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En hållbar utveckling innebär en process där människan tillfredsställer sina behov utan 

att tära på följande generationers möjlighet till detta. En sådan utveckling är värd att 

sträva efter och den går även att tillämpa i turismbranchen. Hållbar turism är ingen 

självklarhet och för att uppnå det krävs samverkan mellan såväl näringsidkare, 

beslutsfattare som turister. Turismen skall inte vara en belastning för lokalbefolkningen 

utan en tillgång. Inom ansvarsfullt resande skall de positiva effekterna maximeras och 

de negativa minimeras. Den lokala kulturen och naturen får inte ta skada, 

lokalbefolkningen är den som skall dra nytta av turismen ekonomiskt och 

reseupplevelsen skall vara tillfredsställande även för turisten med nedsatt funktion. 

Detta kanske är en naturlig tanke för branschfolk men hur tänker en vanlig finländsk 

resenär om ämnet? Detta har jag i detta arbete strävat efter att ta reda på med hjälp av en 

internetbaserad kvantitativ enkäteundersökning. Syftet med arbetet var att utforska 

finländska Thailandsresenärers inställning till hållbar turism. Thailand är ett populärt 

resmål bland finländare och därför valde jag att koncentrera mig på landet som 

destination. Det kan dock vara svårt för turister att veta vilken näringsidkare som verkar 

enligt etiska principer och tydligare spelregler skulle underlätta för alla. Respondenterna 

var relativt medvetna om vad hållbar turism innebär och många ansåg sig själva vara 

etiska resenärer. Många bra synpunkter kom upp i frågor med öppna svar och 

förhoppningsvis har jag med detta arbete öppnat ögonen på någon resenär. 

Turistankomsterna ökar hela tiden och därför tycker jag att ämnet är aktuellt och för 

mig intressant varför ämnet har varit givande att sätta sig in i. En hållbar utveckling är 

möjlig då alla parter arbetar för samma mål och är engagerade. 
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A sustainable development means a process where the human satisfies her needs without 

consuming the next generations’ possibility to do the same. Such a development is worth 

striving for and it can be applied to the tourism business. Sustainable tourism is not a 

matter of course and in order to reach it cooperation is needed between business opera-

tors, decision-makers as well as tourists. Tourism should not be load to the locals but an 

access. Within responsible tourism the positive effects shall be maximized and the nega-

tive minimized. The local culture and nature shall not be hurt, the locals are the ones who 

should benefit from tourism economically and the travel experience should be satisfying 

even for tourists with reduced mobility. This might be a natural way of thinking for pro-

fessionals but what does a normal Finnish tourist think about the topic? This is what I 

have sought to find out in this examination using an internet-based quantitative survey. 

The aim of this study was to explore the attitude toward sustainable tourism among Finns 

traveling to Thailand. Thailand is a popular travel destination among Finns and that is 

why I chose to concentrate on the country as a destination. However, it can be difficult 

for tourists to know which business operator works under ethical principles and clearer 

rules would make it easier for all. the respondent where relatively aware of what sustain-

able tourism means and many considered themselves as ethical tourists. Many good 

points of views came up in questions with open answers and hopefully have I with this 

examination opened the eyes of any traveler. The tourist arrivals keeps increasing and 

that is why I think that the topic is of current interest and interesting for me why the topic 

has been rewarding to learn about. A sustainable development is possible when all parties 

works towards the same goal and are engaged. 
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Kestävä kehitys tarkoittaa kehityskulkua jossa ihminen tyydyttää tarpeitaan kuluttamatta 

seuraavan sukupolven mahdollisuutta samaan. Vastaava kehitys on tavoittelemisen 

arvoinen ja sitä voidaan myös soveltaa matkailualaan. Kestävä matkailu ei ole 

itsestäänselvyys ja sen saavuttamiseksi vaaditaan sekä elinkeinonharjoittajan, 

päätöksentekijän että matkailijan yhteisvaikutusta. Matkailu ei saa olla rasitus 

paikallisväestölle vaan etu. Vastuullisessa matkailussa myönteiset vaikutukset 

maksimoidaan ja kielteiset minimoidaan. Paikallinen kulttuuri ja luonto eivät saa 

vahingoittua, paikallisväestö hyötyy matkailusta taloudellisesti ja matkailukokemuksen 

on oltava tyydyttävä myös liikuntarajoitteisille matkailijille. Tämä on ehkä luontainen 

ajattelutapa alan ammattilaisille mutta miten ajattelee tavallinen suomalainen matkailija 

aiheesta? Tätä olen tässä työssä pyrkinyt ottamaan selvää internet-pohjaisen 

kvantitatiivisen kyselyn avulla. Tämän tutkimuksen päämäränä oli tutkia Thaimaahan 

matkustavien suomalaisten asenteet kestävään matkailuun. Thaimaa on suosittu 

lomakohde suomalaisten keskuudessa ja tämän takia päätin keskittyä maahan kohteena. 

Matkailijalle voi tosin olla haastavaa tietää mikä elinkeinonharjoittaja toimii eettisten 

periaatteiden mukaisesti ja selkeämmät pelisäännöt helpottaisi kaikkia. Vastaajat olivat 

suhteellisen tietoisia mitä kestävä matkailu merkitsee ja moni piti itseään eettisenä 

matkailijana. Moni hyvä näkemys tuli esille kysymyksissä avoimilla vastauksilla ja 

toivottavasti olen tällä tutkimuksella avannut jonkun matkailijan silmät. Koska 

matkailun saapumisten määrä nousee jatkuvasti pidän aiheen ajakohtaisena ja minulle 

kiinnostavana minkä takia on ollut antoisaa paneutua aiheeseen. Kestävä kehitys on 

mahdollista kun kaikki osapuolet pyrkivät samoihin tavoitteisiin ja panostavat. 
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1 INLEDNING 

I takt med att jordens befolkning växer, tekniken blir bättre och människans strävan 

efter rikedom inte blir ovanligare har världen blivit allt mer hektisk. I dagens läge finns 

det en större medelklass än någonsin förut och den kommer att fortsätta växa. Denna 

medelklass har pengar över att konsumera på fritiden vilket innebär att allt fler äter ute 

på restaurang, reser eller insuper kultur till exempel genom konstutställningar eller 

konserter. De senaste åren har diskussionen kring miljön blivit allt mer vanlig dels på 

grund av att fler har möjlighet att tänka på den då de inte behöver använda all sin tid till 

att klara vardagen. Personligen är jag intresserad av hållbar utveckling och skulle själv 

vilja bidra till att hållbar turism i allt större utsträckning tillämpas. Detta arbete ser jag 

som ett steg närmare det målet. 

För bara ett tiotal år sedan var Thailand ännu rätt så okänt för västerlänningar men nu 

hör det till vardagen för många finländare och andra västerlänningar  att med jämna 

mellanrum åka dit på semester. År 2012 tog Thailand emot 22,3 miljoner turister 

jämfört med 7,76 miljoner år 1998. Det har alltså skett en markant ökning. 

(Vanhaleweyk 2013) 

År 2012 slog antalet turistankomster i världen rekord med en miljard (UNWTO 2013a) 

och detta leder till att många internationella företag som till exempel hotell kan 

expandera och erbjuder allt en turist kan tänka sig. Priserna i matbutiker och på 

marknader åker upp i fall det finns ett hotell i närheten vilket slår hårt mot 

lokalbefolkningen. En del tjänster kan bli så dyra att lokalbefolkningen inte längre kan 

utnyttja dem. (Fletcher 2008:194) Hotellen kanske även tränger bort lokala från 

områden där de alltid har bott men inte har bevis på att de äger marken. Bland annat all- 

inclusive-hotellen påverkar samhället negativt då turisterna visserligen vistas på 

destinationen men kanske aldrig lämnar hotellkomplexet. (Tourism concern 2012) 

Miljöaspekten hör till en av de viktigare komponenterna i dagens turism. Till de 

indirekta inverkningarna av fler människor på ett och samma område hör det allt större 

behovet av energi. Luftkvaliteten i vissa områden i Thailand är stundvis väldigt dålig på 

grund av att man bränner upp skog för att bereda plats för planteringar för alternativ 

bränsleproduktion. (Vanhaleweyk 2013) 
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1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till mitt val av arbete ligger i mitt eget intresse för en rättvis och hållbar 

utveckling i allmänhet och inom turismbranschen i synnerhet. Logon för rättvist märkta 

produkter är välanvänd världen över men en lika sammanhängande form för 

turismtjänster finns inte som verkligen skulle kännas till av alla fritidsresenärer. Det har 

över huvudtaget varit svårt för turister att veta när resan de har gjort har varit hållbar 

eller inte då tillräcklig information har varit svår att få tag på. Nu har dock Fairtrade-

märket vuxit i popularitet och allt fler väljer att även ta konceptet med på sin resa. 

(Pattullo 2006) Fairtrade är en organisation och ett märke som garanterar att 

producenterna av någon produkt får det pris som produkten är värd, ett pris som 

verkligen täcker kostnaderna för produktionen av den samt ett pris som är tillräckligt 

fastän priserna på världsmarkanden skulle åka bergochdalbana. Fairtrade bannlyser 

barnarbetskraft och i fall en produkt skall Fairtrade-certifieras får heller inga farliga 

kemikalier användas. (Fairtrade Finland 2013a) 

1.2 Frågeställning 

Turismen är en växande näringsgren eftersom medelklassen ökar i de flesta länder. På 

grund av detta kommer belastingen på turistorter att bli stor och man måste i större 

omfattning än nu tänka på hållbarheten. Det skulle vara viktigt att de lokala skulle dra så 

stor nytta av turismen i deras hemländer som möjligt och att pengarna som turisterna för 

in skulle stanna kvar i landet. Som det är nu försvinner en stor del av intäkterna bort 

från turistorten på grund av bland annat stora hotellkomplex och andra internationella 

kedjor. 

Ansvarsfull turism strävar efter att göra turismen till en tillgång för lokalbefolkningen, 

inte en belastning. Turismen skall vara möjligt också för nästa generation och för att det 

skall lyckas måste man nu börja tänka om inom branschen. Detta arbete skriver jag för 

att jag vill veta om begreppet hållbar turism är bekant för den finländska turisten samt 

huruvida finländaren tänker rättvist under sin resa. 

Genom detta arbete skulle jag vilja ta reda på om det hos finländarna finns ett intresse 

för hållbar turism och därigenom rättvis turism. Hurudan inställning har finländare till 
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hållbar turism och känner de till begreppet? Är de som turister medvetna om eventuella 

problem på destinationen och hur ser de sig själva som turister? 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta arbete är att redogöra för finländska turisters inställning till hållbar 

turism under sin fritidsresa i Thailand. Undersökningen skall också ge svar på hur 

finländare uppfattar rättvishet inom turism samt om de betraktar turismen som en 

hållbar näringsgren. Jag har valt att avgränsa mitt arbete till destinationen Thailand och 

på så vis få en mer specifik bild av den finländska turistens beteendemönster. 

1.4 Metod och materialbakgrund 

Som metod kommer att användas en kvantitativ undersökning där enkät skickas ut via 

e-post till målgruppen, det vill säga finländare som har besökt Thailand. Enkäten 

kommer även att läggas upp på diskussionsforum och social media. Som grund för 

unersökningen används källor som David A. Fennell & David C. Malloy, David 

Weaver, Ralf Buckley, Harold Goodwin samt UNWTOs senaste fakta om ämnet. 

Författarna behandlar bland annat hållbar utveckling och ansvarsfullhet inom turism, 

etiskt tänkande hos turister och en rättvis framtid. Enkäten görs med Google Drive, ett 

användarvänligt program som är lätt att bearbeta. Frågorna behandlar bland annat 

respondenternas syn på sig själva som etiska resenärer samt huruvida de var medvetna 

om missförhållanden på sin resa. 

1.5 Begrepp 

Hållbar turism tar i beaktande allt från miljö och människor till ekonomi och framtid. 

För att något skall vara hållbart, i detta fall turismen, skall det finnas till för framtida 

generationer utan att på något sätt ha farit illa eller bidragit till att något annat tagit 

skada. I detta arbete behandlar jag fritidsturism och tar därför inte upp former av bland 

annat volontärturism som med sin medverkan i projekt hjälper lokalbefolkningen på 

plats. (Fletcher 2008:216) 

 



10 

 

Begreppet ekoturism tar jag upp i samband med hållbar turism eftersom det används allt 

mer inom marknadsföring i dagens läge trots att klara bestämmelser för vad det är inte 

finns. I detta arbete talar jag om ekoturism som något som trots resandet skall skydda 

miljön och naturen. Huvudmålet med ekoturism skall vara att turisten lär sig något om 

miljön på plats utan att på något vis förstöra för framtiden. (Weaver 2006:192) 

 

Ansvarsfull turism innebär att maximera de positiva effekterna av turismen och 

minimera de negativa. Denna turisminriktning grundar sig främst på Cape Town 

deklarationen och poängterar etisk agerande av turisterna samt att turisterna skall 

respektera värdsamhället hon besöker. (Cape Town Declaration 2002) 

 

Rättvis turism handlar mindre om miljön och mera om lokalbefolkningen. Turismen är 

en näring bland alla andra varför personerna som arbetar med turism skall bli 

behandlade rättvist. Det är lokalbefolkningen som i första hand skall dra nytta av 

turismen i deras eget land och pengarna borde i mån av möjlighet stanna hos 

destinationen. (Cape Town Declaration 2002) Inom rättvis turism poängteras även att 

turisten efter resan skall dela med sig av sina upplevelser för att på så vis marknadsföra 

det som har varit bra. Detta innebär att rättvis turism befinner sig mer på en gräsrotsnivå 

än vad begreppen hållbar och ansvarsfull turism gör. (Reilun matkailiun yhdistys 2013) 
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2 HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL TURISM 

Turismen är en näringsgren som hela tiden växer och det bevisades under år 2012 då 

internationella turistankomster nådde upp till en miljard. Under 2012 ökade dessa 

ankomster med hela 4% och kommer troligen att öka lika mycket under år 2013. Asien 

och Stilla havsregionen växte med 7%. UNWTO har förutspått att turismankomsterna 

kommer att öka med 3,8% per år fram till 2020 och grundat på detta kommer turismen i 

Asien att stiga med 5% under 2013. Under 2012 åkte 233 miljoner internationella 

turister till Asien där Sydostasien växte mest jämfört med resten av hela Asien. Under 

2012 fick Thailand 18% högre turismintäkter än året innan. (UNWTO 2013a) Enligt 

Statistikcentralen övernattade finländaren i medeltal 14,9 nätter i Thailand år 2012. 

Samma år gjordes 146.000 resor av totalt 5836.000 utlandsresor av finländare till 

Thailand. (Statisktikcentralen 2013) 

Genom hållbar turism skall besökarens, värdsamhällets, industrins och miljöns behov 

tillfredsställas utan att neka framtida generationers möjlighet till det samma. Inverkan 

på de tre huvudpelarna inom hållbarhet; den ekonomiska, den sociokulturella och den 

miljömässiga aspekten skall ges hänsyn för att garantera en långsiktig utveckling. Det 

spelar ingen roll hurudan turism det är frågan om, en hållbar utveckling går att tillämpa 

på alla former av turism. En hållbar turismutveckling uppnås enbart då alla berörda 

parter arbetar för samma mål och gör det utan uppehåll. Processen tar aldrig slut och 

kräver ständig uppdatering av information för både intressenter och turister. (UNWTO 

2005) 

Turism har allt mer börjat betraktas som ett hjälpmedel inom hållbarhet. Under mötet 

Rio+20 kom deltagarna fram till att turismen som näring mycket väl kan bidra till de tre 

pelarna i hållbar utveckling; den ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga delen. 

Under mötet lyftes fram att för varje jobb som turismen erbjuder skapas jobb också 

inom andra näringsgrenar. Gastão Vieira menade också att turismen hänger samman 

med sju teman som diskuterades under mötet; nämligen arbeten, energi, städer, mat, 

vatten, oceaner och katastrofer. (se UNWTO 2013b) 

En annan aspekt som det inom hållbar turismutveckling läggs relativt stor vikt vid är 

bevarandet av historiskt värdefulla platser och natur överlag. Speciellt områden som lätt 

tar skada, som till exempel unika mindre naturområden eller mycket populära 
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besöksmål skall tas väl om hand. (Aronsson 1997:38-39) Detta hör till de positiva 

inverkningarna turismen har på miljön och betraktas främst som viktig av forskare. Det 

är dock av yttersta vikt att värdlandet tar väl hand om sina nationalparker och historiska 

monument för att bevara dessa för framtiden (Fletcher 2008:162) 

Ansvarsfullt och därmed rättvist resande innebär att maximera de positiva effekterna av 

turism och minimera de negativa. Så sägs det i deklarationen från Cape town där det år 

2002 hölls en konferens om ansvarsfull turism som ett sidoevenemang till ”World 

summit on sustainable development in Johannesburg 2002”. Medverkande på 

konferansen var 280 delegater från 20 länder för att diskutera just ansvarsfullt resande. 

Under konferensen var man överens om att det krävs ett samarbete mellan både 

myndigheter i landet och mindre aktörer på ort och ställe. Ansvarsfull turism innebär 

även att de lokala involveras i allt som har med deras liv att göra, att dessa lokala får det 

bättre ställt ekonomiskt, att kulturen och naturen inte tar skada, att turisten, även hon 

med nedsatt funktion skall få en bra upplevelse genom sin resa och att både turisten och 

värden skall respektera varandra och vara stolta över sin kultur och sitt land. Alla länder 

måste visserligen bygga upp en egen plan som passar deras behov bäst men 

grundpelarna är de ovan nämda. Ansvarstagande är då man gör mer än vad som skulle 

behövas och för att uppnå en ansvarsfull destination krävs det att alla samarbetar. (Cape 

Town Declaration 2002) 

UNWTO har tagit fram något som kallas för ”Global Code of Ethics”, det vill säga 

globala etiska normer. Dessa är menade för turism och ger riktlinjer för hur en frisk 

turismnäring borde se ut. I artikel tre (UNWTO 2001:4-5) står det bland annat att alla 

turismidkare skall samarbeta för att även kommande generationer skall kunna uppleva 

den värld som vi nu upplever. Alla former av turism vars huvudsyfte är att hushålla med 

resurser, speciellt vatten och energi, borde stödas av lokala, regionala samt offentliga 

myndigheter. Skollovens tidpunkter runt om i världen borde ses över så att inte alla 

skulle resa precis vid samma tidpunkt och på det viset belasta miljön på destinationen. 

I grunden är det en persons värderingar som styr den personens handlingar. Ett sätt att ta 

reda på vad någon verkligen värderar är att observera hur hon beter sig. Olika 

människor har olika värderingar som kan basera sig på till exempel att något bara känns 

bra eller att man märker att det man tror på verkligen är positivt och fungerar, att man 
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gör och tror som alla andra eller att man tror på det man gör. Vanligt är att människan 

har en viss värdering för att den känns rätt eller för att alla andra tycker på ett visst sätt. 

Människan vill vara del i en grupp och det kan därför vara relativt lätt att få en grupp att 

verka på ett visst vis. Värderingarna där man betraktar konsekvenserna samt då man går 

efter principer kan ofta vara nyckfulla och bytas ut då ny information framkommer. 

Dock är de senare ofta noga igenomtänkta och baserar sig på information och fakta 

vilket innebär att de följs mer noggrant. Människan kan säga att hon värderar något men 

gör det i verkligheten inte, på samma sätt som hon kan värdera något ibland men ibland 

inte. Det är också möjligt att hon värderar något och tänker handla så men direkt då det 

blir för svårt eller kommer hinder i vägen ger hon upp de värderingarna. (Fennell 

&Malloy 2007:121-124) 

Enligt en teori som Mihalič behandlar, teorin om miljöbeteende, förklaras 

miljöförstöring genom antingen mänsklig ignorans eller brist på etik då det gäller miljö. 

Enligt denna teori antar man att människan besitter etiska värderingar för miljön och att 

i fall människan skulle ha tillräckligt med information skulle hon handla på ett sätt som 

skulle vara det bästa för miljön. Detta betyder alltså att genom mer information så skulle 

världen kunna bli renare och turistdestinationer mer hållbara. Men sedan finns det 

ignorans; även om människan skulle veta vad som är rätt kan det hända att hon helt 

enkelt inte bryr sig. Enligt Mueller och Fuegler (1999) gjordes en undersökning bland 

tyskar där det visade sig att 89% av tyskarna ansåg sig själva vara miljömedvetna men 

endast 45% gjorde verkligen något för miljön. Dock måste här poängteras att denna 

studie genomfördes för mer än tio år sedan och verkligheten nu kan vara en annan. (se 

Mihalič 2001:58-60) 

Det är viktigt att respektera kulturen som man som turist besöker och det innebär att på 

förhand ta reda på om den. Saker som för en turist inte känns som något speciellt kan i 

en annan kultur betraktas som ohövligt. I Thailand skall turisten tänka på att fötterna 

betraktas som det lägsta på kroppen och man skall vara noga med att inte peka med 

tårna mot någon, speciellt inte en munk eller Buddha-staty. Monarkin och därmed 

kungen betraktas som något mycket viktigt och kritik mot makten kan innebära straff. 

Något som för en finländare kan kännas konstigt är att det i Thailand inte anses 

anständigt att visa sin kärlek för en annan mitt på gatan, sådant sköts privat. (Mekong 

Resposible Tourism 2013b) 
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En organisation vid namn The International Centre for Responsible Tourism, ICRT, 

grundades av Harold Goodwin efter konferensen för ansvarsfull turism i Cape Town år 

2002. Harold Goodwin var den drivande kraften bakom Cape Town deklarationen för 

ansvarsfull turism på destinationer som fungerar som grund för organisationen. ICRT är 

en organisation för likatänkande inom ansvarsfull turism och arbetar bland annat med 

researrangörer, myndigheter och andra verksamma inom turismbranchen för att, fritt 

översatt från hemsidan, göra bättre platser för människor att bo på och besöka. 

Organisationen verkar som en kritisk röst för att få en positiv, ansvarsfull utveckling till 

stånd och undersöker hållbarheten inom turism samt förespråkar olika lösningar på 

existerande problem. (ICRT 2013) 

De tre huvudpelarna inom hållbar utveckling och därmed även hållbar turism; ekononi, 

sociokultur och miljö, tillämpas även inom ansvarsfull turism. Genom att ta ekonomiskt 

ansvar skall destinationen utvärdera turismens ekonomiska inverkan innan 

verksamheten utvecklas för att undvika att mindre näringsidkare inte klarar sig 

gentemot de större och att utvecklingen är rättvis. Socialt ansvar tas genom att involvera 

det lokala samhället, bevara värdkulturen, förbättra hälsovården och se till att ingen blir 

utnyttjad. Den sista huvudpelaren gällande ansvar om miljön innebär att använda 

resurser på ett hållbart vis, att värna om naturens mångfald och att informera 

näringsidkare om hållbar utveckling samt utvärdera hurudan påverkan en turist har på 

miljön för att minimera den negativa inverkan (International Conference on Responsible 

Tourism in Destinations 2002) 

2.1 Ekonomisk inverkan 

Turismen bidrar ekonomiskt till värdlandet direkt genom turismtjänster men också 

indirekt då andra näringsgrenar reagerar på turismen i landet. Turismen genererar bland 

annat arbetsmöjligheter inte bara för branschfolk utan också för outbildade och därför 

betraktas turismen som något som hjälper områden som upplever en dålig utveckling 

inom ekonomin. Trots att turismbranschen öppnar flera arbetsmöjligheter är dessa 

arbeten ofta säsongsbaserade och lönen är ofta låg. Det kan också vara svårt för de 

anställda att avancera inom företaget. (Weaver 2006:5-7) Pengarna som en turist 

spenderar på plats går inte enbart åt till att anställa mer personal. En del av pengarna går 
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direkt ut ur ekonomin för att betala för någon produkt som är importerad. En annan del 

går till att betala bland annat lokala skatter, transport och till att köpa nya varor samt 

betala löner. Pengarna blir åter använda av någon annan lokal entreprenör och cirkulerar 

på så vis vidare i systemet tills kedjan blir så lång att den blir obetydlig. (Fletcher 

2008:138) 

Den globala turismindustrin tar i beaktande den direkta inverkan som turismen har på 

samhället medan den globala turismekonomin tar i beaktande även den indirekta. Därför 

anses den globala turismekonomin vara tre gånger så stor som själva industrin. En 

restaurang eller ett hotell som verkar ta ansvar för sin egna verksamhet kan i själva 

verket ha dåligt inflytande på samhället det befinner i, då i alla fall en del av pengarna 

går vidare till andra mindre ansvarsfulla aktörer. Ibland kan en verksamhet verka hållbar 

till en början och det kan vara svårt att försöka räkna ut i fall den någongång blir 

ohållbar. (Weaver 2006:22-23) 

  

För att destinationen skall må bra av turismen och för att turismen skall vara ansvarsfull 

borde landet ta i beaktande hurudan turismen kommer att se ut i framtiden och huruvida 

destinationen verkligen drar någon nytta av turism. Destinationen skall också 

marknadsföras på ett sätt som förespråkar ansvarstagande turism och inte lockar turister 

med ”helt samma-attityd”. Små och medelstora företag skall gärna stödas på ett sätt som 

får dem att verkligen vilja jobba för ett hållbart samhälle. Dessutom skadar det inte att 

landet och destinationen hjälps åt för att med hjälp av turismen minska fattigdomen. 

(Cape Town Declaration 2002:3-4) Genom att betala lön åt en lokal hjälps samtidigt 

hela samhället då pengarna används på ort och ställe. Problemet med arbetslöshet är ofta 

att de fattiga inte har någon utbildning och därför har svårt att få jobb. Inom 

turismnäringen är arbetstagaren inte ensam och får hjälp av mer erfarna medarbetare 

vilket leder till större färdigheter och kunnande för den nyanställda. Då ett företag 

anställer lokala innebär det också en mer autentisk upplevelse för turisten. Samtidigt har 

lokala människor stor kännedom om området och kulturen och bidrar på så vis med 

konkurrenskraft. (Pro Poor Tourism 2013a) Genom pengarna som turismen för in i 

landet kan infrastrukturen hållas på en bra nivå och miljön skyddas genom till exempel 

nationalparker. Turismen möjliggör även fler arbetsplatser för eventuellt lågutbildade 

personer som annars skulle måsta ty sig till kriminalitet. Med hjälp av turismens 
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ekonomiska inverkan kan lokalbefolkningen erbjudas utbildning och därmed informera 

dem om deras rättigheter som människor och arbetstagare. Genom att destinationen 

antar en hållbar utveckling kommer destinationen att kunna erbjuda service för en lång 

tid och inte duka under av missförhållanden och utnyttjande. Detta i sin tur innebär 

långvariga intäkter och en bättre framtid. (Turunen 2009:5) 

Turister spenderar som bekant pengar på destinationen men alla dessa pengar gagnar 

ändå inte den lokala ekonomin. Det finns nämligen läckor där pengarna som turisten 

spenderar på destinationen slussas vidare till en annan ort. Det kan till exempel handla 

om en turist som köper en handgjord souvenir som egentligen är tillverkad i ett annat 

land men såld på en lokal marknad. I det fallet köper turisten bara det värde som blivit 

tillsatt produkten som kan innebära bland annat transport och vidareförsäljning men 

priset för själva produkten transporteras bort. (Fletcher 2008:136) 

Då allt fler turister anländer till en destination kan det leda till att priser på vissa tjänster 

åker upp så att lokalbefolkningen inte längre kan använda dem. Priserna kan vara så 

höga att turisterna inte nödvändigtvis skulle utnyttja dem hemma men på grund av att de 

är på semster använder de pengar på ett annat sätt. Detta kan också leda till smärre 

konflikter mellan värdarna och turisterna då turisterna upplevs som mycket rikare. 

Visserligen är det ibland så också i verkligheten. Då destinationen besöks av allt fler 

människor kan infrastrukturen behöva ses över för att klara av den ökade mängden 

människor. I fall landet inte är rikt på någon annan industri är en naturlig åtgärd att höja 

skatterna som troligtvis ökar missnöjet hos lokalbefolkningen. (Fletcher 2008:194) 

Det finns ingenting som säger att kriminaliteten går upp då allt fler turister anländer till 

en destination men ofta gör den det. Det kan också helt enkelt bero på att fler människor 

flyttar till ett ställe och fler människor befinner sig på samma område. Dock har turister 

ofta en tendens att bära med sig en hel del pengar och värdesaker och är lätta offer då de 

kan skiljas från mängden genom till exempel hudfärg eller sätt att vara. (Fletcher 

2008:201) Stora hotellkomplex byggs ibland nära fattiga områden och då anses 

turisterna måsta skyddas från en långfingrad lokalbefolkning med hjälp av vakter. Dessa 

vakter är utrustade med gevär och stöter inte sällan på misstycke från sina grannar då de 

går hem från arbetsplatsen till de sina som de just har hållit borta från hotellområdet. 

(UNEP 2013) 
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2.2 Sociokulturell inverkan 

På grund av att resenärer besöker andra länder och kulturer kommer allt fler kulturer 

och människor från dessa att påverka varandra. Detta kan betraktas som ett sätt att öka 

förståelsen för andra och på så vis eventuellt minska på mängden krig som beror på just 

detta, att vi vet för lite om varandra. På grund av turismen är det också möjligt att 

restaurera antika föremål eller hålla kulturarv vid liv på grund av att turister är beredda 

att bekosta detta, till exempel genom att betala inträde till museum. Å andra sidan 

kanske attraktioner som det sixtinska kapellet skulle må bättre utan den stora mängden 

turister som besöker stället. (Weaver 2006:6) Eventuella skillnader i samhällsklass 

mellan turisterna och lokalbefolkningen kan också orsaka konflikter och missnöje. Detta 

kan ses som exempelvis rån av turister eftersom de upplevs som rika men en annan 

möjlighet är också att det är turisterna som gör destinationen orolig på grund av deras 

oetiska beteende. (Weaver 2006:8) 

En socialt ansvarstagande destination involverar alla i planer som gäller området och 

följer även upp dessa planer så att de verkställs rätt. Lokalbefolkningen skall respekteras 

och turismen skall bidra till att utbildning och hälsovård förbättras. Ingen skall heller 

råka ut för människohandel i form av till exempel prostitution. För att turismen skall 

vara rättvis skall alla i samhället dra nytta av den, inte enbart de som besitter höga 

poster. (Cape Town Declaration 2002:4) 

Turister kan grovt delas in i två grupper; paketresenärer och självständiga resenärer. 

Paketresenärerna vill ofta ha samma standard på alla tjänster som de är vana vid hemma 

och påverkar på grund av detta värdkulturen. De självständiga resenärerna passar bättre 

in i värdkulturen och behöver inte några bekvämligheter på samma sätt som 

paketresenärerna. Vidare kan man ännu dela in turister i upptäcktsresande, eliten av 

turister, de okonventionella, de ovanliga, den tidiga massan, massturisten och 

charterturisten. I denna indelning av Smith (1989) är upptäcktsresanden hon som först 

anländer till en ny destination och forskar i kulturen och miljön medan charterturister är 

hon som anländer först då så gott som alla andra redan har varit där och tjänsterna på 

destinationen är på samma nivå som hemma. Mellan dessa två yttersta grupper hinner 

destinationen märka att intresse finns samt ordna med logi för störra mängder turister. 
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Destinationen hinner även utvecklas för att i framtiden locka allt fler turister, som 

senare blir mass- och charterturister. (se Fletcher 2008:189-190) 

På grund av turismen kan också en hel kultur leva upp på nytt. Turister uppskattar till 

exempel handarbete eller dans som kanske annars skulle ha blivit bortglömda över en 

längre tid. Trots att som tidigare nämndes, infrastrukturen förbättras med skattepengar, 

är det på lång sikt en positiv sak då eventuellt exempelvis vattentillförseln förbättras och 

på så sätt bidrar till en hälsosammare vardag. Turismen kan också bidra till större 

förståelse för andra kulturer och traditioner då människor från olika kulturer möts. Detta 

i sin tur kan måhända göra målet med världsfred lite mer nåbart. (Fletcher 2008:205-

206) Turismen till en destination öppnar även fler möjliheter till anställning som inte 

enbart är positivt ekonomiskt utan även socialt då dessa personer inte i samma grad 

hotas att slås ut. Många turister och företag utövar även välgörenhet i form av 

donationer till samhället de besöker eller har verksamhet i. (Pro Poor Tourism 2013b) 

Speciellt människor från andra kulturer som kanske inte har möjlighet att besöka andra 

länder får genom turismen till sitt eget land tillfälle att möta människor från andra 

kulturer. Alltid är det dock inte bra med turism i för stor mängd då den lokala kulturen 

kan ta skada och mattas av då destinationen försöker efterlikna det turisten är van vid 

hemifrån. Turister som inte respekterar lokalbefolkningen eller kulturen orsakar i det 

långa loppet konflikter människor och näringsidkare emellan. (Turunen 2009:23) 

 

Destinationer med kustlinje attraherar ofta soldyrkande turister och problem uppstår då 

stranden betraktas som ett ställe där det är accepterat att klä sig på ett mer avsöjande vis. 

På destinationer där kulturen kring hurudan klädsel och beteende som är acceptabelt 

skiljer sig starkt från turisternas hemkultur blir problemen än större då turisters beteende 

kan anses stötande. Stränder och hav har i många kulturer betraktats som allmänt 

område tillgängligt för vem som helst som önskar besöka stranden. Många 

hotellkomplex försöker dock privatisera dessa strandlinjer för att kunna erbjuda sina 

kunder allt mer exklusiva miljöer. (Goodwin 2011:1) 

 

Något som tyvärr inte är helt ovanligt är barnarbetskraft inom turismindustrin. Eftersom 

arbetskulturen i mindre utvecklade länder ofta är olika den vi är vana vid anställs barn 

som arbetskraft då det är mer naturligt att också barnen jobbar. (Fletcher 2008:196) 
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Mellan 13 och 19 miljoner barn jobbar inom turismen världen över. Barn anställs ofta 

eftersom de är flexibla och billiga. (UNEP 2013) Olyckligtvis utsätts ofta barn för en 

sexuell marknad och problemet är stort. Västerlänningar på semester antas tycka att det 

inte är omoraliskt med sexuellt umgänge utomlands trots att det är fråga om prostitution 

med både vuxna och minderåriga. Situationen med prostitution är svår då en del länder, 

däribland Thailand, marknadsförs för sina sexuella tjänster. (Fletcher 2008:199) ECPAT 

International är en organisation som jobbar mot barnprostitution och för att barn världen 

över skall ha en lycklig barndom (ECPAT 2013) Tyvärr hör inte finländarna till 

modellturister i det här fallet. Enligt en artikel i Hufvudstadsbladet i november 2013 

utnyttjas över två miljoner barn i hela världen av sexturister, varav många turister är 

finländare. Dessa fall uppdagas sällan och det är svårt att uppskatta hur många 

finländare som i verkligheten gör sig skyldiga till dylika brott. År 2005 dömdes dock en 

finländsk man för utnyttjande av ca 400 pojkar i Thailand till elva års fängelse. 

(Björkqvist 2013:4-5) 

Det finns också en hel del goda sidor med turism. Till exempel kan matkulturer 

anammas av turisterna som sedan för hem nya idéer och bidrar på så vis till en rikare 

matkultur i sitt hemland. Positiva relationer människor emellan sker även de då 

människor från olika kulturer lär sig av varandra. Destinationer där man lever på 

försäljning av hantverk kan också få sig ett uppsving av turism då turisterna har en 

tendens att vilja köpa hem souvenirer eller minnen från sin resa. (Fletcher 2008:187) 

Även om turism kan bidra till avundsjuka hos folket på destinationen eftersom 

inkomsterna sällan fördelas jämnt mellan alla, brukar turism utvecklas på områden där 

det från förut inte finns mycket, till exempel tung industri, varför landet på så vis blir 

mer jämnställt. (Fletcher 2008:194) 

2.3 Miljömässig inverkan 

Då en destination börjar besökas av allt fler turister kan destinationen bli förstörd av allt 

skräp dessa turister hämtar med sig. Om inte värdlandet gör något åt saken, som att 

utveckla sopsystemet och sätta upp fler skräpkorgar, kan destinationen bli allt mindre 

attraktiv för framtida turister. (Weaver 2006:8) Detta hör till den negativa inverkan 

turismen har på miljön. Även erosion av både land och historiska monument, förstörelse 
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av korallrev av fiskare och dykare samt onaturligt tämjande av natur då värdlandet 

bygger upp nya stränder för att locka fler turister. Lyckligtvis är även positiv inverkan 

vanlig, som ovan nämnda exempel om bevarandet av historiska monument. Dock går 

dessa positiva och negativa inverkningar hand i hand då exempelvis naturen i en 

välbevarad nationalpark tar skada då allt fler turister trampar ner vegatation, bidrar till 

erosion och stör det vilda djurlivet. (Fletcher 2008:162-163) 

Något som är värt att tänka på är att en genomsnittsmänniska i Storbritannien använder 

cirka 150 liter vatten per dag, vilket är tre gånger så mycket som en hel by använder i 

Asien på en dag. Som jämförelse kan ännu nämnas att en gäst på ett lyxhotell använder 

1800 liter vatten per natt. (Sustaining Tourism 2013a) Enligt Tourism Concern används 

det till en vanlig golfbana i Thailand 1500 kilogram gödningsmedel och 

bekämpningsmedel per år och mängden vatten som går åt till banan motsvarar vad en by 

på 60.000 invånare skulle använda. (se Fletcher 2008:163) Det säger med andra ord sig 

självt att något som för en turist ses som en trevlig aktivitet i verkligheten har en mycket 

större inverkan på samhället. 

För att destinationen skall vara ansvarstagande krävs alltså också att miljön tas i 

beaktande. Detta innebär att landet tillsammans med destinationen måste utvärdera hur 

många turister som kan besöka området utan att miljön tar skada. Alla berörda parter på 

området borde informeras om miljön och att överväga användning av konsulthjälp för 

området för att säkerställa att bästa möjliga praxis uppehålls kan ge goda resultat. 

Viktigt är också att sparsamt använda sig av de resurser man har och jobba för att 

minimera överkonsumtion och därmed avfall. (Cape Town Declaration 2002:4) 

En näringsidkare kan ge skenet av att främja hållbar utveckling men efter långvarig 

verksamhet kan olika effekter framkomma som till exempel giftiga vattendrag på grund 

av gödsling eller annat. Det kan också ta sig i utryck i turister som under en längre tid 

har följt med något kulturellt evenemang där interaktionen mellan turister och lokala har 

verkat fungera, men plötsligt vill inte lokalbefolkningen mer veta av dessa turister på 

grund av övertramp. (Weaver 2006:22-23) Ett exempel på detta är ”Full Moon Party” 

som till en början samlade omkring 2000 utlänningar på stranden av ön Koh Pangan i 

Thailand för att förbruka lättare droger och dansa nakna på stranden till 

ackompanjemang av någon gitarr. Besökarna byggde själv sina tält och lät sig förföras 
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av det vackra månskenet. I dag lockar samma evenemang runt 30 000 besökare, främst 

unga, för att festa och användningen av droger är omfattande. Många drunknar under 

festen och våldtäkter är inte ovanliga. Ön klarar inte av turistmängden och lider av 

vattenbrist. På plats finns heller inga livvakter och efter festen är stranden full med 

glassplitter och plast. (Campbell 2013) 

 

Eftersom människan, inte alla, vill resa till orörda platser och se något nytt gör de flesta 

allt längre resor för att komma till dessa områden. I väst finns det inte många områden 

som kan kallas orörda och då krävs långa flygturer för att ta sig bort. Man kan då 

fundera om det i sådana fall överhuvudtaget finns något som kan kallas hållbar turism 

då transporten med flyg orsakar stora utsläpp av avgaser. (Aronsson 1997:41) Då nya 

platser skall utforskas resulterar det lätt i en sorts tävling mellan lokalbefolkningen och 

turisterna/arrangörerna av turismtjänster om landområden. Vissa områden har varit i 

lokalbefolkningens ägo sedan länge men eftersom turismen drar in pengar kan dessa 

områden bli privata hotellstränder eller aktivitetsparker. (Fletcher 2008:199) Enligt 

statisktik från WMO, UNEP och UNWTO från år 2010 står utsläpp från turismen för 

5% av de globala koldioxid-utsläppen och för upp till 12,5% av sådana utsläpp som 

direkt påverkar uppvärmingen av jorden. De flesta gaserna kommer från transport, 

främst från flygtransport (se Goodwin 2011:2) 

Ekoturism är en del av den hållbara turismen och fokuserar starkare på natur och miljö. 

Ekoturismen kan i sin tur delas in i tre områden; attraktioner baserade på naturen, 

interaktion där turisten lär sig något samt hållbarhet inom miljö och sociokultur. De 

första två delarna togs först upp av en mexikan vid namn Hector Ceballos-Lascuráin då 

han beskrev ekoturismen som något där man reser till relativt intakta naturområden och 

betraktar miljön samt lär sig om den. Den tredje definitionen på ekoturism  har senare 

lagts till som en viktig del av denna turismgren. Det första kriteriet för ekoturism, 

attraktionerna som baserar sig på naturen, baserar sig på att turisten betraktar antingen 

stora helheter eller mindre delar av dessa helheter. Som exempel kan nämnas världshav 

mot ett korallrev. Vanligare är att turisten på plats bekantar sig med något mindre som 

till exempel havssköldpaddor. Det andra kriteriet, fostrande interaktion, är något som 

kanske mest skiljer en ekoturist från en strandturist eftersom ekoturisten ofta vill lära sig 

något om miljön på plats. Det finns olika sätt att lära sig och alla vill lära sig olika 
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mycket men destinationen borde i båda fallen försöka tillhandahålla tillräckligt med 

information samt låta turisterna själva studera sin omgivning. Det tredje kriteriet om 

hållbarhet inom ekoturism handlar om att ekoturismen är den enda delen inom turism 

som aktivt förespråkar miljömässig och sociokulturell hållbarhet samt betraktar dessa 

som nödvändiga. Detta betyder att allt som går under benämningen ekoturism inte borde 

behöva marknadsföras som hållbart eftersom det kommer naturligt. (Weaver 2006:192-

193) 

För att konsumenter skall kunna lita på en ekologisk logo måste de kunna lita på att alla 

företag har blivit testade och antingen fått märket eller inte. Om enbart några företag har 

ett visst märke men andra, som är lika miljömedvetna inte har det, är ekomärket inte 

hållbart eller trovärdigt. Det är också viktigt att organisationen som delar ut dessa 

märken är trovärdig och välkänd så att något företag inte skall kunna hitta på egna 

kriterier till ett eget märke som inte egentligen säger någonting om verkligheten. En 

trovärdig organisation för ekologisk märkning borde bland annat ha flera nivåer för 

medlemskap, en väletablerad auditeringsprocess och informationen om kriterierna skall 

vara lätta för alla att hitta.  Mycket beror även på hurudan lagstiftning ett land har; även 

om lagarna inte direkt går under rubriken ”miljö” kan de ändå påverka hur turismen ser 

ut i landet. Exempel på detta är lagar om utsläpp, fiske, nationalparker och regler för hur 

man får bygga nytt. Detta betyder att en del länder och destinationer lättare skulle få 

olika ekologiska märken på grund av att de måste nå en viss standard enbart för att 

lagen säger så. Det kan leda till att olika logon i olika länder inte säger konsumenten ett 

dyft. (Buckley 2001:19-24) 

Problem med olika logon kan framkomma då företag missbrukar dem för så kallad 

greenwashing, vilket betyder att verkligen inte nödvändigtvis motsvarar reklamen. 

Speciellt om logoverksamheten är valfri och inte obligatorisk kan detta förekomma. 

(Cooper 2008:673) 

I december 2012 har ett beslut om ekoturism blivit antaget av FN:s generalförsamling. 

Beslutet omfattar ekoturism som en metod att skydda miljön, minska fattigdom och 

främja hållbar utveckling. Beslutet försöker nå medlemsländer att språka för ekoturism 

eftersom denna turismgren strävar efter att bevara biodiversiteten samt bidrar till flera 

arbetstillfällen och utbildning och på det viset minskar fattigdom. Medlemsländerna 

rekommenderas även att bidra med bland annat så kallade mikrolån åt fattiga i områden 
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där ekoturism förekommer. Enligt Taleb Rifai på UNWTO är ekoturism en viktig del i 

en mer hållbar och rättvis framtid. (se UNWTO 2013c) 

2.4 Ansvar i Thailand 

Mekongregionen, dit Thailand hör, har satt upp en e-guide för hållbart resande inom 

regionen. Guiden är gjord för att göra de redan existerande turistguiderna bättre och för 

att ”väcka upp” dagens turister till att göra mer rättvisa val under sin resa. Guiden är i 

första hand till för dem som verkligen vill lära sig något under sin resa och stifta 

bekantskap med kulturen de besöker. Guiden presenterar aktörer som noggrant har blivit 

utvalda genom en process för att säkerställa att de verkligen vill jobba för en hållbar 

utveckling (Jacquemin 2013) Valprocessen går ut på att ett frågeformulär skickas ut till 

alla organisationer som kan tänkas vara intresserade där de beskriver sin verksamhet 

och vad de gör för en hållbar framtid. Formuläret skickar de sedan tillbaka och 

evalueras genom ett på förhand bestämt system där man kollar hur organisationen sköter 

de tre huvudpelarna för hållbarhet, det vill säga den miljömässiga, den sociokulturella 

och den ekonomiska aspekten. Bedömningen sker tillsammans med organisationens 

ledare och en projektledare och ibland även med experthjälp. Meningen är ändå inte att 

alla applikanter behöver vara perfekta redan då de söker utan trots små brister kan de få 

medlemsskap bara deras vilja att nå bättre resultat finns där. I dag är 95% av alla som 

sökt om medlemsskap med i programmet. (Mekong Responsible Tourism 2013a) En 

organisation som erbjuder konsulthjälp är Sustaining Tourism. De erbjuder tjänster som 

till exempel planering av strategi, utvecklande av en hållbar politik, auditeringar för 

hållbar verksamhet samt undersökningar. (Sustaining Tourism 2013b) 

Turister från väst kan tycka att det är exotiskt att se vilda djur och till och med bli 

fotograferade med dem. Och visst, det är ju inte varje dag man ser till exempel en tiger 

och att ta hem en bild med sig själv och en tiger på är kanske inte så dumt. Men 

sanningen är att många av dessa kommersialiserade tigrar lever ett ganska så fängslat 

liv. I Kanchanaburi  i Thailand finns ett så kallat tigertempel där munkar har skolat 

tigrar att posera på bild med turister. Det finns dock en hel del misstankar om att dessa 

tränade tigrar behandlas illa och att tigerkött från lokala djurparker säljs som mat. Det 

finns överlag inte många tigrar kvar i Thailand och ett annat hot som de får utstå är 
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miljöförändringar som byggen av dammar. Områden som tigrarna har rört sig på 

kommer att fyllas med vatten och tigrarna måste flytta på sig till nya områden, om 

sådana finns. Det gäller alltså att som turist vara noga med vad för tjänster man köper då 

man semestrar för att inte bidra till negativa affärer och illegal handel. (Perry 2012) 

2.5 Rättvist resande 

Det är inte helt lätt att definiera rättvist resande eftersom det är många komponenter 

som skall stämma överens för att bilda en rättvis helhet. Genom att resa rättvist reser 

man på ett i längden hållbart sätt vilket inte enbart handlar om miljön. Hit hör även 

lokalbefolkningens liv och leverne samt utveckling av det samhälle man som turist 

besöker. 

En rättvis resenär tar på förhand reda på så mycket som möjligt om sitt resmål. Detta 

kan ske genom att diskutera med vänner och bekanta, att kolla in diskussionsforum på 

internet eller läsa böcker. Hon väljer även att boka sin resa under en tid då det inte är 

högsäsong för att undvika att miljön belastas för mycket. På så vis sprids även 

inkomsterna för turismen ut på hela året. För att resan skall vara rättvis krävs även att 

resebyrån som eventuellt anlitas skall ta ansvar för sin verksamhet och kunna tala om 

hur den lokala kulturen fungerar och hur de stöder det lokala samhället. Den rättvisa 

resenären prefererar även lokalt då hon konsumerar bland annat mat men även 

souvenirer av olika slag. Detta för att förhindra att pengarna som spenderas läcker ut 

från destinationen. Rättvist resande innebär även att man skall bete sig som hemma, om 

inte lite bättre. Vatten och energi skall sparas speciellt då dessa två nämnare på många 

destinationer är bristvara. En rättvis turist tänker också på sitt skräp och hur hon blir av 

med det eftersom många destinationer inte har välfungerande avfallshantering. Rättvis 

turism tar många aspekter i beaktande och även etiken kommer in i bilden då turisten på 

sin resa skall respektera den lokala kulturen även om hon skulle anse den konstig. Något 

som turisten i stundens hetta kanske inte tänker på är att lokalbefolkningen eventuellt 

inte alltid tycker om att bli fotograferade av ivriga turister. Rättvis turism poänterar inte 

enbart människan, utan även djur och natur skall respekteras. Om någon attraktion, 

produkt eller tjänst verkar misstänkt skall turisten helst undvika den för att inte 

medverka i till exempel handel med utrotningshotade djur och växter. Något som inte 

kommer upp inom varken hållbar eller ansvarsfull turism är vad som händer efter resan. 



25 

 

Det är då den rättvisa turisten upplyser andra i sin omgivning om vad som varit bra och 

vad som varit dåligt under resan. Detta för att ”föra reklam” för rättvisa alternativ och 

tala om vilka attraktioner som bör undvikas. (Reilun matkailijan yhdistys 2013) 

 

En etisk reseguide går att ladda ner gratis på Tourism Concerns hemsida. Den är rätt så 

ny och skall vara till hjälp för resenärer som vill resa etiskt. Guiden förespråkar etisk 

turism framför massturism men poängterar dock att massturism inte alltid behöver vara 

dåligt. Med hjälp av guiden kan resenärer få hjälp med att välja etiskt och ta ansvar över 

inverkan som deras resa har över värdsamhället. I guiden medverkar näringsidkare som 

förespråkar samhällets välmående, social rättvisa, miljöskydd och att besökaren skall få 

en bra resa. (Tourism concern 2013) Dessa punkter tas starkt upp i hållbar och 

ansvarsfull turism vilket bevisar hur nära de står varandra. 

 

Fairtrade tangerar rättvis turism och innebär att producenterna inte får för lite betalt för 

sina produkter utan att ett garanterat pris som skall täcka de kostnader som uppstår vid 

odlingen betalas och ger odlarna trygghet mot att världspriserna fluktuerar. Inom 

Fairtrade är barnarbetskraft förbjudet och utöver det garanterade priset för råvarorna 

betalas odlarna även ett Fairtrade-tillägg som skall användas för hela sammhällets 

utveckling, till exempel genom att anställa läkare. Fairtrde-organisationen värnar också 

om att inga för människan och miljön farliga kemikalier skall användas för besprutning 

av grödorna. Hälften av alla producentorganisationer har även certifierats med en 

ekologisk logo. (Fairtrade Finland 2013) 

Det är alltså frågan on rättvishet inom marknaden för dagligvaruhandeln och det borde 

strävas efter även inom turismen. fairtourist.com är en hemsida som med tanke på 

namnet skulle kunna tänkas jobba med rättvis turism men det verkar som om deras mål 

är att hjälpa resebyråer online att få flera konversationer fastän de påstår sig vara en 

länk mellan resenärer och företag som vill åstadkomma goda saker inom turismen.  

(Fairtourist 2012) 

2.6 Framtidsutsikter 

Turismen kommer i framtiden att koncentreras på själva upplevelsen och en persons 

unika behov för en semester. Detta enligt Justin Francis, verkställande direktör på 
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responsibletravel.com. Allt fler värnar om miljön och är måna om att lämna ett så litet 

ekologiskt fotavtryck som möjligt. Glamouren med en flygresa avtar då resenären är 

medveten om att koldioxidutsläppet inte är tillfredsställande. Priserna på flygbiljetter 

kommer att stiga då olika komponenter som till exempel skatter och andra avgifter höjs, 

då kommer lågprisflygbolagen att minska i omfång. Detta resulterar i en minskad 

mängd turister som reser enbart för att besöka så många platser som möjligt. I framtiden 

kommer resenärer troligen att i större omfattning resa till destinationer i sitt eget 

hemland eller ställen dit man lätt tar sig med tåg eller rent av med cykel. På grund av 

detta kommer bland annat tågtidtabeller och spårnät att utvecklas till det bättre och 

priserna på tågbiljtter att sjunka. Några år framåt kommer själva resan till huvudmålet 

att ses som en upplevelse som får ta tid och begreppet "slow food" kommer att 

implementeras även till turismen, "slow tourism". Det gäller att komma under ytan på 

den nya kulturen och föra hem kunskap och upplevelser snarare än färgranna bilder. 

Francis förutspår även att hotell i framtiden kommer att bli allt mer lokala, att bland 

annat maten och olika tjänster produceras i närheten. När hotellen och tjänsterna i kring 

blir mer sammanflätade kan det bli möjligt att till exempel få rabatt på hotellet om man 

använder en mindre mängd elektricitet än medeltalet. 

På grund av klimatförändringen och vissa destinationers överbelastning av turister 

måste dessa destinationer göra upp mer långsiktiga och hållbara planer för sina 

turistankomster. Istället för att försöka locka så många turister som möjligt borde 

destinationerna fokusera på de kunder de behöver och de mest lämpliga orterna för 

denna kundgrupp. Denna förändring i turismen både från turisternas och aktörernas sida 

kommer att möjliggöra en rättvis näringsgren som följer med tiden. (Francis 2013) 

 

Redan nu är det möjligt för turister att gottgöra sitt koldioxidutsläpp genom att betala en 

avgift i samband med att de köper en resa. Turister som bryr sig om sitt ekologiska 

fotavtryck kan kalkylera hur mycket utsläpp till exempel deras flygresa hade och sedan 

gottgöra det genom att bland annat hyra en hybridbil. Avigsidan är dock att 

kompensationen inte eliminerar utsläppen och den kan få turister att med godare 

samvete öka sitt resemönster då de nu har en ursäkt. I och med att allt fler reser allt mer 

är turisterna i framtiden mer erfarna och samtidigt mer krävande. Dessa turister kommer 

förhoppningsvis att gå närmare ett rättvist resande då de söker efter nya upplevelser och 

kreativa resor i form av bland annat turism baserad på naturen och den personliga 
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utvecklingen genom ny kunskap. Då turisterna blir mer sofistikerade vill de inte enbart 

komma iväg på en solsemester utan de vill också uppnå tillfredsställelse genom intellekt 

och nya kulturupplevelser. Ur den rättvisa turismens synpunkt kommer förhoppningsvis 

kvaliteten på resan att spela en större roll än enbart priset då konsumenternas tid blir allt 

värdefullare. Framtida turister kommer att sätta större press på organisatörer att verka på 

ett mer hållbart sätt och att inte använda ”slut” ett område för att sedan gå vidare till 

nästa. (Cooper 2008: 668-673) 
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3 SAMMANFATTNING 

Inom hållbar turism finns det tre huvudpelare som skall tas i beaktande för en hållbar 

utveckling; den miljömässiga, den ekonomiska och den sociokulturella aspekten. Det är 

flera olika punkter som skall falla på plats, nämligen skall besökarens, miljöns, 

värdsamhällets och industrins behov tillfredsställas. Alla former av turism kan sträva 

efter en hållbar utveckling men för att det skall lyckas krävs att alla parter samarbetar. 

Turismen skall ta hänsyn till både framtida och nuvarande behov och konsekvenser. 

(UNWTO 2005) I och med en hållbar turismutveckling utvecklas bland annat 

värdlandets infrastruktur och olika kulturer möts vilket leder till ökad förståelse dem 

emellan (Fletcher 2008:205-206) Ett problemområde är dock männikans tyglande av 

naturen som i sin tur påverkar djuren vars levnadsområde blir mindre. (Perry 2012) 

Genom att tänka långsiktigt kan en destination påverka hurudana turister som lockas till 

området och lokala aktörer skall stödas i sitt arbete för en hållbar utveckling (Cape 

Town Declaration 2002:3-4) Om det över huvudtaget finns en hållbar turism för 

interkontinentala resor kan diskuteras då flygplansutsläppen är stora och oundvikliga 

(Aronsson 1997:41) Trots detta forstsätter Thailand att vara ett populärt resmål för 

finländska och andra turister då turistankomsterna till landet fortsätter att växa. 

(UNWTO 2013a) 

Ansvarsfull turism tangerar hållbar turism och strävar efter att maximera de positiva 

effekterna av turism samt minimera de negativa. Alla aktörer, även de mindre, skall 

involveras i utvecklingen av den lokala turismen och såväl turisten som den lokala skall 

få en positiv upplevelse av turismen. (Cape Town Declaration 2002) Hållbar och 

ansvarsfull turism som bäst är då människor från olika länder möts och får ta del av 

varandras kultur, respekterar varandra och påverkar varandra positivt. Världlandets 

traditioner kan leva upp på nytt då turister intresserar sig för bland annat handgjorda 

varor. (Turunen 2009:23) Olyckligtvis uppstår även konflikter då faktumet att göra vinst 

prioriteras före lokalbefolkningens behov. Detta förekommer bland annat då nya hotell 

byggs på områden som tidigare varit i allas ägo och fria att använda. (Goodwin 2011:1) 

Ekoturism är en stor och viktig del av den hållbara turismen och borde därför inte 

behöva marknadsföras som hållbart då det redan är det. (Weaver 2006:192-193) 

Utmaningen med ekoturismen är att det för turisterna kan vara svårt att veta vilken 
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tjänst som har en äkta märkning som ekologisk då det finns flera olika program för 

aktörerna att följa. (Buckley 2001:19-24) 

 

Inom rättvis turism kan man försöka få ett slut på utnyttjande av lokalkulturen. Rättvis 

turism behandlar både hållbar och ansvarsfull turism men lägger också stor vikt vid hur 

turisten beter sig efter resan. En enskild turist kan göra mycket nytta genom att berätta 

om sina upplevelser, både de bra och de dåliga, för att utvecklingen går åt rätt håll och 

för att framtida turister skall veta vad de skall undvika. (Reilun matkailiun yhdistys 

2013) 

 

I och med att världens resenärer blir allt mer vana vid att resa regelbundet kommer de i 

framtiden att ställa allt högre krav på att turismaktörerna satsar på hållbarhet. Troligen 

kommer resorna att bli dyrare och nivån på kvalitet kommer att spela en stor roll; 

turisten kanske åker på en till innehållet mer kvalitativ resa en flera billiga (Cooper 

2008: 668-673) Upplevelsen kommer i framtiden att vara en viktig del av resan och 

inkluderar såväl service på plats som flygresan och valet av aktiviteter. Resan kommer i 

allt högre grad att få ta längre tid eftersom resan till en destination betraktas som en del 

av semestern till skillnad från hur det är i dagens läge då semestern ofta börjar först då 

man kommit fram. (Francis 2013) 
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4 METODDISKUSSION 

För arbeten som detta används främst undersökningsalternativen kvalitativ och 

kvantitativ metod. Dessa två skiljer sig markant från varandra genom att en kvantitativ 

undersökning innehåller siffror som klart går att göra tabeller av medan en kvalitativ 

undersökningen inte gör det. I en kvalitativ undersökning tenderar man att få mycket 

information av få svaranden och i en kvantitativ undersökning lite information av en 

större mängd svaranden. (Veal 1997: 71) Utöver dessa två sätt att undersöka 

förekommer även observation och att använda sig av redan skrivet material. 

(Denscombe 1998:183) 

Vid en kvantitativ undersökningen använder man sig av färdiga enkät och är den metod 

som är den mest frekvent använda inom turismundersökningar. Det är dock svårt att 

veta huruvida respondenterna har svarat ärligt eller inte men samma problematik gäller 

kvalitativa undersökningar eftersom intervjuobjekten ofta vill vara hjälpsamma och 

därför verkar mer intresserade av ämnet än de i verkligheten är. Det är viktigt att 

forskaren inte litar blint på siffrorna ur många enkätsvar och tror att det är sanningen 

utan är objektiv. Enkätundersökningar är ett gott alternativ då man inom turismbranchen 

vill få ett brett perspektiv på olika aktiviteter som turisterna utför, speciellt då turismen 

ofta är ett massfenomen. Dessa undersökningar skall helst innehålla frågor där man 

enbart kryssar för ett svarsalternativ eftersom så kallade öppna frågor där respondenten 

fritt får skriva sitt svar ofta blir obesvarade. (Veal 1997: 145-147) 

De positiva sidorna med en enkätundersökning är att respondenterna hålls anonyma 

vilket kan leda till fler ärliga svar. Det är också relativt lätt att jämföra svaren med 

varandra då alla har svarat på exakt samma frågor och. Enkätundersökning möjliggör 

även sammanställandet av rätt så stora mängder data utan att kostnaderna blir höga. Till 

de negativa sidorna hör att respondenternas självkännedom och ärlighet inte alltid 

samspråkar varför det kan vara svårt att mäta beteende i en enkät. Med ett formulär 

kommer man inte heller in på djupet av någon fråga på samma sätt som i en intervju (se 

Mujis 2012:140-141) 

För att över huvudtaget kunna utföra antingen en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökning bör man ha bakgrundsinformation om ämnet man vill ta reda på mer om. 

Detta kan man få genom en skrivbordsundersökning. Då tar man reda på redan 

existerande information som man drar nytta av i en ny undersökning. (Veal 1997:76) 
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4.1 Val av metod 

Eftersom jag i detta arbete vill få reda på ett flertal människors kunskap om och 

inställning till hållbar turism valde jag att gå tilllväga med en kvantitativ undersökning. 

På det viset hoppas jag få svar från olika delar av landet och av personer som jag annars 

inte skulle nå om jag skulle utföra intervjuer. Jag använde mig av Googles produkt, 

Google Drive, för att sammanställa ett frågeformulär. Formuläret var rätt så lätt att göra. 

Att utföra en undersökning på internet har inte ansetts vara det bästa tillvägagångssättet 

eftersom det lätt uteblir respondenter som inte använder internet till den grad att de 

skulle besvara ett frågeformulär. Detta stämmer dock inte och genom en 

internetundersökning uppnås samma mängd svar som om undersökningen skulle utföras 

till pappers. (se Denscombe 1998:46) 

4.2 Frågeguide 

En frågeguide kan användas då det forskaren vill ta reda på är rätt så okomplicerat och 

respondenternas antal är stort. Genom ett frågeformulär kan man samla in både fakta 

och åsikter. Med fakta menas frågor som kan besvaras med riktig information som till 

exempel kön, medan åsikter fås genom frågor som behandlar bland annat känslor och 

värderingar. (Denscombe 1998:208-209) 

Frågeformuläret hade totalt sexton frågor varav de första två var så kallade 

bakgrundsfrågor med kön och ålder. Jag valde att lämna bort gruppen under 18 år 

eftersom de inte är myndiga och därför inte passade in på min undersökning. Alla frågor 

utom två är slutna frågor eftersom de är lättare att fylla i. Hela frågeformuläret finns 

som bilaga nummer ett i detta arbete. De andra frågorna behandlade respondenternas 

beteende som turister, självkännedom, etiken kring valen de gjorde om tjänster och 

resor, inställning till hållbar utveckling, valet av destination samt respondenternas 

uppmärksamhet kring missförhållanden. Dessa ämnen tangerar hållbar turism och 

genom svaren på frågorna beskriver hur respondenterna upplevde sig själva och 

omgivningen under resan. Frågorna behandlar antingen direkt eller indirekt hållbar och 

ansvarsfull turism. 
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Formuläret godkändes av handledare och uppdragsgivare efter att vissa frågor hade 

bearbetats. Det provsvarades även av en vän som inte studerar eller har studerat turism 

innan det lades ut på internet och det upplevdes som lätt att svara på. 

Frågeformuläret var endast på finska eftersom jag ville att det skulle vara så kort som 

möjligt och jag inte hade möjlighet att se vem som besvarade det. Eftersom jag 

undersöker finländares syn på rättvis turism tyckte jag att formuläret även därför kunde 

vara på finska. 

4.3 Genomförandet av undersökningen 

Enkäten lades först ut på Facebook i mitten på september 2013 för att uppskatta 

emottagandet. Antalet svar förblev dock svagt och enkätet lades därefter ut på 

diskussionsforumet Pallontallaajat.net den 27 september. Där verkar användarna vara 

aktiva trots att få svarade i jämförelse med hur många som kollade in diskussionstråden. 

Många där diskuterade dock om ämnet och jag fick många bra synpunkter på rättvis och 

hållbar turism. På pallontallaajat.net hade inlägget lästs 1161 gånger och kommenterats 

sju gånger då jag stängde det på morgonen den 28 oktober. Jag valde att använda mig av 

diskussionsforum eftersom jag antog att jag via dem skulle få tag på helt vanliga 

finländare och inte enbart en speciell målgrupp, som exempelvis unga finlandssvenska 

studerande. Den andra oktober publicerade jag även länken till formuläret på plaza.fi 

där det lästes 208 gånger men inte gav upphov till kommentarer. Utöver användingen av 

diskussionsforum skickade jag totalt ut 51 epostmeddelanden till olika anonyma 

personer. Formuläret var anonymt och jag kan alltså inte veta vem som har svarat. Jag 

kontaktade även Kilroy angående om jag skulle ha möjlighet att via dem skicka ut 

enkätet till deras Thailand-kunder men svaret löd att de ibland blir inspirerade av något 

slutarbete men oftast står de över. Så även denna gång. 

Totalt fick jag 115 unika svar. Var respondenterna som svarat via diskussionsforumen 

kommer ifrån vet jag inte och det var inte heller min tanke att ta reda på. Tyvärr visade 

sig Google Drive begränsat då jag inte efteråt fick reda på genom vilken kanal svaren 

hade kommit in. 
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5 RESULTATREDOVISNING 

Enkäten bestod av 16 frågor varav två var öppna med utrymme för längre svar. De två 

första behandlar bakgrundsinformation om respondenterna. I fråga nummer tre går jag 

rakt på sak och undrar om begreppet hållbar turism är bekant. De fyra påföljande 

frågorna handlar om beteende, det vill säga hur respondenten beter sig under sin resa. 

Frågorna åtta till elva behandlar etiskt tänkande om sig själv, om resan med service 

samt intresse för hållbar turism. Den därpå följande frågan står ensam i fråga om 

ekonomiskt intresse. Fråga nummer tretton och fjorton handlar om respondentens vilja 

att resa till Thailand och hur länge hon stannade, det vill säga en sorts 

bakgrundsinformation om de drivande krafterna bakom valet att åka till just Thailand. 

Den femtonde frågan behandlar respondentens åsikt om hållbar utveckling inom 

turismbranschen och den sista frågan är betydande för turismens negativa 

sociokulturella inverkan på Thailand som destination. 

 

Bakgrundsinformation 

De första två frågorna handlade om bakgrundsinformation; kön och ålder. Av de som 

svarade på enkätet var 69% kvinnor och 31% män.  

 

Figur 1 Könsfördelning 

 

Åldersfördelningen däremot var jämnare, 31 stycken var mellan 18 och 25 år, 26 

stycken mellan 26 och 35 år, 21 stycken mellan 36 och 45 år, 21 stycken mellan 46 och 

55 år, 8 stycken mellan 56 och 65 år och 8 stycken över 65 år. 

 

  St. 

Kvinna  79 69% 

Man  36 31% 
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Figur 2 Åldersfördelning 

 

Självkännedom 

I den tredje frågan undrade jag om hållbar turism är ett känt begrepp varav 66% ansåg 

att det var det. 

 

Figur 3 Hållbar turism som ett känt begrepp 

 

Beteende 

I den fjärde frågan om var respondenterna helst bor under sin Thailand-vistelse svarade 

hälften att de bor/bodde på hotell, en dryg tredjedel att de gärna bor på ett lokalägt 

hotell eller hostell, 9% bor på all inclusive och 14 % bokar sitt boende när de anländer. 

 

Figur 4 Var respondenterna bor under sin resa 

 

  St. 

18-25  31 27% 

26-35  26 23% 

36-45  21 18% 

46-55  21 18% 

56-65  8 7% 

över 65 8 7% 

  St. 

Ja  76 66% 

Nej  39 34% 

  St. 

All inclusive 9 8% 

Hotell  52 47% 

Lokalägt 35 32% 

Bokar på plats 15 14% 
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Den femte frågan var en flervalsfråga där respondenterna kunde välja flera alternativ på 

frågan vad de gör under sin resa. De flesta (93 stycken) svarade att de lapar sol och 78 

stycken att de är ute och går eller vandrar. Populärt var också att dyka och snorkla (detta 

anmälde 62 stycken att de gör) samt att medverka i olika ordnade utflykter (43 stycken). 

25 stycken sade att de gjorde även annat men tyvärr är detta något som inte syns i 

svaret. 

 

Figur 5 Vad respondenterna helst gör under sin resa 

 

På frågan nummer sex om var respondenterna helst äter under resan svarade de flesta, 

108 stycken, att de gärna äter på en lokal restaurang och 56 stycken vid ett gatukök. 

Enbart 8 stycken äter helst på en internationell restaurang och 15 på hotell. Denna fråga 

var också en flervalsfråga. 

 

Figur 6 Var respondenterna helst äter under sin resa 

 

 

 

 

 

  St. 

Lapa sol 93 30% 

Utomhusakt. 78 25% 

Golf  11 4% 

Dykning 62 20% 

Utflykter 43 14% 

Annat  25 8% 

  St. 

Hotell  15 8% 

Lokal restaur. 108 54% 

Internationell 8 4% 

Gatukök 56 28% 

Tillreder själv 12 6% 
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Enligt svaren på fråga sju om respondenterna föredrar lokala produkter svarade 98 

stycken ja, 5 stycken att de inte gör det och 12 stycken att de inte vet. 

 

Figur 7 Respondenterna föredrar lokal produkter 

 

Etik 

I den åttonde frågan undrade jag i fall respondentern ansåg sig vara etiska resenärer. 

44% svarade ja, 28% tyckte att de inte var det och en lika stor del (28%) visste inte. 

 

Figur 8 Respondenterna anser sig vara etiska resenärer 

 

I fråga nummer nio frågade jag vad som är viktigt då man bokar resan. Denna fråga var 

även den en flervalsfråga, respondenterna kunde alltså bocka i flera alternativ. För 86 

stycken var priset en avgörande faktor, 37 stycken ansåg att en speciell resetidpunkt var 

viktig, sju stycken ansåga att resan skulle vara etisk, åtta stycken ville att resebyrån 

gärna skulle vara bekant. 30 ansåg att något annat också spelade en viktig roll men de 

svaren registrerades inte av enkätet. 

  St. 

Ja  98 85% 

Nej  5 4% 

Jag vet inte 12 10% 

  St. 

Ja  51 44% 

Nej  32 28% 

Jag vet inte 32 28% 
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Figur 9 Vad är viktigt då resan bokas 

 

I fråga nummer tio bad jag respondenterna fundera på huruvida de tycker att utflykter 

skall vara ordnade enligt etiska principer. 56% svarade ja, 25% tänkte inte på det, de 

deltar oberoende i utflykter som låter trevliga och 19% sade att de inte över huvudtaget 

deltar i utflykter. 

 

Figur 10 Respondenterna anser att utflykter skall vara ordnade enligt etiska principer 

 

Den elfte frågan handlade om huruvida hållbar turism som begrepp över huvudtaget 

intresserar. 68% ansåg att det intresserar, 15% tyckte inte det och 18% visste inte. 

 

Figur 11 Respondenternas åsikt om hållbar turism som begrepp intresserar 

 

 

 

  St. 

Pris  86 51% 

Etisk resa 7 4% 

Exakt tidp. 37 22% 

Bekant byrå 8 5% 

Annat  30 18% 

  St. 

Ja  64 56% 

Nej  29 25% 

Deltar ej 22 19% 

  St. 

Ja  77 68% 

Nej  17 15% 

Jag vet inte 20 18% 
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Ekonomiskt intresse 

I den tolfte frågan undrade jag om respondenterna skulle vara beredda att betala mer för 

en etisk och hållbar resa. 37% svarade ja, 21% var inte beredda och 43% visste inte. 

 

Figur 12 Respondenterna intresse för att betala mer för en etisk och hållbar resa 

 

Valet av destination 

Den trettonde frågan var en öppen fråga där respondenterna fritt fick beskriva varför de 

reste till Thailand. De flesta svarade att de var ute efter sol, att de hade sett vackra 

bilder, att prisnåvan på plats var låg och att de via bekanta hade förstått att Thailand var 

ett bra resmål. En respondent svarade ärligt att hon bara hade följt med vänner till 

Thailand men skulle hellre ha valt en annan destination och en annan svarade att hon 

ville besöka landet en gång men tror sig inte resa dit pånytt. Ett svar var kort och 

koncist; respondenten var ute efter sol och billiga kvinnor.  Inga andra liknande svar 

kom upp. Många hade åkt till Thailand för att det kändes tryggt och var välbekant. Mat 

och kultur var också uppskattat samt viljan att komma bort från Finlands mörka och 

kalla klimat. Det klara vattnet och vänliga människor nämndes som dragpunkter. En 

respondent svarade att hon dels åkte till Thailand för att det är ett känt ställe och bekanta 

hade rekommenderat landet men också för att hon var nyfiken på hur landet hade klarat 

av att byggas upp och utvecklas efter tsunamin. Ett svar löd att de hade åkt till Thailand 

eftersom barnen var födda där och det var något av en resa tillbaka till rötterna. 

Thailand ansågs vara ett barnvänligt resmål och många respondenter nämnde att de var 

ute efter god service, tyvärr inte alltid mer specifierad men massage nämndes. Inte bara 

en svarade att flygresan var praktisk och relativt billig samt att det är lätt att resa inom 

landet. Några ansåg att Thailand är vant vid turism vilket betyder att det mesta löper 

relativt problemfritt samt att man som turist måste kunna leta efter områden som ännu 

inte är förstörda av turism. Många svarade att de hade rest till Thailand för att de inte 

hade besökt destinationen förut. Thailand ansågs även vara ett land där det är enkelt att 

  St. 

Ja  42 37% 

Nej  24 21% 

Jag vet inte 49 43% 
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kombinera strand- och stadssemester och boendealternativen tycktes vara av hög 

standard och billigt. I ett längre svar diskuterade respondenten vidare att hon inte tyckte 

det var särkilt hållbart att snorklingguiderna matar fiskarna med bröd för att turisterna 

skall komma fiskarna nära och undrade hur det går för fiskarna när ingen matar dem 

under lågsäsong. Samma respondent förundrades även över att inget hotell som hon 

hade stött på hade bett turisterna att använda samma handduk flera gånger för att spara 

vatten. En annan respondent svarade att hon hade besökt landet sex gånger och alltid 

hittat något nytt att uppleva. Samma person fortsatte att hon inte skulle vara beredd att 

betala mer för något ”gottsamveteshumbug” färdigt paketerat utan ansåg sig ha 

möjlighet att kunna påverka tillräckligt genom egna val. Då kommer hon också undan 

mellanhänder. En respondent svarade att en orsak att alltid återvända till Thailand är att 

där går det att kombinera total avslappning med hårt festande. Denna person nämnde att 

hon hade besökt landet fyra gånger ock tyckte om djuren, naturen, vädret, människorna, 

maten, massage och de mångsidiga utflykterna som man kan beställa på plats. Ett annat 

svar av en tydligen berest respondent löd att hon inte skulle åka till enbart Thailand utan 

att kombinera det med andra länder. Hon hade lagt märke till att familjer verkar resa dit 

för att det är förmånligt och äldre och ensamma män för att leta efter sällskap. Denna 

respondent skulle under inga omständigheter rekommendera Thailand eftersom de 

lokala är väligt otrevliga och de inte talar engelska. Alla svar finns i bilaga nummer två i 

arbetets slut. 

 

I fråga nummer fjorton undrade jag hur länge respondenterna hade varit i Thailand. 4% 

hade stannat under sju dagar, 63% hade stannat mellan 8 och 14 dagar, 18% hade varit i 

Thailand mellan 15 och 30 dagar och 15% hade stannat i över en månad. Denna fråga 

besvarades av 89 respondenter. 

 

 

Figur 13 Vistelsens längd 

  St. 

Under 7 dagar 4 4% 

8 – 14 dagar 56 63% 

15 – 30 dagar 16 18% 

Över en mån. 13 15% 
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Hållbar utveckling 

I fråga nummer femton bad jag respondenterna att på en skala från ett till fem avgöra 

hur viktig de tycker att en hållbar utveckling inom turismen är för dem. Nummer ett i 

tabellen stod för inte alls viktig och nummer fem för väldigt viktig. 18% ansåg att en 

hållbar utveckling är väldigt viktig, 47% svarade en fyra och 29% en trea, ganska viktig. 

Endast 4% svarade en tvåa och 1% ansåg att en hållbar utveckling inte alls är viktig. 

Denna fråga besvarades av 89 respondenter. 

 

Figur 14 Hur viktig en hållbar utveckling inom turismen anses vara 

 

Social och miljömässig inverkan 

Den sista och sextonde frågan var en öppen fråga där jag bad respondenterna att fritt 

formulera huruvida de lade märke till några etiska missförhållanden under sin resa. 

Många svarade att området de befann sig på var nerskräpat och att sexuella tjänster och 

”flickbarer” var vanliga samt att thailändska kvinnor inte respekterades. 

Nedskräpningen nämndes många gånger och en respondent svarade att det borde finnas 

mera skräpkorgar, att plastpåsarna borde kosta en slant i butiken samt att landet borde 

satsa på återvinning av flaskor. I ett svar förundrades en respondent över varför 

thailändarna skräpar ner sin egen närmiljö bland annat genom att slänga skräp i havet 

eftersom de då förstör sin egen industri. En respondent hade sett föräldrar som drar små 

barn efter sig på natten för att antingen tigga eller sälja till exempel cigaretter, 

tuggummi och tändstickor. En del poängterade att djuren var drogade för att de skulle 

kunna fotograferas med turister eller att djuren över huvudtaget såg ut att må dåligt och 

elefanterna ofta var fastkedjade samt att djurungar såldes på marknader. En respondent 

förklarade detta med att kulturen gällande djurhållning är en annan. En respondent hade 

   St. 

1   inte alls viktig 1 1% 

2   4 4% 

3   26 29% 

4   42 47% 

5   väldigt viktig 16 18% 
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deltagit i en elefantsafari trots att de misstänkte att elefanterna inte hade det bra. Några 

lade märke till att turisterna bodde i fina hotell samtidigt som lokalbefolkningen på 

bakgården levde i slumliknande omständigheter. Speciellt området kring Phuket 

nämndes som ett ställe där stora hotellkomplex har tagit över och lokalbefolkningen 

som en följd har tvingats flytta bort. Golfplaner tillsammans med lyxhotell nämndes i ett 

svar som missförhållanden. En respondent svarade att stranden inte är till för de lokala. 

Avgaser och dålig luft nämndes även som ett missförhållande. Många nämnde att 

internationella matställen har slått ut lokala restauranger från centrala områden och en 

respondent poängterade att en del turister inte verkar vilja äta något annat än vad de är 

vana vid hemifrån och att internationella matställen ofta var fullsatta av både lokala och 

turister. Några tyckte att vattnet vid en strand inte gick att simma i på grund av att det 

var smutsigt och att de lokala hällde ut smutvatten i samma vattendrag där de tvättade 

och diskade. På grund av för mycket och snabbt växande dyk- och snorklingturism var 

inte vattendragen och naturen i kring i samma skick som förut. En respondent svarade 

att turismen har vuxit för häftigt och de lokala utnyttjar inkomsten de får på bekostnad 

av naturen. Samma person fortsatte att en del av turisterna beter sig illa och i sin tur 

utnyttjar lokalbefolkningen. Hua Hin nämndes som ett område vars natur är förstörd på 

grund av för stora turismankomster. Många poängterade att thailändarna inte kunde 

engelska och såg det som ett missförhållande eftersom turismen då inte kan utvecklas 

och stampar på ställe. En respondent svarade att avloppsystemen är dåliga, likaså 

avfallshanteringen samt att den svarta marknaden med piratprodukter är stor. En annan 

svarade att de fattiga utnyttjas genom långa arbetsdagar med för liten lön men hon 

tyckte ändå att Dubai var värre. En respondent sade att de inte har besökt Thailand efter 

den första gången utan tillbringar hellre tiden någon annan stans på grund av 

turismmassor. Ett svar löd att Thailand har de typiska etiska missförhållanden för ett 

utvecklingsland. Samtidigt som många bra punkter kom upp som svar på frågan var det 

också många som inte hade märkt något dåligt. Men som en av respondenterna sade 

som inte hade noterat några missförhållanden; kanske hade de stängt ögonen för allt 

som var dåligt och istället koncentrerat sig på att ha en trevlig resa. Tyvärr svarade 

några att de inte förstod frågan. Alla svar finns sist i arbetet i bilaga nummer tre. 
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Andra kommentarer 

På diskussionsforumet Pallontallaajat.net kommenterades inlägget sju gånger av olika 

användare. Första kommentaren gällde själva formuläret med åsikten att det var lite för 

lätt för att få ut något av men att han/hon svarade i alla fall. Den andra användaren 

tyckte att det är skenheligt att tro att resan mera kan bli hållbar efter att man har rest till 

Thailand med flygplan. En följdkommentar av en annan användare tyckte inte heller att 

resan kan bli helt hållbar då man åker med flyg men påpekade att trots att man reser 

med flyg behöver det inte betyda att man har en ”helt samma”-attityd när man kommer 

fram. Denna användare ansåg att alla skall försöka göra goda val i den mån man klarar 

av och inte behöva välja mellan allting och ingenting. Samma användare tyckte även att 

det var svårt att svara på frågan om man anser sig själv vara en etisk resenär då han/hon 

kände sig äcklad att kalla sig etisk efter att flygit en lång väg med flygplan. 

I det fjärde inlägget kommenterade en fjärde användare att hållbarhet är mycket mer än 

bara flygresan och dess utsläpp. Denna användare värderade starkt hållbarhet och 

miljöskydd men ansåg att lika viktigt är det med egen och andras levnadsstandard och 

att njuta av livet också under resan. Användaren fortsätter att dessa inte alltid går ihop 

men ibland gör de det. Då när de går ihop kan man göra beslut eller kompromisser och 

trots att något val gynnar en själv lite mer än det gemensamma så behöver det inte 

betyda att nästa val behöver vara liknande, kanske det i sin tur gynnar allmänheten 

istället. Som slutkläm anser den fjärde användaren att vi skall försöka hålla jordgloben 

livskraftig och vacker men inte glömma att njuta av livet vid sidan om. 

Den femte användaren kommenterade det andra inlägget med att säga att en resa nog 

kan bli rätt så hållbar om man tillbringar till exempel ett halv år på plats och ställe. 

Det sjätte inlägget var osakligt och gick inte egentligen att förstå. Skribenten för det 

inlägget har på diskussionsforumet skrivit också andra aningen konstigare inlägg så det 

fäste jag inte allt för mycket uppmärksamhet vid. 

Det sjunde inlägget bestod av en enda mening, att man måste komma ihåg att alla inte 

flyger till sina destination, ens till Thailand och var ett svar på kommentar två och fem. 

Inläggen i sin helhet går att se på adressen: 

http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?topic=29262.0 

 

Jag är glad att några användare har engagerat sig tillräckligt för att kommentera mitt 

inlägg, det är alltid roligt att få respons. Speciellt som alla inte enbart kommenterade 

http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?topic=29262.0
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själva formuläret utan också hade åsikter om ämnet. På grund av dessa kommentarer tog 

jag mig friheten att lägga till tre frågor till formuläret, det tre sista. Då hade 26 personer 

svarat på formuläret. Tyvärr gick jag miste om deras svar på de nya frågorna men jag 

ansåg ändå att det gav mervärde åt undersökningen. De tre sista frågorna handlade om 

hur länge de vistades i Thailand, hur viktigt respondenterna tyckte att en hållbar 

utveckling är samt hurudana missförhållane de lade märke till, om några alls. 
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6 DISKUSSION 

I denna del av arbetet går jag igenom svaren som jag har fått in samt kopplar dem med 

teorin. Jag kollar om svaren stämmer överens med det som jag har tagit reda på och 

fundrerar över eventuella utvecklingsmöjligheter kring problemområden. 

 

Bakgrundsinformation 

Könsfördelningen i fråga ett blev ojämn vilket är synd men kanske man kan anta att 

kvinnor är mer öppna för dylika undersökningar och är mer benägna att svara. Frågan 

om kön var ändå mindre relevant i detta arbete men jag ansåg ändå att det kan vara 

trevlig bakgrundsinformation. Åldersfördelningen blev mycket jämnare vilket jag är 

glad för; jag kan nu vara säker på att det inte bara är en grupp till exempel unga 

människor som har besvarat enkäten. 

 

Ekonomisk inverkan på destinationen och för turisterna 

Några respondenter svarade att de åkte till Thailand för att flygen var billiga, att de åkte 

på en så kallad ”äkkilähtö” från en resebyrå eller att förbindelserna från Finland är bra. 

Detta tangerar respondenternas åsikt om  att priset var en avgörande faktor för bokandet 

av resan. Enligt Justin Francis kommer resorna i framtiden att bli dyrare och 

konsumenterna kommer då förhoppningsvis att satsa på kvaliteten på semestern istället 

för att bara åka bort. Då kan man ju fråga sig hur Thailand som destination kommer att 

klara sig om många av deras inkommande turister åker dit på grund av billiga flyg och 

bra förbindelser? Antagligen kommer hotellen att bli mer specialiserade på att 

tillfredsställa någon viss kundgrupp och i och med kundernas medvetenhet också jobba 

på hållbarheten. Jag tror att många turister skulle göra mer etiska val om de skulle få 

möjligheten. Med detta menar jag att om turisten erbjuds en tjänst som finns att få också 

som mer miljömässig eller socialt ansvarstagande, kommer turisten att välja tjänsten 

som är mer hållbar. Dock måste tjänsten vara lika lättillgänglig som det ”vanliga” 

alternativet och inte kosta allt för mycket mer. Det är dock inte bara hotellet som drar 

turister till en destination, jag tror att det är ganska få turister som åker någonstans 

enbart för hotellets skull. Därför skulle Thailand som land måsta markandsföra sig på ett 

vis som skulle attrahera turister oberoende om flygen är förmånliga eller inte. 
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I frågan om respondenterna hade lagt märke till avigsidor på destinationen kom det upp 

att thailändare inte kan engelska som en dålig sak. Om resorna blir dyrare vill turisterna 

istället få ut mer av sin resa och då måste standarden på servicen upp vilket kan bli svårt 

om inte personer i serviceyrken kan engelska, speciellt om turisterna betraktar det som 

en dålig sak. I framtiden då allt fler resenärer är vana vid att resa och redan har upplevt 

solsemestrar vill de få ut något annat av sin resa och lära sig något av den. Jag skulle 

kunna tänka mig att turister allt mer kommer att vilja lära sig om den främmande 

kulturen genom att till exempel delta i workshoppar ordnade av lokala eller liknande 

matlagningskurser. På så vis kan turisten föra med sig ett sorts mervärde i kunnande 

hem istället för de sedvanliga souvenirerna. I fall destinationen som turisten har tänkt 

åka till inte kan erbjuda detta kanske turisten då väljer ett annat resmål, eventuellt lite 

närmare för att spara in på flygkostnader. 

Som en avigsida nämndes även avgaser. Dessa kommer i stor grad från marktrafiken 

men man får inte glömma flygtrafiken. Om man vill resa långt bort snabbt och billigt 

går ekvationen om ren luft inte ihop och det är något som konsumenterna på 

gräsrotsnivå måste börja tänka på. 29 personer av 89 svarade att det vistades längre än 

15 dagar i Thailand, av dessa stannade 13 över en månad. Detta stämmer dock inte 

överens med Statistikcentralens information om att de flesta finländare stannar i 

Thailand ca 15 nätter. Antingen tyder det på att de finländska turisterna gör kortare 

resor än 2012 då Statistikcentralens siffror är från eller att jag i min enkät inte har på 

den här punkten har lyckats nå tillräckligt med medelsvenssons. Jag tror mera på 

alternativ två då jag antar att alla respondenter inte har varit i Thailand under det senaste 

året. Den ekonomiska situationen kan spela en viss roll i fråga om resan längd. I fall 

konsumenterna blir mer medvetna om utsläpp och miljö, och om Justin Francis har 

förutspått framtiden rätt om att ”slow tourism” blir allmänt, kommer kanske en del av 

dessa att avverka resan till sin destination med tåg och andra långsammare färdmedel. 

Detta kan betyda att Thailand i större omfattning måste börja satsa på asiatiska turister 

eller kunna ebjuda västerländska turister ett mervärde i form av något kulturellt utbyte 

och förespråka en tidsmässigt längre resa. Thailand som land borde satsa mer på lagar 

om hållbar utveckling och få hotell att förstå det viktiga i det. Kanske skulle hotell som 

verkar inom etiska ramar och kan bevisa att de förbättrar verksamheten mot en hållbar 

framtid kunna erbjudas ekonomiskt stöd eller lättnader i beskattning. 

 



46 

 

Etiskt tänkande och sociokulturellt ansvarstagande 

Gällande självkännedom tyckte sig nästan hälften av respondenterna vara etiska 

resenärer och jag tror starkt att många också är det. Man måste dock uppmärksamma att 

alla ser olika på världen, en del respondenter kan tycka att det är etiskt att ge pengar åt 

ett gatubarn för att hjälpa det ens för en dag medan andra kanske anser det ytterst oetiskt 

eftersom problemet inte åtgärdas utan bara skjuts upp. Detta är helt beroende på ens 

egen syn på saker och det kan jag inte påverka med denna enkät. Men redan det 

faktumet att dessa personer ser sig själv som etiska resenärer tyder på att de i någon mån 

tänker på vad de gör under sin resa och har ägnat det en tanke innan de besvarade 

enkäten. De respondenter som inte tyckte sig vara etiska eller inte visste antingen bryr 

sig inte eller har helt enkelt aldrig tänkt på det. Förhoppningsvis kommer i alla fall en 

del av dessa, speciellt de som inte vet, att börja fundera över en hållbar turism och på 

sina egna val under resans gång. Sakta men säkert kanske de ändrar på sin vanor och 

även övertygar människor i sin närhet att överväga etiska principer. 

 

För två tredjedelar av respondenterna var hållbar turism ett bekant begrepp vilket jag ser 

som en positiv mängd. Jag skulle kunna tänka mig att den senaste tidens diskussion om 

klimatförändring har öppnat ögonen för många, speciellt vad gäller flygtrafiken, men 

frågan gäller hur många som skulle vara villiga att ändra på sina vanor och kanske avstå 

från något som anses vara västerländsk vardagslyx. 37% av de som svarade på enkäten 

ansåg att de skulle kunna betala mer för en etisk och hållbar resa. Denna andel är rätt så 

stor och skulle alltså kunna implementeras mer i marknadsföringen; resebyråerna skulle 

eventuellt kunna utveckla fler resor där turisten inte bara slappar i solen utan är med och 

gör något för samhället hon åker till. Aurinkomatkat är ett exempel på resebyrå som 

försöker förbättra sin verksamhet mot en mera hållbar framtid. På hemsidan under 

rubriken företagsinformation står det hur resebyrån går tillväga för att bland annat 

förhindra barnprostitution och använder sig av ett system för att poängsätta sina hotell 

över hur bra de tacklar hållbar utveckling. Jag tycker personligen att det är lovande att 

de tar tag i problemen men trots detta anser jag att det kunde komma fram mycket 

tydligare redan på första sidan för att uppmärksammas mer av kunderna. Som det är nu 

måste kunden veta vad hon letar efter för att hitta informationen. Dock måste till 

resebyråns försvar nämnas att då man väl hittat sidan för hållbar turism kan man lätt få 

tag på mer information om ämnet då företaget har samlat flera länkar till andra hemsidor 
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för de som är intresserade. Finnmatkat är en annan resebyrå som också har 

implementerat hållbar turism i sin verksamhet och en länk till mer information hittas på 

första sidan. De har även en trevlig kortfilm där resan behandlas utifrån ett hållbart 

perspektiv. Filmen är lätt att förstå och kunde vara bra att visa för barn då barn ofta 

brukar vara samvetsgranna då de har lärt sig något nytt. Jag tror att hållbar utveckling 

skulle kunna läras ut i grundskolan i större mån än nu och däri implementera turism 

eftersom det i dagens läge är vanligt för familjer att åka på utlandsresor. Hållbar 

utveckling skulle kunna tas upp i miljöundervisningen samt i samhällslära och historia. 

Jag tycker personligen inte att det finns en undre åldersgräns för vem som kan bete sig 

hållbart och lära sig om hållbar utveckling; det är något som kan tas med från början av 

barnets utveckling. 

Dessa personer som är villiga att betala mer för en rättvis och hållbar resa är de som 

Justin Francis i sina framtidsutsikter talar om. Man kan dock undra vad som händer med 

de personer som inte var villiga att betala mer? Kommer de att måsta böja sig och öppna 

plånboken då flygresorna blir dyrare och hotellen tar betalt för använt vatten eller 

kommer dessa personer möjligtvis att ändra sina resvanor? Kanske börjar de utforska 

sin närmiljö istället eller så får de helt enkelt resa mycket mindre än förut. 

 

De flesta respondenterna i enkäten tyckte att en hållbar utveckling inom turismen är 

mycket viktig. Den psykiska viljan att handla rätt verkar finnas där, kanske som en 

moralisk ängel på axeln, förhoppningsvis börjar allt fler ge upplopp för dessa tankar 

även i verkligheten när resan blir av. Jag anser att marknaden börjar bli färdig för en 

mer ommfattande volontärkultur bland turister som anländer till en ny destination. Detta 

behöver inte innebära radikala beslut om att åka till fattiga krigszoner för att mata barn 

och frakta rent vatten, utan kan gå mot en mer ”normal” tillvaro där man hjälper till på 

en gård/farm i utbyte mot mat och husrum. Detta fenomen kallas allmänt för wwoofing 

och är en förkortining på willing workers on organic farms. Farmerna skall helst vara 

ekologiska eller sträva efter hållbarhet. Thailand är medlem i denna organisation vilket 

underlättar för intresserade turister. 

 

En klar majoritet av respondenterna var intresserade av begreppet hållbar turism vilket 

är positivt. Detta kan tyda på att många kunder besöker Aurinkomatkats sektion på 

hemsidan om hållbar turism, till skillnad vad jag skulle ha trott. Antingen kan dessa 
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personer vara intresserade enbart om någon skulle ge informationen direkt i handen men 

skulle inte själva orka ta reda på. Det är också en orsak till varför jag tycker att 

resebyråerna skulle kunna ha informationen om hållbart resande tydligt på första sidan 

för att få upp ögonen på kunderna. Då skulle kanske flera gå in på sidan för att ta del av 

informationen och på så vis skulle kunskapen så småningom spridas. 

UNEP beskriver hur fina hotellkomplex byggs upp för att skuffa undan 

lokalbefolkningen. Dessa lever sedan i slumliknande förhållanden så gott som på 

hotellets bakgård. Detta fenomen hade noterats av en respondent i svaret på fråga 

nummer sexton och tyder på att problemet är så omfattnade att inte enbart forskare 

lägger märke till det. Deklarationen från Cape Town är mycket tydlig med att 

destinationen skall jobba för att liknande problem inte får förekomma men detta har 

Thailand som destination inte lyckats med. Med tanke på Thailands framtid som 

konkurrenskraftig destination är detta inte en bra sak eftersom turister på resa ofta vill 

komma bort från vardagens tråkiga händelser och ha det trevligt, något som blir svårare 

då misär finns att se direkt bakom hörnet. 

 

En annan avigsida som nämndes bland svaren var synlig prostitution, barnarbetskraft 

och sexturism. Detta nämner bland annat John Fletcher och UNEP att förekommer men 

att det så här tydligt skulle komma upp i svaren hade jag inte väntat mig. Detta är 

verkligen ett stort problem som Thailand som nation borde åtgärda och tänka över i 

marknadsföringen. Enligt Cape Town Declaration från år 2002 skall en destination se 

till att marknadsföra sig på ett vis som inte lockar turister med en ”helt samma”-attityd. 

Detta kanske Thailand har misslyckats med på något plan. Trots att en person är på 

semester och har betalat för den betyder det inte att man som turist kan bete sig hur som 

helst och glömma regler som finns på hemmaplan. Det kan vara svårt att nå turisterna 

som är ute efter sexuella tjänster eftersom de högst antagligen vet att de gör fel, de bara 

ignorerar faktumet. I stället borde Thailand se över sitt sociala system och hjälpa 

människor från att behöva ta till prostitution för att klara sig. Enligt UNWTO uppnås en 

hållbar turismutveckling enbart då alla berörda parter arbetar för samma mål och gör det 

utan uppehåll. Processen kräver ständig uppdatering av information för både 

intressenter och turister. Enligt UNEP anställs barn som arbetskraft eftersom de är 

billiga och flexibla och Fletcher nämner att många turister inte ser något fel i ett 

beteende på destinationen som hemma skulle betraktas som ytterst omoraliskt. 
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Weaver nämner att genom turism möts olika kulturer och människor från dessa lär sig 

uppskatta varandra och få förståelse för olikheter. Detta stämmer säkert bra och de flesta 

turister tror jag personligen kan bete sig men tyvärr var det några respondenter som 

nämnde att de lade märke till turister som betedde sig illa mot lokalbefolkningen, 

respekterade dem inte och utnyttjade dem. Thailand hade år 2012 22,3 miljoner 

turistankomster och olyckligtvis förekommer det rötägg i en sådan stor masssa. Turisten 

är även ansvarig för att respektera kulturen hon besöker och det innebär bland annat att 

på förhand ta reda på om det land man skall besöka. Ansvar tas inte genom att utnyttja 

någon eller inte visa respekt. Turister som åker via en resebyrå skall uppmanas att 

antingen själv ta reda på om kulturen som hon skall besöka eller ges information till 

exempel tillsammans med resebekräftelsen. De som inte reser via en resebyrå borde nås 

på någt annat vis. Det kan vara svårt att nå dem innan resan om de dessutom bokar 

hotell när de kommer fram men kanske hotellet skulle kunna informera kunden om 

hållbart agerande på hotellet (handdukar på golvet, energianvändning) och i kulturen. 

 

Miljöaspekter 

En destination kan dra nytta av turismen genom att kunna restaurera till exempel 

monument med de pengarna som turister hämtar in genom exempelvis inträde till ett 

museum eller nationalpark. Tyvärr verkar detta inte utnyttjas i Thailand när det kommer 

till miljön. Många respondenter nämnde i den öppna frågan om avigsidor att landet var 

mycket nerskräpat med bland annat plastpåsar och andra plastföremål och att inga 

skräpkorgar förekom. Detta är något destinationen borde utveckla eftersom många som 

svarade på enkäten sade att de valde att åka till Thailand på grund av den vackra 

naturen. Ris fick landet också för att dykindustrin har vuxit sig för stor och vattendragen 

inte är lika tilldragande som förut, enligt en respondent är havsvattnet så gott som 

simodugligt. Cape Town Declaration tar upp att destinationen borde försöka räkna ut 

hur mycket turister den kan ta emot utan att destinationen tar skada. Det verkar som om 

Thailand har misslyckats med det här eller växt för snabbt eftersom Hua Hin nämndes 

som ett område som är förstört på grund av de stora turistmassorna. En respondent 

svarade att på grund av dessa turistmassor besöker de inte stället mera. Justin Francis 

nämner även detta i sina framtidsutsikter som en viktig aspekt; destinationerna måste i 

större mån planera sina turismankomster och inte koncentrera allting till en enda plats 

och lägga en tanke bakom vilket område som klarar vad. En respondent hade även lagt 
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märke till att stränderna inte var till lokalbefolkningens förfogande vilket går hand i 

hand med vad Harold Goodwin säger att händer då hotellkomplex försöker privatisera 

stränder som annars har varit till för alla. Detta tycker jag än en gång tyder på att 

turismen har växt sig för stor för snabbt och detta är något som destinationen borde ha 

tänkt på innan problemet hann uppstå. Det verkar som om personer med mycket pengar 

och sinne för stora vinstbringande affärer går är de stora vinnarna inom turismen i 

Thailand, något som inte borde få förekomma. 

Rättvist tänkande inom branschen borde i större omfattning utövas av högre 

myndigheter för att få bukt på liknande problem. Det finns en hemsida, fairtourist.com 

som med tanke på namnet skulle kunna tänkas jobba med det här. Men deras hemsidor 

är vaga och det verkar som om deras mål är att hjälpa resebyråer online att få flera 

konversationer fastän de påstår sig vara en länk mellan resenärer och företag som vill 

åstadkomma goda saker inom turismen. Detta säger dock ingenting eftersom det 

ingenstans står hur de gör detta och vad de vill åstadkomma. (Fairtourist 2012) Jag tror 

personligen mera på Sustaining Tourism som jag nämde tidigare som verkligen verkar 

göra en hel del, som till exempel hjälp med konsulter, för att nå ut med sitt budskap 

(Sustaining Tourism 2013b) 

 

Olyckligtvis går ofta positiv och negativ inverkan hand i hand. Trots att en nationalpark 

bildas tack vare pengar som turister för med sig till landet behöver inte parken göra 

någon succé i längden då den är överbelastad med turister och naturen tar skada. 

 

11 stycken av 115 respondenter svarade att de golfar när de besöker Thailand. I de 

öppna svaren framgick även att en del hade åkt till Thailand främst för att golfa. Tyvärr 

kan jag inte veta om det var fråga om samma respondenter men med stor sannolikhet. 

Med tanke på miljön är golfandet inte en vidare hållbar gren. I Thailand går det åt 1500 

kilogram gödningsmedel och bekämpningsmedel per år till en vanlig golfplan och en by 

på 60 000 invånare använder en lika stor mängd vatten per år som går åt till att vattna 

gräsmattan. Detta är en sportgren som är mäkta populär men jag kan inte låta bli att 

undra hur länge den kommer att överleva. Jag kan tänka mig att många dras till 

sportgrenen eftersom den kan utövas av gamla som unga bara man klarar av att gå. Den 

kanske även betraktas som trevlig då den är utomhus och jag tror att många anser att 

grenen är rätt så bra mot miljön då utövarna bara går omkring för egen motor och inte 
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skräpar ner. Gräsmattan måste ändå klippas med gräsklippare, vattnas med en annan 

maskin, gödslas med en tredje och för att över huvudtaget kunna anlägga en golfbana 

måste växtligheten som funnits huggas ner och den naturliga miljön förstöras. Inte 

enbart växtligheten tar skada utan även djurlivet. Dessa golfande turister borde kunna 

lockas till en destination med hjälp av någon aktivitet som påminner om golf men är 

snällare. Kanske kunde lätt vandring av något slag vara ett alternativ. 

 

Många respondenter nämnde att de såg djur som inte behandlades väl och att djuren inte 

respekterades. En kommenterade att kulturen inte är densamma som hemma i Finland 

när det gäller behandlandet av djur men trots detta är det en aspekt som näringsidkaren 

borde fundera på för att locka turister även i framtiden. Om en turist som tycker om djur 

irrar i en djurpark där hon konstant tycker synd om djuren kommer hon antagligen att 

må dåligt efter besöket och det kommer att spegla resten av resan samt sättet på vilket 

turisten ser tillbaka på sin resa. Som turist borde man undvika aktiviteter där djur eller 

människor behandlas fel och i bästa fall rapporeta det vidare. På det viset kanske en 

förändring skulle kunna ske. Miljöförstöring kan enligt Mihalič förklaras antingen 

genom  mänsklig ignorans eller brist på etik då det gäller miljö. Detta tycker jag att man 

kan tillämpa även på beteende gentemot djur. Kommmentarer gällande djurens, främst 

elefanters, liv kom upp i enkätsvaren. En del lade märke till att elefanterna var 

fastkedjade och många hade magkänslan att allting inte stod rätt till. Det är förstås svårt 

att veta om det verkligen var så dåligt ställt men antagligen ligger det någon sanning i 

observationerna. Dock skall turisterna gärna på förhand ta reda på vem som står för en 

hållbar utveckling och det har Mekong-regionen  och Tourism Concern gjort möjligt i 

och med varsin e-guide. Guiderna sammanställer vilka näringsidkare som arbetar för 

hållbarhet men borde i större omfattning marknadsföras för turister. Kanske skulle 

resebyråer kunna tipsa sina kunder om att den finns så att de på förhand skulle kunna 

bekanta sig med innehållet. 

 

Turistbusinessen med djur är omfattande, bland annat elefanter används mycket i 

Thailand. Också tigrar används som turistmagneter och det finns ställen där besökarna 

kan fotografera sig själv tillsammans med en tiger. Misstankar finns att dessa tigrar 

dock är drogade och lever under dåliga förhållanden. Detta hade två av respondenterna 

kommenterat; de hade sett drogade tigrar och apor som turister fotograferade sig med 
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och den ena respondenten hade lagt märke till att djurungar såldes på marknader. Jag 

anser att det dels ligger på turistens ansvar att inte medverka i dylika turistattraktioner 

för att få ett slut på verksamheten. Personerna som använder sig av tigrarna vet 

antagligen inte bättre eller bryr sig helt enkelt inte om djurens välmående då deras 

intresse ligger i att få in pengar. Tigrars situation i landet är dålig också utan att de tas 

tillfånga av oärliga affärsmän i munkutstyrsel. Här skulle information direkt till dessa 

”näringsidkare” kunna vara på sin plats samt en lagändring om att liknande affärer inte 

får förekomma. 

 

Beteende 

De flesta som besvarade enkäten äter helst på en lokal restaurang eller vid ett gatukök 

vilket tyder på att i Thailand uppskattas den lokala matkulturen. Detta kom även starkt 

upp i de öppna svaren om varför respondenterna valde att resa till Thailand. Genom att 

äta lokalt stöds den lokala ekonomin och pengarna stannar med större sannolikhet i 

landet. 23 av 115 hade dock svarat att de gärna äter på hotell eller på en internationell 

restaurangkedja. I de öppna svaren om avigsidor hade en respondent lagt märke till att 

en del turister verkar äta enbart på hotell och en annan att många internationella kedjor 

förekommer i landet. En tredje kommmenterade att många turister inte verkar vilja äta 

något annat än vad de är vana vid att äta hemma och därför inte vågar/vill prova på 

något nytt och att de internationella matkedjorna alltid var fullsatta med såväl turister 

som lokala. Detta är ett säkert sätt att få pengarna att fly landet. All inclusive-konceptet 

nämndes även som en avigsida och det tangerar restaurangservicen. Dessa turister kan 

enligt Fletcher betraktas som paketresenärer och vill att allting på destinationen skall 

vara som hemma och vill helst inte ta risker eller prova på något nytt. Jag anser 

personligen att det är tråkigt att turister enbart äter på restauranger som är kända från 

förut eller finns i deras hemland. Är det inte en orsak att resa för att lära känna en ny 

kultur, smaka på nya maträtter och uppleva något nytt? Många kanske är rädda för att 

prova på något annat då de antar att de inte inte kommer att tycka om det nya men då är 

det fråga om en attityd som borde ses över. Det finns säkert maträtter som inte faller en 

turist i smaken men då har turisten i alla fall något att berätta om när hon kommer hem. 

Jag tycker att ”grejen” med att resa är att uppleva något annorlunda och lära sig saker. 

Då känns det även trevligt att komma hem igen och fortsätta sin vardag. Det väl 
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använda uttrycket ”borta bra men hemma bäst” kan användas även här då turisten 

insuper ny information och halvt utmattad återvänder hem med ny kunskap. 

Jag är glad över att enbart en liten andel i denna undersökning svarade att de helst bor 

på all inclusive och positivt överraskad över att fler än jag hade trott bokar rum när de 

anländer. Att boka rum först när man anländer kan dels vara riskabelt men samtidigt är 

det ett bra sätt att konkurrensutsätta hotellen när man är på plats och verkligen kan se 

vad som erbjuds. Jag har dock förståelse för de turister som bokar all inclusive eftersom 

man på förhand vet hur mycket kalaset kommer att kosta och visst är det enkelt för 

barnfamiljer då allt finns på samma ställe. Ändå anser jag att det då kanske skulle vara 

en bättre idé att åka till ett inhemskt spahotell och njuta av så gott som samma service 

som förekommer på all inclusive-hotellet. Men jag antar att många är ute efter solen och 

det skall erkännas att är svårt att få tag på på ett spahotell i Finlands novemberlandskap. 

 

Då 85% av respondenterna föredrar lokala produkter under resan kan det betyda att en 

stor andel turister är intresserade av den andra kulturen och vill stöda den. För en turist 

kan det dock vara svårt att veta om en produkt verkligen är gjord i landet hon befinner 

sig i eller om den är importerad. Enligt Fletcher är många produkter som säljs på lokala 

marknader importerade från ett annat land och då stannar inte hela den summa som 

turisten betalar för produkten i landet utan inköpspriset för produkten slussas direkt 

bort. Turisten kan förstås försöka fråga försäljaren varifrån produkten härstammar men 

om ett gemensamt språk inte finns kan det vara svårt. Dessutom kanske försäljaren 

ljuger om ursprunget för att få produkten i fråga såld. Alla produkter är dock inte 

importerade och genom att turister köper dessa lokala produkter får den lokala 

ekonomin sig ett uppsving och sysselsätter samtidigt hantverkare som annars inte skulle 

ha lika stor åtgång på sina produkter. Många turister tror jag att gärna köper hem något 

smått som minne av resan. Dessa souvenirer är mer eller mindre nyttiga men jag kan 

tänka mig att en del känner att de behöver dessa minnen för att i ett senare skede minnas 

sin resa. Speciellt om turisten har lyckats köpa en produkt som verkligen är tillverkad i 

det lokala samhället är inverkan som turisten har på samhället positiv. 

 

Fennell och Malloy skriver att en människa inte alltid har samma värderingar. Åsikter 

kan ändra på grund av ny information eller helt enkelt grupptryck. Om det blir för svårt 

att följa en värdering kan det hända att personen ger upp den värderingen. En 
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respondent nämnde att de medverkade i en elefantsafari trots att de misstänkt att 

elefanterna inte hade det bra. Denna turist ville ha en trevlig upplevelse trots att hon 

kanske måste stänga ögonen och glömma en värdering som hon eventuellt tillämpar 

hemma. En annan respondent svarade i enkäteten att hon inte lade märke till några 

missförhållanden, antingen på grund av det inte fanns några eller på grund av att hon 

slöt sina ögon för det. Jag tror att problemet ibland ligger i att en turist tycker att hon 

kan göra så gott som vad som helst för hon har betalat en dyr resa och är förtjänt av en 

semester. Många handlar antagligen annorlunda under sin resa än vad de skulle göra 

hemma, just på grund av att de är ”värda” det. Semestern kanske ses som ett bihang till 

vardagen där vardagens regler inte gäller, speciellt som en semester ofta betraktas som 

något lite lyxigt som man ser fram emot länge. En fjärdedel av respondenterna deltar i 

utflykter på destinationen oberoende om utflykten är ordnad enligt etiska principer eller 

inte. Detta är synd eftersom verksamheten inte kommer att ändras på i fall 

kundströmmen är konstant trots att hållbarhet inte eftersträvas. Problemet kommer på så 

vis inte att åtgärdas då det enligt min mening alltid kommer att finnas männsikor som 

föredrar ekonomisk vinning före etik inom verksamheten. Kanske turistens beteende i 

den här frågan kan förklaras på samma sätt som ovan, att turisten inte vill se det dåliga 

sidorna under en trevlig semester utan väljer att intala sig själv att allting är bra och att 

delta en gång inte kan skada. 

 

Konklusion 

Respondenterna i detta formulär har besvarat formuläret tillfredsställande på så vis att 

jag anser mig ha fått ut de svar jag sökte då jag påbörjade arbetet. Alla har inte samma 

värderingar och så kan det inte heller vara men så länge en förändring kommer att ske 

mot en mer hållbar turism är framtiden något mera tryggad. Mitt syfte med arbetet var 

att redogöra för finländares inställning till hållbar turism under sin fritidsresa till 

Thailand och svaren jag fick kändes rätt så betryggande. En stor del av respondenterna 

svarade antingen direkt eller indirekt att de intresserar sig för hållbar turism och trots att 

många hade lagt märke till mindre gynnsamma förhållanden tyder detta på att 

respondenterna hade varit uppmärksamma under resan och är befattade med 

förekommande problem. 
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Inom hållbar turism gäller det att få turisten mer medveten om turismens inverkan och 

ge exempel på hur turisten skulle kunna bidra till en rättvis framtid. Såväl näringsidkare 

som hotellägare och researrangörer skall dra sitt strå till stacken genom att konstant 

förbättra sin verksamhet så att den hållbara utvecklingens tre grundpelare tillmötegås. 

Även större myndigheter på högre plan skall arbetar för en hållbar utveckling genom att 

sporra näringsidkare, stifta lagar och bidra med en överblick på området. Alla parter 

krävs för att en hållbar turism skall uppnås. Trots att turister på gräsrotsnivå med sina 

val kan påverka efterfrågan och därmed utbud tror jag att det största ansvaret ligger på 

näringsidkarna, myndigheter och andra intressanter. Dessa kan genom ansvarsfullt 

ledande påverka turismen så att branschen även kommer att tillfredsställa kommande 

generationer. 
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7 AVSLUTNING 

I detta sista kapitel avslutar jag arbetet med egna kommentarer om arbetets gång. Jag 

diskuterar reliabilitet och validitet och om möjlighet finns att undersöka ämnet vidare. 

7.1 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär hur giltig undersökningen är och hur bra frågorna har motsvarat det 

som forskaren vill ta reda på och huruvida de är relevanta. (Djurfelt et al. 2003:108) 

Data som man samlar in skall motsvara verkligheten och vara sanningsenlig. 

(Denscombe 1998:425) Med reliabilitet menas huruvida undersökningen i sig själv går 

att lita på, att forskaren inte har gjort några fel. Om till exempel denna undersökning 

skulle göras på nytt med samma resultat skulle undersökningen betraktas ha hög 

reliabilitet. (Djurfelt et al. 2003:108) 

Min undersökning resulterade tyvärr inte i så många svar jag hade hoppats på. Eftersom 

jag till en del inte vet vem som har svarat på enkätet kan jag inte veta var i Finland de 

kommer från, vilket eventuellt skulle ha gett arbetet ett mervärde då jag skulle ha vetat 

om respondenterna är spridda över hela landet eller är koncentrerade till ett område. Å 

andra sidan var arbetets syfte att ta reda på finländares inställning till hållbar turism och 

det tycker jag att jag lyckades med. Det positiva med använda sig av Google Drive—

formulär var att svaren registrerades direkt då någon besvarade formuläret. Det betyder 

att jag inte knappar in svaren och på så vis minskar risken med mänskliga fel som skulle 

kunna påverka slutresultatet. Skulle jag till exempel ha använt mig av pappersformulär 

och sedan själv ha knappat in resultaten så skulle så mycket som nio svar gå fel trots att 

felmarginalen bara skulle ligga på 0,5%. (Denscombe 1998:362) Jag kan också vara 

ganska säker på att alla som har sett formuläret inte har svarat på enkätet med tanke på 

att mitt inlägg på till exempel Pallontallaajat.net lästes över 1000 gånger men mängden 

svar inte motsvarar det talet. Detta bortfall av svar är poblematiskt eftersom data som 

jag annars skulle ha kunnat ta del av nu inte finns med. (Djurfelt et al. 2003:112) Jag har 

dock minimerat bortfallet av enskilda frågor genom att markera de flesta  frågorna som 

obligatoriska, vilket innebär att formuläret inte gick att skicka in utan att ha svarat på 

dem. 
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I enkät som denna kan jag inte vara säker på hur ärligt respondenterna svarar vilket 

påverkar reliabiliteten. Respondenterna tolkar själv enkätfrågorna och sin egen handling 

varför missförstånd kan förekomma. Jag vet inte heller vem som har svarat och det 

påverkar i så fall validiteten eftersom jag undersökte finländare, inte en speciell grupp. 

Eftersom jag vill att mina respondenter är anonyma kan jag inte säga vem jag tror att har 

svarat men jag vet att jag har fått svar inte enbart från södra Finland och inte heller 

enbart av finlandssvenskar i samma livssituation. 

 

I efterhand kunde jag konstatera att frågan om vad respondenterna gjorde under sin resa 

var något onödig eftersom jag fick ut samma svar ur den öppna frågan om varför man 

hade valt Thailand som destination. Många svarade lika och då skulle det ha räckt till 

med den öppna frågan som jag anser att jag fick ut mera av.  

 

Frågan om var respondenterna helst bor under resan gav inte direkt något mervärde till 

undersökningen och skulle ha kunnat uteslutas eller formuleras på ett annat sätt. Kanske 

skulle jag istället ha kunnat fråga med vilka kriterier de hade valt hotell och låtit det 

vara en öppen fråga. Trots att öppna frågor anses vara dåliga i enkät då respondenter 

ofta inte orkar svara på dem anser jag att de passade bra in i mitt arbete och skulle inte 

ha haft något emot att ha några öppna frågor till. Jag vågade dock inte satsa på det då 

jag inte visste om jag skulle få färre svar om formuläret skulle ha tagit längre tid att 

fylla i. 

7.2 Slutord 

Detta arbete har jag lärt mig mycket av och jag ser det som en övning inför framtida 

liknande uppdrag. Det finns mycket som jag skulle ha gjort på ett annat vis om jag 

skulle ha vetat bättre men jag ser det som en lärdom. Bland annat skulle jag ha valt att 

göra arbetet med någon annan för att kunna diskutera synvinklar och åsikter, som det 

var nu kändes det ibland som att bolla idér med en vägg. Alternativt skulle jag ha valt 

att göra arbetet för ett företag eller organisation som skulle ha haft nytta av arbetet och 

på så vis varit mer engagerade. Genom att göra arbetet ensam lärde jag mig dock 

mycket som jag kanske annars skulle ha gått miste om. Projektet med att försöka ta reda 

på finländares inställning till hållbar turism var aningen ambitiöst utan någon som helst 
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speciell kundgrupp eller färdiga resenärslistor. Avgränsningen på Thailand kanske inte 

var den bästa; jag skulle ha fått in en hel del flera svar om jag skulle ha lämnat bort det 

och koncentrerat mig på något annat. En idé skulle ha kunna varit att i stället undersöka 

huruvida finländare tycker att en fritidsresa kan vara hållbar trots att sträckan till 

destinationen tillryggaläggs med flyg. Då skulle alla ha kunnat svara eftersom många 

någon gång har åkt flyg och eventuellt har någon åsikt om flygresor. Om jag skulle 

påbörja ett nytt arbete skulle jag kanske välja att göra arbetet för en uppdragsgivare som 

faktiskt skulle ha någon nytta av arbetet och undersökningen i fråga. Visserligen hade 

jag nu väldigt fria händer, på både gott och ont. 

Gällande formuläret är jag nöjd över att jag valde att ha det enbart på finska eftersom 

det direkt sållade bort några svenska medborgare som eventuellt annars skulle ha kunnat 

svara på enkäten. Också beslutet att lägga till de tre sista frågorna känns som ett bra 

beslut då jag fick ut mycket mer än vad jag annars skulle ha gjort. Jag är även glad över 

att ha blivit bekant med Google Drives produkt som visade sig vara användarvänligare 

än väntat. 

Rättvis turism och hållbar utveckling inom branschen intresserar mig fortfarande och 

ämnet är aktuellt. Jag hoppas att framtida studerande tar fasta på den punkten och ser 

möjligheter att skriva eftersom i alla fall jag har lärt mig väldigt mycket, inte bara om 

turism utan om världen. 
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BILAGOR / APPENDICES 

Bilaga 1. Opinnäytetyö reilusta ja kestävästä matkailusta 

Tämä kysely koskee Thaimaahan matkustavien suomalaisten mielipiteitä kestävästä 

matkailusta. Vastaukset käsitellään nimettöminä eikä niitä käytetä markkinointiin. 

Vastaamiseen menee alle viisi minuuttia. Valitse monivalintakysymyksissä yhden 

vaihtoehdon ja valintaruutukysymyksissä yhden tai useamman vaihtoehdon. 

*Pakollinen 

Sukupuoli * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Nainen  

o Mies  

Ikä * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o 18-25  

o 26-35  

o 36-45  

o 46-55  

o 56-65  

o yli 65  

Kestävä matkailu on minulle tuttu käsite * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei  

Matkani aikana asun mieluiten  

Merkitse vain yksi soikio. 

o All Inclusive -hotellissa  

o Hotellissa  

o Paikallisessa hotellissa/hostellissa  

o Varaan yösijani kun pääsen perille  

Matkani aikana harrastan  

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Auringonottoa  

o Ulkoilua (kävelyä, patikointia)  

o Golfaamista  

o Sukeltamista, snorklaamista  

o Käyn järjestetyillä retkeillä  



 

 

o Muu:  

Matkani aikana syön mieluiten  

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Hotellissa  

o Paikallisessa ravintolassa  

o Kansainvälisen ravintolaketjun ravintolassa  

o Katukeittiöissä  

o Teen itse ruokani  

Suosin paikallisia tuotteita  

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o En  

o En tiedä  

Olen mielestäni eettinen matkustaja * 

Mietin miten valintani vaikuttavat paikallisväestöön ja luontoon 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o En  

o En tiedä  

Varatessani matkaa, tärkeintä mielestäni on * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

o Hinta  

o Matkan eettisyys  

o Tarkka ajankohta (esim. hiihtoloma)  

o Tuttu matkatoimisto  

o Muu:  

Järjestettyjen retkien tulee olla eettisten periaatteiden mukaan suunniteltuja * 

Retkien tarjoajan tulee ottaa huomioon paikalliset asukkaat ja luonto, mukaan 

lukien eläimet 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o Ei, lähden retkelle joka kuulostaa mukavalta  

o En osallistu retkille  

Minua kiinnostaa käsite "kestävä matkailu"  

Haluaisin tietää enemmän kestävästä ja reilusta matkailusta 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  



 

 

o Ei  

o En tiedä  

Olisin valmis maksamaan eettisestä ja kestävästä matkasta enemmän * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o Kyllä  

o En  

o En tiedä  

Lähdin Thaimaahan koska * 

Minkä takia valitsin Thaimaan matkakohteeksi? 

  

  

  

  

  

Thaimaassa viivyin * 

Merkitse vain yksi soikio. 

o alle 7 päivää  

o 8 - 14 päivää  

o 15 - 30 päivää  

o yli kuukauden  

Mielestäni kestävä kehitys matkailussa on * 

Merkitse vain yksi soikio. 

1   2   3   4   5 
      

Valitse arvo alueelta 1, ei ollenkaan tärkeä, - 5, erittäin tärkeä. 
      

 

Huomasin Thaimaan matkani aikana eettisiä epäkohtia * 

Jos kyllä, mitkä? 

  

  

  

  

  

Palvelun tarjoaa  

 

  

http://docs.google.com/


 

 

Bilaga 2. Lähdin Thaimaahan koska (Jag reste till Thailand för att, öppna svar till 

fråga 13) 

Aina takuu lämmin ja hyvät sukellus-paikat.. 

  

Olen aina halunnut käydä siellä ja kuullut maasta pelkkää hyvää. Edullista, hyvää 

ruokaa, mahtava sää, ihanat ihmiset, rannat, aurinko 

 

Lämmin ilmasto, edullinen ja erinomainen ruoka, asuminen tasokasta a edullista, 

ystävälliset ihmiset, useita mielenkiintoisia kohteita, helppo yhdistää ranta- ja 

kaupunkiloma. Maana tarjoaa vähän kaikille kaikkea. Olisi hienoa, jos retket olisivat 

suunniteltu ajatellen esim. ettei luonto ja eläimet kärsi, mutta vaikuttaa ainakin siltä 

Thaimaassa käsite matkailun kestävä kehitys on "lasten kengissä" jos esim. vertaa Costa 

Ricaan, jossa se ilmeisesti on hyvinkin pitkällä. Esimerkki Thaimaasta - ollessani 

snorklausretkellä 2 eri kohteessa eri kerroilla, järjestäjillä oli iso kasa leipää mukana, 

joilla houkutella kaloja veneen lähelle. Mitä käy näille kaloille, kun onkin off- season 

eikä olekaan säännöllistä ruokintaa päivittäin? Thaimaassa en ole myöskään kohdannut 

hotellia, missä oltaisiin pyydetty käyttämään samaa pyyhettä useamman kerran, jotta 

voitaisiin säästää vettä. Vastaavaa on pyyntöä näkynyt länsimaiden hotelleissa. 

 

uteliaisuuttani 

 

Lämpö, aurinko, mukavat ihmiset 

 

Lomakohteena hyvä kun on lapsi mukana. 

 

Lämpöä ja hyvää palvelua 

 

En ole käynyt siellä aikaisemmin = uusi kohde, vierailin sukulaisten luona. 

 

Hyvät golfkentät. Hyvää palvelua ja erinomaisia hoitoja.Edulliset hinnat. Hyvää sää. 

Erittäin ystävällisiä ihmisiä. Hyviä vuokraasuntoja. Hyvät liikenneyhteydet Pattayan 

alueella. 

 

En ollut käynyt siellä aiemmin 

 

Kyseessä talvilomamatka: lämpötila, snorklaus- ja kalastusmahdollisuudet, tarjolla 

olevat retket, ruoka 

 

Käyty kuusi kertaa eripaikoissa ja koko ajan löytyy uutta. Hyvä etappi mennessä 

syvemmälle Aasiaan. En silti ole halukas maksamaan mistään 

hyväomantunnonhömpästä valmiiksi paketoituna, vaan koen voivani itse omilla 

valinnoillani vaikuttaa riittävästi. Ei ainakaan kukaan vedä siinä välistä ! 

 

Ympäristö ja lämpö 

 



 

 

halusin aurinkoa, hyvää ruoka ja mielenkiintoisia retkijä sekä snorklata. yks syy oli 

myös päästä lämpimään kun Suomessa on talvi. thaimaan luonto kiinnosti minua myös 

varattessani matkaa 

 

Vierailu sukulaisen luona 

 

muiden suosituksesta, edullinen hintataso, upeat maisemat ja vedet, ystävälliset ihmiset, 

eksoottisuus 

 

Aurinkovarma, monipuolinen kohde. 

 

Perheloma, oli helppo valita koska ainut syy matkalle oli rentoutua ja auringonotto 

 

Lämpötila, ihmiset ja ruoka 

 

Kaunis luonto, ruokakulttuuri, nähtävyydet, mukavat ihmiset 

 

Hyvät ilmat ja edullisuus 

 

Edullinen hintataso, turvallinen 

 

Kaverit halusivat sinne, itse olisin mennyt jonnekin muualle 

 

Ilmasto, hyvää ruoka ja palvelu mm. 

 

Halusin tutustua maahan ja olin kuullut paljon hyvää Taimaasta 

 

Minulle tuli mahdollisuus lähtä tutkimaan maata ystäväni kanssa. Vietin kaksi viikkoa 

saarella, jossa matkailu oli melko vähäistä ja suurin osa saaresta oli 

luonnonsuojelualuetta. 

 

Thaimaassa on ne asiat helposti saatavilla, jotka ovat minulle tärkeitä kohdetta 

valitessani. Yhteydet Suomesta, hyvä ruoka, aurinko, meri, yleinen hintataso, luonto ja 

miellyttävät ihmiset 

 

Halpa, lämmin, turvallinen ja ystävällistä paikallisia. 

 

Ystävät olivat siellä ja suosittelivat 

 

lämpö, aurinko, ystävälliset ihmiset, hintataso 

 

Siellä olevan lämpimän sään, kirkkaiden vesien, paikallisen väestön ystävällisyyden, 

edullisen hintatason, paikallisen kulttuurin takia. 

 

Halpoja naisia ja aurinkoa. 

 

Ystävämme suositteli! 

 



 

 

Olen käynyt thaimaassa noin 4 kertaa, viettänyt aikaa siellä yhteensä n. 4kk. (Kiersin 

aasiaa 4kk joista n 2,5kk vietimme thaimaassa käyden sieltä välillä mm malesiassa ja 

singaporessa thaimaan toimien tulikohtana, 2vkon pakettimatka josta 9 päivää 

matkustimme ympäri thaimaata ominpäin sekä tänä talvena 6vko vietetty ajanjakso). 

Sää, luonto, eläimet, ihmiset, ruoka, HIERONNAT, monipuoliset paikan päällä 

tilattavat retket sekä hyvät mahdollisuudet yhdistää totaalista rentoutumista rankkaan 

juhlimiseen ovat tärkeimpiä syitä palata. 

 

Thaimaa on ollut vuosien ajan suosittu matkakohde, jota ollaan kehuttu paljon. Valitsin 

matkakohteen ystävien suosituksien ja tunnettavuuden vuoksi. Kiinnostuin myös siitä 

miten tsunamin jälkeen aluetta on pystytty rakentamaan ja kehittämään. 

 

Pois Suomen talvesta. 

 

Varmasti lämmintä ja aurinkoista,hyvä ruoka. 

 

Se on kiva 

 

Trevliga människor, bra klimat, relativt billigt, lätt och tryggt att resa i landet, ok 

dykning/snorkling, god mat... 

 

God mat, skönt folk, gott klimat. Mycket enkelt land att resa runt i. 

 

Halusin nähdä Thaimaata, kun se on niin suosittu suomalaisten keskuudessa. Lämpöä ja 

aurinkoa riittää. 

 

Koska olin nähnyt kuvista että siellä on kaunista. Halusin myös käydä katsomassa mitä 

siellä on joka saa niin monet turistit menemään Thaimaahan. En olisi ikinä mennyt 

Thaimaahan jos olisin vain ollut Thaimassa ja sitten tullut kotiin, vaan lähdin 

Thaimaahan koska lähdin samalla matkalla kiertää muita maita. Kun olin siellä ollut 

huomasin että perheet ja nuoret kaveriporukat menevät sinne koska sen on halpa 

matksutaa sinne Suomesta, ja vanhat miehet ja yksinäiset miehet lähtevät sinne 

hakemaan seuraa. Olen nähnyt 60 maata, en missään nimessä suosittele Thaimaata, 

paikalliset ovat todella röyhkeitä, epämukavia ja he eivät puhu englantia. Arfikkassa ja 

Karibialla kaikki on mielestäni täydellistä! 

 

Siellä on aina lämmin ja aurinkoista. 

 

Olen käynyt Thaimaassa useamman kerran ja olen sieltä löytänyt upeita, pieniä saaria 

jotka eivät vielä ole niin kohdattuja turisteille. Siellä pääsee tutstumaan paikallisiin ja 

heidän arkeen. Thaimaa on vielä aika halpa maa matkustaa ja monien vuosien jälkeen 

tietää mitä saa ja nähdä vanhoja tuttuja! 

 

Häämatka + vanhempien synttärit 

 

Äkkilähtö matkatoimiston kautta. 

 

Hintataso, kulttuuri, ilmasto ja luonto. 

 



 

 

Thaimaassa oli lämmin ja aurinkoinen keli, lennot sai halvalla ja maa kohteena oli 

kiinnostava 

Talvella halusimme oikein lämpimään paikkaan, pelkkää hyvää oli kuultu Thaimaasta ja 

varsinkin thaimaalaisista. 

 

Varma aurinko, ruoka, ystävälliset ihmiset. 

 

Koska siellä on lämmintä ja vanhempani tyckäävät kohteesta. Ja ihmiset ovat mukavia. 

Ja oli halpaa mutta ei välttämättä enää 

 

suomessa on kylmää ja eri kulttuurri kinnostaa , ihmiset ja tottakai hinta sopiva 

 

För att det är ett härligt land med fantastisk matkultur,trevliga människor och härligt 

klimat. 

 

Kiinnostava maa, kauniita kuvia, kaunis kulttuuri, upea luonto, vesistö ja rannat, 

lämmintä! 

 

Pidän ilmastosta ja ruuasta. Paikalliset asukkaat ovat ystävällisiä ja luotettavia. 

 

Där är varmt och fin natur 

 

Thaimaahan voi lentää halvalla ja sieltä jatkaa edelleen naapurimaihin ja muualle 

Aasiaan junalla, laivalla, bussilla ym. Lisäksi Thaimaassa on edullinen hintataso, 

ystävällistä palvelua, miellyttävä ilmasto sekä helppoa ja turvallista matkustella. 

 

Matkan pääkohteena oli Malesia ja Kuala Lumpursissa ollessani ex tempore idean 

myötä varasin lennot Bangkokiin. 

 

En ollut aiemmin käynyt; paikat ja kulttuuri kiinnostivat. Varma aurinko , tuntu siitä 

että on palvelua - ehken hintatasokin 

 

För värmen o för att se hur thailändarna lever. 

 

Olen käynyt ennen ja viihdyin hyvin. Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä, ruoka hyvää, 

rannat hienoja ja ilma aivan mahtava. 

 

Sukeltaminen, kaunis luonto, kiinnostava kulttuuri. 

 

Man kan lita på vädret, trots att det regnar emellanåt är där i alla fall alltid varmt och för 

att man blir vänligt bemött överallt 

 

Eksotiikka 

 

Ilmasto,ruoka,ihmiset 

 

Pitkäaikainen unelma. varma lämpö ja erilainen kulttuuri 

 

Koska halusin käydä maassa kerran , en usko että matkustan sinne enää . 



 

 

 

Kwai joki, ruoka, uudet haasteet 

 

Tiesin varmaksi, että siellä olisi tarpeeksi lämmintä makuuni. Myös kaunis luonto ja 

maisemat vaikuttivat. 

 

Lämpötilan ja edullisuuden takia. 

 

Hyvät golfolosuhteet, aina riittävän lämmintä ja paljon aurinkopäiviä. Terveellinen 

ruoka ja kohtuullinen hintataso. 

 

Olin Thaimaassa yli 20 v sitten, jolloin kestä / eettinen matkailu-käsitettä ei tunnettu. 

 

Thaaimaa oli sopivasti matkareitillämme Australiasta Suomeen. 

 

Olin levon tarpeessa intensiivisen projektin jälkeen. 

 

Lämpö, lapisystävällisyys, sukeltaminen, hintataso paikan päällä 

 

Lämpö, varma aurinko ja maan kulttuuri 

 

Koska tykkään kyseisestä maasta. 

 

Vi var en vecka i Thailand på hemvägen från Australien. Skulle nog inte annars ha 

besökt landet. 

 

Takuuvarmasti lämmintä, lentolippuedut, edullinen ja hyvä ruoka 

 

Matkustan paljon, kohde helppo, mielenkiintoista tekemistä, hinta, ystävälliset ihmiset 

 

kohde on minulle tuttu 12 vuoden ajalta, hinta laatusuhde oon paikallaan sekä ilmasto 

sopii meile 

 

Se on ihana maa, jossa on lämmin, hyvää ruokaa, mukava palvelukulttuuri, 

mielenkiintoinen kulttuuri, ystävällisiä ihmisiä, ristiriitaisuutta ja siten mielenkiintoista, 

mahtava suurkaupunki Bangkok, sademetsiä, hyvää sukellusta, hienoja rantoja, halpaa 

jne. 

 

12/2007 - lämpö, aurinko, rannat 

 

Lämpö, luonto ,RUOKA, kulttuuri 

 

Suomesta pääsee kätevästi ja näppärästi sinne. 

 

työ 

 

Tuttuja asuu siellä, aurinkoa, lämpöä, hyvää ruokaa, meri 

 



 

 

Silloin yli 10 vuotta sitten oli äitini 50-vuotissyntymäpäivät ja hän halusi lähteä 

Thaimaahan. 

 

Siellä on aina lämmintä ja sinne löytää halpoja lentoja/ matkapaketteja. Lisäksi siellä on 

totuttu turisteihin, joten kaikki asiat toimii suht mukavasti 

 

Suomessa on kylmä. 

 

Lähdin kiertämään kaakkois-aasiaa. 

 

Luonto on ihana, ihmiset ystävällisiä ja ruoka hyvää. Siihen maahan en ikinä kyllästy. 

Pitää myös osata löytää matkakohteita, jotka eivät vielä ole turismin pilaamia. 

 

Seuraavat seikat huokuttelevat kerta toisensa jälkeen: aurinko, ystävälliset paikalliset 

asukkaat ja alhainen hintataso. 

 

Ruoka, aurinko, hotellit, sukellus 

 

Juurimatka (lapsemme ovat syntyneet Thaimaassa) 

 

Ilmasto 

 

Koska siellä on aina takuuvarmasti lämmintä, kaunis ympäristö, rilaisia hiekkarantoja, 

meri, ilmasto, ystävällisiä ihmisiä, edullista jne jne jne matkusta muutaman kuukauden 

päästä jo viidettä kertaa Thaimaaseen enkä vieläkään ole kyllästynyt :) 

 

Ystävällisiä ihmisiä, elämyksiä toisessa kulttuurissa ja edullinen hintataso 

 

aurinko, ihmiset, kulttuuri 

 

Uusi kohde 

 

Olen ollut Thaimaassa 7 kertaa eri pituisia aikoja kahdesta viikosta kuukausiin. 

 

Uusi maa, uusi kokemus 

 

Golfpron järjestämä matka 

 

Siellä on paljon nähtävää, monipuolinen luonto jossa on mukava liikkua, kiinnostava 

kulttuuri, helppo liikkua paikasta toiseen ja ystävällinen paikallisväestö 

 

sää ja hinta 

 

Varma lämmin kohde. Hymyn maa. Kaunis luonto. Hyvä ruoka 

 

Siellä on lämmintä, halpaa ja kauniita rantoja 

 

Talven kylmästä ja pimeästä valoisaan ja lämpimään. 

 



 

 

Mukavia ihmisiä, Mahtavat rannat, ihana ruoka sekä ihania matkakohteita ja 

nähtävyyksiä, ihaantellinen aurinkoloma ! 

 

Helppous, hinta ja maisemat + monien kehut 

 

Olen käynyt siellä usein, joten helppo ja turvallinen matkakohde, hyvät yhteydet 

Suomesta. Hyvää ruokaa, lämmintä, ystävällisiä ihmisiä, edullisia ostoksia yms. 

 

En ollut ennen käynnyt- Lämmintä... 

 

Koska siellä on ystävällinen kansa, aurinko takuu ja edullisuus 

 

Houkuttelevata tuntuva matkakohde ja –järjestely 

 

  



 

 

Bilaga 3. Huomasin Thaimaan matkani aikana eettisiä epäkohtia (Jag lade märke 

till etiska missförhållanden under min Thailandsresa, öppna svar till fråga 15) 

 

Mm tiikereitä ja apinoita huumataan jotta turistit voivat ottaa valokuvia. Vanhemmat 

raahaavat pieniä lapsia mukanaan yöllä joko kerjäämässä tai myyden esim 

tupakkaa/purkkaa/savukkeita/valotikkuja ym ym. 

 

Kyllä. Eläimet käytetään työntekijöinä, mielestäni se on väärin. Ja kaikki nuoret tytöt 

kaduilla ja lapset myymässä ruusuja jne.. 

 

alaikäisten seksibisnes, 

 

Elefantteja pidetään ketjuissa 

 

En ajatellut asiaa silloin. Olimme thaimaassa 2009 koh changilla ja 2010 phuketissa. 

 

thaimaan kulttuurri on niin erillainen ... kävimme eläintarhassa ja eläimillä ei ollut hyvä 

elämä . 

 

Thaimaan eläimien oikeudet esim eivät vastaa mitä pohjoismaissa mutta maan 

kulttuuritaso ja perinne on erillainen. 

 

Turismen har vuxit för häftigt och många av de lokala utnyttjar inkomsten från turismen 

med bekostnad av naturen. Den hållbara utvecklingen är minimal. Samtidigt finns det 

turister som beter sig mycket dåligt bland de lokala och utnyttjar dem. 

 

En huomannut... 

 

Nej 

 

En pidä siitä, että eläinten kustannuksella tehdään bisnestä.....(elefantit, apinat..jne..) 

 

en 

 

Esim. joillakin saarilla sukelluksesta on tullut liian suuri business ja luonto ei ole enää 

kuin ennen. Thaimaassa myös "seksimatkailu" on hyvin epäeettistä! Myös jotkut 

eläintarhat ovat niin turisteille suunnattuja että eläimet kärsii. 

 

Isoja kansainvälisiä hotelleja. Koko phuketin loma-alue on turistien valtaama - 

alkuperäisasukkaat ovat siirtyneet halvemmille alueille. 

 

Ranta ei ole paikallisten käytettävissä. Isot ulkomaalaisten ravintolat vievät asiakkaita 

paikkallisten pitämien ravintoloiden sijasta. Turistien käyttäytyminen ei kunnioita 

paikallisasukkaita. 

 

Paikallisten ylläpitämät ruokapaikat ovat hävinneet keskeisiltä alueilta ja tilalle on tullut 

kansainvälisiä ketjuja (mafia?). Eläinesityksistä on vaikea tietää millaisissa oloissa niitä 

pidetään ja koulutetaan esiintymisten välillä. Baareihin houkuttelivista tytöistä on 

vaikea tietää miten heitä kohdellaan ja miten vapaaehtoisesti he "myyvät" itseään. 



 

 

Ympäristöongelmat kasvavat vilkkailla turistialueilla. Monilla turistialueilla, varsinkin 

Pattayan alueella merivesi on lähes uimakelvotonta. 

 

Ei minua häiritseviä 

 

Roskia kaduilla, kodittomia eläimiä 

 

. 

 

En muista 

 

En tuolloin osannut katsoa sellaista, matkasta on yli 10 vuotta aiaa. 

 

- 

 

En tarkkaillut 

 

mm. köyhemmän väestön hyväksikäyttö 

 

Luontoon kohdistuvia: Viemärisysteemit- ja viemärvedenpuhdistus, roskaaminen ja 

yleisesti jätehuolto, liikakalastus Ihmisiin: prostitutaatio, köyhyys Talous: Musta pörssi 

ja piraattimarkkinat jyrää. 

 

jag vet inte vad som menas med denna fråga 

 

? 

 

Kaikki huippuhotellit, golfkentät jne... 

 

EI 

 

En huomannut mitään 

 

en osaa sanoa. 

 

Kyllä 

 

Eläinten kohdalla huomasin paljonkin epäkohtia: esim. huumattu tiikeri, jonka kanssa 

voi ottaa valokuvia. Eläinten pentuja kaupiteltiin markkinoilla. Norsujen oloista kuulin 

kaltoinkohtelua. Lapsien/nuorten prostituutio oli aika näkyvää. 

 

Turistirysät, joilla pilataan luontoa, esim. Hua Hin. 

Ensimmäisen Thaimaan -matkan jälkeen emme ole siksi siellä enää käyneet, vaan 

vietämme aikaamme muualla. 

 

Thaimaalaisia naisia ei arvosteta lainkaan. Luontoa ei osataa kunnioitaa. 

 

Jätteiden erittely 

 



 

 

Köyhiä käytetään hyväksi... Tetetään pitkä päiviä pienellä palkalla jne. Koen silti että 

esim Dubai on pahempi paikka sinnehän tuodaan kaikki palvelus väki köyhistä oloista... 

 

Tyttökauppa 

 

En 

 

en muista, matkasta on aikaa nyt 18 kk. varmasti jotain epäkohtia olikin. 

 

Ei 

 

Minua häiritsi se että kansainvälsiet ruokaketjut ovat aina täynnä ihmisiä, sekä turisteja 

että paikallisia. Jotkut ei vaan syö muuta kun se mitä saa kotimaastaan. Se että (suurin 

osa) Thaimaalaisista eivät ikinä opi englantia, vähentää turismia (ja liiketoimintaa), ja 

näin ollen kehitystä. Thaimaassa oli vähän roskakoreja joten roskat heitetään kaduille ja 

luontoon. Muovipussit voisi maksaa kaupoissa. Heilllä voisi olla pullojen lajittelua. 

 

Thaimassa on tyypilliset kehitysmaan eettiset epäkohdat. 

 

En huomannut 

 

En huomannut. 

 

En huomannu 

 

En havainnut 

 

Prostituutiota 

 

En huomannut eettisiä epäkohtia. 

 

en 

 

Kyllä: lapsityötä, roskaamista, ei kierrätys, pakokaasut, 

 

Ei oikeastaan 

 

Seksiturismi 

 

Tyttöbaarit 

 

Massaturismin tuoma krääsä markkina. 

 

Miksi ihmeessä paikalliset roskaavat omaa lähiluontoa eli heittävät mereen roskat..se 

kummastuttaa, koska he pilaavat omaa elinkeinoa 

 

Norsujen kohtelu oli tietyissä paikossa todella huonoa 

 

Turistien tarpeet luonnon ja paikallisväestön kustannuksella. 



 

 

 

En tiedä 

 

Roskaisuus, paikoin lemua 

 

palvelun alhainen hintataso, lapsityövoiman hyväksikäyttö, seksiturismi 

 

Alueet joita paikalliset käyttivät olivat likaiset ja roskat makasivat ympäriinsä. 

Muovipusseja löytyi merestä ja se harmitti eniten. 

 

En suorastaan, paitsi että elefanttien ratsastus ei liene eettistä. Menimme retkelle silti 

kokemuksen vuoksi! 

 

En kiinnittänyt huomiota eettisiin epäkohtiin. joko ummistin silmäni niiltä enkä 

halunnut lomani pilaantuvan, tai sitten niitä ei ollut. 

 

seksiturismi, köyhyys joka johtaa muuhun tekemiseen.. 

 

Sosiaaliset ongelmat ja köyhyys 

 

Djurhållningen, saknad av äldreomsorg. 

 

ilmasaasteet 

 

- 

 

Lasten käyttäminen työhön esim. kukkamyyjinä turisteille. Nuorten tyttöjen 

hyväksikäyttö matkaseurana vanhemmilla miehillä. 

 

en muista 

 

Epäilin, että osa työntekijöistä työskenteli "riistopalkalla". Seksikauppa on mielestäni 

myös laaja eettinen ongelma Thaimaassa. Lisäksi kansainväliset suuryritykse4t toimivat 

maassa, jolloin raha ei jää paikallisille. 

 

köyhyys, roskien kierrätys ei kuulu vielä maan tapoihin. 

 

en kiinnittänyt huomiota 

 

En suoraan muista että olisin huomannut mitään eettisiä epäkohtia, koska matkasta on jo 

niin pitkä aika.. 

 

kyllä 

 

olin norsu safarilla ja rupesin miettiä norsujen elinoloista safarilla koska he olivat kiinni 

isoissa ketjuissa ja muutenkin tuntu siltä että heidän elinolo ei ollut hyvä. 

 

Hotellivieraat asuivat hienoissa huoneissa, kun taas hotellien nurkkien takana asui 

paikallisväestö slummimaisissa, huonokuntoisissa rötisköissä. Osa turisteissa söivät 



 

 

ainoastaan hotellin ravintolassa, jolloin paikalliset eivät saaneet tuloja. Paikallinen 

luonto oli osittain tuhoutunut turistien ansiosta. Thaimaahan oli tuolloin (80-luvulla) 

tunnettu prostituutiosta (lienee edelleen), mikä kyllä näkyikin. Lisäksi ihmisten köyhyys 

ja elinolot; tuolloin 1 miljoona ihmistä asui kurjissa hökkeleissä makean veden kanavien 

varrella ilman minkäänlaisia vesi-/viemärijärjestelmiä. Samassa vedessä, johon 

hökkeleistä heitettiin kaikki jätevedet (vessa ym) myös peseydyttiin, pestiin pyykit, 

astiat ym. 

 

jätevedet lasketaan mereen 

 

Liian paljon all inclusive .... 

 

En nähnyt. Emme olleet turistien kanssa. 

 

kuten aina, paikallisten "riisto"hyödyntäminen, kaikkea saa kun raha määrää 

 

Paljon irtokoiria. lapsille vaarallinen liikennekulttuuri. Jonkun verran 

välinpitämättömyyttä, turistien halvan työvoiman hyväksyntä ja hyödyntäminen. 

 


