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Sammanfattning 
 
Ekoturism är ett användbart begrepp dock inte särskilt väldefinierat. Det finns många olika 
förklaringar om begreppet, från preciserat till koncist. Eftersom turistbranschen är en av 
världens största industrier är det därför viktigt att utveckla det på ett hållbart sätt som gynnar 
miljön, lokalbefolkningen och ekonomin. Syftet med studien var att undersöka i vilken 
utsträckning Palawan arbetar med ekoturism samt vilken uppfattning turisterna har om 
begreppet. Insamlingsmetoden baserads på kvalitativa samtalsintervjuer med en 
semistrukturerad ansats. 
Studien visade på att respondenterna inte hade några kunskaper om begreppet ekoturism och 
kan därför inte agera på ett hållbart vis. Anledningen till att samtliga respondenter inte hade 
någon kunskap om ekoturism berodde på kunskapsbrist, däremot hade det ett miljömedvetet 
beteende. Slutsatsen visar på att det finns ett glapp mellan kunskap och handling inom 
ekoturism. Att driva ekoturism anses vara mer krävande än vanlig turism av den orsaken att 
det behövs både mer kunskap men också för att det är en kostnadsfråga, vilket är anledningen 
till att många destinationer väljer att inte göra det. Lyckligtvis har ekoturism blivit allt mer 
populärt genom åren och människan är idag betydligt mer medvetna om dagens 
miljöproblem. 
 
Nyckelord: Ekoturism, Hållbar turism, The Tourist Gaze 

 

Abstract 

Ecotourism is a useful concept, but not very well defined. As the tourism industry is one of 
the world's largest industries, it is therefore important to develop it in a sustainable way that 
benefits the environment, local people and the economy. The purpose with this thesis was to 
examine in what extent Palawan works with ecotourism and which perception the tourists has 
about the concept. The collection method was based at qualitative interviews. 
The thesis result showed that none of the respondents had any knowledge about the concept 
ecotourism and therefore can’t act in a sustainable manner. The reason why the respondents 
had no knowledge about the concept depended on lack of knowledge. 
The conclusion shows that there is a gap between knowledge and action within eco-tourism. 
Manage ecotourism is more demanding than regular tourism because of the needs for more 
knowledge, but also because it´s a cost issue, which is why many destinations choose not to 
manage ecotourism. Fortunately, ecotourism has become increasingly popular over the years 
and man is today much more aware of today's environmental problems. 

Keywords: Ecotourism, Sustainable tourism, The Tourist Gaze 
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1. Inledning & bakgrund 
Idag är turismen en av de största industrierna världen över och utvecklingen av både teknik 

samt människors levnadsstandard har gjort att fler människor vill, kan och behöver resa mer. 

Allt fler människor vill resa allt längre bort för att utforska orörda platser och detta bidrar till 

att fler destinationer sätts på kartan för turismens bruk. Idag betraktas turismen som världens 

mest etablerade näringsgren och enligt FN:s organ för turismfrågor, World Tourism 

Organization (UNWTO, 2005) kommer turismen att ha en fortsatt stark tillväxt.1 

Eftersom turismen har en ökad betydelse för det förändrade samhället ses idag turismen som 

ett globalt fenomen med hög social och ekonomisk betydelse som speglar de grundläggande 

samhällsförändringarna inom flera områden. Människans välstånd har förändrats vilket har 

resulterat i att tillsammans med kulturella, sociala och tekniska förändringar har allt fler 

människor fått ökad mobilitet.2  

Det finns olika former av resande varav ekoturism är en sådan så den här studien har därför 

lagt vikt på vilken uppfattning och kännedom turister har om ekoturism i Filippinerna. 

 

1.2 Filippinerna och ön Palawan 
Filippinerna är en önation belägen i sydöstra Asien, landet består av lite drygt 7100 öar och 

större delen av landmassan består av berg och platåer. Likväl som andra utvecklingsländer 

kämpar Filippinerna med miljöproblem så som brist på rent dricksvatten, höga 

luftföroreningar samt att mer än hälften av öarnas korallrev förstörts av fiske och utsläpp.3 

Kuststaden El Nido i Palawan är ett stort turistmål i Filippinerna och ön är ett mycket populärt 

resmål för både nationella -och internationella turister.4 Naturen på Palawan är väldigt 

spektakulär med kalkstensklippor och långa stränder samt ett rikt djur och växtliv. Innan 

turismen tog över El Nido var fiske och odling den huvudsakliga inkomstkällan för ön. El 

Nido är en kuststad i norra delen av provinsen Palawan i Filippinerna. El Nido är en vacker 

stranddestination och på plats finns det möjlighet att både snorkla, dyka och klättra på klippor. 

Även om turismen börjat öka i El Nido görs detta i måttlig takt och de lokala myndigheterna 

har beslutat att inte tillåta någon överexploatering av destinationen.5 

 

                                                
1 UNWTO. Sustainable development of tourism, 2014. 
2 Bohlin, M & Elbe, J. Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv. 2007, S. 107. 
3 Globalis, FN-förbundet. Filippinerna, 2017. 
4 Vagabond. Så funkar Filippinerna, 2016. 
5 NE, Uppslagsverket. Filippinerna och Palawan, 2017. 
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1.3 Ekoturism 

Ur begreppet hållbar turism har ekoturism vuxit fram och kan beskrivas som en explicit form 

av hållbar turism. Ekoturism är inte särskilt väldefinierat begrepp vilket gör det svårt att 

genomföra och utvärdera.6 All form av resande påverkar givetvis omgivningen därför är det 

viktigt att bygga turismen på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling som även främjar 

lokalbefolkningen. Med åren har begreppet fått en mängd olika definitioner och The 

international Ecotourism Society's definition lyder; ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som 

bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”. Ekologisk 

turism har därför blivit ett verktyg för att dämpa de negativa miljöpåverkningar som ofta 

följer i turistens fotspår. De grundperspektiv som förmedlas är att turist-aktörerna ska vara 

medvetna om samt ta ansvar för hur deras aktiviteter påverkar miljön, gällande både den natur 

och kultur som berörs. Trots att ekoturism bidrar till en positiv utveckling för olika natur- och 

kulturmiljöer betyder det inte att den är helt oproblematisk. Ett flertal kritiska studier genom 

åren har publicerats som visat på att begreppet ekoturism missbrukats med omfattande 

skadegörelser som följd, men med rätt tillämpning kan ekoturism vara miljöförbättrande, 

upplysande och vinstgivande.7 Enligt Naturens Bästa finns det 6 stycken grundprinciper som 

speglar Ekoturism och dessa är: 

1. Ekoturism handlar om att bevara de platser som besökaren kommit för att besöka, inte 

förstöra dem. För att lyckas med detta krävs det bred kunskaper kring destinationen 

hos aktörerna och samarbete med andra lokala aktörer. 

2. Ekoturism ska gynna den lokala ekonomin för att kunna bidra med turism på lokal 

nivå. Det kan vara genom övernattningar på lokal plats, lokala restauranger och 

tjänster. 

3. Verksamheter som arbetar med ekoturism ska vara miljöanpassade. Aktörer som är 

godkända eko-aktörer ska aktivt minimera belastningen av miljön genom att 

exempelvis miljöanpassa logianläggningar. 

4. Ekoturism ska ta sitt fulla ansvar för den biologiska mångfalden genom att aktivt bidra 

till natur- och kulturskydd. 

5. Ekoturism innebär att turister reser på med ett kunskapsmässig. nyfiken och 

respektfull attityd. De godkända eko-aktörerna ska kunna visa goda råd, värdefulla 

tips och förmedla kunskap om ekoturism så att upplevelsen blir minnesvärd. 

                                                
6 Ross, S. Wall, G. Ecotourism: towards congruence between thoery and practice, 1999. 
7 Fennel, D. Ecotourism, 2008. S. 17–25. 
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6. Ekoturism symboliserar kvalitetsturism, det är viktigt att säkerhet och regler tas på 

allvar. En godkänd eko-aktör är en tillförlitlig partner för både naturen och andra 

parter.8 

 

1.4. Problemformulering  

Syftet med forskning är att finna en lösning på ett problem eller besvara en frågeställning. 

Genom att välja ett område som genomsyrar intressen underlättar processen av sökandet. Det 

som krävs att tänka på är att området måste anses viktigt för andra personer.9 När det talas om 

ett vetenskapligt problem eller en vetenskaplig fråga finns det två kategorier, en 

inomvetenskapliga eller en samhällelig problemformulering. Det samhälleliga problemet 

uppstår i vardagslivet och visar sig vanligen genom funderingar och observationer medan det 

inomvetenskapliga problemet uppkommer när ett problem upplyses i tidigare forskning. Det 

innebär att det finns ett så kallat outforskat område som behövs granskas.10  

I denna studie kan vi se att forskningsproblemet täcker båda kategorierna då begreppet 

ekoturism har studerats i tidigare forskning däremot finns det ingen tidigare forskning som 

applicerat begreppet ekoturism på Filippinerna som destination vilket resulterar i ett 

outforskat område som går att studera. 

För Filippinerna är turistindustrin en stor inkomstkälla av den orsaken att det skapas nya 

jobbmöjligheter och en ekonomisk utveckling. Trots att turismen frambringat dessa positiva 

effekter för landet så medföljer även en del negativa effekter som påverkar sociala- 

miljömässiga- och ekonomiska aspekter.11 På grund av detta har ekoturism skapats där syftet 

är att ta ett aktivt ansvar för miljön samt vilka effekter turisten har på resmålet och hur de 

anpassar sitt beteende till detta.  

Av den anledningen att turismen har en negativ påverkan på jorden är det viktigt att lyfta fram 

hållbar eller ekologisk turism. Om turismen fortsätter att utvecklas i den utsträckning den gör 

idag kommer jordens resurser inte räcka till i framtiden och därför måste det ske en 

förändring hos reseaktörer och turister själva.12 

                                                
8 Ekoturismföreningen. De sex grundprinciperna för ekoturism enligt Naturens Bästa, 2017. 
9 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H & Wängnerud, L. Metodpraktikan, 2012. S. 29. 
10 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H & Wängnerud, L. Metodpraktikan, 2012. S. 31. 
11 NE, Uppslagsverket. Filippinerna och Palawan, 2017. 
12 Fennel, D. Ecotourism, 2008. S. 17–25. 
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1.5 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa begreppet ekoturism samt att undersöka i vilken utsträckning 

Palawan arbetar med ekoturism och vilken uppfattning turisterna har om begreppet. 

Anledningen till att undersökningen skedde i Filippinerna och på Palawan beror på att landet 

är en växande turistdestination och är därför ett intressant område att studera ekoturism på, av 

den anledningen att vi studerar hållbar turismutveckling. 

 

• Hur medvetna är turister på Palawan om begreppet ekoturism?  

• På vilket vis kan besökare på Palawan bidra till en mer hållbar turismutveckling? 

• Vad är orsaken till att få destinationer på Palawan använder sig av ekoturism? 

 

 

2. Forskningsläge 

2.1 Turismutveckling 

I tidskriften “Different shades of green on small islands” studeras hur öar använder sig av en 

hållbar variant av turism. Författarna Cater och Goodall, menar att det är nödvändigt för öar 

att utveckla en hållbar turismutveckling då dessa destinationer är beroende av den inkomsten 

turismen bidrar till, lika beroende som de är av sina resurser och därför bör deras unika 

naturmiljöer och kultur bevaras då det är lätt att en liten populär turistdestination 

överexploateras av turism. Däremot finns det en del öar som inte längre ens kan erbjuda 

hållbar turism på grund av överanvändning och skador av resurser som drivits av turismen.  

En del platser har försökt att främja en så kallad “grön turism” men resultatet visade istället 

minskad trovärdighet i turisternas ögon. I och med den nuvarande spridningen av etiketter och 

certifieringar som inte anses vara trovärdiga leder detta till att hotell istället bortser från den 

gröna turismen, vilket kan förklara varför så många företag inte väljer att integrera i 

hållbarhetskoncept. Av många olika anledningar har öar ansetts som attraktiva destinationer 

både för rekreation och turistiska ändamål men oavsett turismens fördelar och dess attraktiva 

aspekter ansträngs den lokala kapaciteten och resurser allvarligt.  

Forskningen syftar till att integrera olika perspektiv på turism där hållbar turism och 

certifieringar motbevisades, eftersom det inte längre är en trend utan snarare en förutsättning 

för destinationer som syftar till att överleva och bli hållbara i framtiden. 
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För att sammanfatta studiens resultat finns det tre gröna turistprofiler: de som värdesätter det 

men anser att det mest är marknadsföring och PR-strategi (ljusgrön), de som är medvetna om 

sina bästa metoder och värderar det (grön), och de som visar en djup oro för miljön och är 

medvetna om hotellens olika gröna aktiviteter (supergrön). Dessa grupper kräver en specifik 

metod för marknadsföring men oavsett grupp är gröna certifikat för logi ett gemensamt beslut 

i köpprocessen, likaså när rekommendation av hotell till vänner och familj har det ingen 

betydande skillnad mellan grupperna. Klassificeringen av “ljusgrön”, “grön” och “supergrön” 

tillåter en att bättre förstå egenskaperna samt vad som påverkar valet av hotell.  

Av denna studie kan flera ledande konsekvenser dras vilket ger insikt hos hotellchefer, 

beslutfattare, planerare och turistoperatörer om gröna turisters beteende. Med tanke på de tre 

olika gröna profilerna som finns i ens köpbeteende i förhållande till andra produkter och 

tjänster kan turistmarknaden förväntas att uppleva en ökning av gröna preferenser inom en 

snar framtid samt att små öar kan dra nytta av en mer hållbar och miljövänligare 

tillvägagångssätt.13 

 

I artikeln ”Blessings for all? Community-based ecotourism in Bali between global, national, 

and local interests” har författaren studerat turismens utveckling och form på Bali. 

Den globala turismen är en av de största industrierna världen över och turismen används som 

ett medel för att utveckla den nationella integrationen. 

Lokalsamhället på Bali menar att massturismen inte enbart har fört med sig en positiv 

ekonomisk tillväxt utan även orsakat ekologiska och sociala kostnader. Som en reaktion på 

den massiva turismutvecklingen under de senaste årtionde har lokalinvånarna börjat 

genomföra en samhälsbaserad ekoturism. 

Ekoturism-byn, Jaringan Ekowisata Desa, försöker finna en allt mer hållbar strategi för 

turismen och det främsta målet med strategin var att etablera utvecklingen av turismen som 

förvaltats av det lokala samhället. De ville också minimera den negativa påverkan som 

turismen hade på det ekologiska och sociala aspekterna samt använda de ekonomiska 

intäkterna som turismen bidrar med för att utveckla samhället. 

Det finns både positiva och negativa effekter i de ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna.  

                                                
13 Tiago, T., Dias Faria, S., Cogumbreiro, JL., Couto, JP. Different shades of green on small islands, 
2016. S. 602–604, 614–616. 
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De ekonomiska aspekterna av turismutvecklingen kan övervägas som en positiv aspekt medan 

de sociala aspekterna kan diskuteras då de inte har någon större inverkan åt något håll. Det 

som huvudsakligen blir en negativ påverkan är de ekologiska aspekterna, då naturen alltid står 

i skottzonen för turismen och dess utveckling.  

Fältarbetet på Bali visar att alternativ ekoturism uppfattas olikt massturism. I själva verket går 

det att se ett samband mellan massturism och hållbar turism i form av överlappning och 

samhörighet. Ohållbara metoder har hittats i ekoturism och hållbara metoder har hittats i 

massturism. Turismen är en industri och likt alla andra branscher är den beroende av 

nyttjandet av de resurser som finns.14 

 

2.2 Turistens uppfattning 
Artikeln “Ecotourists’ Perception of Ecotourism Experience in Lower Kinabatangan, Sabah, 

Malaysia” fokuserar på ekoturisters uppfattning om ekoturism i Sabah, Malaysia för att 

undersöka förståelsen av ekoturisters erfarenhet/upplevelse inom ekoturism. I studien 

genomfördes djupintervjuer med europeiska ekoturister som bott på två “ekostugor” i Sukau 

där både positiva och negativa erfarenheter/upplevelser identifierades.  

Resultatet visar att ekoturister tolkar ekoturism med natur, miljö, enkel logi och en lärande 

upplevelse. Det visade sig även att respondenterna lägger en särskild vikt på vilket sätt 

ekoturismens aktiviteter fysiskt ingriper de platser och den naturliga miljön där de befinner 

sig; deras interaktion med platsens servicepersonal, socialisering med andra ekoturister samt 

den information som förväntas under besöket. Således tyder detta på att hanteringen av eko-

destinationer måste ägna mer uppmärksamhet åt sina naturresurser, servicepersonal och de 

uppgifter som lämnats om vilda djur och den lokala kulturen. Dessa faktorer bidrar i hög grad 

till ekoturisters erfarenhet, framförallt genom guider som bidrar och förbättrar turisters 

erfarenhet. Det verkar som om ekoturister tenderar att associera deras positiva intryck med sin 

erfarenhet i den naturliga miljön medan de negativa intrycken associeras med funktionaliteten 

hos tjänster. Genom att undersöka dessa uttryck kan forskarna få en klar förståelse av 

respektive attribut och på så sätt förbättra besökarens erfarenheter.15 

 

                                                
14 Byczek, C. Blessing for all? Community-based ecoturism in Bali between global, national, and 
local interests, 2011. S. 81,83,86, 88. 

15 Kim Lian Chang, J & Baum,T. Ecoturist´s Perception of Ecotourism Experience in Lower 
Kinabatangan, Sabahm Malaysia, 2007. S. 574, 586–588. 
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Syftet med artikeln Environmentally Responsible Behavior in Ecotourism: Exploring the Role 

of Destination var att undersöka vilken roll en destinations profil har samt vilken betydelse 

turisters värdeuppfattning har i utformningen av ett miljömässigt ansvarsfullt beteende. En 

undersökning som omfattade 332 enkäter genomfördes vid ett ekologiskt område i södra 

Taiwan.  

Forskningsresultatet tyder på att den kognitiva bilden har en inverkan på den emotionella 

bilden av en eko-destination. Turistiska resurser formar de intryck som resenärerna får av 

destinationen däremot framkallar inte en kognitiv bild en högre nivå av ett miljöansvarigt 

beteende utan i själva verket måste kognitiva attributen av eko-destinationen ge positiva 

känslor bland turister för att på ett effektivt sätt förbättra miljöansvarigt beteende. På ett mer 

allmänt plan är resultatet i linje med andra studier som också hävdar att upplevelsen av den 

naturliga miljön kan framkalla positiva känslor som i sin tur kan öka förståelsen för miljön 

och därmed väcka ett miljömässigt ansvarsfullt beteende. Därför bör ledningens fokus ligga 

på att skapa och stärka en positiv bild av eko-destinationer som en föregångare till 

miljömässigt ansvarsfullt beteende. Jämfört med konventionella resmål är 

miljöturistattraktioner mer beroende av den naturliga miljön och resurser som deras största 

tillgång. Turister attraheras främst av naturresurser därför måste eko-destinationers ledningar 

ägna stor uppmärksamhet åt planering och bevarande av lokala resurser samt en stödjande 

infrastruktur. En bra upprätthållning och väl fungerande eko-destination, tillhandahållande av 

en autentisk upplevelse av en eko-destination, en solid placering inom resemarknaden och 

tillräcklig särskiljning mot andra konkurrerande eko-destinationer, är alla åtgärder för att 

bidra till att förbättra den emotionella bilden av en plats.16 

 

2.3 Ekoturism 

Artikeln ”Ecotourism in a small Caribbean island: Lessons learned for economic 

development and nature preservation” är ett försök till att bestämma om ekoturism i motsats 

till massturismens effekter har någon förväntad grundlig inverkan på nationen Dominica. 

Ekoturism har blivit en ekonomisk aktivitet för de flesta utvecklings nationer, i början var 

sökandet efter ekonomisk vinst något som regeringarna i dessa nationer vände sig till då 

massturism sågs som deras huvudsakliga inkomst. Det kortvariga behovet av ekonomisk 

vinning har lett till en långvarig förstörelse på landets kultur och miljö.  

                                                
16 Yen-Ting, H., Wann-I, L & Trung-Hsiung, C. Environmentally Responsible Behavior in 
Ecotourism: Exploring the Role of Destination, 2014. S. 877, 885. 
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Situationen har lett till att naturvårdare, regeringar och lokala invånare sökt efter en mer 

gynnsam variant av turism, en sådan som är fördelaktig för lokalbefolkningen samtidigt som 

den upprätthåller den kulturella och miljömässiga aspekten. Recensioner av ekoturism-

destinationer i Latinamerika och Afrika visar att de förväntade resultaten inte är 

tillmötesgående. Dominica presenteras däremot som en unik plats då det är en liten ö nation 

som utvecklar en omfattande ekoturism-produkt. 

Resultatet av forskningen på denna undersökning antyder att ekoturism i Dominica skapar en 

sammankoppling med andra delar av Dominica såsom ekonomi, jordbrukssektorn samt en 

ökning av mångfaldig regional utveckling på ön. Det framgår att om en destination medverkar 

i ekoturism-industrin samt visar förtroende för omgivande miljöer är båda starkt motiverande 

faktorer för att få människor att bli bekymrade över hur de bevarar sin miljö.17  

I ”Sustainability Analysis of Ecotourism on Yao Noi Island, Thailand” undersöker författarna 

ekoturismens hållbarhet på ön Yao Noi i Thailand. De menar att analysera hållbar ekoturism 

först och främst innebär att förstå de grundläggande funktionerna som är miljö, sociala och 

ekonomiska aspekterna. Studien visar att hållbar turism bör vara miljövänlig, ekonomiskt 

lönsam och sociokulturellt accepterat för att kunna bedrivas. Eftersom turism är en källa till 

många arbetstillfällen ger ekoturism rättvisa fördelar för lokalsamhället utan att slita på miljön 

och naturresurserna. Det är även viktigt att ekoturism främjar den lokala kulturen och 

uppmuntrar samhällsevenemang, och den stora utmaningen med att bedriva ekoturism är att 

bibehålla en livskraftig verksamhet för att minimera negativa effekter och nyttja förmånerna 

som ekoturism för med sig. Utvecklingen av ekoturism är initiativ av aktörer att förvalta de 

lokala produkterna och tjänsterna som finns på en destination.  

Resultatet av studien visade att majoriteten av lokalbefolkningen gynnats av de 

sysselsättningar som genererats av ekoturismen men att naturens resurser har påverkats i 

negativ. Resultatet av den sociala hållbarheten visade att lokalbefolkningen hade tagit 

möjligheter att stärka sin förmåga att främja ekoturismen. 

Samhället har dock påverkats negativt på grund av ökad landsanvändning och investeringar 

utifrån vilket har resulterat i förlust av den muslimska kulturen på ön.  

Det föreslås att ekoturismen kan bli mer hållbar ifall lokalbefolkningen och lokala aktörer 

godkänner att deras privatägda resurser kan användas samtidigt som de beskyddas.18  

                                                
17 Slinger, V. Ecotourism in a small Caribbean island: Lessons learned for economic development and 
nature preservation, 2002. S. IX, 141–145. 
 
18 Jitpakdee, R., Bahadur Thapa, G. Sustainability Analysis of Ecotourism on Yao Noi Island, 
Thailand, 2012. S. 301, 306–307. 
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I avhandlingen ”Ecotourists’ motivation and it´s relation to the ecotourism’s principles” 

studeras definitionen av ekoturism och eko-turister där författarna menar att forskare haft 

skilda åsikter om definitionen ”eko” och vissa anser att ekoturism motsäger de principer som 

finns för hållbar utveckling och miljövänligt beteende. Forskare menar att turismformen 

”ekoturism” bör återspeglas i hur turister som konsumenter beter sig när de är ute och reser, 

att grunden för ekoturism bör vara en sammanställning av ekoturisters beteende, preferenser 

och beslut för resan, för att sedan spegla detta till ekoturismens principer.  

Författarna till denna avhandling har undersökt ekoturisters motivation att delta i olika 

”ecotours” och hur de beter sig i förhållande till resans syfte för att sedan kunna fastställa om 

turisternas beteende och motivation för ekoturism motsvarar de teoretiska principerna som 

finns eller inte. Avgränsningar i studien ha gjorts då den är inriktad på de allmänna turister 

som själva identifiera sig som ”ekoturister” och resultatet av denna forskningen visar att den 

största majoriteten av att identifiera sig som ”ekoturist” styrks av personliga motiv, speciellt 

när det gäller beteendet under resans gång. I vissa fall stämmer turisternas personliga motiv 

överens med ekoturismens principer och det finns även turister som har en stark motivation 

att följa dessa när de väljer sin typ av resa. 

Sammanställningarna av resultatet går att använda för att forska vidare inom ekoturister och 

deras motivation till att följa principerna. Den kan också användas till ytterligare forskning 

som fokuserar på att fastställa kriterier för att identifiera ekoturister och den tillämpade 

metoden för detta.19 

 

I artikeln”Ecotourism and World Natural Heritage: Its influence on islands in Japan” 

diskuteras påverkan av registrering av världsnaturarv inom ekoturism genom att granska 

fallen Yakushima som var det första världsnaturarvet och Ogasawara som är en avancerad 

ekoturism destination i Japan. För att ytterligare information om registrering av naturvärldsarv 

har författarna studerat öarna Amami Oshima Island och Iriomotejima Island. 

 

Resultatet av studien visade att den privata sektorn och administrationen gjort en insats för att 

främja ekoturismen på Ogasawara öarna medan de tre andra öarna redan har ekoturismen och 

världsnaturarvs registreringar. 

                                                
19 Anishchenko, M. Ecotourists´motivation and it´s relation to the ecotourism´s principles, 2016. S 1 
(abstract). 
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På ön Ironmote har ekoturismen funnits ett tag och bevarandet av miljön har hanterats 

varsamt men eftersom ekoturism inte har varit ett tillräckligt skydd har de nu börjat lösa de 

problem som finns genom att registrera världsnaturarv. 

Yakushima är den ön där registreringen av naturvärldsarv är störst. På ön har ekoturismen 

ökat så pass mycket att den nu marknadsförs som en produkt av världsnaturarv. Fallet Amima 

Oshima Island är en destination där ekoturism införts efter historier om världsnaturarv. 

Befolkningen på ön kan lära sig mycket ifrån både Yakushima och Ogasawara öarna.20 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har delats upp i tre olika teman, Turismutveckling, Turistens roll och 

Ekoturism. Dessa teman var redan bestämda i studiens början, även efter insamlingen av 

empirin skapades teman som sedan har sammankopplats till tidigare forskning. Anledningen 

till att vi gjorde teman i tidigare forskning och i det empiriska materialet beror på att dessa 

teman ska kunna stärka både analysen och slutsatsen, men även för att lättare hålla en röd tråd 

genom hela studien.       

    

3. Metod och material 

3.1 Insamlingsmetod 

Denna studie har bestått av en kvalitativ metod som byggde på två olika insamlingsmetoder, 

samtalsintervjuer med turister och lokalbefolkning samt egna observationer. Intervjufrågorna 

har delats upp i två olika mallar där den ena mallen är anpassad för turister och den andra för 

lokalbefolkning för att få ett bredare perspektiv av ämnet då både kunskap och synvinklar ser 

olika ut hos dessa grupper. (se bilaga 1) 

 

 

3.2 Observationer 

Tanken med observationer är att studera olika “naturligt förekommande” situationer och detta 

är inte alltid helt enkelt då ett av de mer vanliga problemen är den så kallade 

observatörseffekten. Kortfattat består observatörseffekten (hitta en internationell referens) av 

att observatören på ett eller annat vis påverkar det som observeras och gör därför 

                                                
20 Song, D & Kuwahara, S. Ecotourism and World Natural Heritage: It´s influence on islands in 
Japan”, 2016. S 36, 45. 
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observationen mindre presentabel. Något som är känt sen länge är att vi påverkas av andras 

närvaro och detta medför att observationen alltid kommer påverka det som sker i en situation. 

Det finns observationer som har olika grader av deltagande, allt från den passiva observatören 

som är en så kallad utomstående betraktare, till den helt deltagande som har som mål att bli en 

del av exempelvis den grupp som ska observeras.  

 

Sammanfattningsvis måste graden av deltagande övervägas inför en observationsstudie samt 

om huruvida observationen är öppen eller dold. En öppen observation går ut på att 

observatören gör sig synlig och känd för det eller dem som observeras.  

I en öppen observation är det enklare att hantera de tekniska och etiska principerna men även 

här måste observatörseffekten diskuteras. I en öppen observation är det snarare en 

“deltagareffekt” som måste diskuteras än en “observatörseffekt och ibland kan den ge 

tydligare eller svagare intryck, ofta har människor en tendens att glömma bort att de sker en 

observation men detta beror såklart helt på vad som ska observeras.  

Den observation som har skett för denna undersökningen grundas sig i öppen observation och 

som i alla empiriska sammanhang kräver observationsstudier ett urval.21  Observationerna 

skedd på olika platser i El Nido, så som stränder, centrum och boenden. De skedde även 

observationer på utflykterna Island Hopping och Underground River. 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för kvalitativ forskning. Idag är det nästan 

omöjligt att undvika intervjuer när det kommer till att ta reda på människors olika känslor och 

handlingar. “Metoden” intervjuer ses som ett effektivt redskap för den kvalitativa forskaren 

eftersom denne kan integrera med sina respondenter genom att ställa frågor om känslor och 

motiv för att kunna få reda på hur olika individer kan se på ett scenario.  

Anledningen till att forskare använder sig av intervjuer beror på att det är ett enklare sätt att ta 

reda på hur en annan individ resonerar kring ett speciellt ämne eller händelse samt att komma 

åt individens egna åsikter, erfarenheter och tankar.22  

 

För att på bästa sätt uppnå ett så bra resultat som möjligt för studien har den kvalitativa 

metoden bestått av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju karaktäriseras 

                                                
21 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 93–95. 
22 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 80–82. 
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av att intervjun inleds med ett visst antal öppna frågor som sedan successivt blir mer 

detaljerade och fokuserade kring samtalsämnet. Med hjälp av öppna frågor kan svaren bli mer 

spontana och detaljerade vilket ökar förståelsen för respondentens svar. När en 

semistrukturerad intervju hålls utgår den i vårt fall med totalt 15 frågor, där möjligheten finns 

att anpassa frågorna efter respondent, situation och miljö kan frågorna modifieras och 

utvecklas en aning. Detta bidrar till att de intervjuer som har ägt rum kommer inte vara 

identiska med varandra utan de kommer anpassa sig efter situation och respondent.23 

 

3.3.1 Genomförande av intervjuer 

Samtalsintervjuer är en intervjuform där det ger mer utrymme för en öppen konversation 

mellan intervjuaren och respondenten. Även vid samtalsintervjuer finns det en mall av färdiga 

frågor som ska besvaras av respondenten, men beroende på hur dialogen utformar sig kan 

frågornas ordningsföljd variera.24  

 

Genomförandet av intervjuerna skedde på plats i Filippinerna genom att tillsammans med 

respondenterna välja ut en plats där de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Båda 

författarna befann sig på plats, den ena ställde de 9 frågorna för mall 1 och de 8 frågorna för 

mall 2 medan den andra författaren förde anteckningar. Vid varje intervjutillfälle ställdes 

alltid frågan om inspelning var okej samt en enkel förklaring att respondenterna förblir 

anonyma eftersom uppsatsen kommer att publiceras. Intervjuernas upplägg grundade sig i att 

författarna ställde de frågor som utformades med hjälp av den tidigare forskningen och teorin 

samtidigt som respondenterna fick utrymme att tala fritt samt uttrycka sina åsikter.  

 

3.4 Urval 

Alla undersökningar som genomförs måste innehålla en eller flera former av urval. 

Urvalsprinciperna kan variera beroende på vilken typ av metod som används och detta måste 

alltid tas med i beräkningen. När en intervjustudie genomförs är det viktigt att få tag på 

respondenter som kan förhålla sig till de frågorna som studien är grundad på. 

Ett urval som ofta förekommer är olika typer av bekvämlighetsurval, det vill säga att urvalet 

grundar sig på vilken typer av respondenter som är befintliga. Denna sortens av urval kan 

ibland framstå som problematisk och ibland inte. Risken finns att bekvämlighetsurvalet 

                                                
23 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 84. 
24 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H & Wängnerud, L. Metodpraktikan, 2012. S. 228. 
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speglar en viss kategori vilket resulterar i att det breda fenomenet faller bort. Det är också 

viktigt att inte låta bekvämlighetsurvalet styra forskningsfrågan eftersom det då inte är möjligt 

att få fram en vetenskaplig synvinkel på det empiriska materialet. Forskningsfrågan styrs av 

urvalsmetoden och syftet med en kvalitativ undersökning är i princip alltid att få en så bred 

och noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen som forskaren vill belysa. Därför kan 

forskaren välja personer som är så olika varandra som möjligt för att komma åt bredden i 

uppfattningarna. Genom urval kan forskaren få tag på personer som denne tror har mycket att 

berätta om det fenomen som ska beskrivas.25  

 

Urvalet för den här studien har således byggt på bekvämlighetsurval då det har använts vid 

val av turister till den semistruktuerade intervjun. Eftersom dessa intervjuer har skett på plats i 

Filippinerna utan någon tidigare kontakt med turisterna valdes därför de respondenter som 

fanns befintliga.  

 

3.5 Etiska principer 
Inom etiska frågor finns det principer som berör frivilligheten, integritet, anonymitet och 

konfidentialitet för de som är inblandade i forskningen. De etiska principerna består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar de personer som ska delta i 

undersökningens syfte. I informationskravet ska deltagarna ha information om deras 

rättigheter, det vill säga om någon inte längre skulle vilja delta i studien har de rätt till att 

avsluta. Deltagarna ska även få reda på vilka moment som ingår i studien, i det här fallet är 

det viktigt att informera att deltagarnas berättelser kommer att vara anonyma samt att studien 

kommer publiceras.  

I samtyckeskravet har respondenterna i intervjun rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och skulle de vilja avbryta sin medverkan ska detta godkännas utan några negativa följder. 

Ingen minderårig kommer intervjuas till studien så vårdnadshavarens godkännande kommer 

inte behövas i detta fallet. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in 

måste behandlas med konfidentialitet, det vill säga att personliga uppgifter förvaras på ett sätt 

så att det är oåtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att materialet och de uppgifter 

som samlats in endast går till studiens ändamål.26  

                                                
25 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 66–70. 
26 Smith, S.L.J. Practical Tourism Research, 2010. S. 63–65. 
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Vid en intervju är det viktigt att tänka på de etiska principerna och förhållningen till dessa. 

När en intervju genomförs är det viktigt att respondenten känner sig bekväm och inte pressad 

så att hen kan besvara frågorna samt att konversationen hålls privat utan att känna sig 

obekväm. Finns det en god relation mellan respondenten och intervjuaren är det större chans 

att respondenten öppnar upp sig mer och uttrycker mer privata åsikter.27  

 

3.6 Reliabilitet och Validitet 

Validitet och reliabilitet är två vanliga begrepp som ofta förekommer i diskussionen om 

kvaliteten i vetenskapliga sammanhang. Reliabilitet syftar på hur vidare upprepningsbart 

forskningsresultatet är eller ej. Ett annat ord för reliabel är pålitlig och om mätningen är 

reliabel går det tekniskt sett göra samma undersökning igen med ett identiskt resultat. 

Validitet i sin tur, syftar på om forskaren verkligen undersöker det den vill undersöka, har det 

forskaren lyckats mäta verkligen mätt det den ville mäta. Med andra ord är det alltså möjligt 

att ha en hög reliabilitet utan att ha en hög validitet.28  

 

3.7 Analysmetod 
För att på bästa vis analysera uppsatsens empiri kommer Westlunds användning av 

hermeneutik tillämpas. Hermeneutik är en induktiv metod som är teorineutralt, 

förutsättningslöst och kunskapen skapas genom observationer. Metoden handlar om att förstå, 

förmedla samt att tolka upplevelser av olika fenomen. Eftersom syftet med denna studie är att 

få tillgång till respondenternas egna upplevelser av olika fenomen är hermeneutik en lämplig 

metodform då respondenterna får ett stort utrymme att själva bestämma vad de vill prata om. 

Forskarens uppgift inom hermeneutiken är att förstå vad deras respondenters svar handlar om 

samt stämningen bakom svaret. Genom att göra en mogen tolkning och se olika delar i 

förhållandet till helheten får forskaren en mer verklig tolkning att analysera. 

Inom metoden hermeneutik finns det ingen generell arbetsgång eller modell när det gäller 

analys-och tolkningsprocessen. Alla forskare har olika uppfattningar och utifrån sina egna 

kunskaper kan forskaren välja olika angreppssätt för att tolka sitt empiriska material. Det går 

att efterlikna den hermeneutiska processen vid en spiral som söker nya delar samt fördjupar 

sig i förståelsen. Förförståelse spelar en betydelsefull roll för hermeneutikens tolkning, alla 

                                                
27 Kvale, S & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009. S.32. 
28 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 122. 
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individer bär på fördomar, förutfattade meningar samt övertygelse så det är viktigt att 

forskaren förhåller sig till detta genom hela tolkningsprocessen. Den riktlinje som kommer 

användas för denna studie är Själva testen och Valet av empiriskt material som kännetecknas 

av att respondenten har ordentligt med utrymme för att kunna berätta och utveckla sina egna 

erfarenheter och upplevelser, utan att forskaren styr helt.29  

 

Denna studie kommer förhålla sig till hermeneutiken genom att förstå samt tolka 

respondenternas svar. Eftersom intervjufrågorna kommer vara relativt öppna får respondenten 

möjlighet att uttrycka sig fritt, berätta om egna erfarenheter och tala brett om ämnet. Studien 

kommer rikta in sig på den allmänna tolkningsläran inom hermeneutik då detta gör det möjligt 

att kunna analysera respondenternas svar på bästa möjliga vis samt att forskaren får en 

djupare förståelse kring hur olika individer tänker kring det specifika ämnet. 

 

4. Teoretiska och begreppsliga utgångspunkter 

4.1 The Tourist Gaze 

The Tourist Gaze är ett fenomen som beskriver sambandet mellan turistupplevelsen, 

komplexiteten mellan den sociala organisationen av turism och den systematiska processen. 

The Tourist Gaze förmedlar vad det är som skiljer vardagslivet från semestern samt varför 

och hur turister konsumerar olika landskap, kulturella evenemang samt varor och tjänster. När 

turister är ute och reser ser de på landskapet selektivt vis, det betyder att turister ser det som 

de vill se, det uppstår ett slags urval och turisterna ser inte det som verkligen finns på många 

platser exempelvis fattigdom och misär.  

John Urry som skrivit boken The Tourist Gaze menar på att turister fokuserar på vissa 

specifika delar av platsen de besöker medan de försumma andra, så fokus hamnar på de objekt 

eller delar som turisterna förväntar sig att uppleva på platsen. Med andra ord är det en myt att 

turister ser landskap med nya och ”öppna” ögon. 

Turismen är idag en central del av globaliseringsprocessen och allt fler vill ta del av 

turismutvecklingen, därför har marknadsföringen av olika destinationer förenklats och 

förvrängts för att locka fler besökare. Allt fler platser har i hopp om att komma med på den 

                                                
29 Westlund, I. Handbok i kvalitativ analys – Hermeneutik, 2009. S. 62–80. 
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globala marknaden sålt ut sina kulturella och sociala delar för att deras platser ska bli mer 

attraktiva. 30 

 

4.2 Hållbar turism 

Hållbar turism har från början sitt ursprung från begreppet Hållbar utveckling och begreppet 

presenterades för första gången i Bruntlandrapport 1987. I rapporten redogjordes sambandet 

mellan den ekonomiska utvecklingen och miljöförstöringen som var ett problem under 1900-

talets industrialisering. FN beslutade att rapporten skulle göras och efter publiceringen av 

denna enades FN:s medlemsländer om att tillsammans fokusera på de ekonomiska, sociala 

och miljömässiga hållbarheterna.31  

Hållbar utveckling har flera delområde och Hållbar turism är en av dessa, syftet med detta är 

att arbeta med hållbarhet inom turismnäringens ramar. Själva konceptet Hållbar turism är som 

tidigare nämnt en viktig del inom turismnäringen då den bidrar till en fridfull och produktiv 

relation mellan besökarna, lokalbefolkningen och miljön. För att uppnå hållbar utveckling är 

det viktigt att eftersträva positivism i alla kategorier och dessa är inte specifika eller tydligt 

avgränsade utan de påverkar och samverkar med varandra för att tillsammans lyckas med en 

Hållbar turism. För att destinationer ska kunna bedrivas på ett hållbart vis måste målen för 

varje kategori nås.32  

Organisationen United Nations World Tourism Organization (UNWTO) har sammanställt en 

synops över visioner och värderingar som destinationer och regioner ska eftersträva för att nå 

målen med Hållbar turism: 

 

1.    Bruka de naturresurser som utgör nyckelfaktorer för turismnäringen på ett vis som kan 

upprätthålla de ekologiska processerna samt bidra till ett skydd för natur-och kulturarv men 

även den biologiska mångfalden. 

                                                
30 Urry, John. 2002. The Tourist Gaze. 2

nd 
ed. (1

st 
ed. 1990).  

31 Brundtland, G. H. Brundtlandrapporten, Our Common Future, 1987. 
32 Hall, Colin Michael. Tourism planning: policies, processes and relationships. 2008. 
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2.    Ha respekt för den sociokulturella autenticiteten på den lokala destinationen, bevara de 

kulturella arven och traditionerna som finns på regionen samt bidra till en interkulturell 

tolerans och förståelse. 

3.    Garantera en långsiktig och trovärdig ekonomisk verksamhet som ger samhället ekonomiska 

och rättvisa förmåner till involverade parter. Ha stabila anställningsformer och social service 

till regionen för att bidra med hjälp mot lokal fattigdom.33 

 

4.3. Mjuk och hård ekoturism  
Det finns två former av ekoturism enligt Weaver och Lawton och de presenterar skillnaderna 

genom att använda sig av begreppen hård och mjuk ekoturism. Mjuk ekoturism karakteriseras 

av en kortvarig interaktion med naturen som ofta bara utgör en komponent av flera turistiska 

upplevelser där de andra upplevelserna nödvändigtvis inte är ekoturism-relaterade. Här har 

deltagarna en önskan om att lära sig mer om hållbarhet och relaterade miljöproblem men 

nivån av miljömedvetenhet och engagemang är inte i så hög nivå för att kunna bidra till ett 

djupare filosofiskt engagemang. Trots att den mjuka aspekten inte är en renodlad form av 

ekoturism bidrar den ändå till positiva effekter för miljön. Till skillnad från den mjuka 

aspekten karakteriseras hård ekoturism av ett intensivt, personligt och långvarigt möte med 

naturen. Hård ekoturism är en idealbild av hur ekoturism bör utformas.  

Den turistiska produkten eller aktiviteten är avgränsad och specialiserad inom ett specifikt 

område och tar ofta plats utanför bebyggelser eller städer i en ostörd naturlig miljö. 

Deltagarna här är ofta aktivt engagerade i natur och miljöfrågor och har även en hög grad av 

medvetenhet i förhållande till bevarandet av naturen.34  

 

 

4.4 Turistens roll 

Utvecklingen av en ekologisk turism är inte endast aktörernas ansvar utan turisten själv 

ansvarar för sitt beteende och sina handlingar. Runtom i världen försämras miljökvalitén på 

grund av turismutvecklingen. Effekterna av massturism har lett till en allmän insikt om att 

                                                
33 UNWTO. Sustainable development of tourism, 2014. 
34 Weaver, D. Lawton, L. Tourism management, 2010. S. 316. 
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naturen är en begränsad resurs, vilket också har lett till en ökad medvetenhet om den 

mänskliga påverkan på miljön.35  

Innan en person kan agera avsiktligt angående ett miljöproblem måste denna person ha 

kunskap om förekomsten av problemet, men också om vilka handlingsalternativ det finns och 

vilket alternativ som är mest effektivt. Förmågan att överföra kunskap till handling är också 

en viktig faktor för ett ansvarsfullt miljöbeteende. Enligt Hines et al. är det ett stort steg 

mellan att ha kunskap om ett miljömässigt problem och om möjliga handlingsstrategier till att 

faktiskt ha förmågan att utföra en handling. Som individ måste det finnas en önskan för att 

kunna agera och en önskan att agera påverkas av en rad personlighetsfaktorer, till exempel 

inre kontroll fokus, attityder och personligt ansvar mot miljön. Inre kontrollfokus innebär att 

individer har möjligheten att åstadkomma förändringar genom egna aktiviteter, även individer 

med en positiv inställning är mer benägna att engagera sig i ansvarsfullt miljömässigt 

beteende än de som inte har en positiv inställning. Attityder mot miljöfrågor kan yttra sig dels 

genom attityder mot hela miljön eller mot specifika miljöfrågor.36 

 

 

5. Undersökning 
I detta kapitlet kommer studiens empiriska material sammanställas. Inför mall 1 delades 

transkriberingen in i två olika teman, Turistens kunskap och förhållande till ekoturism samt 

Turismutveckling i Filippinerna. Anledningen till detta är för att i analysen kunna koppla 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk till dessa teman. Mall 1 består av fem intervjuer med 

totalt 12 respondenter. 

Mall 2 består endast av en intervju med en lokalinvånare, eftersom mall 1 och 2 består utav 

olika målgrupper har intervjufrågorna till mall 2 ändrats. Anledningen till detta beror på att 

turister och lokalbefolkning har helt olika perspektiv på ämnet. Intervjuerna genomfördes på 

Palawan, i El Nido och Taytay mellan datumen 13 mars till 10 april.  

5.1 Mall 1 

5.1.1 Intervju 1 – Nederländerna 

                                                
35 Page, S.J & Connell, J. Tourism - A modern Synthesis, 2009. S. 423. 
36 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N. Analysis and synthesis of research on responsible, 
1987. 
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Denna intervju skedde den 15 mars i El Nido. 

Respondent A1 man 28 år 

Respondent B1 kvinna 27 år 

 

I vår första intervju hade varken respondent A1 eller B1 har någon kunskap om vad ekoturism 

var och kunde därför inte kalla sig för ekoturister. Däremot försökte båda respondenter gynna 

lokalbefolkningens välbefinnande genom att äta på lokala restauranger samt handla på små 

lokala kiosker istället för större matkedjor, dock hade de stött på sjukdomar och vågade därför 

inte äta den lokala maten vart som helst. Respondent A1 berättade att båda försökte tänka på 

deras val så att de skulle gynna den lokala ekonomin.  

När vi frågade våra respondenter om vad de hade för åsikter om ekoturism svarade de ”att det 

är otroligt viktigt i dagens läge att bry sig mer om hur man som turist reser med tanke på 

turismens utveckling”. De tillägger dock att de tycker det är svårt att ta in eko-tänkandet när 

de är ute och reser, då de vanligtvis är iväg ett par veckor och vill då som många andra turister 

få ut så mycket som möjligt av semestern och lägger därför miljötänkandet åt sidan. Enligt 

respondent B1 händer det att turister tar taxi istället för att promenera för att det är bekvämt. 

Väl hemma försöker de vara så miljövänliga de kan genom att källsortera, handla ekologiska 

produkter och åka kollektivt istället för att ta bilen.  

 

Anledningen till att våra respondenter valde att besöka Filippinerna berodde på den vackra 

naturen, de omtalade stränderna och det klarblåa havet. Respondent B1 berättade att de fick 

nys om El Nido genom bekanta som besökt staden tidigare och inspirerat dem, därefter sökte 

de efter fakta om Palawan och El Nido och bestämde sig för att resa dit.  

Respondent A1 förklarade att syftet med deras resa var för semester, att njuta av den vackra 

naturen och bara umgås. Han berättade också att de utöver El Nido besökte Puerto Princesa, 

Cebu, Bohol och Coron. 

 

 

 

5.1.2 Intervju 2 – Schweiz 
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Denna intervju skedde den 15 mars 2017 i El Nido. 

Respondent A2 kvinna 23 år 

Respondent B2 man 28 år 

Precis som det föregående paret hade ingen av respondenterna någon kunskap om begreppet 

ekoturism. De hade inte hört talas om uttrycket alls och för att respondenterna skulle förstå 

vad vi undersökte gav vi en kort förklaring om vad ekoturism handlar om. Eftersom 

respondenterna aldrig hade hört talas om ekoturism kunde de således inte kalla sig för 

ekoturister, däremot föredrog båda respondenter att äta och handla lokalt vilket är en 

bidragande faktor till den lokala ekonomin. Ett problem respondenterna stött på är att de 

ibland ansett att det varit svårt att hitta lokala restauranger, respondent B2 fortsätter och 

förklarade att de var på ön Boracay innan de anlände till El Nido och där kostade maten det 

dubbla jämfört med andra ställen i Filippinerna. Boracay var inget för dem då var alldeles för 

många turister samt att allt var anpassat för just turisterna avslutar respondent B2. När de inte 

är på resande fot försöker de tänka på miljön genom att källsortera, kompostera, gå eller cykla 

men när det gäller konsumering av ekologiska produkter säger respondent A2 att de försöker i 

den mån de kan men att ekologiska produkter i Schweiz är väldigt mycket dyrare än vanliga 

produkter vilket gör det svårt att bidra till den ekologiska biten. Respondent A2 tillade också 

att hon är en aning skeptisk till de ekologiska produkterna då hon sett en dokumentär om hur 

det egentligen går till, som hon vill uttrycka det, vilket är en annan orsak till att inköp av 

ekologiska produkter inte sker särskilt ofta.  

Båda respondenterna tyckte att alla borde resa på ett mer ekologiskt vis eftersom det gynnar 

landets ekonomi och lokalbefolkning men också för att naturen inte ska förstöras på grund av 

turismens påverkan. 

Respondent A2 berättade att resa till Filippinerna har alltid varit en dröm för henne på grund 

av den otroligt vackra naturen, havet samt att Filippinerna är en relativt outforskad plats med 

inte så mycket turism. Hon berättade också att anledningen till att de valde just El Nido var 

för att de är ett väldigt omtalat ställe i Filippinerna som har mycket att erbjuda så de googlade 

runt för att försäkra sig om att de ville åka dit och de blev sålda på staden. Respondent B2 

fortsatte att berätta att de även besökt Siquijor, Cebu, Boracay och Malapascua under sin 

vistelse i Filippinerna och ska resa vidare till Australien för att fortsätta sin tre månader långa 

backpackerresa.  
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Respondent A2 berättade att hon hade varit på Sri Lanka i en månad innan de började sin resa 

och jobbat som volontär på ett barnhem så syftet med deras resa var att först och främst att få 

träffas igen och njuta av varandras sällskap. Hon avslutade med att berätta att de även ville 

upptäcka vackra platser, semestra sola och bada under sin semester. 

 

5.1.3 Intervju 3 – Sverige 

Denna intervju skedde den 16 mars 2017 i El Nido. 

Respondent A3 kvinna 27 år 

Respondent B3 man 28 år 

Respondent C3 man 28 år 

 

Samtliga respondenter hade diskuterat tidigare om vad de trodde det ekoturism innebar och 

kom fram till att det handlar om att vara miljömedveten när man reser, att välja det mer 

miljömedvetna alternativet. Respondent A3 tillade  

 

Man kanske är mer miljömedveten om man kommer från ett land som Sverige där detta 

ämne är väldigt omtalat, vi har sett platser här i Filippinerna där de faktiskt försöker 

sopsortera och vi uppskattar ställen som inte serverar sugrör eftersom det är onödigt 

plast.37 

 

Respondent C3 fortsätter och förklarade att de uppmärksammat ställen som faktiskt är 

miljömedvetna men att de inte lagt någon större vikt på det. Ingen av respondenterna ser sig 

själva som ekoturister då de berättade att de inte har tänkt på de ekologiska aspekterna aktivt 

men försökte ändå bidra till det. Enligt respondent A3 kan det vara svårt beroende på vart 

man befinner sig då möjligheterna kanske inte finns. Samtliga respondenter lade inte någon 

större vikt på vart de bott, om det var ett lokalt boende eller om det ägdes av någon utländsk 

aktör. Däremot var resan tämligen budgeterad och de hoppades på att de hade bott på lokala 

boenden men det är inget som någon har kollade upp. Vi frågade vad de tyckte om ekoturism 

där samtliga respondenter tycker att det är väldigt bra och det är något som märks av allt mer, 

”det finns ett nytänk angående turistverksamheten.”38 Respondent A3 berättade att de var i 

Malaysia innan de anlände till Filippinerna och såg en stor skillnad på länderna.  

                                                
37 Respondent A3. 
38 Respondent A3. 
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Hon fortsatte “i Malaysia tänker de bara på dagen idag och att tjäna pengar medan de i 

Filippinerna har tänkt en extra gång och ber turister att inte ta med sig något mer än minnen 

från landet.” Hon avslutade och sa att idag finns det en betydligt mer medvetenhet om vad 

ekoturism är och vad dess syfte, men hon tror också att det är viktigt att bli påmind om det när 

man åker på semester då det är lättare att släppa på tyglarna på semestern. 

 

Respondent A3 berättade att anledningen till att de besökte Filippinerna var inte så konkreta, 

respondent A3 och B3 ville mest ut och resa tillsammans och se nya fina destinationer ihop. 

Respondent B3 fyllde i och förklarade att de rest mycket tillsammans tidigare och besökt en 

hel del länder i Asien så Filippinerna stod näst på tur. Respondent C3 förklarade att han 

kommit till Filippinerna senare för att möta upp sina vänner på El Nido. Det var respondent 

A3 som hittade El Nido via sociala medier, Instagram och blev intresserad av att besöka 

staden, hon visade respondent B3 bilderna hon hittat därefter bestämde de sig för att åka dit. 

Respondent B3 berättade att syftet med resan var att umgås, sola, bada samt att se nya platser 

tillsammans då de bor i olika städer. Han berättade också att de besökt Cebu, Bohol, Boracay 

och att El Nido var deras sista stopp i Filippinerna. 

 

5.1.4 Intervju 4 – England & Bharain 

Denna intervju skedde den 24 mars 2017 i Puerto Princesa 

Respondent A4 kvinna 32 år 

Respondent B4 kvinna 33 år 

 

Begreppet ekoturism hade både respondent A4 och B4 ytterst lite kunskap om vad det 

innebär, de hade sett lite skyltar där det stått ekoturism. Deras tankar om begreppet ekoturism 

var att det handlar om att skydda naturen från turismens påverkan samt att försöka bevara 

platsen som den en gång var. Respondent A4 nämnde också att hon trodde att det handlar 

mycket om utsläpp och koldioxidavtryck, att försöka minska det för att inte påverka naturen 

allt för mycket. Hemma i vardagslivet är båda respondenter väldigt medvetna om 

miljövänliga aspekter genom att återvinna och inte slösa på el. Ett problem för respondent B4 

är att hon bor i Bahrain där utvecklingen för ekologiskt tänkande inte kommit så långt då det 

inte existerar några återvinningsstationer vilket försvårar processen, det går inte heller att 

dricka kranvattnet där. I England däremot är utvecklingen mycket bättre berättade respondent 

A4, det finns återvinningsstationer, lokaltrafik som går på el och befolkningen är relativt 

miljömedvetna.  
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Vi är förmodligen inte ekoturister, vi gör aktiva val som inte alltid är ekologiska såsom 

att åka motorbåt istället för att ta en andlig båt men anledningen till det beror på att det 

tar mycket längre tid och den tiden har vi inte. Vi önskade att vi vore mer ekologiska 

när vi reser men det finns inte alltid möjligheter till det.39  

 

När vi frågade vad de tycker om ekoturism ansåg både respondent A4 och B4 att folk måste 

bli mer medvetna om ekoturism och att alla länder borde ta mer ansvar. Enligt respondent B4 

är det viktigt att använda sig av de resurser som finns och se möjligheter till att utveckla 

dessa, exempelvis genom att ha solpaneler i länder som Filippinerna där det faktiskt är en 

investering. Båda respondenter anser också att fler borde supporta lokalbefolkningen men 

problematiken med detta är att det är svårt att veta vart pengarna verkligen hamnar och om de 

verkligen stannar hos lokalbefolkningen. Respondent B4 fortsatte och berättade att de ska åka 

på en båttur som är arrangeras för att gynna lokalbefolkningen genom att investera i att lära 

dem laga mat, ge massage med mera för att lokalbefolkningen ska kunna ta del av 

aktiviteterna och tjäna pengar. Avslutningsvis tror båda respondenter att ekoturism kommer 

växa allt mer och att fler människor kommer bli mer medvetna om turismens utveckling och 

påverkan. 

 

Att respondenterna valde att åka till Filippinerna var egentligen en kompromiss då respondent 

B4 ville åka till Thailand medan respondent A4 redan hade varit där. Respondent A4 ville åka 

till ett nytt land så då bestämde de sig för att besöka Filippinerna. En vän till respondent A4 

hade tipsat henne om en femdagars båttur och på så vis hamnade de i El Nido. Syftet med 

deras resa var att sola, bada, göra Island Hopping samt återförenas då de bor i två olika länder 

och inte ses ofta längre. Respondent B4 berättade att de totalt skulle vara borta i två veckor 

och de skulle utöver El Nido även besöka Puerto Princesa och Coron. 

 

 

 

 

 

                                                
39 Respondent A4. 
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5.1.5 Intervju 5 – Kanada & Dubai 

Denna intervju skedde den 30 mars 2017 i Puerto Princesa 

Respondent A5 kvinna 34 år 

Respondent B5 kvinna 29 år 

Respondent C5 kvinna 26 år  

 

Respondent C5 berättade att hon inte hade någon kunskap om ekoturism medan respondent 

B5 anser att ekoturism är turism som har miljö i åtanke samt gynnar turismutvecklingen 

miljömässigt. Respondent A5 höll med respondent B5 och tillade att hon är medveten om 

påverkan av turism speciellt inom den miljömässiga aspekten. Hemma tänker både respondent 

A5 och B5 på de ekologiska aspekterna, framförallt när det kommer till elektricitet och vatten 

men eftersom båda bor i Dubai försvåras detta en hel del.  

 

Det är mycket lättare att vara miljömedveten i Kanada än i Dubai när det gäller 

återvinning eftersom det finns stationer i Kanada där du kan panta och sortera sopor 

medan det inte existerar i Dubai, där slängs allt på samma ställe. Dubai försöker med 

detta men effekten blir istället att utvecklingen går baklänges, det diskuteras mycket om 

återvinningsstationer och det finns en men den stängs ned till och från.40  

 

Det vi kan göra i Dubai är fortsätta med användningen och utvecklingen av solpaneler 

vilket är väldigt populärt i Dubai, tyvärr måste vi använda oss av transportmedel som 

bil för att kunna ta oss till jobbet. Däremot finns det vissa platser i Dubai som är helt 

självgående och hållbara där folk odlar diverse grönsaker istället för att importera, 

vilket det mesta i Dubai är.41 

 

Respondent C5 däremot som bor i Kanada har mycket bättre förutsättningar för att agera på 

ett ekologiskt vis, vilket hon också försöker då hon källsorterar, komposterar och inte äger 

någon bil utan går istället. Ekologiska matvaror eller produkter är dock något som respondent 

C5 inte alls konsumerar då det är alldeles för dyrt. För respondent A5 och B5 är det inte heller 

enkelt att konsumera ekologiska matvaror eller produkter då det inte finns särskilt mycket av 

det i Dubai men också av den orsaken att det är för dyrt.  

                                                
40 Respondent B5. 
41 Respondent A5. 
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Däremot tänker respondent A5 och B5 mycket på att återanvända objekt i vardagen som till 

exempel plastpåsar eller undvika att lägga frukt i plastpåsar när de handlar. 

Ingen av respondenterna skulle kalla sig själva för ekoturister däremot anser dom sig själva 

vara medvetna på det sättet att dem försöker bidra till den lokala ekonomin genom att äta på 

lokala restauranger samt bo på lokala hotell eller hostells. Respondent A5 sa ”jag ser mig 

själv som en ekoturist ibland då jag gillar att lyxa till det och bo på lite finare hotell men jag 

föredrar även att bidra till det lokala.” Respondent B5 tillade och sa att det beror lite på vart 

en reser, när hon reser till Europa till exempel tänker hon inte på ekologiska aspekter alls 

förutom att prova lokal öl eller något liknande men när hon reser till Asien som skiljer sig 

mycket Dubai så tänker hon definitivt på det. Respondent B5 skulle dock säga att hon tänker 

mer på de kulturella skillnaderna. 

 

Samtliga respondenter tycker att ekoturism är viktigt, respondent C5 sa att hon tror att 

människan överanvänder redan för många områden som redan har förstörts av turism. 

Respondent A5 höll med och sa att det måste finnas ett minimum eller maximum på 

aktiviteter som drivs av turism. Respondent B5 sa att hon tror det svåraste är att hitta 

balansen, hon fortsatte ”varför fortsätta få något se vackert ut om ingen kommer att njuta av 

det.” För henne är det viktigaste att bidra det lokala välbefinnandet men det svåra är att veta 

om pengarna faktiskt hamnar hos de lokala eller om det går till någon annan aktör. Något att 

tänka på i framtiden enligt respondent A5 är att använda sig av ett tillvägagångssätt som 

används i Uganda, är att när turister ska besöka gorillor så måste de förboka sin plats, det 

finns bara ett antal platser för denna utflykt för att inte störa gorillorna och dess miljö. 

 

Det var genom vänner respondenterna upptäckte El Nido berättade respondent A5, respondent 

B5 berättade att hon också pratat med vänner som har besökt Filippinerna samt att hon även 

hade gjort lite egna sökningar om staden medan respondent C5 bara ville åka någonstans där 

man kunde dyka. 

Respondent A5 berättade att de alla tre ville besöka Seaview för att simma med valhajarna 

men på grund av hur stället sköts och hur djuren bli behandlade valde de att inte göra det 

eftersom de inte ville bidra till sådana verksamheter.  

Förutom vistelsen i El Nido besökte de även Boracay dock visste ingen att Boracay är lite 

utav Filippinernas turistfälla. 

Syftet med resan var att dyka, framförallt för respondent C5, “men också för att bara slappna 

av och få en bränna” skojar respondent C5 om.  
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Respondent B5 är väldigt intresserad av kultur därför var resan en blandning av äventyr, 

avslappning och sol- och bad. “Det skulle vara kul att få testa att dyka, att jobba som lärare 

vilket jag och respondent B gör är tufft därför är det väldigt skönt att slippa det för en kort 

stund och bara ha kul,” sa respondent A5. Respondent B5 tillade “under tiden jag flög hade 

jag tre lektioner i huvudet, jag slutar aldrig tänka på undervisning”. 

 

5.2 Mall 2 
5.2.1 Intervju 6 – Filippinerna 

Denna intervjun skedde den 19 mars 2017 i Taytay. 

Respondent 6 -  Man 32 år 

 

För respondent 6 handlar ekoturism om bevarandet av resurser där turism inträffar, att 

utveckla ett område utan att skada eller störa de naturliga resurserna. Det var genom 

regeringen han fick kunskap om ekoturism då de vill främja ekoturism i Filippinerna eftersom 

många resorts inte är ekovänliga i dagsläget. Enligt honom är problemet att fokus ligger på 

ekonomisk vinning, girigheten efter pengar tar över istället för att försöka nå en hållbar 

utveckling. Hans egna tankar kring ekoturism är mycket positiva och sa “för mig handlar 

ekoturism om att skydda den naturliga miljön, bevarandet av miljöer ska gå före ekonomisk 

vinning”. Han ger ett exempel som staden El Nido råkade ut för och förklarade “det finns inte 

någon ordentlig planering eller åtanke om ekoturism och därför kan investerare bygga vad de 

vill, som på El Nidos strand, vilket har resulterat till att grunden och det marina i El Nido har 

förstörts”.  

Enligt honom har fokus inte legat på att bevara det som finns utan att tjäna pengar på 

turismen, lyckligtvis förklarade han att regeringen har börjat fokusera på ekoturism dock är 

det många resorts som gärna kallar sig för ekovänliga men i verkligheten är det endast en liten 

del av verksamheten som bidrar till ekoturismen. Trots detta görs det framsteg för 

ekoturismen i Filippinerna men han påpekade att problemet för landet är att nya 

administratörer vill åt turismen och det skapas därför hela tiden nya mål att fokusera på. Han 

berättade “i dagsläget har några administratörer fokus på ekoturism medan andra 

administratörer istället fokuserar på hur man skall gå tillväga för att locka till sig nya 

investerare”. Han fortsatte “de naturliga resurserna och platsens vackra utstrålning försummas 

eftersom administratörer vill ha investerare som oftast inte har någon åtanke för miljön”.  
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Han drar ett annat exempel om staden Taytay där det finns en stor efterfrågan på investerare 

som vill bygga nya hotell och resorts för att driva aktiviteter såsom jetski och andra 

vattensporter i det här området, men han kan inte se hur det skulle gynna ekoturismen 

eftersom aktiviteter som dessa skulle påverka sjön på ett negativt sätt. Däremot har den lokala 

regeringen i Taytay inte godkänt någon administratör eller investerare att påbörja projekt för 

att skydda området.  

 

Även om det skulle locka turister så skulle det skapa negativa effekter på sjön genom 

överexploatering och hårda fotavtryck på platsen från turister. Den huvudsakliga frågan 

i detta är hur sjön skulle se ut efter 10 år, om man skulle utnyttja sjön för 

vattenaktiviteter skulle det inte vara samma sjö som idag.42 

 

Han berättade att Taytay’s borgmästare har bestämt att sjön ska bevaras så som den är idag 

även om turismen i Taytay och hela Filippinerna ökar. När det gäller ökningen av turister 

förklarade han att det har skett en stor ökning och sa “Filippinerna ser inte alls likadant ut 

idag som det gjorde för 10 år sedan”. Han berättade återigen om El Nido och menade att 

genom åren som har gått har det skett en ökning av turister, vilket har resulterat i att det inte 

längre går bada längs El Nidos strand, vilket det gjorde för 10 år sedan men idag måste man 

åka till andra stränder eller öar i både norra och södra Filippinerna för att det är för smutsigt 

och nedskräpat där.  

“Om ekoturism hade funnits tidigare och man hade bevarat omgivningen hade det troligtvis 

gått att bada i det område. Likaså här i Taytay om man hade tagit hand om soporna istället 

hade det också gått att simma längs stranden”. Han menar att med för mycket turister blir det 

nedskräpat, framför allt de asiatiska turisterna, då de slänger skräp överallt trots att det finns 

soptunnor. Han fortsatte “det finns ett resort här i Taytay som är under konstruktion och det 

unika med detta resort är att de inte hugger ned några träd alls utan anpassar byggnaderna 

efter hur området ser ut. Bilden av hur ön såg ut när de började bygga kommer i princip se 

likadan ut som när det är färdigt”. Ett annat problem som uppstår på grund av turismen är 

förstörelsen av korallrev, “Filippinerna har oerhört många fina korallrev vilket gör detta till ett 

populärt ställe att snorkla eller dyka på, dock är det många turister som ignorerar de regler de 

blir tillsagda som exempelvis att inte trampa på- eller plocka föremål från korallreven”.  

                                                
42 Respondent 6. 
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Men han hoppas på att samarbete med investerare som har ekoturism i åtanke har en lösning 

på problemet, “jag vill att mina barn- och barnbarn också ska få uppleva det fina som naturen 

har att erbjuda”. 

Enligt honom har inte Filippinerna nått något slag av massturism men turisterna som åker hit 

gör det på grund av naturen “om naturen påverkas negativt hur ska vi då kunna locka de 

turister som kommer hit?”. 

 

 Anledningen till att så få hotell arbetar med ekoturism tror han beror på att de inte tycker att 

de tjänar tillräckligt på det och att det kostar mer än vanlig turism eftersom det måste 

överväga naturens resurser innan de kan starta med några aktiviteter vilket anses för krävande. 

En del aktiviteter sliter extremt mycket på naturen som vattenaktiviteter till exempel och att 

inte erbjuda det kan göra att hotellet tappar antal turister. “Om ett hotell ska vara ekovänligt 

ska det endast finnas aktiviteter som inte förstör naturen men det är mindre komplicerat att 

inte vara eko” säger han. När vi frågar om han kan se någon form av ekoturism här i 

Filippinerna i framtiden svarade han ja, på flera sätt.  

 

 

Först och främst finns det en mentalitet hos både turister, lokalbefolkningen och 

investerare. Nyligen har det också blivit lag på att du som investerare måste ansöka om 

ett godkännande från regeringen innan hotell och resorts kan byggas, vissa resorts har 

blivit tvungna att lägga ner då det inte haft något godkännande från början.43  

 

Han menar att om ekoturismen ska kunna hållas vid liv måste det stadgas samt finnas en 

genomförandeplan. Avslutningsvis indikerar vår respondent att människor idag är medvetna 

om miljöproblem och det hjälper att det finns en medvetenhet men fler måste lära sig om 

ekoturism och syftet med det för att kunna göra något åt det. 

 

5.3 Observationer  

För att få en egen uppfattning om hur eko-medvetna Filippinerna är skedde egna 

observationer. Vi kunde se en tydlig miljömedvetenhet på många platser exempelvis på 

stränder då de skyltade med “Be green, keep clean” och dessa stränder hölls också rena.  

                                                
43 Respondent 6. 
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Vi uppmärksammade också att många platser använde sig av solpaneler samt att det finns en 

struktur av sophantering. 

Filippinerna är känt för sin fantastiska natur och det finns oerhört många dagsturer och 

aktiviteter att åka på därför vi testade vi på aktiviteten Island Hopping i El Nido och 

Underground River i Puerto Princesa. 

Island Hopping är dagsturer där du åker båt från fastlandet till flera mindre öar, det finns fyra 

olika turer där varje tur är paketerad med olika öar samt aktiviteter. Det är lokalbefolkningen 

som håller i dessa turer, guidar om varje ö och lagar maten som serveras på båten.  

Underground River som också är ett av världens sju naturunderverk, är precis som det låter en 

flod genom en grotta. Eftersom detta är ett naturunderverk och finns med på UNESCOS 

världslista är bevarandet av grottan extremt viktigt. Guider och skyltar informerar om att 

rökning och nedskräpning på ön är helt förbjudet, det är heller inte tillåtet att röra och fota i 

grottan då det förstör den naturliga processen.  

 

6. Analys 
Eftersom Filippinerna är ett land som karaktäriseras av sin otroliga natur är detta den främsta 

anledningen till att turister väljer att besöka landet. Samtliga av våra respondenter förklarade 

att det var den omtalade naturen som fick dem att besöka landet, de hade förväntningar om 

hur vattnet och stränderna skulle vara. Detta fenomenet kan förklaras utifrån begreppet The 

Tourist Gaze, där författaren John Urry menar på att turisternas förväntningar av en 

destination är grunden till att de väljer att åka dit. När turister är ute och reser 

uppmärksammar de platser med unika miljöer som inte finns i vardagslivet, alltså i detta fallet 

Filippinerna, vilket resulterar i att de ser den vackra naturen som landet är känt för men inte 

de sidor som speglar fattigdom och misär.44 Det är resurserna på platsen som formar intrycket 

till destinationen samt lockar dit besökare45 och Filippinernas resurs är just deras natur.  

 

                                                
44 Urry, John. The Tourist Gaze. 2

nd 
ed. (1

st 
ed. 1990), 2002. 

45 Yen-Ting, H., Wann-I,L & Trung-Hsiung, C. Environmentally Responsible Behavior in Ecotourism: 
Exploring the Role of Destination, 2014. S. 877 & 885. 



 34 

I artikeln Environmentally Responsible Behavior in Ecotourism: Exploring the Role of 

Destination beskriver författarna att uppleva dessa resurser, naturen på Filippinerna i detta 

fall, framkallar positiva känslor som i sin tur kan öka förståelsen för naturen och därmed 

kanske väcka ett miljömässigt ansvarsfullt beteende. 

Utifrån det empiriska materialet framgick det att majoriteten av våra respondenter har väldigt 

liten kunskap om begreppet Ekoturism men respondenternas uppfattning om begreppet är 

betydligt större och visar en positiv bild. Det tyder på att det finns en medvetenhet hos turister 

om miljön och dess påverkan men att kunskapsnivån om hur utförandet inte ligger i paritet 

med de uppfattningar turisterna har. Artikeln Ecotourist´s Perception of Ecotourism 

Experience in Lower Kinabatangan, Sabah, Malaysia, beskriver hur stor vikt turister lägger 

på hur ekoturismens aktiviteter påverkar de platser turisterna befinner sig på. Turistens roll är 

en faktor som har stor påverkan på ekoturismens utveckling då varje individ ansvarar för sina 

egna val och handlingar. Precis som alla våra respondenter i intervju tre sa, handlar ekoturism 

om att vara miljömedveten när man reser men om kunskaperna inte finns försvårar detta 

processen. Det visar på att det är nödvändigt att bidra samt förbättra turistens kunskap om 

ekoturism. Bristen på kunskap anser vi är orsaken till att våra respondenter inte är ekoturister. 

Vilket också Hines menar på att det är ett stort steg mellan att ha kunskap om ett miljömässigt 

problem till att faktiskt ha förmågan att utföra en handling.46 

 

Enligt Weaver och Lawton finns det två former av ekoturism, mjuk och hård. Genom egna 

observationer kunde vi se att landet karakteriseras av en mjuk ekoturism, då många ställen 

använder sig av solpaneler samt att landet har en bra sophantering jämfört med andra länder i 

Asien. Sophanteringen var något som respondent A3 från intervju tre reagerade på då hon såg 

en stor skillnad hur skräp hanteras i Malaysia och i Filippinerna. Författarna i artikeln 

Different Shades Of Green On Small Islands menar att det är nödvändigt för öar att utveckla 

en hållbar turism då dessa destinationer oftast är beroende av den inkomst som turismen 

bidrar till. Utifrån intervju 6 och våra egna observationer kan vi bekräfta att Filippinerna 

försöker utveckla en allt mer hållbar turism då vår lokala respondent berättade att regeringen 

börjat engagera sig mer i miljöfrågor för att kunna fortsätta bedriva turism som främjar 

miljön. Dock är det många hotell som väljer att inte driva sina verksamheter ekologiskt 

berättade vår respondent och anledningen beror på att det kostar mer,  

                                                
46 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N. Analysis and synthesis of research on responsible, 
1987. 
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behövs kunskap samt att det är mer krävande. Idag arbetar Palawan med att utveckla turismen 

på ett hållbart sätt och vi önskar att ön kommer att utvecklas till en destination med hård 

ekoturism, då de är på god väg. 

 

Som tidigare nämnt är konceptet Hållbar Turism en viktig del inom turismutvecklingen och 

framför allt när det gäller aktiviteter som sker i naturen.47 Underground River är ett av 

världens sju naturunderverk som är en stor attraktionskraft på ön Palawan. Underverket finns 

även med på UNESCOS världslista vilket gör det extremt viktigt att bevara med tanke på den 

massiva turistströmmen som dagligen besöker grottan.  

Likt ön Ironmote har ekoturism funnits ett tag men inte varit ett tillräckligt stöd och därför har 

platser börjat registrera världsnaturarv för att kunna bevara miljöerna bättre. Det har resulterat 

i att ekoturismen har ökat på ön så pass mycket att det idag anses vara en marknadsföringsbar 

produkt inom världsnaturarv.48 Vi anser att detta är något som Puerto Princesa kan lära sig 

mycket av då bevarandet av miljöer är en viktig del i turismutvecklingen. 

Genom egna observationer kan vi notera att Underground River är en välstrukturerad 

organisation som tänker på naturen. Det är strikt förbjudet att röka på området, nedskräpning 

förekom absolut inte trots massturismen, samt att du fick heller inte röra vid grottan eller fota 

inuti den. I Organisationen UNWTO finns en sammanställd synops över vädringar och 

visioner som en destination ska eftersträva för att nå målen med Hållbar turism.49 Dessa mål 

anser vi att Underground River har lyckats nå då organisationen brukar de naturresurser som 

utgör nyckelfaktorerna men på ekologiskt och hållbart vis samtidigt som det finns respekt för 

autenticiteten samt det finns en trovärdig och långsiktig ekonomisk utveckling för både 

lokalbefolkningen och destinationen.  

Island Hopping är också en mycket populär aktivitet på Palawan, framför allt i El Nido och 

flera av våra respondenter hade provat på aktiviteten. Samtliga respondenter i intervju tre 

hade testat på flera Island Hopping och tyckte att turerna var genomtänkta. Enligt vårt eget 

deltagande tyckte även vi att turerna var bra organiserade men det var något slarvigare 

gentemot Underground River.  

                                                
47 Hall, Colin Michael. Tourism planning: policies, processes and relationships, 2008. 
48 Song, D & Kuwahara, S. Ecotourism and World Natural Heritage: It´s influence on islands in 
Japan”, 2016. S 36, 45. 
49 UNWTO. Sustainable development of tourism, 2014. 
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Eftersom turismen är en viktig inkomstkälla samt genererar många arbetstillfällen är 

ekoturism en ännu viktigare aspekt då det ger rättvisa fördelar för lokalbefolkningen.50 Island 

Hopping turerna anordnades av lokalbefolkningen och lunchen som bjöds på var av lokala 

råvaror och tillagades av personalen på båten. 

Utifrån egna observationer kan vi konstatera att både Underground River och Island Hopping 

är två välplanerade organisationer som arbetar för att skydda miljön. Dock ser vi att 

tillvägagångssättet av arbetet på Underground River och Island Hopping skiljer sig åt, då 

Island Hopping inte lever upp till UNWTOs synops på samma nivå som Underground River.  

Metoddiskussion 

I samband med att respondenterna ingår i två olika målgrupper delades intervjufrågorna in i 

två olika mallar eftersom vi antar att dessa målgrupper har olika uppfattningar och synvinklar 

om ekoturism. Urvalet av respondenterna var slumpmässigt och ojämnt fördelat mellan 

kvinnor och män, detta berodde inte på någon speciell anledningen då vi utgick från ett 

bekvämlighetsurval. 

Under insamlingen av materialet stöttes det på både svagheter och styrkor. I och med att 

majoriteten av respondenter inte var svensktalande så sköttes intervjuerna på engelska, och 

vissa av respondenterna hade lite svårt att förstå frågorna vilket ledde till att en förklaring om 

frågans innebörd fick ges till dem först innan de kunde besvara frågan. 

Reliabiliteten på studien var relativt hög då intervjuundersökningen tekniskt sett hade kunnat 

göras exakt likadant. Det som sänker reliabiliteten är att resultatet inte hade blivit helt 

identiskt eftersom studiens insamlingsmetod grundar sig i som tidigare nämnt kvalitativa 

samtalsintervjuer, vilket innebär att svaren som respondenterna gett hade skiljt sig åt eftersom 

dessa är personliga. 

Validiteten i sin tur är däremot väldigt hög i mall 1 eftersom syftet med undersökningen 

uppfylldes. Metoden för att samla in det empiriska materialet var lämplig gentemot studien 

och utformningen av intervjufrågorna var relevanta. Dock brister validiteten i mall 2 av den 

orsaken att det inte finns tillräckligt med material jämförbart med mall 1 men materialet är 

fortfarande tillförlitligt för studiens resultat.  

                                                
50 Jitpakdee, R., Bahadur Thapa, G. Sustainability Analysis of Ecotourism on Yao Noi Island, 
Thailand, 2012. S. 301, 306–307. 
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Avslutningsvis går det att konstatera att materialet har varit användbart för analysen och 

studiens frågeställningar har blivit besvarade.51  

 

7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns ett stort glapp inom ekoturism mellan kunskap 

och handling för. Många vet idag att det är viktigt med hållbar utveckling men inte hur det ska 

gå till väga för att bidra till det. Detta är viktigt för att kunna fortsätta utöva 

turistverksamheter. Dock är det inte bara en kunskapsfråga utan också ett ekonomiskt 

problem då ekoturism är betydligt kostsammare att bedriva. Därför anser vi att det behövs 

forskas vidare om hur glappet mellan om och för kan överbyggas samt hur det är möjligt att få 

fler aktörer att vilja bedriva ekoturism. 

 

 

8. Slutsats 

Här kommer en kortfattad sammanfattning av det resultat vi fick fram av vår undersökning. 

Utifrån vår problemformulering som lyder Hur stor kunskap har turister på Palawan om 

begreppet Ekoturism? På vilket vis kan besökare på Palawan bidra till en mer hållbar 

turismutveckling? samt Hur kommer det sig att så få destinationer på Palawan använder sig 

av ekoturism? kan vi genom resultatanalysen indikera att majoriteten av våra respondenter 

visar sig ha ytterst lite kunskap om ekoturism. Anledningen till detta anser vi beror på 

bristande kunskap, däremot kan vi se att det finns en miljömedvetenhet hos samtliga 

respondenter. Genom att turister bor på lokala hotell och äter på lokala restauranger bidrar de 

till det lokala välbefinnandet. Eftersom Hållbar Turism innefattar sociala, ekologiska och 

ekonomiska aspekter främjar det den hållbara utvecklingen när turister bidrar till den sociala 

aspekten. Att driva ekoturism anses vara mer krävande än vanlig turism av den orsaken att det 

behövs både mer kunskap men också för att det är en kostnadsfråga, vilket är anledningen till 

att många destinationer väljer att inte göra det. Dessbättre har ekoturism blivit allt mer 

populärt genom åren och människan är idag betydligt mer medvetna om dagens 

miljöproblem.  

                                                
51 Alvehus, J. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013. S. 122. 
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I samband med att turistbranschen är världens största växande industri som är beroende av 

naturens resurser anser vi att ekoturism kommer vara en blomstrande och framgångsrik 

turismform i framtiden. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
 
10.1.1 Intervjufrågor mall 1 
 

1. Where are you from? 

2. Age? 

3. Do you have any knowledge about the concept of ecotourism? 

4. Do you think about ecological aspects at home? If yes, in what way? 

5. Would you define yourself as an eco-tourist? If yes or no, motivate! 

6. What do consider of ecotourism? 

7. Why did you choose to visit the Philippines?  

8. How did you discover El Nido?  

9. Are you going to travel somewhere else in the Philippines? 

10. What is the purpose of your trip? 

10.1.2 Intervjufrågor mall 2 
 

1. Nationality? 

2. Age? 

3. Do you have any knowledge about the concept of ecotourism? 

4. How did you first hear about ecotourism? 

5. What do you consider of ecotourism? 

6. Have you seen any progress of ecotourism here in the Philippines? If yes or no, in 

What way? 

7. Why don’t you think more companies/resorts/hotels work with ecotourism? 

8. What do you think about ecotourism future? 
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