det däremot under 
morgonen och turisterna bjuds på te i deras läger enligt Fawzy10, dessutom erbjuds de också 
köpa typiska beduinska hantverk. Dessa möten mellan beduiner och turister menar Ögren11 

sker under ordnade former och på en så kallad frontstage, vilket innebär en kommersiell 
version av den genuina kulturen som är arrangerad för turisterna (Richards, 2007 s.53). Under 
utflykter till huvudstaden Kairo, som sker under en eller två dagar, menar Ögren12 att 
turisterna får ta del av egyptisk kultur genom att höra om religionen när de besöker en moské, 
en kyrka och en synagoga. På två-dagars turen får turisterna även höra om det egyptiska livet 
när de besöker en gammal bazar i Khan el Khalili, samt äta egyptisk mat och höra historier 
från den professionella guiden som alltid är egyptier. 

 
Under fyra av de fem intervjuerna framkom det att samtliga respondenter tycker att 

hela Sharm el Sheikh egentligen är en frontstage. Hela staden liknas med ett europeiskt land 
mer än ett land i Mellanöstern. Detta menar Fawzy13 är eftersom den egyptiska kulturen, som 
starkt präglas av islam, inte finns. Som exempel tillåts turisterna att gå runt i lite kläder, samt 
köpa alkohol nästan överallt. Det finns heller inte utrymme för ett vanligt egyptiskt liv 
eftersom det inte finns skolor för barn över 9 år. Intresset att locka till sig utländska 
investerare för att få tillgång till utländsk valuta har även lett till att huspriserna har gått upp 
så pass mycket att det är väldigt få egyptier och ännu färre beduiner som har råd med ett hus 
eller en lägenhet i Sharm el Sheikh. 

 
 
 
 
 
 
 

7 Sheikh Saleh. (2012) Beduin shejk utanför Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-01 
8 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
9 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
10 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
11 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
12 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
13 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
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Vill turisterna se en del av det riktiga Egypten rekommenderar Ögren14 att de ska 
besöka den äldsta delen av staden som heter Old Market, vilken ligger i stadsdelen Sharm el 
Maya. Old market är en liten marknad i utkanten av staden och är så nära egyptisk kultur som 
man kan komma i Sharm el Sheikh. Där kan man hitta små restauranger som serverar typisk 
egyptisk mat, till skillnad från McDonalds, Pizza Hut, T.G. I Friday's, Hard Rock Café och 
KFC restaurangerna som finns i Sharm el Sheikhs centrum Naama Bay. 

 
Sheikh Saleh15 menar att många beduinstammar jobbar med turism men droghandel, 

mestadels cannabis, är också en stor inkomstkälla för många av dagens beduiner. Enligt 
Ögren16 att han upplever det som att antalet brott utförda av beduinerna i Sharm el Sheikh 
ökat de senaste åren. Vid ett antal tillfällen har beduinerna kidnappat turister i öknen på Sinai- 
halvön för att sedan försöka få till ett utbyte mellan turisterna och stammens fängslade 
medlemmar. Dessutom har de också utfört flera bank- och växlingskontorsrån efter den 25- 
januarirevolutionen som brutit ut i Egypten. Båda respondenter tror att detta kan vara deras 
sätt att försöka påvisa de orättvisor de står emot dagligen. Enligt Sheikh Saleh17 blir 
beduinerna ofta dömda som folkgrupp för de dåd som ett fåtal människor gör. Deras 
rättigheter kan inte jämföras med turisternas eller egyptiernas och de blir nästintill aldrig 
trodda när det uppstår situationer eller missförstånd mellan dem. 

 

 
Egyptiernas rättigheter däremot har blivit mycket bättre sedan den 25-januari 

revolutionen menar Ögren18. Innan dess var det alltid turisterna som hade rätt vad det än 
gällde, priser på taxifärder, om det uppstod missförstånd mellan dem eller om de inte kunde 
enas om hotellrum eller uthyrning av bilar, båtar eller kringutrustning. Nu förtiden är 
egyptiernas version av vad som hänt lika mycket värd som turisternas, även om polisen blir 
involverad. Det finns även de gånger när att vara egyptier är en fördel. De får bättre priser i 
affärer, när de prutar på marknader, ibland i supermarkets och nästan alltid på taxifärder. 
Detta beror på att de jämför priserna med Kairo, eller andra städer där det är mycket billigare 
än i turistorterna, och vet vad det bör kosta. Dessutom tjänar egyptierna nästan alltid mindre 
pengar och det tänker affärsinnehavare och taxichaufförer på. 

 
 
 
4.3.1 Prostitution och sexturism 
Hopwoods bok Sexual Encounters in the Middle East: The British, the French and the Arabs 
beskriver hur Egypten varit en destination som lockat europeiska män till sexuella möten 
sedan franska och brittiska styrkor ockuperade landet i slutet av 1800- talet (Hopwood, 1999). 
Även om prostitution är och har varit olagligt i Egypten sedan 1949 (Procon, 2009) det är inte 
helt ovanligt att prostituerade kvinnor från Ryssland och det forna Sovjet säljer sexuella 
tjänster till såväl turister som lokalbefolkningen (Jacobs 2009 s.45). Ögren19 menar att det för 

 

 
 

14 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
15 Sheikh Saleh. (2012) Beduin shejk utanför Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-01 
16 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
17 Sheikh Saleh. (2012) Beduin shejk utanför Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-01 
18 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
19 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
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10 år sedan inte var tydligt att det fanns prostituerade i Sharm el Sheikh men “idag är det 
vardagsmat för alla”. Dessutom menar han att det idag också finns egyptiska kvinnor som 
prostituerar sig i Sharm el Sheikh. Vanligtvis står det unga killar utanför nattklubbarna när de 
stänger och frågar männen som kommer ut om de vill köpa droger eller prostituerade, och 
föreslår kvinnor och män från en rad olika länder. Fortfarande är det inte helt öppet med 
prostituerade som står på gatan, utan de bor i hus dit män kommer för att köpa sex av dem, 
men i och med killarna som står utanför nattklubbarna så är det tydligt att det finns. 
Khairy20 menar att det dessutom är vanligare och, sker helt öppet, sexturism mellan kvinnliga 
turister och egyptiska män. Ofta börjar det med att de västerländska kvinnorna kommer på 
semester för en eller två veckor men stannar sedan kvar längre eller reser hem till sitt hemland 
bara för att återkomma snart därefter (Jacobs 2009 s. 45-46). Det är det inte ovanligt menar 
Ögren21 att se västerländska kvinnor gå hand i hand med egyptiska män längs stränder och 
gator i Sharm el Sheikh, dessutom är ofta kvinnan något äldre än sin egyptiska man. 

 
 
 
4.4 Turismens ekonomiska påverkan i Sharm el Sheikh 
Enligt Khairy22 Den egyptiska staten ser helst att utländska investerare köper både land och 
hus i Sharm el Sheikh, mestadels på grund av att det är en stor inkomstkälla för att få in 
utländsk valuta. I en studie utförd av nätverket Schyst resande från 2011 nämns att Sharm el 
Sheikh har ett ekonomiskt läckage på 97 procent av inkomsterna från turistnäringen (Schyst 
rsesande 2011 s.12). Som nämnts tidigare i denna studie har ofta destinationer med ett högt 
läckage även ett högt antal så kallade all-inclusive anläggningar. Antalet all-inclusive 
anläggningar i Sharm el Sheikh idag har det inte hittats några exakta siffror på men både 
Fritidsresor, Ving och Apollo följer den globala trenden med en ökad andel all-inclusive 
resor. Som exempel kan nämnas hur antalet svenska Fritidsresors all-inclusive resenärer stigit 
från mindre än 1 procent år 2000 till 28 procent år 2011 (Schyst rsesande 2011 s.7,8). Många 
av hotellen i Sharm el Sheikh är enligt Khairy23 utländska kedjor, Marriott, Grand Hyatt, 
Hilton, Tropicana, Tsokkos, Crown Plaza, och oftast ägs de av utländska investerare. Det 
finns egyptiska lagar om att minst 49 procent av företag i Egypten ska ägas av egyptier. Detta 
har resulterat i att många välbärgade egyptier står som så kallade målvakter, de står endast 
som ägare på papper och betalas en viss summa för detta men de är i ordets mening inte 
delägare för företagen, för många stora företag i Egypten. Detta innebär i sin tur att det inte 
uppstår någon multiplikatoreffekt där pengarna stannar kvar i destinationen utan vinsten 
läcker ut ur landet till de riktiga ägarna. 

 
Dessutom framkom det av intervjuerna att en stor del av varor i supermarkets, på 

hotell och på restauranger och caféer är importerade från andra länder. Salah24 tror att det kan 
bero på att en stor del av invånarna i staden kommer från andra länder, samt turisters 
efterfrågan på varor hemifrån gjort att de importeras in av de lokala försäljarna. Importerade 

 

 
 

20 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
21 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
22 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
23 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
24 Omar Salah. (2012) Boende i Sharm el Sheikh. E-postintervju. 2012-05-13. 
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varor är vanligtvis godis, teer, chips och frysta och konserverade varor. Däremot har stora 
företag som Pepsi och Coca Cola tillverkning av deras produkter i landet så de importeras 
nödvändigtvis inte men pengarna stannar inte kvar i landet ändå eftersom företagen i grunden 
är utländska. 

 
 
 
4.5 Turismens miljömässiga påverkan i Sharm el Sheikh 

 
 
4.5.1 Vattentillgångar 
Egypten består nästan av 90 procent av öken (Ikairo, 2008) och befolkningen bor på mindre 
än fem procent av landytan (Borhan et al, 2003 s. 5). Mestadels är egyptierna bosatta längs 
med den långa Nilen eftersom marken där är bördig och det finns tillgång till sötvatten 
(Ikairo, 2008). Sharm el Sheikh ligger långt från Nilen och kan därför inte få sitt vatten 
därifrån. Istället förvaltar privata och statliga företag Sharm el Sheikh med vatten från 
närliggande staden El Turs källor samt destillerat saltvatten från Röda havet (Borhan et al, 
2003 s. 8). 

 
 

Vissa hotell tar hand om sitt egna avloppsvatten medan andra tar del av stadens syst em 
(Borhan et al, 2003 s. 9). En viss andel av avloppsvattnet pumpas direkt till en 
oxidationsdamm, därifrån tas överblivet vatten till bevattning av en närliggande fruktträdgård. 
De områden som inte får sitt avloppsvatten direkt pumpat till dammen har ist ället septiska 
tankar som blir tömda för att sedan föras till oxidationsdammen. Överblivet vatten från de 
septiska tankarna används sedan till bevattning av golfbanan vid Mövenpick Golf Resort 
(Borhan et al, 2003 s. 9). 

 
 
4.5.2 Ekologiska fotavtryck 
Förutom att de flesta av turisterna kommer med flyg som i sig innebär koldioxidutsläpp så 
berättar Fawzy25 hämtas charterresenärerna med transferbussar som sedan kör genom hela 
staden och lämnar av turisterna vid deras olika hotell, samma sak gäller när det är dags att 
resa hem, då hämtas de från hotellen och körs till flygplatsen. De flesta av researrangörernas 
utflykter i Sharm el Sheikh innebär resande med åtminstone ett fordon som drivs av bensin. 
Vanligast är att turisterna hämtas med bussar från deras hotell för att tas till de platser som 
utflykten utgår från och sedan tas de vidare med jeepar eller andra bilar, båtar, fyrhjulingar 
och ibland också flyg inom landet, eller andra närliggande länders städer, vilket innebär 
ytterligare utsläpp av koldioxid som förorenar luften och vattnet. Utöver detta finns väldigt 
många taxibilar i Sharm el Sheikh och det även om staden inte är stor så åker alla oftast taxi 
mellan de olika platserna de besöker, från hotell till affärer och restauranger, från sina 
bostäder till sitt jobb och så vidare. Salah menar att det finns mycket myggor och andra 
insekter i Sharm el Sheikh som ansvariga försöker få bukt med genom att spruta farliga 
bekämpningsmedel som ökar luftföroreningarna. 

 
 
 
 
 

25 Ayman Fawzy lokalguide i Sharm el Sheikh. Telefonintervju. 2012-05-15 
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Ingen av intervjurespondenterna känner till om det finns någon plan för att minska de 
ekologiska fotavtrycken som uppstår på grund av turisterna, eller om det finns en hållbar plan 
i helhet för Sharm el Sheikh. 

 
 
 
4.5.3 Sophantering 
Nedskräpning av sopor är det mest vidspridda och det synligaste miljöproblemet vid hela 
Röda havsregionen(Borhan et al, 2003 s. 38). I Sharm el Sheikh hämtas hushållssopor upp, 
från privata bostadsområden och hotell, av företaget Care Service eller så sköts det av 
beduiner. Oavsett vem som hämtat upp soporna förs de sedan till sopstationen som ligger 
ungefär fem kilometer utanför Sharm el Sheikh, undangömd bakom några kullar. Inga sopor 
källsorteras i ett första skede i Egypten berättar Khairy26 och därför inte heller i Sharm el 
Sheikh. Däremot jobbar beduiner på stadens sopstation med att sortera bort metaller som kan 
återanvändas och bränner resterande avfall som kommer in (Borhan et al, 2003 s. 9). De 
ångor som uppstår av sopförbränningen är direkt skadliga för personalen på sopstationen. 
Däremot finns så pass lite industriell verksamhet i närheten att toxiska och andra farliga 
ämnen inte är ett problem i området(Borhan et al, 2003 s.38-39). 

 
 
 
4.5.4 Havet och korallreven 
Sharm el Sheikhs dragningskraft för turister är bland annat de 3S:en samt möjligheten att nå 
korallreven direkt från stranden (Marineconnection 2006 s. 4). Dykning, snorkling och 
båtturer blir därför typiska aktiviteter för turister som besöker staden och detta har en stor 
påverkan på korallreven. Ungefär 23 procent av de utländska turisterna som kommer till 
Sharm El Sheikh har som huvudsyfte med resan att dyka och 30 procent av dem kommer för 
att snorkla(Cesar, 2003 s. 28). En studie gjord av World Resources Institute visar att upp till 
61 procent av korallreven i Egypten är i direkt risk att förstöras på grund av människan(Cesar, 
2003 s. 8, se Bryant et al 1998). 1994 bedömdes det att de mest besökta dykplatserna i Sharm 
el Sheikh hade mellan 35 000 och 50 000 dyk per år. Detta anses övergå bärkraften för 
platserna som enligt mätningar inte bör högre än 10 000 dyk per år för att inte skadas(Cesar, 
2003 s. 9). Förutom skador som uppstår av dykarna så förstörs korallrev och havsbotten av dem 
många tunga ankaren som används av turistbåtarna (Coral reefs odat.). Mellan åren 1997 och 
2002 förstördes upptill 30 procent av de levande korallreven utanför Sharm el Sheikhs kust 
mestadels på grund av turismen (Coral reefs odat.). Trots regleringar kring fisket är det inte 
ovanligt att det överfiskas (Borhan et al, 2003 s.11). De flesta båtarna som turisterna använder 
har septiska tankar där avloppsvatten samlas och kan pumpas ut i marinans faciliteter (Borhan 
et al, 2003 s.11) men vissa båtar släpper ut avloppsvattnet direkt i havet. Dessutom påverkas 
kusten vid Sharm el Sheikh när turistbåtarna skräpar ner med sopor(Borhan et al, 2003 s.11) 
samt att båtarna ibland läcker olja vilket resulterat i att det finns oljeförorening i vattnet precis 
vid marinan i staden((Borhan et al, 2003 s.11 s.38). Ytterligare skador vid kusten uppstår då 
det byggs stora hotellkomplex direkt intill havet (Coral reefs odat). 

 
 
 
 

26 Ahmed Khairy, f.d. lokalguide i Sharm el Sheikh. Personligintervju. 2012-05-12 
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På senare år har medvetenheten om existerande och potentiella hot mot den egyptiska 
kusten ökat och detta har lett till nya lagar och regleringar har tillkommit. 1994 har Lagen för 
miljön etablerats och denna innebär att EEAA, har juridiska rättigheter att bestämma och sätta 
upp planer och regleringar för bevaring av miljön. Det är även EEAA:s som ska se till att 
dessa följs(Borhan et al, 2003s.14). 

 
 
 
4.6 Sharm el Sheikh och dess bärkraft 
Enligt Sharm el Sheikh International Airports officiella hemsida landade det ungefär 10 000 
000 turister varje år på flygplatsen(SSH, odat.) och därtill kommer också många till Sharm el 
Sheikh på stora kryssningsfartyg till marinan, Port of Sharm el Sheikh, eller med buss från 
Kairo och andra egyptiska storstäder. I genomsnitt kommer drygt 116 000 besökare med 
kryssningsfartyg varje år(RSPA, odat.). Däremot saknas tyvärr statistik på hur många turister 
som anländer med busstrafiken. Det totala antalet besökare till Sharm el Sheikh bortsett från 
besökare som anländer med buss är då cirka 10 116 000 per år. 

 
 

Den egyptiska staten har från börjat varit med i planeringen och uppbyggnaden av 
Sharm el Sheikh och i dagsläget finns regleringar för var fiske får ske och dessutom utbildas 
allmänheten i hur korallreven ska bevaras och som ett komplement finns det ett 
övervakningsprogram för att se att regleringar följs(Wells, 1997 s.29). Ögren27 menar att de 
flesta turister som besöker Sharm el Sheikh är charterresenärer so m köper paketresor från 
resebolag i hemlandet, massturister och återkommande sexturister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Joakim Ögren. (2012). Reseledare i Sharm el Sheikh. Personlig intervju 2012-05-10 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
I detta avslutande kapitel binds först teori samman med empiri och sedan utförs analys och 
diskussion och slutsats fastställs utifrån studiens problemformulering. Kapitlet avslutas med 
att ge förslag till vidare forskning. 

 
 
 
5.1 Studiens sammankoppling 
Under följande rubriker kommer analys, kommenterar och slutsatser av de resultat 
författarna anser vara av särskild betydelse för att besvara studiens syfte och frågeställning, 
vilka är: 

 
 
 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap över hur turismen kan påverka en 
destination ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 
 
 
Frågeställning 
För att ta reda på syftet ska följande fråga besvaras: 

 
 

• Hur har turismen påverkat destinationen Sharm el Sheikh utifrån ett hållbart 
perspektiv? 

 
 
 
5.2 Socio- kulturell påverkan 
Att turismen påverkat på Sharm el Sheikh och Sinai- halvön ur ett socialt och kulturellt 
perspektiv visar såväl litteratur och genomförda intervjuer i denna studie. Sharm el Sheikh 
som från början var en enkel fiskeby bebodd av beduiner. Sedan 1960- talet har dessa 
urinvånare fått ge plats åt hotell med kringliggande aktiviteter i takt med den ökade turismen. 
Att beduinerna känner sig förbisedda och varken har rätt till medborgarskap, eller få ta del av 
landets ekonomi och turismindustri, har förlorat sin rätt att äga mark, inte får gå i skolan, inte 
får använda sjukhus och heller inte påverka landets regering får antas vara en sto r anledning 
till de konflikter som uppstår på Sinai- halvön mellan turister och beduiner. 

 

 
Enligt respondenten Ögren som jobbat som reseledare i Sharm el Sheikh finns ett 

intresse hos turisterna att få ta del av den lokala kulturen, dess traditioner och religion. Detta 
sker däremot på en artificiell scen, en så kallad frontstage. Fyra av de fem respondenterna 
uppgav även att de på många sätt uppfattar hela Sharm el Sheikh som en frontstage eftersom 
den egyptiska kulturen inte finns närvarande i speciellt stor utsträckning. Även om beduinerna 
själva inte får äga turismföretag anställs de ofta av lokala eller internationella företag för att 
arbete med turismrelaterade yrken som till exempel att guida turister i öknen och andra mer 
lågavlönade yrken. Droghandeln är något som blivit en stor inkomstkälla för många beduiner. 
Under vår intervju med Ögren uppgav han även att han upplever att antalet brott utförda av 
beduiner ökat i Sharm el Sheikh under de senaste åren och att prostitution blivit allt vanligare 
i Sharm el Sheikh. Ännu vanligare är sexturismen mellan kvinnliga turister och egyptiska män 
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och Ögren säger att det inte är ovanligt att se västerländska kvinnor gå hand i hand med 
egyptiska män längs stränder och gator. 

 
 
 
Nedan listas vad vi anser vara de positiva samt negativa sociala och kulturella effekter av 
turismens påverkan på Sharm el Sheikh. 

 
 
Positiva: 

• Ökade antal jobb. 
• Turister visar intresse för lokal kultur. 

 
 
Negativa: 

• Skapat en framsida för turisterna där de får se en artificiell sida av kulturen istället för 
det genuina (frontstage). 

• Ursprungsbefolkningen har tvingats flytta 
• Lokalbefolkningens inflytande är litet. 
• Kulturen har blivit en handelsvara. 
• Ökad kriminalitet, rån, droghandel och prostitution. 
• Mestadels lågavlönade jobb till lokalbefolkningen. 

 
 
 
 
 
5.3 Ekonomisk påverkan 
Litteraturhämtning har visat att den egyptiska staten vill att utländska investerare ska köpa 
både hus och land i Sharm el Sheikh vilket har inneburit att priserna blivit högre och många 
egyptier har inte råd att köpa vare sig land eller bostad där i dag. Detta innebär att egyptier 
och beduiner har svårt att bosätta sig permanent i området vilket även innebär att möjligheten 
till att tjäna pengar på till exempel att hyra ut sin bostad till turister nästan försvunnit. 
Det ekonomiska läckaget i Sharm el Sheikh uppmättes år 2011 till 97 procent. Detta är 
givetvis ett stort problem som tycks bero främst på två saker, antalet utländska investerare 
som äger hotellen på destinationen samt den höga efterfrågan på all-inclusive resor samt att 
många av hotellen har utländska ägare. Den egyptiska regeringen har genom regleringar 
försökt att förändra situationen med äganderätten genom att skapa en lag som säger att minst 
49 procent av företaget måste ägas av en egyptier. Detta har dock misslyckats att förändra 
situationen, utan har endast lett till att välbärgade egyptier agerar så kallade målvakter åt de 
utländska ägarna mot en fast summa pengar. Detta innebär även att det inte uppstår någon 
multiplikatoreffekt i destinationen utan vinsterna läcker ut till de egentliga ägarna. 
Studien visar också att en stor del av de varor som säljs i affärer, på hotell, på restauranger 
och caféer är importerade från andra länder. Detta tros dels bero på att en stor del av 
invånarna som bor i staden kommer från andra länder och även turisternas efterfrågan på visa 
produkter som endast kan importeras in, vilket de lokala försäljarna gör. 
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Nedan listas vad vi anser vara de positiva samt negativa ekonomiska aspekterna av turismens 
i Sharm el Sheikh. 

 
 
Positivt: 

• 49 procent ägande av lokalbefolkning. 
 
 
 
Negativt: 

• 97 procent ekonomiskt läckage 
• Utländska ägare av hotell. 
• Välbärgade egyptier som agerar som målvakter. 
• En ökad efterfrågan på all-inclusive resor. 

 
 
 
5.4 Miljömässig påverkan 
Turismens påverkan på både land och till havs kring Sharm el Sheikh har visat sig vara stora. 
På land beror det främst på att stora hotellkomplex byggs, de sopor som uppstår i följd av 
turismen. Sopor skulle självklart uppstå även utan turisterna, eftersom det finns 
lokalbefolkning, men det förvärras av turisterna speciellt eftersom de är så pass många, mer 
än 10 000 000 turister per år jämfört med lokalbefolkningen på endast 40 000. Soporna förs 
till sopstationen utanför staden och bränns. Även om den egyptiska staten redan från början 
var med i planeringen och uppbyggnaden av Sharm el Sheikh, har infört regleringar över var 
fiske får ske och dessutom utbildat allmänheten i hur korallreven ska bevaras visar statistik 
och litteratur på att detta är något som inte fungerar. Om det beror på att regleringen är 
otillräcklig eller om den helt enkelt inte följs är något som inte besvarats. 

 
Några vanliga turistaktiviteter på destinationen är dykning, snorkling, båtturer och 

fiske vilka alla har haft en stor påverkan på det marina livet och korallreven. Slitaget som 
uppstår på korallerna är främst när turisterna går på dem och bryter delar av dem, men även 
tunga ankare som släpas skapar ett slitage på korallreven och på havsbottnen. Mellan 1997 
och 2002 finns siffror som visar på en förstörelse upp till 30 procent av de levande korallerna 
där det mesta av förstörelsen tros bero på turismen. Även i naturreservatet Ras Mohammed är 
slitage och förstörelse av korallreven stora, och överfiske sker även då det ska vara reg lerat av 
staten. De flesta turistbåtarna som färdas utanför Sharm el Sheikhs kust har septiska tankar 
där de samlar avloppsvatten för att sedan pumpa ut det i marinans faciliteter men det inte 
ovanligt att vissa båtar släpper ut avloppsvattnet direkt i havet. Även detta har en skadande 
effekt på havet och livet under havsytan. Dessutom påverkas kusten när turistbåtarna skräpar 
ner med sopor och ibland även med olja eller bensin som uppstår på grund av läckage från 
båtarna. 
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Nedan listas de positiva samt negativa miljömässiga effekter av turismens påverkan på Sharm 
el Sheikh. 

 

 
Positivt: 

 
• Genererar pengar till upprustning och utveckling av infrastruktur. 
• Regleringar och utbildning om fiske och korallrev. 
• Slösar inte sötvatten på golfanläggningen. 

 
 
 
Negativ: 

 
• Förstör natur i form av marinor, hotellkomplex och turistattraktioner. 
• Förslitning på det marina livet. 
• Ökad nedskräpning. 
• Ökad användning av vatten och därav ökat avloppsvatten. 
• Överlåtande av vatten och land för turism som annars hade kommit lokalbefolkningen 

till nytta. 
• Regleringar och utbildningar tycks inte ge önskad effekt. 

 
 
 
 
5.5 Ekologiska fotavtryck 
Sharm el Sheikh består i dag av fem stadsdelar och det finns cirka 40 000 permanent bosatta i 
staden som är endast 424 km² stor och besöks årligen av mer än 10 000 000 turister. Även om 
faciliteter finns att ta hand om alla dessa besökare så är det är en stor mängd turister jämfört 
med invånarna och yta. Dessutom är utsläpp av koldioxid relativt höga då den största delen av 
turisterna som besöker staden flyger till och från destinationen. Utöver det så utgår de flesta 
utflykterna i Sharm el Sheikh ofta med fler än ett motordrivet fordon. Även om Sharm el 
Sheikh inte är stort finns det många taxibilar och både turister och egyptierna åker taxi nästan 
överallt de ska. Ytterligare föroreningar blir det av de farliga medel som sprutas för att 
bekämpa myggorna i staden. 

 
 
 
 
5.6 Bärkraft 
Enligt Swarbrooke finns det avgörande faktorer för hur mycket och på vilket sätt 
destinationen påverkas av turismen. Dessa faktorer är, när destinationen utvecklades, vilken 
typ av turister den attraherar, hur pass utvecklad turismindustrin är, den statliga policyn och 
även hur pass ömtåligt det lokala samhället, ekonomin och kulturen är. Redan från starten av 
utvecklingen på 1960-talet var tanken att Sharm el Sheikh skulle bli en turistdestination och 
därför är den relativt välplanerad, men det betyder dessvärre inte att bärkraften kan ha 
överskridits. Då det finns hotellrum för alla dessa turister så anser författarna att den fysiska, 
infrastrukturella och perceptuella bärkrafterna inte överskrids. Sharm el Sheikh har inte nått 
till den punkt flera andra äldre destinationer nått, som till exempel Mallis och Mallorca, och 
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har fortfarande i dag inte ett dåligt rykte. Det finns fortfarande utrymme för backpackers och 
hobby dykare fast de flesta turisterna som besöker staden är charterresenärer som kommer för 
de 3S:en, eller västerländska kvinnor som kommer för sexturism. Den egyptiska staten har 
genom olika övervakningsprogram och regleringar försökt att minska de negativa effekterna 
som turismen inneburit i Sharm el Sheikh. De har etablerat naturreservat på känsliga 
naturområden, så som Ras Mohammed, och satt upp organisationer som EEAA som ska 
reglera och övervaka att dessa inte missköts. Enligt en undersökning som gjordes under år 
1994 bedömdes det att 10 000 dyk per år var gränsen för bärkraften på flera av dykplatser i 
och runt Sharm el Sheikh, samtidigt uppmättes upp till 50 000 dyk på vissa av dessa platser. 
Detta är en självklar överskriden bärkraftsgräns. 

 
Vidare anser författarna också att de andra tre bärkraftstyperna, den ekologiska, 

ekonomiska och socio-kulturella, överskrids. Då miljön tar skada av turismen, främst genom 
slitage på havsmiljön, genom föroreningar och direkt förstöring av turisternas behandling av 
korallreven, anser författarna att den ekologiska bärkraften överskrids. Den ekonomiska 
bärkraften överskrids då huspriser drivits upp på grund av turisterna och utländska 
investeringar. Vidare anses också den sociala bärkraften delvis överskridits då 
lokalbefolkningens rättigheter förminskats. 

 
 
 
 
5.7 Slutsats 
I de flesta av de sociala och kulturella konflikterna som uppstått med turister känner sig 
beduinerna förbisedda och de ges inte möjlighet att påverka utvecklingen av destinationen. 
Konflikten anser författarna är den viktigaste frågan att lösa för att få bukt med de sociala och 
kulturella problem som uppstått på destinationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultaten visar 
däremot också att det finns intresse bland turisterna att få delta och veta mer om den lokala 
kulturen och dess historia.  Respondenten Salah upplever att egyptierna däremot fått en 
rättvisare behandling efter den 25-januari revolutionen, men om detta är något som kommer 
att fortsätta i framtiden och även sprida sig till beduinerna är det för tidigt att dra några 
slutsatser om. 

 
Med ett ekonomiskt läckage på 97 procent anser författarna att något måste göras så 

att lokalbefolkningen och även landet gynnas på ett mer ekonomiskt hållbart sätt. Den 
egyptiska statens införande av lagen om 49 procent ägande av lokalbefolkning tycks inte ha 
gett önskvärd effekt. Däremot bör lagen ses över igen och då även försöka hitta en lösning på 
problemet med målvakterna. Beträffande den ökade efterfrågan på all-inclusive resor och 
importen av varor anser författarna att resenärer måste ta eget ansvar vad gäller den typen av 
resande och vilken ekonomisk påverkan det har. Detta bör förslagsvis ske genom ökad 
forskning och upplysning inom området. 

 
Sharm el Sheikh ligger för långt från Nilen för att kunna ta dricksvatten därifrån, 

istället hämtas vatten av privata och statliga företag som förser staden med källvatten El Turs 
källor samt destillerat saltvatten från Röda havet. Vissa hotell tar själva hand om sitt 
avloppsvatten med hjälp av septiska tankar medan andra använder sig av stadens 
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vattensystem, vattnet samlas i vilket fall upp i en oxidationsdamm som ligger i stadens utkant. 
Därifrån används överblivet vatten för att bevattna en fruktträdgård och Mövenpicks Golf 
Resorts golfbana. I Sharm el Sheikh finns det så pass liten industriell verksamhet att det inte 
blir några utsläpp av toxiska ämnen. 

 
Det finns ingen officiell statistik på hur stora de ekologiska fotavtrycken är i Sharm el 

Sheikh men om sådana mätningar skulle genomföras så skulle de, baserat på variabler från 
denna studie, visa att avtrycken blir stora. 

 
Vidare visar studien också att det finns problem inom samtliga tre sektorer som 

påverkar den hållbara turismen i området. Det kan bero på att bärkraften är passerad eller den 
dåliga planeringen och skötseln av de olika aspekterna, socio-kulturella, miljömässiga och 
ekonomiska. 

 
 
 
 
 
5.8 Fortsatt forskning 
På området som berör de sociala och kulturella konflikterna som uppstått på destinationen 
föreslås att vidare forskning förs om hur lokalbefolkningens inflytande kan stärkas. Detta kan 
förslagsvis göras genom att studera destinationer som har en hållbar turism eller i alla fall mer 
hållbar än Sharm el Sheikh. Det skulle även vara intressant att veta varför turismen och 
lokalbefolkningen inte har ett större utbyte av varandra när intresset tycks finnas hos båda 
parter. 

 
Den ekonomiska aspekten har visat att Sharm el Sheikh har ett väldigt högt läckage. 

Även här kan förslagsvis forskning på andra destinationer som inte har ett lika högt läckage 
göras. Ett annat intressant område skulle vara att göra en studie för att ta reda på hur pass 
medvetna resenärer är om vilka effekter deras val av resor får för landet de besöker. 

 
Att få fram exakta siffror på hur stor turismens påverkan på miljön är har under 

arbetets gång visat sig vara väldigt svårt, här uppmanas till vidare forskning. Även att titta 
mer på hur hela hanteringskedjan ser ut och få fram mer djupgående information om hur pass 
stor påverkan turismen har i denna fråga. 

 
Eftersom det inte finns information att tillgå på mätningar av de ekologiska 

fotavtrycken som turisterna ger i Sharm el Sheikh anser författarna också att det skulle vara en 
viktig och intressant fråga att fortsätta forska i. 
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5.9 EPILOG 
Sedan starten av denna kandidatuppsats har fokus varit på att skriva ett arbete som handlar om 
hållbar turism. Till en början var avsikten att fokusera kring hur svenska researrangörer 
arbetar med turismen ur ett hållbarhetsperspektiv. Men tyvärr visade det sig svårt att få till ett 
samarbete med företagen då de helt enkelt inte hade tid att delta i studien. Efter detta började 
författarna tillsammans göra en litteratursökning på ämnet. Efter några veckors funderande, 
diskuterande och skissande beslutades istället att arbetet skulle handla om hur turismen kan 
påverka en destination ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Under hela arbetets gång har kontakt hållits med möten, telefon och e-post. Under vissa 
perioder var det flera dagar i veckan möten på Södertörn högskolas bibliotek för att lättare 
kunna dela tankar och idéer med varandra. Under andra perioder har möten skett mer sällan 
eftersom båda ansett att det inte behövts och att det kan vara bra att variera arbetsmiljön. Det 
känns relativt svårt att säga hur huvudansvaret varit uppdelat men på ett ungefär har det sett ut 
som följer: 

 
 
 
1. Inledning 
Patrik: främst skrift. 
Mirja: främst litteraturhämtning och analys. 

 
 
 
2. Metod 
Patrik: främst skrift och litteratur. 
Mirja: genomförande av intervjuer 
samt skrift. 

 
 
 
3. Teoretisk referensram 
Båda har skrivit och hämtat litteratur. 

 
 
 
4. Empiri 
Patrik: främst diskuterat intervjuerna. 
Mirja: främst skrivit och analyserat. 

 
 
 
5. Analys och diskussion 
Patrik: främst skrivit. 
Mirja: främst diskuterat och analyserat. 

 
 
 
Bådas insats i arbetet har varit viktigt för att åstadkomma det slutgiltiga arbetets utformning. 

Patrik Jakobsson& Mirja Kaufmann 
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