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Abstract

Last-Chance Tourism is a phenomenon that refers to a destination that is threatened 

by increasing tourism or climate change. The eagerness to visit these destinations 

before it is too late is a huge attraction-factor for tourists nowadays. The purpose of 

this bachelor thesis has been to create an understanding of what type of behaviour 

that threatens destinations. This study has used a qualitative research method with the 

help of 12 interview questions that were sent out to tourists that have visited Belize 

Barrier Reef. The used approach has been deductive and the empirical data was 

collected from nine informants. 

The results showed that there are several factors behind the type of behaviour that 

leads to a destination being threatened. Even though Last-Chance Tourism is a 

relatively unknown expression, the tourists` values and active choice seem to be 

significant parameters influencing how tourists` behavior might damage a 

destination. One conclusion is that tourists need to take a greater responsibility for 

their actions when they are traveling and by doing so, the environmental impact 

could be lessened and the social gap between the tourist and the local could decrease. 

We hope that our study contributes to further in-depth research to understand Last-

Chance Tourism, and by doing so, generate an increase in tourists` awareness of the 

negative impacts.

Keywords: Last-Chance Tourism, Belize Barrier Reef, sustainable tourism, travel 

values, travel behaviour, destination marketing



2

Förord

Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare Solène Prince som har hjälpt oss med 

handledningar och frågor vi har haft under tiden som uppsatsen skrivits. Vi känner 

att det har varit en god kommunikation som har hjälpt oss framåt i arbetet. Vidare 

vill vi tacka Kicki Gärdin och Emil Danehorn som kontinuerligt har läst uppsatsen 

under tidens gång. Vi vill även tacka examinator Hans Wessblad som har varit 

behjälplig med kurser inför kandidatuppsatsen som har underlättat arbetsprocessen. 

Slutligen vill vi tacka våra informanter som valde att delta i vår studie. 

Linnéuniversitetet i Kalmar

Januari 2020

Johannes Jansson Joakim Wermelin



3

Innehållsförteckning

1. Inledning_________________________________________________________5
1.1 Bakgrund Last-Chance Tourism ___________________________________ 5

1.2 Problemdiskussion______________________________________________ 6

1.3 Syfte och forskningsfråga ________________________________________ 8

1.4 Avgränsningar _________________________________________________ 8

1.5 Disposition____________________________________________________ 8

2. Teori ____________________________________________________________9
2.1 Last-Chance Tourism som fenomen ________________________________ 9

2.1.1 Definitionen av LCT.................................................................................... 9

2.1.2 Motivationen att resa till LCT-destinationer ............................................ 10

2.1.3 Turisters medvetenhet om LCT-destinationer........................................... 11

2.2 Hållbar Turism________________________________________________ 12

2.2.1 Definitionen av hållbar turism.................................................................. 12

2.2.2 Ekonomisk hållbarhet ............................................................................... 13

2.2.3 Ekologisk hållbarhet ................................................................................. 14

2.2.4 Social hållbarhet....................................................................................... 15

2.2.5 Ekonomisk påverkan ................................................................................. 15

2.2.6 Ekologisk påverkan................................................................................... 16

2.2.7 Social påverkan......................................................................................... 16

2.2.8 Ekoturismens definitioner och principer .................................................. 17

2.3 Etik och moral ________________________________________________ 19

2.3.1 Turistens värderingar ............................................................................... 19

2.3.2 Medias påverkan....................................................................................... 21

2.3.3 Turisters resebeteenden ............................................................................ 22

2.4 Marknadsföring av destinationer __________________________________ 24

2.4.1 Marknadsföring av turism ........................................................................ 24

2.4.2 Marknadsföring av ekoturism................................................................... 26

2.4.3 Marknadsföring av LCT............................................................................ 26

3. Fallpresentation av Belize barriärrev ________________________________29

4. Metod __________________________________________________________31
4.1 Studiens tillvägagångssätt _______________________________________ 31

4.2 Forskningsansats ______________________________________________ 31

4.3 Forskningsmetod ______________________________________________ 32

4.4 Forskningsetiska överväganden___________________________________ 32



4

4.5 Fallstudie ____________________________________________________ 33

4.6 Intervjuer ____________________________________________________ 33

4.7 Studiens pålitlighet ____________________________________________ 34

4.8 Urval _______________________________________________________ 35

4.9 Deduktiv tematisk analys________________________________________ 36

4.10 Kritik mot studien ____________________________________________ 36

5. Resultat & Analys ________________________________________________38
5.1 Last-Chance Tourism___________________________________________ 38

5.1.1 Informanternas kännedom om LCT .......................................................... 38

5.1.2 Informanternas val av aktiviteter i Belize barriärrev............................... 39

5.1.3 Uppfattas Belize barriärrev som en hotad destination?........................... 40

5.2 Hållbar turism ________________________________________________ 40

5.2.1 Informanternas syn på turismens påverkan.............................................. 40

5.2.2 Informanternas ansvar gentemot lokalbefolkningen ................................ 41

5.2.3 Lokalbefolkningens inställning till turister............................................... 42

5.2.4 Informanternas val av logi........................................................................ 43

5.3 Etik och moral ________________________________________________ 43

5.3.1 Informanternas relation med lokalbefolkningen....................................... 43

5.3.2 Informanternas resevärderingar............................................................... 44

5.4 Marknadsföring _______________________________________________ 45

5.4.1 Marknadsföring av Belize......................................................................... 45

6. Slutsats _________________________________________________________47

7. Diskussion_______________________________________________________50

8. Referenser_______________________________________________________52

9. Bilagor__________________________________________________________59
9.1 Bilaga ett: Intervjuguide engelska_______________________________ 59

9.2 Bilaga två: Intervjuguide svenska _______________________________ 61



5

1. Inledning

I detta inledande kapitel har det getts en beskrivning och bakgrund av fenomenet 

Last-Chance Tourism och resebeteende. Last-Chance Tourism syftar till att turister 

reser till platser som är på väg att försvinna. Kapitlet har behandlat vad Last-

Chance Tourism innebär och hur en turists handlingar kan skapa en påverkan på en 

destination. Vidare har en problemdiskussion skrivits som lett till uppsatsens syfte 

och forskningsfråga.

1.1 Bakgrund Last-Chance Tourism

Turism är ett komplext begrepp som involverar exempelvis mänskligt beteende, 

ekonomisk sektor, sociala fenomen samt sociala, ekologiska och ekonomiska 

förändringar. Turism definieras på olika sätt och ett exempel på turism är att 

människor resor iväg från sin hemmiljö och bor kvar på destinationen som man reser 

till (Smith, 2017). En annan definition av turism är att resan skall göras frivilligt och 

för nöjes skull (Syssner, 2011).

Inom turismindustrin arbetas det med hållbarhet och en definition av hållbar turism 

är en besöksnäring som tar ansvar för nuvarande såväl som framtida ekonomiska, 

sociala samt de miljömässiga aspekterna på en destination. Detta görs utifrån

företagens, turistens och lokalsamhällets behov. Inom hållbarhetsarbetet är det tre 

typer av hållbarhet som det arbetas med, vilka är social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet (Tillväxtverket, 2019). Hållbar turism har fokus på miljömässiga frågor. 

Ekologisk hållbarhet har som grund att undvika eller minimera miljöns påverkan från 

turistaktiviteter (Mowforth & Munt, 2016).

Naturbaserad turism har under de senaste åren haft en snabb tillväxt. Innebörden med 

denna typ av turism är att turisterna skall få en ökad förståelse för naturen. I 

naturturismen finns det en mängd olika turismtyper som exempelvis äventyrsturism, 

ekoturism och djurlivsturism (Line & Costen, 2014). Ekoturism är en turismform 

som kan ses som den mest hållbara lösningen ur turistens synvinkel. Definitionen av

ekoturism är svårdefinierat och Croy och Høge (2010) har kommit fram till två

gemensamma grundprinciper om ekoturism. Dessa är att turisten upplever den 

naturliga miljön samt känner behovet av att skydda den. Verksamheterna inom 
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ekoturism har uppkommit under de senaste 10-15 åren när efterfrågan om “grön 

semester” ökade markant. En “grön semester” är naturorienterad, lärorik samt att 

många av turisterna deltar i aktiviteter som skall gynna miljön (Croy & Høge, 2010). 

Eftersom naturbaserad turism är ett brett område med många typer av turism och 

inkluderade aktiviteter kommer denna uppsats att avgränsas mot Last-Chance 

Tourism.

Last-Chance Tourism är ett relativt nytt begrepp inom turismen som betyder att 

människor reser till destinationer för att hinna uppleva destinationen innan den 

försvinner. Fenomenet Last-Chance Tourism har sitt ursprung från forskning om 

isbjörnar och kryssningsfartyg i Arktis, och började först användas som begrepp vid 

denna tidpunkt (Groulx, Lemieux, Dawson, Stewart & Yudina, 2016).

Last-Chance Tourism kommer framöver förkortas LCT och definieras som en 

nischad turismmarknad där turister söker destinationer som är på väg att försvinna, 

som till exempel landskap eller sociala kulturarv. En sådan typ av turism är av 

speciellt intresse för turister som vill besöka ömtåliga destinationer, där dyra priser 

eller svår tillgänglighet på grund av långa flygresor inte är något hinder (Bobyleva, 

u.å).

Turister som reser till sådana platser som Stora barriärrevet i Australien och Arktis 

söker en unik upplevelse innan det är för sent, likväl visade det sig att dessa turister 

var högst medvetna om den ohållbara situationen (Piggott-McKellar & McNamara, 

2016; Lemelin, Dawson & Stewart, 2012).

1.2 Problemdiskussion

Kritik har framförts om bristande forskning inom turisters värderingar och motiv att 

resa till försvinnande destinationer (Groulx et al., 2016; Hindley & Font, 2018). 

Motiv och värderingar ter sig till att vara självcentrerade, och har visat sig vara en 

underliggande psykologisk faktor som avgör en konsuments köpbeteende och syfte 

bakom konsumtionen (Guido, 2019).

Fenomenet LCT har under senaste åren resulterat i ökat resande till destinationer som 

är hotade. Detta trots att turisterna inte med säkerhet får uppleva det som är det 

primära syftet med resan, men chansen till en upplevelse är en sådan stark 
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dragningskraft att de reser i väg trots allt (Lemelin, Dawson, Stewart, Maher & 

Lueck., 2010). LCT är till största del förknippad med negativa och icke hållbara 

påföljder, vilket utgår från vilken destination, attraktion och typ av turister som är 

inblandade (Bobyleva, u.å). Platser som är LCT är exempelvis Stora barriärrevet i 

Australien och Galapagos i Sydamerika (Smith Marash, 2019; Lemelin et al., 2010). 

LCT gör det sannolikt att uppleva förfallet av hela ekosystem och utrotande av 

djurarter från dess naturliga hemvist (Lemelin et al., 2012).

Stora barriärrevet är ett rev vars hälsa ständigt försämras, speciellt på grund av 

klimatförändringen som i sin tur förstör korallerna (Piggott-McKellar & McNamara, 

2016). Vidare beskriver Darton (2010) samt Nyman (2018) att Galapagos fått en 

enorm ökning av turister under den senaste tiden som medfört negativa konsekvenser 

som exempelvis nedskräpning. 1979 besöktes Galapagos av 12.000 turister medan år 

2018 var det mellan 200.000 till 250.000 turister. Dessa negativa konsekvenser delas 

med Blazheska (2017) som ser bergsstaden Machu Picchu som en destination vars 

massturism har lett till ökad nerskräpning. UNESCO som gett Machu Picchu en unik 

stämpel som världsarv är en av anledningarna till att platsen blivit så överbelastad av 

massturism (Blazheska, 2017). Machu Picchu kan anses som en mer kulturell 

destination än Stora barriärrevet i Australien och Galapagos, men kan ändå räknas 

som en LCT-destination då staden och infrastrukturen påverkas istället för naturen 

och djurlivet. Blazheska (2017) ser inte denna typ av situation som uteslutande för 

Machu Picchu, utan destinationer över hela världen blir förstörda av massturism. 

Människor bryr sig antingen inte om konsekvenserna av deras resebeteende, eller så 

är de helt omedvetna om situationen. Ett annat exempel är hur massturism skadat 

Angkor Wats infrastruktur i Kambodja samt den kinesiska muren (Blazheska, 2017). 

Hindley och Font (2018) menar att jakten på att förverkliga turistens ego leder till 

onödiga utsläpp av koldioxid från transporter, men även politiska bestämmelser och 

ansvarslösa turistorganisationer hämmar en positiv utveckling av ett miljömedvetet 

förhållningssätt.

Som vi ser finns det en hel del problem för LCT-destinationer. En ökande 

massturism leder dels till konsekvenser som nedskräpning och förstörd miljö, men 

även att destinationens bärningskraft påverkas negativt. Turister vill åka till dessa 

destinationer innan det är för sent, men på samma gång är en stor mängd av dessa 

högst medvetna om situationen och väljer att resa ändå. Jakten på självförverkligande 
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är så pass viktigt att konsekvenserna för miljön ignoreras. Turistorganisationer tar 

inte sitt ansvar och marknadsför resor till hotade destinationer, och därmed 

uppmuntras inte långsiktig hållbarhet. Dessa problem skulle kunna leda till flera 

negativa konsekvenser, som till exempel att LCT-destinationerna riskerar att 

försvinna ännu snabbare om inga åtgärder vidtas. Utifrån forskning som gjorts inom 

området verkar det som att en stor del av empirin är insamlad via enkäter. Detta kan 

vara ett problem då intervjuer hade kunnat ge mer detaljerad information om 

situationen.

1.3 Syfte och forskningsfråga

Syftet med denna uppsats är att via kvalitativ forskning identifiera hur resebeteenden 

kan påverka en hotad destination. Vår frågeställning blir därför: Hur kan turistens 

beteende leda till att en destination blir hotad? - En fallstudie av Belize barriärrev

1.4 Avgränsningar

Inom turistnäringen finns det många typer av turism. Vår uppsats kommer att 

avgränsas mot Last-Chance Tourism, då naturbaserad turism är ett brett område som 

omfattar många olika perspektiv av turism. Anledningen till att vi valt att avgränsa 

oss mot LCT är för att vi har velat kunna identifiera hur ett resebeteende kan påverka 

en hotad destination. En annan avgränsning har blivit att vi valt att fokusera på 

Belize barriärrev som en fallstudie, eftersom destinationen är framgångsrik inom 

marin ekoturism.

1.5 Disposition

Uppsatsen har strukturerats följande: Först har det getts en teorigenomgång av 

områden som relateras till vår forskningsfråga, som exempelvis fenomenet Last-

Chance Tourism och hållbar turism. Vidare har en fallpresentation presenterats. 

Därefter följs ett metodkapitel som bland annat har visat hur vi har gått tillväga och 

hur insamlandet av data har skett. Efter metodkapitlet har analysen och resultatet 

redovisats, där vi med hjälp av teori och empiri har kommit fram till olika resultat 

som lett till våra slutsatser. Avslutningsvis har uppsatsens bidrag och förslag till 

framtida forskning diskuterats.
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2. Teori

2.1 Last-Chance Tourism som fenomen

Här har det presenterats olika teorier om fenomenet LCT. LCT beskrivs som ett 

resande till unika platser som är påväg att försvinna. Dessutom förknippas LCT med 

begrepp som motiv, medvetenhet och klimatförändring.

2.1.1 LCT

Anledningen till att LCT har blivit en av våra huvudkategorier är för att Lemelin et 

al. (2012) beskriver att hotade platser har en stark dragningskraft, och därmed skulle 

kunna orsaka problem på en destination. Därför ansåg vi att LCT är intressant för att 

kunna se om turisters resebeteende skulle kunna vara en av anledningarna till att 

destinationer blir hotade.

Sista chansen att få uppleva sällsynta eller exotiska platser är inget nytt fenomen 

inom turismen, och många av de första turistdestinationerna ansågs vara ett måste att 

se innan de försvinner (Groulx, Lemieux, Dawson, Stewart & Yudina, 2016; 

Bowman & Pezzulo, 2010). Smältande glaciärer, försvinnande destinationer och 

korallblekning ledde till att media uppfann begrepp som katastrofturism, 

klimatturism, utrotningsturism, climate change, climate sightseeing, doom tourism

och doomsday tourism. Det senaste tillskottet av denna uppsjö av begrepp var Last-

Chance Tourism (Eijgelaar et al., 2010).

Platsers kapacitet att tillgodose turisters behov minskar och leder till att destinationer 

tar skada av en sådan utveckling. Att attrahera fler turister till redan hotade platser 

har accelererat den negativa påverkan på dessa destinationer (Lemelin et al., 2012). 

Denna form av resande kan ses som både för- och nackdelar, där fördelarna kan leda 

till en ökad uppmärksamhet från turister om problemen med LCT. Nackdelarna kan 

istället bli en snabbt ökande antropogen påverkan, vilket inverkar på hur snabbt 

skadan sker på destinationen (Bunakov, Zaitseva, Larionova, Zigern-Korn, Zhukova, 

Zhukov & Chudnovskiy, 2018).

Stora barriärrevet i Australien har officiellt dokumenterats som ett rev med 

sjunkande hälsa och dit turister gärna vill resa innan revet försvinner. En 
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enkätundersökning har visat att de turister som besöker Stora barriärrevet gör det på 

grund av att de vill uppleva destinationen innan det är för sent (Piggott-McKellar & 

McNamara, 2016). Dessa turister som klassas som “seeking a last chance 

experience” söker sig till en plats för att uppleva den, och visade sig vara högst 

medvetna om Stora barriärrevets hälsa. De främsta hoten enligt en 

enkätundersökning var klimatförändring och korallblekning, medan turism ansågs 

vara mer småskaliga problem (Piggott-McKellar & McNamara, 2016). Detta tyder på 

att respondenterna är medvetna om klimatförändringen, men kanske förbiser 

turismens påverkan i det hela. UNESCO såg det kulturella och naturliga värdet av

Machu Picchu och gav platsen utmärkelsen världsarv. I och med utmärkelsen blev 

destinationen en global prioritering för att kunna bevara platsen. Det har gjorts försök 

att minska antalet besökare till Machu Picchu men det har blivit ett misslyckande. 

Det förslag som fanns var 800 besökare per dag men har istället blivit 4000 besökare 

(Larson & Poudyal, 2012). Detta kan tyckas märkligt att det har blivit ett sån stor 

ökning av turister på destinationen eftersom tanken med global prioritering var att 

minska besöksantalet. Orsakerna till att det blivit en sådan drastisk ökning kan vara 

otillräcklig planering, oreglerad användning av platsen och att politiker har hanterat 

frågan på bristande sätt. Det har lett till att Machu Picchu är ett världsarv som har fått 

en förstörd miljö (Larson & Poudyal, 2012).

2.1.2 Motivationen att resa till LCT-destinationer

En destination som blir definierad som LCT fungerar som en stark dragningskraft för 

turister som vill uppleva en hotad destination innan det är för sent. Sådana 

dragningskrafter kan komma att äventyra dessa platsers chans för överlevnad 

(Lemelin, Stewart & Dawson, 2012). Personer som attraheras av collect places, det 

vill säga de som motiveras starkt av LCT-destinationer använder deras resor för att 

imponera på andra och för att ”bocka av” en lista (Timothy, 1998). Vidare är LCT 

även en dragningskraft för fatalister (Lemelin et al., 2012), det vill säga människor 

som anser att fri vilja inte existerar, utan att ödet är förutbestämt och därmed 

oföränderligt (NE, u.å).

Motivationen till att resa till Antarktis visade sig vara vilda djur och växter, landskap, 

natur, äventyr samt det långa avståndet till platsen. Sista chansen att få uppleva något

var i sig en viktig faktor för motivationen till att resa till Antarktis (Lemelin et al., 
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2012). Även Lemieux (2017) menar på att sista chansen att få uppleva något var ett 

starkt skäl för turister som reser till LCT-destinationer som exempelvis Athabasca 

Glacier i Kanada. Det kan tyda på att LCT-destinationer har flera intressanta 

attraktionskrafter som turistens resebeetende kan motiveras av, och inte bara att det 

är sista chansen i sig. Dessutom har naturen och platstillhörighet agerat som en stark 

motivationsfaktor för natur-baserade turister (Lemieux, 2017). Att uppmuntra 

hållbara beteenden behöver inte enbart göras genom kunskap om klimatförändring, 

utan även genom att stärka en besökares samhörighet till en plats (Halpenny, 2010; 

Nisbet, Zelenski & Murphy, 2009; Ramkissoon, Smith, & Weiler, 2013). Här kan ett 

samband ses mellan en plats och vad en besökare känner om platsen, vilket skulle 

kunna främja en besökares inställning till hållbara beteenden. Uppkomsten av 

motivationerna för att resa till LCT-destinationer har enligt Lemieux (2017) haft 

både positiv och negativ inverkan på skyddade områden, där utbildning är viktigt för 

att kunna skapa medvetenhet om klimatförändringen som sker.

2.1.3 Turisters medvetenhet om LCT-destinationer

Besökare till Antarktis visar ofta en stark medvetenhet och oro över miljön. Lemelin 

et al. (2012) har diskuterat en undersökning som visade på att nära hälften av ett 

expeditionsfartygs turister upplevde effekter av klimatförändring under deras resa, 

medan 80% av respondenterna menade att klimatförändringen kommer att påverka 

Antarktis. Däremot har klimatförändringen inte ännu fått några märkbara negativa 

konsekvenser för en turists upplevelse. 93% av respondenterna påstod att Antarktis 

fortfarande var i utomordentligt skick (Lemelin et al., 2012). Genom statistiska 

undersökningar kan dock en generell brist på medvetenhet upptäckas. Turister är 

varken medvetna om att LCT finns eller att de destinationer turisterna besökt är 

hotade platser (Lemelin et al., 2012).

Eijgelaar, Thaper och Peeters (2010) har visat på diskussioner kring hur människor 

ska bli mer medvetna om hur LCT-destinationer påverkas av den globala 

uppvärmningen och hur lösningar kan hittas, som exempelvis Arktis. Genom att öka 

medvetenheten inom den globala uppvärmningen och klimatförändringen leder detta 

till att polarturism skulle kunna klassas som ekoturism. Det tyder på att polarturism 

bör räknas in som ekoturism redan nu, eftersom den kan orsaka stora problem för 

miljön genom stora utsläpp från expeditionsfartyg. En sådan situation skapar ett 
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paradoxalt dilemma där turister som reser till Arktis för att öka medvetenheten om 

klimatförändring, i själva verket bidrar till klimatförändring då expeditionsfartygen i 

Arktis har bland de högsta utsläppen av koldioxid per person inom turism. Inom 

ekoturism är detta problem en av de mest diskuterade (Eijgelaar et al., 2010). Även 

Lemieux (2017) ser turisters medvetenhet som något paradoxalt, där deras nyfikenhet 

på försvinnande destinationer skapar ännu större tryck på redan sköra platser. Ett 

sådant spänt läge ger exempelvis nationalparker en stor utmaning i att skydda sina 

områden på bästa sätt. Eijgelaar et al. (2010) visade på en undersökning där ingen 

högre medvetenhet om klimatförändring fanns bland turister på Arktis jämförelsevis 

med en genomsnittlig person, och dessutom hittades inga tecken bland resenärerna 

på en vilja att förändra sitt resebeteende för att minska sin påverkan på 

koldioxidutsläppen.

För allmänheten är det nödvändigt med en ökande medvetenhet om fenomenet LCT 

och de unika områden som finns. Turismindustrin kan i många fall agera som en av 

de mest kraftfulla källorna till information, och har ett ansvar för att sprida 

nödvändig upplysning om LCT och hur olika alternativ kan förbättra eller lösa den 

nuvarande situationen (Bunakov et al., 2018). Rekommendationer för att öka 

medvetenheten inom LCT kan vara förbättringar av den existerande informationen, 

servicekvalitén, infrastruktur samt specialisering och individualisering av regionala 

turistprodukter där hänsyn tas till bevarandet av unika naturområden, vilket leder till 

en utveckling av ekoturismen (Bunakov et al., 2018).

2.2 Hållbar Turism

Här har det presenterats olika teorier om hållbar turism och dess betydelse för 

turismindustrin. Det finns flera sätt att kunna bidra till en social, ekonomisk och 

ekologisk omgivning. En alternativ form av turism är ekoturism, och har i uppgift att 

främja exempelvis ett mer hållbart resebeteende.

2.2.1 Definitionen av hållbar turism

Anledningen till att vi valde hållbar turism som kategori är för att det fanns en 

betydlig mängd forskning om ämnet. Därför valdes hållbar turism som en 

huvudkategori för att de aktiva valen från en turists beetende skulle kunna leda till att 

en destination blir LCT. Hållbar turism är ett sätt att minska påverkan på 
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destinationer enligt Larson och Poudyal (2012). Därför anser vi det viktigt att ha 

hållbarhet som en huvudkategori, för att se hur turisters aktiva val påverkar 

destinationer.

Hållbar turism definieras som: 

“En hållbar besöksnäring tar ansvar för såväl nuvarande som framtida 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från 

besökarens, företagens och lokalsamhällets behov” (Tillväxtverket, 

2019, s.1). 

Larson och Poudyal (2012) är inne på en liknande definition gällande hållbar turism. 

Deras definition av hållbar turism är att nuvarande turism skall tillgodose dagens 

turisters och lokalsamhällens behov samtidigt som turismen ska skydda och förbättra 

möjligheterna för framtiden. Mowforth och Munt (2016) menar att hållbar turism 

fokuserar på miljömässiga frågor som relateras till ekoturism. Därför tror vi att både 

hållbar turism och ekoturism skulle kunna motverka att en destination blir LCT. 

Hållbar turism har inte som huvudmål att minska fattigdom, men att arbeta med 

hållbar turism kan det leda till att fattigdomen på destinationen minskar (Mowforth 

& Munt, 2016).

2.2.2 Ekonomisk hållbarhet

Enligt Mowforth och Munt (2016) är ekonomisk hållbarhet inte mindre viktigt än 

något annat i utveckling av turism. Termen ekonomisk hållbarhet avser en 

ekonomisk vinst som skall kunna täcka kostnaderna som har förorsakats för att 

kunna tillfredsställa turistens behov (Mowforth & Munt, 2016). En definition av 

ekonomisk hållbarhet är nettoekonomiska förbättringar för den lokala ekonomin 

(Garrigós-Simón, Fernando, Luis, Galdón & Gil-Pechuán, 2015). Ekonomisk 

hållbarhet är viktigt inom turismnäringen för att den ekonomiska hållbarheten skall 

kunna erbjuda en inkomst till lokalsamhället och lokalbefolkningen (Mowforth & 

Munt, 2016). Detta bekräftas av Garrigós-Simón et al. (2015) som menar att 

lokalbefolkningen skall få en extra inkomst för den börda som turisten skulle kunna 

förorsaka.
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2.2.3 Ekologisk hållbarhet

Turism som ekonomisk aktivitet har effekter på destinationsmiljön. Detta är 

oundvikligt och naturliga miljöer är en stor dragningskraft till att människor vill 

uppleva destinationen, och på så sätt blir turistmålen mer önskvärda och attraktiva. 

Miljö är en väsentlig tillgång för turismen och därför bör den skyddas och bevaras 

(Lim & McAleer, 2005). Ett viktigt kriterium för ekologisk hållbarhet är att kunna se 

i vilken utsträckning som turismaktiviteter förorsakar negativa effekter på miljön 

(McCool & Moisey, 2008).

Ett citat beskriver situationen:

”Zoos will eventually, according to Hume (2009), be the only places where 

creatures like polar bears can survive, ‘sadly as a collection of “exhibits” for 

our viewing pleasure’” (Lemelin et al., 2010, s. 478).

Således, den nuvarande utvecklingen tyder på att zoon och liknande platser kan vara 

de enda chanserna att få uppleva isbjörnar och andra hotade arter i framtiden om 

ingen förändring sker.

Det har skett en internationalisering inom miljöarbetet som lett till att 

turistorganisationer behöver omstrukturera sina regler kring miljöfrågor som baseras 

på en hållbar användning av naturresurser. För att kunna tillämpa ett positivt 

miljöarbete nämner Lim och McAleer (2005) fem stycken indikatorer som bör 

beaktas och förbättras. Den första är svagheterna i ekosystemet och biologisk 

mångfald. Den andra är avfallshantering. Den tredje är vattenförbrukning. Den fjärde 

är användning av mark (bärningskraft) och dess påverkan. Den femte är skydd mot 

atmosfären (Lim & McAleer, 2005). Enligt Mowforth och Munt (2016) är ekologisk 

hållbarhet något som inte brukar behöva förklaras i folkmun då det är så pass erkänt 

för allmänheten. Behovet att undvika eller minimera negativa effekter av 

miljöförstörelse för turistaktiviteter finns hos turisterna då de är medvetna om 

situationen. En metod som är bra att ha i åtanke för ekologisk hållbarhet är att kunna 

beräkna bärningskraften på en destination (Mowforth & Munt, 2016). Med tanke på 

att LCT-destinationer ofta är skyddade platser och många av turisterna besöker 

platsen för en kort vistelse blir det mer slitage. Detta har väckt frågor kring hur det 

skall arbetas för att förbättra situationen för dessa områden (Groulx et al., 
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2015). Turism och miljö tillhandahåller resursbasen till många former av turism som 

exempelvis ekoturism och naturbaserad turism (McCool & Moisey, 2008).

2.2.4 Social hållbarhet

Social hållbarhet hänvisar till att ett samhälle skall kunna fungera oavsett antal 

människor på destinationen. Det får inte bli en disharmonisk stämning, och skulle 

detta ske behövs det finnas en lösning på hur det skall hanteras för att mildra 

situationen. Turismen har medfört negativa konsekvenser för lokalbefolkningen, 

exempelvis social indelning av människor och detta skapar ett större gap mellan 

individerna i lokalsamhället (Mowforth & Munt, 2016). Vallance, Perkins och Dixon 

(2011) menar att social hållbarhet utgår från individen och de förnödenheter som 

varje individ behöver, som exempelvis mat, jobb och vatten.

En grund för social hållbarhet inom turismutvecklingen är att det skall vara social 

rättvisa i samhället. Med dettas menas att lokalbefolkningen skall få stöd och deras 

kultur skall respekteras (McCool & Moisey, 2008). En turistnäring ska hjälpa till att 

lindra fattigdom, höja levnadsstandarden, förbättra systemen för utbildning och 

sjukvården, samt en bättre infrastruktur (Khuntia & Mishra, 2014). Detta går att 

relatera till Vallance et al. (2011) som menar att social hållbarhets främsta syften är 

att underlätta för lokalbefolkningen.

2.2.5 Ekonomisk påverkan

Tidigare forskning om turismpåverkan tenderade mot att vara okritisk, då det som 

lyftes fram var de positiva effekterna för ekonomin på destinationen istället för de 

negativa problemen som orsakades i samhället och miljön (Page & Connell, 2014). 

Page och Connell (2014) samt Mathieson och Wall (1982) menar att effekten av 

ekonomisk påverkan beror på fem faktorer. Den första är vad det är för typ av 

turistanläggning och attraktion för turisterna. Den andra är hur mycket pengar som 

turisterna spenderar på destinationen. Den tredje är hur den ekonomiska utvecklingen 

ser ut på destinationen. Den fjärde är i vilken utsträckning som pengarna faktiskt 

stannar kvar på platsen som turisterna besöker, och den femte är om destinationen 

har lång eller kort högsäsong (Page & Connell, 2014; Mathieson & Wall, 1982). 

Dessa faktorer avgör om den ekonomiska påverkan är positiv eller negativ (Page & 

Connell, 2014).
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Turismen ger upphov till olika ekonomiska fördelar och nackdelar. Effekterna av 

ekonomin beror på vad destinationen har för geografisk och socioekonomisk 

struktur. Med andra ord kan effekterna vara olika på varje turistdestination (Page & 

Connell, 2014). Fördelarna kan vara valutaintäkter och detta leder till ett bättre 

balanserat kapital. Vidare leder det till en bättre inkomst för destinationen och 

genererar fler arbeten. Dessutom uppmuntrar turismen till att fler vågar sig på 

entreprenörskap. Nackdelarna blir att turismen förorsakar kostnader, att destinationen 

kan bli för beroende av turism, att inflationen höjs samt att importvaror kan öka. 

Detta leder till att det blir ökade externa kostnader (Mathieson & Wall, 1982; Page & 

Connell, 2014).

2.2.6 Ekologisk påverkan

I och med att turister väljer alternativ turism som ett sätt att resa blir det fler personer 

som besöker naturliga områden som är förstörda, och därför är det viktigt att de inte 

förorsakar mer problem som skulle leda till ytterligare negativa effekter på miljön

(Newsome, Moore & Dowling, 2013). På några destinationer har de miljömässiga 

effekterna av turism lett till direkta hot. Anledningen till det är att destinationens 

olika sätt att locka tills sig turister påverkar natur och miljö negativt (Page & 

Connell, 2014).

Det finns både positiva och negativa effekter för miljön när turism är involverad. 

Positiva effekter är exempelvis att det kan bli en förbättring för den lokala miljön, att 

historiska byggnader kan få alternativ användning som till exempel att äldre 

byggnader får ett attraktionsvärde, samt skyddande av djurliv och bevarande av 

nationalparker. Detta kan leda till att turister spenderar pengar som går till 

lokalbefolkningen, och det blir en efterfrågan av lokala produkter. De negativa 

effekterna är exempelvis föroreningar, olämplig utveckling samt att lokalbefolkning 

och djurliv kan få en sämre levnadssituation (Page & Connell, 2014).

2.2.7 Social påverkan

Social påverkan relateras till hur turismen påverkar lokalbefolkningen och deras 

livsstil (Fennell, 1999). Det mesta av sociokulturell påverkan som undersökts är från 

samhället och individer eftersom det är där mötet mellan gästen och lokalbon sker. 

Turismens sociala påverkan berör både turisterna och lokalbefolkningen. Desto 
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större skillnader det är mellan gäst och värd i ekonomisk, social och kulturell 

uppdelning desto större potential finns det att arbeta med problemen, då det blir 

lättare att se dem. Turistaktiviteter kan höja eller minska livskvaliteten för både 

turister och lokalbefolkningen (Hall, 2009).

Mathieson och Wall (1982) samt Page och Hall (2003) är även de inne på att 

gästerna och lokalbefolkningen är en stor del av social påverkan. Forskning inom 

social och kulturell påverkan av turism är indelade i tre kategorier: Turisten, värden 

samt relationen mellan turisten och värden. I turistens fall har de betonat 

konsekvenserna av deras attityd, förväntningar och motivation. I värdens fall handlar 

det om utbudet av turismtjänster och lokala turistorganisationer. I relationen mellan 

värd och gäst är interaktionen och konsekvenserna som uppstår när de möts det 

väsentliga (Mathieson & Wall, 1982; Page & Hall, 2003). Det sociokulturella kan 

bidra med exempelvis förändringar i värdesystemet, individuellt beteende, 

traditionella ceremonier samt etik och moral (Mathieson & Wall, 1982). Det här kan 

peka på att turisten har ett ansvar gentemot lokalbefolkningen för att turismen på 

destinationen skall fungera, och därav bidra till den sociala hållbarheten.

Fennell (1999) menar att det finns fyra känslomässiga uttryck som bör beaktas 

mellan turistindustrin och lokalbefolkningen. Den första är eufori som menas att 

turister är välkomna till destinationen men att det skall finnas kontroll över antalet

turister. Den andra är apati, vilket innebär att turisterna tas för givet och därav blir 

både turisterna och lokalbefolkningen officiella målgrupper på destinationen. Den 

tredje är irritation som kan skapas om turistindustrin vill utveckla befintliga områden 

som till exempel infrastruktur, vilket gör att lokalbefolkningen kan känna oro och 

irritation för att det kan bli en ökning av turister. Den fjärde och sista är motstånd, 

vilket är att lokalbefolkningen visar irritation mot turister och turistnäringen (Fennell, 

1999). Social påverkan skall avse förändringar i livskvalitet hos lokalbefolkningen

som är bosatta på destinationen (Mathieson & Wall, 1982).

2.2.8 Ekoturismens definitioner och principer

En annan del av hållbar turism är ekoturism. Ekoturism är en form av alternativ 

turism som skall förespråka ett nytt sätt att resa än den dominerande massturismen. 

Massturismen har blivit kritiserad för att den inte stödjer den lokala inriktningen och 
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att enbart en liten del pengarna som spenderas på destinationen faktiskt stannar där 

(Fennell, 1999). Weaver (2001) har identifierat fyra principer för ansvarsfull turism, 

vilka var att minimera miljömässig påverkan, respektera kulturen i landet du reser 

till, maximera fördelarna för lokalbefolkningen och maximera tillfredsställelsen för 

turisterna.

Ekoturism är ett begrepp som har många olika definitioner och blir därför svårt att 

kunna sätta en exakt etikett på vad det betyder (Croy & Høge, 2010). En definition är 

ansvarsfullt resande till naturområden som bevarar miljön och att det då skall ge 

bättre förutsättningar för lokalbefolkningen. En annan definition är att resa för att 

uppleva världen, dess tilldragande natur samt den lokala kulturen utan att skada 

något av dessa (Weaver, 2001). En tredje definition av ekoturism som användes 

under First world conservation congress var att resande ska göras på ett ansvarsfullt 

sätt och besök ska göras till relativt oförstörda områden. Således ska turisten kunna 

njuta av naturen utan att miljön påverkas negativt. Detta leder till att 

lokalbefolkningen får en bättre socio-ekonomisk situation (Page & Dowling, 2002).

Forskning inom ekoturismen har fokuserat på flera olika områden som exempelvis 

resebeteendemönster (Lu & Stepchenkova, 2011; Chiu, Lee & Chen, 2013), 

motivationer för att resa samt aktiviteter för ekoturism. Under senare år har det 

arbetats med att mäta turistens reseupplevelser, och detta har gjorts genom att 

fokusera på tillfredsställelse som är en väsentlig del för den långsiktiga framgången 

för ekoturismprodukter (Lu & Stepchenkova, 2011).

Ekoturismen står inför en trovärdighetskris och detta till följd av två faktorer. Den 

första är att många turistprodukter inte uppfyller kärnkriterierna för ekoturism. Detta 

kan ske både medvetet och omedvetet, och därmed är det svårt att veta om det är 

ekoturism eller inte på destinationen (Weaver & Fennell, 2008). Eftersom turisten 

har en medvetenhet och vilja att resa på ett hållbart sätt, kan det bli ett problem ifall 

turisten inte vet vad som är ekoturism på destinationen. Det skulle behövas en bättre 

modell att arbeta utifrån för att tydliggöra vad ekoturismen är, och således skulle det 

kunna underlätta för företag och personer om vilka mål de ska arbeta utefter. Detta 

kan åstadkommas genom utbildning, samhällsutveckling, att upprätthålla ett nätverk 

för ekoturismen, samt att främja en holistisk modell för skyddade områden som gör 

det möjligt att bevara biologisk mångfald (Weaver & Fennell, 2008).
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Sharpley (2008) menar att det finns tre huvudaspekter för att kunna utveckla och 

underhålla destinationer som arbetar med ekoturism. Dessa tre aspekter är miljö, 

utveckling och erfarenhet. Miljöaspekten handlar om att ekoturismen är en 

turismform som skall ge låg påverkan på miljön, och därav skall naturen skötas om 

på ett sådant sätt att flora och fauna bevaras. I utvecklingsaspekten är 

lokalbefolkningen en viktig del som bör involveras i samband med utvecklingen på 

destinationen. På så sätt främjas den lokala samhällsekonomin. Den sista aspekten är 

erfarenhet, vilket innebär att ekoturismen skall ge möjligheter till lärande och 

förståelse för mötet mellan turisten och det lokala samhället (Sharpley, 2008).

2.3 Etik och moral

Här har olika teorier om etiska ställningstaganden presenterats. Det har även getts

en förklaring om värderingar och hur de relaterar till turistens resebeteende.

2.3.1 Turistens värderingar

Vi har valt etik och moral som tema då det finns mycket skrivet om ämnet och passar 

väl ihop med vår forskningsfråga vilket var: Hur kan turistens beteende leda till att 

en destination blir hotad? Hindley och Font (2014) beskriver turisters värderingar 

som ett rättfärdigande för att resa. Etik och moral blir därmed intressant för att se hur 

dessa påverkar turisters resebeteende.

Trots uppmuntran att reducera våra koldioxidutsläpp visar det sig att resor till 

försvinnande destinationer är en populär trend. Resan i sig bidrar högst troligt till 

ökade utsläpp av koldioxid, vilket skulle kunna resultera i att destinationen 

försvinner ännu snabbare (Hindley & Font, 2018). Anledningen till ett sådant 

beteende är inte helt lätt att svara på, då verkligheten är komplex och personliga 

variabler står i nära relation till varandra. Det finns fyra olika variabler som kan 

identifieras, vilka är värdering, kunskap, tro och motivation. Klimatförändring har 

blivit ett högst aktuellt tema som kan klassas som ett etiskt problem, och därmed har 

etik blivit en femte variabel som identifierats (Hindley & Font, 2018).

Turisters värderingar kan rättfärdiga deras resande till en destination för att stödja 

lokalbefolkningen, men samtidigt kan dessa värderingar förstöra miljön genom att 

resande bidrar till utsläpp av koldioxid. Ett resonemang har visat värderingar som ett 
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sätt att uttrycka oro som en motivation, där denna motivation leder till handlingskraft 

(Hindley & Font, 2018). Detta resonemang kan tolkas på ett positivt sätt för att det 

leder till att resenären kan få en möjlighet att förbättra situationen och hjälpa till med 

något som är av intresse för personen. Vidare menar Hindley och Font (2018) att 

varje värdering som försöker efterföljas får praktiska, sociala och psykologiska 

konsekvenser vilket kan leda till konflikter för andra värderingar. När individuella 

värderingar blir viktiga nog får de ett brett omfång som i sin tur leder till att sociala 

normer bildas. De sociala normerna blir sedan ett normalt beteende för samhället 

(Hindley & Font, 2018). Personliga värderingar speglar de val en individ gör utifrån 

sociala normer, och att bete sig etiskt eller oetiskt är något relativt utifrån de sociala 

normer som existerar (Hindley & Font, 2018). Om något är moraliskt eller 

omoraliskt kan bero på vilken kulturell bakgrund en person har, och därmed vilka 

normer och värderingar som formar en människas karaktär ur en särskild kultur 

(Nedd & Marsh, 2007). Sociala värderingar influerar vilken attityd en individ har 

gentemot de normer och värderingar som finns i samhället samt influerar individuellt 

beteende. En individs attityd baseras inte bara på värderingar, utan fungerar som ett 

fundament tillsammans med tro, kunskap och personlig karaktär (Dickson, 2010). Vi 

har lärt oss genom föräldrar, vänner och lärare att värderingar är det centrala i 

förhållande med andra som exempelvis respekt, lojalitet, ansvar och integritet 

(Hindley & Font, 2018). Då människor förändras över tid ändras individuella 

värderingar under olika stadier i livet. Men den riktiga förändringen i ens värderingar 

kan vara på grund av förändringar i kultur och framtida förhoppningar, och innebär 

att ett kulturskifte kan vara ett krav för att förändra en individs attityd till 

klimatförändringen (Hindley & Font, 2018). Det kan visa på att människors 

värderingar styrs av många faktorer, och kan vara väldigt olika beroende på ens 

ursprung och hur personen blivit påverkad under uppväxten och tidens gång. Det 

skulle även kunna visa på att turistens värderingar är föränderliga. Exempelvis en 

turists inställning och motivation att resa till LCT-destinationer skulle kunna ändras 

med tiden.

Turisters självförverkligande genom jakten på reseupplevelser och lärdom gör stor 

påverkan på miljön, då denna jakt leder till stora utsläpp av koldioxid (Dawson et al., 

2011; Hindley & Font, 2018). Friheten att resa är djupt förankrad hos många turister 

och att begränsa resandet anses vara oacceptabelt. Det till synes bästa sättet att 
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minska utsläppen på, är genom stora förändringar i samhällets sätt att resonera kring 

resande och klimatpåverkan (Becken, 2009). Denna frihet att resa tyder på att 

turisten inte ser sitt ansvar, då även turisten bör vara en del av samhället och behöver 

göra förändringar. Det kan tolkas som att turisten exkluderar sig själv från samhället 

och därav frånsäger sig ansvar för miljön. En människas värderingar bildar enligt 

Hindley och Font (2018) motiv för att nå ett bestämt mål, medan turistens 

självcentrerade värderingar resulterar i motiven att uppnå självförverkligande.

2.3.2 Medias påverkan

Grundläggande kunskap om klimatförändringen saknas bland många turister och 

riskerna med en snabbt ökande temperatur tas inte på allvar (Hindley & Font, 2014). 

Avsaknaden av både förståelse för problemet men även engagemanget för att göra 

någonting åt det, kan indikera på att bättre kommunikation för att förmedla dessa 

budskap till den stora massan behövs. Media är inte oproblematiskt som 

kommunikationsverktyg när det gäller att sprida offentlig information, och kan sällan 

tas på allvar. Media skapar en viss uppfattning om försvinnande destinationer såväl 

som etiska konsekvenser av LCT-resande (Whitmarsh, 2009). Däremot har det 

funnits tecken på att människor har blivit mer medvetna om klimatförändringen då 

media kommunicerar ut ett budskap som många efterföljer, exempelvis hur turister 

väljer att resa men även vardagliga saker som exempelvis hur bilen används (Cohen 

& Higham, 2010). Det skulle kunna bekräfta att media har en stor påverkan på 

turisten och tyder på att media kan styra människor genom budskap, exempelvis att 

turister köper resor utan att veta vilka konsekvenser deras handlande kan ge, men 

media skulle även kunna uppmuntra turister att välja klimatkompenserade resor.

En undersökning visade på att majoriteten av respondenterna ansåg att 

klimatförändring är något oundvikligt, och hade skett oavsett människans påverkan 

genom det moderna samhället. Däremot global uppvärmning ansågs vara mer styrd 

av människor och den påverkan vi gör på planeten. Således, en skillnad kunde 

identifieras mellan vad vi människor uppfattar som klimatförändring och global 

uppvärmning, samt vad som påverkar dem. Global uppvärmning ansågs vara av 

större hot än klimatförändring då detta styrs mer av människor, och något som 

massmedia målar upp som ett större hot (Whitmarsh, 2009).
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2.3.3 Turisters resebeteenden

Politiska bestämmelser skulle underlätta för en ökad medvetenhet inom hållbarhet, 

men även turistorganisationer har ett ansvar (Dawson et al., 2011; Hindley & Font, 

2018). Enligt Bunakov et al. (2018) är Stora barriärrevet i Australien en destination 

som attraherar miljoner med turister och där myndigheterna insett att koralltillväxten 

stegvis avtagit och slutligen dött ut. Trots att politikerna försöker väcka 

uppmärksamhet kring problemet saknas det ett räddningsprogram för korallerna i 

Australien (Bunakov et al., 2018). Politiska bestämmelser ser ut att hämma 

utvecklingen vid Stora barriärrevet och deras avsaknad av handlingskraft skulle 

kunna vara anledningen till att ett räddningsprogam saknas.

Istället för att uppmuntra kortsiktiga resor som resulterar i girighet och egoistiskt 

tänkande, bör turistorganisationer erbjuda flera hållbara reseprodukter i form av 

exempelvis resor och utflykter (Groulx et al., 2016; Hindley & Font, 2014). På så sätt 

kan ett förändrat resebeteende uppmuntras som fortfarande hjälper turisters bild av 

självförverkligande och sociala behov (Hindley & Font, 2018). Dock kan inte 

turisters resebeteende förväntas ändras drastiskt, trots budskap om vikten av ändrat 

resebeteende (Cohen & Higham, 2010).

Önskan att konsumera ömtåliga platser (och därmed även förstöra för djurarter) ser 

ut att väga tyngre än turisters engagemang att stödja en hållbar ekonomi och 

bevarande av ekologiska områden (Dawson et al., 2011). Turister har däremot en god 

förmåga att anpassa sitt beteende för att undvika påverkan på hotade destinationer 

(Hall et al., 2013). Det ser ut som att turister har en förmåga att anpassa sig för att 

förhindra påverkan på känsliga destinationer, men väljer ofta att bortse från ett sådant 

alternativ för att kunna uppleva dessa områden.

Genom att resa till försvinnande LCT-destinationer stöds den lokala befolkningen 

ekonomiskt och socialt, men i samband med sådana resor kan den ömtåliga platsen 

försvinna med en ökad hastighet då koldioxidutsläppen tilltar (Hindley & Font, 

2018). Således, sådana resor tyder på negativa konsekvenser ur ett ekologiskt 

perspektiv. Ur ett annat perspektiv kan enligt Hindley och Font (2018) ett 

undvikande av resande istället leda till stora negativa konsekvenser för en sådan 

destinations ekonomi och sociala situation. Det är möjligt att många människor bara 
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behöver någon form av guidning eller riktlinjer att följa för att göra rätt val för miljön 

(Hindley & Font, 2018). Vi kan tolka att turismen behövs för många destinationer för 

att fungera ekonomiskt och socialt, men att det behövs en balans mellan turism och 

destination, exempelvis hur integrerandet med lokalbefolkningen sker.

En etisk problematik inom LCT har uppkommit i och med att korttidsresor på senare 

tid haft en potentiell ökning. Denna aspekt av LCT har hittills varit relativt ogranskad 

(Groulx et al., 2016). Korttidsbesökare bidrar mindre ekonomiskt till 

lokalbefolkningen i förhållande till koldioxidutsläppen de medför när de reser till 

destinationerna (Dawson et al., 2011; Groulx et al., 2016). En ökning i detta sätt att 

resa skulle kunna leda till en obalans i den lokala turismekonomin då mer pengar går 

till redan inflytelserika och stora företag som till exempel flygbolag, medan den 

lokala ekonomin och småföretagen samtidigt får sämre inkomst. Resebyråer har ett 

stort ansvar i att övervaka och minska denna form av påverkan (Groulx et al., 2016). 

Ansvaret för att bibehålla en hållbar och etisk polarbjörnsturism vilar i händerna på 

resebyråer och politiker som sätter upp bestämmelser i denna sektor (Dawson et al., 

2011).

Det har i en undersökning på Nya Zeeländska turister visat sig att en del personer 

väljer att bortse från de miljöproblem de orsakar och väljer att resa ändå. Några 

personer visade sig vara helt omedvetna om resors konsekvenser på miljön, medan 

andra hade en uppfattning om problemen men valde att inte ändra deras resebeteende 

(Cohen & Higham, 2010). Som tidigare nämnts kan en koppling identifieras mellan 

hur turister bortser från problemen och hur de väljer att resa ändå.

Allmänhetens begränsade kännedom om klimatpåverkan har bidragit till att 

flygindustrin utnyttjat okunskapen för att öka antalet resor, och därmed kunna tjäna 

mer pengar (Cohen & Higham, 2010). Turister har på senaste tiden visat en ökande 

medvetenhet och oro som ett svar på flygbolags påverkan på miljön (Cohen & 

Higham, 2010).

Ett förslag om hur LCT kan hanteras är en etisk fråga, och hur en situation bör lösas 

kan vara olika från fall till fall. Exempelvis vid Churchill som är en destination för 

polarbjörnar har en grundläggande medvetenhet om problemet kunnat upprättas 

genom studier. Däremot saknas det en förståelse för hur turismen påverkar detta 

område långsiktigt, och om det kan finnas fördelar med en ökande turism (Dawson et 
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al., 2011). Det kan tyda på att trots uppenbara nackdelar kan det även finnas 

outforskade fördelar för en LCT-destination.

Som turismindustrin ser ut idag kommer den gamla teknologin av energikällor 

troligtvis att fortsättas användas, då en ny och förbättrad teknologi blir för dyr och tar 

tid att anpassa sig till. Den position som denna industri befinner sig i blir ifrågasatt ur 

ett etiskt perspektiv, då framtida energikällor för med sig så pass mycket osäkerhet 

om hur situationen kan och bör lösas. Därmed fördröjs försöken att göra någon form 

av åtgärd för att lösa den nuvarande situationen (Hall, Scott, Gössling, 2013). Vi 

tolkar det som en paradox där det ständigt arbetas med nya energilösningar, men där 

få verkar villiga att anpassa sig samt investera i den nya teknologin.

2.4 Marknadsföring av destinationer

Nedan har det beskrivits olika teorier om hur turistföretag marknadsför 

destinationer. Det har även getts en förklaring på hur ekoturism och LCT 

marknadsförs, samt vad effekterna av sådan marknadsföring skulle kunna leda till på 

hotade platser.

2.4.1 Marknadsföring av turism

Marknadsföring har valts som huvudkategori för att det skulle kunna påverka 

turistens val under en resa, och att LCT utnyttjas i marknadsföringssyfte. Det har 

varit intressant att undersöka marknadsföring eftersom det enligt Fennell (1999) är en 

stor del av turismen och kan påverka turistens resebeteende.

Marknadsföring inom turism skiljer sig ifrån marknadsföring av andra produkter. 

Skillnaden är att turistindustrin är en industri där tjänster och service tillhandahålls. 

Dessutom går de erbjudna tjänsterna inte att ta på, utan det sker i form av service. 

Således blir det svårt att veta vad turisten tycker om kvalitén på upplevelsen. En 

annan skillnad är att när du köper en resa är det du som resenär som åker iväg istället 

för att produkten kommer hem till dig. Slutligen, turister som beställer en resa deltar 

ofta i fler än en aktivitet eller använder flera olika faciliteter, och därför behöver 

företag samarbeta för att kunna paketera och erbjuda olika turismupplevelser på 

destinationen (Fennell, 1999). Page och Dowling (2002) bekräftar att 

marknadsföringen inom turismen skiljer sig mot den traditionella marknadsföringen 
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på så sätt att produkterna inom turism är ogripbara, och att det är svårt att göra någon 

formell utvärdering av upplevelsen. Marknadsföring av turismprodukter är starkt 

baserat på att företag har förståelse för att resemarknaden måste delas in i olika 

segment. Ett företag på en destination kan inte styra hela marknaden på 

destinationen, utan företagen skall fokusera på det som ska säljas, de behov samt 

förväntningar som finns på marknaden (Fennell, 1999). Detta visar på att 

turistföretag skall fokusera på det som verkligen skall säljas och att det som ska 

marknadsföras görs på rätt sätt.

Enligt Fennell (1999) är efterfrågan för marknadsföring en väsentlig del i relationen 

mellan turismprodukten och marknaden. Därför bör de som arbetar med 

turismmarknadsföring vara mer observanta i vad som marknadsförs. En anledning till 

detta är att turismpopulationen är föränderlig. Turismen har gjort ett skifte från den 

”gamla turisten” som var okritisk och styrd, till den ”nya turisten” som är mogen och

kritisk. Detta är en orsak till att marknadsföring för ekoturism har tagit form.

Turisterna har blivit mer kritiska och medvetna (Fennell, 1999).

Destinationsmarknadsföring (DMO) har idag blivit erkänt som en pelare i 

turistbranschen för framtida tillväxt på destinationer. Grunden till detta är att 

marknaden har blivit mer globaliserad och konkurrenskraftig (Pike & Page, 2013). 

Inom DMO finns det två typer av turister. Den ena är turister som har besökt 

destinationen tidigare och den andra gruppen är turister som besöker en destination 

för första gången (Pike, Murdy & Lings, 2011). Forskning som relateras till 

destinationsmarknadsföring menar att några aspekter som kan vara att beakta är 

exempelvis att det mesta av det som turisterna upplever sker främst på destinationen 

(Pike & Page, 2013). Detta kan tyda på att det är väsentligt att det som marknadsförs 

på destinationer stämmer överens med vad turisten faktiskt får uppleva. Vidare 

beskriver Pike och Page (2013) att destinationen i sig är en attraktionskraft som kan 

avgöra om turisterna väljer att besöka destinationen eller inte. Slutligen har DMO 

blivit ett av arbetssätten som destinationer väljer för att kunna tävla mot andra 

destinationer, och därför kan fler besökare attraheras till platsen som marknadsförs

(Pike & Page, 2013).

I dagens konkurrenskraftiga turistindustri har turisterna många olika destinationer 

som kan vara alternativ när de skall ut och resa. Genom att det blivit mer konkurrens 
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på marknaden har varumärket på destinationen successivt ökat under 1990-talet 

(Pike, Murdy & Lings, 2001). Det kan relateras till Pike och Page (2013) som menar 

att turistmarknaden blivit mer globaliserad och konkurrenskraftig.

2.4.2 Marknadsföring av ekoturism

De som arbetar med marknadsföring av ekoturism måste kunna förstå vad turisterna 

har för preferenser gällande naturbaserade upplevelser. Anledningen är att de ska

kunna utveckla en effektiv marknadsföringsstrategi eftersom att ekoturismen har 

särskilda krav för att marknadsföringen ska bli framgångsrik (Hausmann, Slotow, 

Fraser & Di Minin, 2016). För att kunna locka ekoturister till en plats är 

destinationen beroende av biologisk mångfald, kulturell historia och unika 

geografiska platser samtidigt som infrastrukturen skall vara tillgänglig för 

ekoturismens besökare (Page & Dowling, 2002).

Page och Dowling (2002) identifierade fyra tillvägagångssätt att marknadsföra 

ekoturismen. Det första var att identifiera egenskaperna hos den önskade 

målgruppen. Det andra var att finna ändamålsenlig reklam. Det tredje var att på ett 

försiktigt sätt utveckla reklammeddelanden. Det fjärde och sista var att utveckla en 

lista över e-postadresser för att hitta rätt målgrupp. För att kunna klassificera 

ekoturister bör man beakta den demografiska, psykografiska och geografiska 

principen. Om detta görs blir det lättare att nå ut till rätt målgrupp (Fennell, 1999).

I marknadsföring av ekoturismen behöver det finnas kännedom om vad turisterna vill 

uppleva. Ekoturister vill uppleva naturliga områden och miljöer, integrera med 

omgivningen, träffa människor som är likasinnade samt få lära sig om området de 

besöker (Fennell, 1999). Enligt Cater och Lowman (1994) råder det inga tvivel om 

att marknaden blir ”grönare” eller mer miljövänlig när det handlar om turisternas 

medvetenhet och önskan att kunna bidra med bättre hållbarhet inom turism.

2.4.3 Marknadsföring av LCT

Oron över försvinnande destinationer som Stora barriärrevet i Australien, snötäcket 

på Kilimanjaro och Antarktis har uppmanat en del resebyråer att rekommendera 

dessa destinationer till turister innan de försvinner (Lemelin et al., 2012).
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Många turister är enligt en undersökning helt omedvetna om innebörden av LCT, och 

när de fick höra om hur LCT utnyttjas i marknadsföringssyfte ansåg turisterna att det 

var oetiskt och fel (Lemelin et al., 2012). Dessutom, att använda en sådan beteckning 

som LCT skulle indikera på en medioker upplevelse för en potentiell besökare då 

platsen genomgår, eller är på väg att genomgå, en dramatisk försämring. De flesta 

turister i en undersökning visar att framtida marknadsföring av LCT som beteckning 

ej borde användas, då det skulle sälja in destinationen på ett negativt sätt och ej 

uppmuntra de långsiktiga målen för skyddade områden (Lemelin et al., 2012).

Enligt Baloglu och Mangaloglu (2001) och Dawson et al. (2011) fyller resebyråer 

och researrangörer viktiga funktioner och har en kritisk betydelse för marknadsföring 

av destinationer. Researrangörer influerar potentiella turister internationellt och 

många destinationer livnär sig på att researrangörerna inkluderar dem i deras 

marknadsföring (Baloglu & Mangaloglu, 2001). Att bli framgångsrik som 

researrangör kräver, enligt Lemelin et al. (2012), förståelse för vad kunderna vill ha 

och erbjuda dem det på ett övertygande sätt. Således har turisten stor makt att kunna 

påverka researrangörers framtida utveckling. Det kan tolkas som att när turisten har 

makten, kan det okontrollerande resandet till LCT-destinationer fortsätta så länge 

efterfrågan finns. Enligt Eagles (2014) och Lemieux (2017) kan promotande av 

Athabasca Glacier som en LCT-destination ge ökad inkomst till nationalparken, men 

även uppmuntra till vidare investerande från researrangörer. Trots att en investering 

bör ske försiktigt, kan en sådan marknad ge en inkomst stor nog att bevara platsen 

och därmed ge möjligheter för bredare mångfald. Ett liknande påstående delas av 

Bunakov et al. (2018), som ser möjligheter i den inkomst turistaktiviteter ger, där 

inkomsten kan ge fördelar för att återställa den naturliga balansen och därmed bevara 

platsen. Att marknadsföra LCT-destinationer bidrar till en ekonomisk vinning för 

destinationen som är hotad (Mwinuka, 2017).

Kritik har framförts inom både ekoturism och hållbar turism om antagandet att 

turister som reser till LCT-destinationer enbart är motiverade av moral, miljö och 

utbildning. Det finns fatalister och turister som vill se en destination innan det är för 

sent, vilka motiveras av den marknadsföringsstrategi resebyråer använder. Detta 

innebär användandet av begreppet LCT som lockbete, vilket går direkt emot de 

hållbara målen som resebyråer vill uppnå (Lemelin et al., 2012; Ryan, Hughes & 

Chirgwin, 2000).
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Turistindustrin har blivit beskylld för utnyttjandet av ursprungsbefolkningens 

kulturer, och där de har presenterats i säljande syfte för att generera så stor vinst som 

möjligt. Effekten blir att kulturer tenderar att bli anpassade och kommersialiserade. 

Termen LCT refererar till ett sätt att promota turism, och doomsday används av 

många researrangörer som ett kapitaliserat begrepp för att attrahera fler turister 

(Lemelin et al., 2012). Med tanke på att olika begrepp har använts för fenomenet 

LCT som exempelvis doomsday, har detta kunnat leda till att turister inte har 

kännedom om LCT. Ifall turister haft kunskap om fenomenet, hade 

lokalbefolkningen kanske inte låtit sig utnyttjas för vinstdrivande syften på samma 

sätt.
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3. Fallpresentation av Belize barriärrev

I detta kapitel har Belize beskrivits som land och destination. Det som har förklarats 

är landets huvudattraktioner för turister samt hur turismen påverkar resmålet.

I Centralamerika längs kusten ligger landet Belize. Belize är ett land som gränsar 

mot Mexico och Guatemala (Ashe, 2001), och landets yta är cirka 22 965 

kvadratkilometer (Pearce, 1984). Lokalbefolkningen har traditionellt livnärt sig på 

jordbruk, fiske och export av virke. Turismen i landet började utvecklas i mitten av 

1960-talet, och på 1970-talet var det färre än 30 000 turister som besökte landet 

(Pearce, 1984). Idag har landet blivit en alltmer populär turistdestination och en av 

huvudattraktionerna är att besöka Belize barriärrev. UNESCO har gett delar av revet 

en världsarvsstämpel (Ashe, 2001). Barriärrevet sträcker sig längs stora delar av 

kusten och är en av de främsta platserna i världen för marin ekoturism (Diedrich, 

2007).

I Belize finner turisterna attraktioner som exempelvis det näst största barriärrevet i 

världen (Pearce, 1984; Ashe, 2001), exotiskt djurliv samt arkeologiska lämningar 

från mayafolket (Pearce 1984). Det är en destination med en stor mångfald av natur 

och kulturella resurser, där turisterna som besöker landet är äventyrliga och lojala 

samt finner en attraktionskraft till miljöaktiviteter (Diedrich, 2010). 

Lokalbefolkningen drar nytta av den turismutveckling som sker i landet, men ingen 

större motivation finns för att bygga större resorter och än så länge är Belize inte 

drabbat av massturism (Diedrich, 2010). Destinationen är känd för att ha dykning i 

världsklass och att ekoturismen är något som landet arbetar med för att upprätthålla 

miljö och hållbarhet. Eftersom Belize är ett litet land underlättar det resandet på 

destinationen, och turisterna kan lättare uppleva det som de vill se (Ashe, 2001).

Turismen är ett av hoten mot barriärrevet i Belize, och det har medfört ett 

förebyggande arbete för att lyckas upprätthålla revet i ett gott skick i form av 

motivation och bevarande av resurser. Oplanerad turism kan ha negativa effekter på 

korallrevet som exempelvis erosion, föroreningar och direkt kontakt med turisterna. 

En planerad turism bör däremot ge ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar för 

värdsamhället. Ofta är fördelarna inte tillräckliga för att överväga de negativa 

effekterna. Ett av de bättre alternativen är att turisterna som besöker barriärrevet kan 
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främja lokal medvetenhet för att kunna bevara och upprätthålla barriärrevet, och att 

det därmed blir bevarat på ett sätt som gynnar både lokalbefolkningen och turisterna 

(Diedrich, 2007). Utifrån denna bakgrund anser vi att Belize barriärrev har varit ett 

lämpligt fall att prova våra kategorier på, då denna plats har exempelvis ekoturism, 

äventyrsturism och djurlivsturism som ofta återfinns på LCT-destinationer.

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har rekommenderat att ta bort Belize 

barriärrev från världsarvlistan av destinationer som är i riskzonen. IUCN baserar 

detta på att Belize regering tog ett beslut om att förbjuda all oljeborrning och arbete 

med gas till havs. De valde att införa detta förbud för att skydda området mot 

överutveckling. År 2009 var Belize barriärrev en destination som fanns med på 

risklistan på grund av en ohållbar turismutveckling (IUCN, 2018).

Bild: Karta Belize

(United States Central Intelligence Agency, 2004)
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4. Metod

I detta kapitel har det presenterats olika metoder som vi använt oss av under 

insamlandet av data. Vi har utfört strukturerade intervjuer och därmed har en 

kvalitativ datainsamling gjorts. En urvalsmetod som har tillämpats är 

snöbollseffekten. Slutligen har kritik getts för de metoder vi har använt, eftersom 

detta har kunnat påvisa eventuella felaktigheter i vår studie.

4.1 Studiens tillvägagångssätt

Deduktion och induktion är båda en del av forskningens tillvägagångssätt och bidrar 

till en bättre inblick i turismfenomen (Smith, 2017). Vi har valt att utföra en deduktiv 

studie i denna uppsats. En deduktiv studie innebär att det prövas diverse teorier på ett 

fält, där resultatet visar hur bra de stämmer överens med verkligheten. I uppsatsen 

tog vi hjälp av litteraturöversikten där vi fann relevanta teorier inom Last-Chance 

Tourism, hållbar turism, etik och moral, samt marknadsföring som prövades på 

Belize barriärrev. Detta gjordes för att finna kategorierna som är huvuddelar för vår 

forskningsfråga. Med andra ord har vi skrivit litteraturöversikten för att finna 

kategorierna, och som vi sedan har använt till vår metod som har varit insamling av 

data via intervjuer (Smith, 2017). Motsatsen till deduktion är induktion, vilket 

innebär att studien börjas på fältet genom att samla in data, vilket sedan prövas 

genom teori för att finna ett samband (Chalmers, 2000).

4.2 Forskningsansats

Vi har utgått från interpretism som paradigm, där det inte existerar en enskild 

sanning eller verklighet. Därför tolkas verkligheten så att vi ska kunna upptäcka 

underliggande meningar till varför något ser ut som det gör eller varför något sker. 

Det blir viktigt att ställa frågor om hur andra människor skapar mening kring en 

händelse, som att till exempel försöka förstå hur en individ värderar en resa. Det är 

även viktigt att förstå hur samhället konstruerar delade meningar av ett fenomen, som 

till exempel hur olika grupper uppfattar turism och varför de olika grupperna tolkar 

det på olika sätt (Smith, 2017; Salma Patel, 2015). Vårt fenomen Last-Chance 

Tourism är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt av grupper och individer, och
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därför anser vi att interpretism har varit ett lämpligt perspektiv att utgå ifrån för vår 

uppsatsfråga.

4.3 Forskningsmetod

Inom forskningen används det främst två tillvägagångssätt för insamling av data. 

Dessa är kvalitativa och kvantitativa. Kvantitativ data syftar på egenskaper i form av 

mängd, storlek och antal. Dessa egenskaper är något som objektet har oberoende av 

vår uppfattning om dem (Åsberg, 2001). Den andra datainsamlingen är kvalitativ, 

vilket innebär om hur något karaktäriseras och bygger på systematiserad kunskap och 

hur det leder vidare till hur man gestaltar beskaffenhet i ett fenomen. Med andra ord 

det är fenomenet som vi vill ha kunskap om (Åsberg, 2001). Därmed uttrycker 

Åsberg (2001) att kvantitativ data har antal och mängd som huvudsyfte. Kvalitativ 

data är i form av ord och det är fenomenet i sig som är viktigt. I och med att det är 

fenomenet som är det primära kan det hjälpa till att generera ny kunskap. Valet blev 

en kvalitativ datainsamling för vår uppsats i form av intervjuer, då LCT är ett område 

där vi föredrog att finna mer ingående detaljer. Således, kvalitativ data har i denna 

uppsats hjälpt oss att pröva våra teorier på Belize barriärrev som fall för att skapa 

någon form av ny kunskap kring fenomenet.

4.4 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska principer är något som har funnits med i forskningen sedan 1990 

(Vetenskapsrådet, 2002). Syftet med principerna är att ge normer i förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare, ifall det skulle bli en konflikt mellan

dessa. Det finns fyra huvudkrav som forskare skall förhålla sig till och dessa fyra är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).

Informationskravet är att forskaren ska informera de som är berörda i den aktuella 

forskningen, och vi har informerat våra informanter om vilken forskning vi gjort.

Utifrån informationskravet har det varit frivilligt för våra informanter att delta, och 

de har haft möjligheten att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet är att 

informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Våra 

informanter har själva fått välja om de velat delta i studien och det har varit frivilligt. 

Konfidentialitetskravet är att personuppgifter från de berörda personerna ska bevaras 
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på ett säkert sätt så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Våra informanter 

har vi låtit vara anonyma och vi har varken bett om ålder, namn eller nationalitet. 

Nyttjandekravet är att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får 

användas för ändamål inom forskning. Till exempel får uppgifterna inte användas för 

att tjäna pengar eller skriva om våra informanter i andra rapporter som inte är 

forskning eller för kommersiellt bruk. Våra informanters svar kommer enbart att 

användas inom forskning (Vetenskapsrådet, 2002).

4.5 Fallstudie

I ett forskningsarbete skall det finnas en undersökningsdesign, och exempel på 

undersökningsdesigner är tvärsnittsdesign, experimentelldesign, fallstudiedesign och 

longitudinelldesign (Bryman & Bell, 2017). I vår studie har det använts en 

fallstudiedesign. Enligt Ejvegård (2009) är en fallstudie användbar i de flesta 

vetenskapliga undersökningar eftersom det ger en alternativ väg som kan kopplas 

samman med andra metoder. En fallstudie fokuserar på en förekomst av ett särskilt 

fenomen för att kunna göra en djupgående redogörelse, som exempelvis händelser, 

förhållanden, erfarenheter och processer som kan förekomma i det specifika fallet 

(Denscombe, 2017). Vi ansåg att en fallstudie var ett tillvägagångssätt som skulle 

användas i vår studie utifrån Denscombes (2017) teorier om att fallstudier förknippas 

till småskaliga projekt och till kvalitativa metoder snarare än kvantitativa. Den 

grundläggande formen för en fallstudie är att det blir mer detaljerat och ingående,

eftersom det finns ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2017). Ett specifikt fall kan 

exempelvis vara en organisation, en plats eller en händelse (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2017).

4.6 Intervjuer

Intervjuer är ett exempel på en metod som är möjlig vid genomförandet av en 

undersökning. En metod är med andra ord vilka tillvägagångssätt som har använts för 

att samla data (Åsberg, 2001). I vårt fall har det använts intervjuer med utvalda 

personer som har någon form av koppling och kunskap kring barriärrevet i Belize. 

När intervjuerna genomfördes var det i form av strukturerade intervjuer. En 

strukturerad intervju är en intervju där frågorna har uppkommit ur 

litteraturöversikten och våra kategorier, där vi hade sammanställt diverse frågor som 
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ansågs vara relevanta utifrån vår forskningsfråga och våra teorier. Sådana typer av 

frågor är crux questions. Crux questions är frågor som behövdes ställas för att kunna 

få svar om det som det forskas om (Smith, 2017). Vi har haft totalt nio informanter 

som vi har intervjuat. Våra informanter svarade på 12 frågor som hade uppkommit 

från vår litteraturöversikt, som vi sedan har kunnat koppla till teorier från våra 

kategorier. Intervjuerna skickades via e-post till våra informanter antingen på 

svenska eller engelska beroende på deras modersmål.

4.7 Studiens pålitlighet

Validitet och reliabilitet är två av forskningens viktigaste kriterier. Validitet handlar 

om en bedömning av de slutsatser som genererats från en undersökning, det vill säga 

om slutsatserna hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2017). Ejvegård (2009) 

menar att validitet avser att forskare verkligen mäter det som avses skall mätas. Det 

ska även finnas tydliga mätmetoder och kriterier för sin undersökning, och om detta 

finns kommer problem att kunna undvikas (Ejvegård, 2009). Reliabilitet 

(tillförlitlighet) handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle bli 

densamma om den genomförs på nytt (Bryman & Bell, 2017). I ett forskningsarbete 

är en god reliabilitet nödvändigt men ger inte tillräckliga förutsättningar för en god 

validitet. Således kan en studie ha en hög reliabilitet men samtidigt sakna validitet 

(Ejvegård, 2009). Vår studie har använt sig av nio intervjuer, och skulle ett större 

antal intervjuer gjorts hade det kunnat påverkat både vår validitet och reliabilitet. 

Dessutom kan vår validitet ha påverkats i och med att det utfördes strukturerade 

intervjuer via e-post och inga följdfrågor ställdes till informanterna.

Nackdelar med intervjuer kan vara validiteten i data, eftersom den data som samlas 

in från intervjuer baseras på människors ord istället för handlingar. Handling och 

uttryck stämmer inte alltid överens då det människor säger att dom gör inte 

nödvändigtvis behöver spegla verkligheten (Denscombe, 2017). Då vi har använt oss 

av intervjuer skulle vår validitet ha kunnat påverkats av att våra intervjuade inte alltid 

sa sanningen.

Vi anser att det är viktigt att vara kritisk mot resultatet i en studie, eftersom vi i vårt 

fall inte visste om våra intervjupersoner hade gett tillförlitliga svar. Dessutom är det 

viktigt att vara kritisk mot sina källor, då vi inte alltid kunde lita på vad en specifik 
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källa sa, utan har försökt hitta flera forskare som påvisade liknande resultat eller 

teorier. Vi har försökt att använda vetenskapliga artiklar i största möjliga mån istället 

för internetkällor, eftersom detta kunde höja reliabiliteten på vår studie och därmed 

även validiteten.

Tyvärr uppstod det ett missförstånd hos några av våra informanter som uppfattade ett 

par frågor fel. I en fråga hade vi använt oss av ordet “attityd”, vilket en av våra 

informanter tolkade som något negativt laddat men det var aldrig vår avsikt. En 

annan informant ansåg att tre av våra frågor var märkligt ställda. Detta missförstånd 

gav oss en lägre reliabilitet och validitet än önskat på vår studie eftersom svaren på 

dessa frågor inte stämde in på vad vi ville undersöka.

4.8 Urval

Den första urvalsmetoden som använts är bekvämlighetsurval, som baseras på det 

faktum att vi har haft tillgång till personer att intervjua, då ämnet som behandlas kan 

göra det utmanande att samla intervjupersoner till (Smith, 2017).

Den andra urvalsmetoden vi använt är snöbollseffekten, som är en praktisk metod när 

det finns svårigheter att få åtkomst till ett fält och därmed empirisk data (Smith 

2017). Metoden startar med att forskarens enkät eller intervju skickas ut till en 

lämplig kandidat utifrån ämnet som ska behandlas. Därefter frågar du om denna 

person har någon annan som enkäten eller intervjun kan skickas till (Smith, 2017). 

Denna metod är inte ett representativt urval, men hjälper en att komma i kontakt med 

människor som annars hade varit svårtillgängliga. Metoden fungerar dock bra för ett 

mindre antal respondenter, 25 eller färre (Smith, 2017). Snöbollseffekten har varit till 

stor hjälp för vår uppsats eftersom det har varit svårt att finna personer som specifikt 

besökt Belize barriärrev.

Tillvägagångssättet har varit att vi sökt efter turistföretag i Belize på internet, 

framförallt företag som arbetar med dykning eller snorkling. Sedan har vi skickat e-

post till dessa företag för att fråga om vi skulle kunna få tillgång till deras gäster som 

då var vid Belize barriärrev och turistade. Företagen har i sin tur vidarebefordrat vår 

begäran till sina gäster, som i sin tur kontaktat oss om det varit intressant att ställa 

upp på intervju. Personerna som ville delta skickade vi våra intervjufrågor till som 

slutligen resulterade i att vi fick tillbaka svaren på intervjuerna via e-post. Kriterierna 
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vi haft för våra informanter är att personerna som valts ut för intervjuer besöker eller 

ska ha besökt barriärrevet i Belize, och syftet för besöket ska ha varit att turista.

4.9 Deduktiv tematisk analys

Ett vanligt sätt att behandla en kvalitativ dataanalys är med hjälp av tematisk analys 

(Bryman & Bell, 2017). En deduktiv tematisk analys är teoristyrd (Langemar, 2008). 

Det innebär att det i förväg har bestämts specifika teman innan analys av 

intervjumaterialet. Det vill säga, befintliga teorier är det teman grundar sig på 

(Denscombe, 2017). Vi har valt i denna studie att använda oss av en deduktiv 

tematisk analys då vi ansåg det lämpligt att analysera våra intervjusvar med hjälp av 

att identifiera gemensamma teman i litteraturen. På så sätt kunde vi relatera vår 

insamlade data till våra teorier och därmed finna samband och pröva nuvarande 

teorier.

4.10 Kritik mot studien

I uppsatsen finns vissa brister, som exempelvis är att intervjun är på två olika språk, 

svenska och engelska, vilket kan ha lett till att intervjufrågorna tolkats på olika sätt 

vilket kan ha påverkat svaren. Något annat som kunnat tas i anspråk är om 

informanterna befunnit sig på platsen när de besvarat intervjufrågorna, eller om de 

åkt hem vilket även det kan ha påverkat svaren. Att uppleva platsen för stunden 

medan de svarade skulle kunnat ge andra nyanser och mer specifika detaljer än om 

de varit hemma. Därför valde vi att ha med frågan: Avslutningsvis, befinner du dig 

vid Belize barriärrev just nu eller är du någon annanstans? Åtta av nio visade sig ha 

åkt hem när de svarade på frågorna, vilket tyder på att svaren kunnat bli annorlunda 

om de befann sig på platsen och därmed har det sänkt validiteten i vår studie.

Vår intervju skickades ut via e-post istället för att ha det muntligt då vårt fall som har 

prövats varit väldigt specifikt (barriärrevet i Belize), samt att vårt ämne LCT skulle 

kunna ha uppfattats som känsligt. En annan aspekt är att flera av informanterna 

uttryckt missnöje över att ha intervju via Skype, och därav har vi känt att vi ville ha 

intervju via e-post för att inte förlora vår tillgång till empiri. Vi har inte velat blanda 

muntliga intervjuer och intervjuer via e-post då det kunnat påverka hur vi fått svar. 

När vi skickat ut intervjun skulle vi möjligtvis kunnat ha varit mer noggranna över 

vilka kriterier som bör ha efterföljts, exempelvis en åldersgräns för att kunna få 
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tillförlitliga svar. Eftersom vi har utfört intervjuer via e-post har vi inte kunnat se 

våra informanters kroppsspråk och reaktioner när frågorna har besvarats, vilket kan 

ses som en brist i vår studie då kroppsspråk kan säga hur personen finner sig i 

situationen. 

Accessen till vår studie har varit svårtillgänglig, och anledningen skulle kunna vara 

för att det är en känsligt tema eller för att vi inte besökt platsen. Vi har fått rätta oss 

efter de intervjuer vi haft tillgång till. I vår intervju hade några informanter antingen 

missuppfattat våra frågor eller inte läst frågan fullt ut vilket räknas som bortfall. 

Dessutom har vi endast tagit med svar som ansågs vara relevanta, och dessa bortfall 

har sänkt reliabiliteten och validiteten för vår studie. 

En annan svaghet kan ha varit att informanternas svar hade kunnat vara vinklade, och 

att de anpassat svaren utefter vad de tror vi velat höra. Metoden har möjligtvis inte 

varit optimal för att besvara syftet, då vi haft strukturerade intervjuer via e-post som 

inte gett oss möjligheten att ge följdfrågor.
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5. Resultat & Analys

Utifrån litteraturen har vi identifierat ett antal teman som relateras till hur 

resebeteenden leder till att en destination blir hotad. Dessa är LCT, hållbar turism, 

etik och moral, samt marknadsföring. Genom att sammanställa teori och empiri har 

vi kommit fram till flera resultat.

5.1 Last-Chance Tourism

Nedan har empiri och teori jämförts för att kunna se hur resebeetende skulle kunna 

påverka en hotad destination. Dessa teman var: kännedom om LCT, val av aktiviteter 

samt turistens uppfattning om Belize barriärrev är en LCT-destination.

5.1.1 Informanternas kännedom om LCT

Eftersom vår forskningsfråga var: ”Hur kan turistens resebeteende leda till att en 

destination blir hotad? - En fallstudie av Belize barriärrev”, ville vi veta vad våra 

informanter visste om fenomenet LCT, eftersom ett resebeteende kan förändras 

beroende på vilken destination som resenären besöker (Hall et al., 2013). Därför 

kände vi ett behov av att ta reda på vad våra informanter kände till om fenomenet 

LCT. Vi observerade att endast en av våra nio informanter visste vad begreppet LCT 

var för något, vilket stämmer överens med vad Eijgelaar et al. (2010) samt Lemelin 

et al. (2012) nämner om att LCT är ett fenomen som människor överlag inte har 

någon vetskap om, eller att turisterna saknar kännedom om att platserna de besöker 

är hotade områden. Några av informanterna kollade upp begreppet efter att frågan 

var ställd för att få kännedom om fenomenet. Den informanten som kände till 

fenomenet ansåg att LCT var bra för att höja medvetenheten, men kunde också även 

ses som en risk för ett ökande antal turister som vill besöka platsen. Det kan relateras 

till hur Lemieux (2017) beskriver LCT som något turister blir mer nyfikna på desto 

mer kännedom de har om fenomenet, och därmed kan leda till ett ökande antal 

turister till hotade områden. 
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5.1.2 Informanternas val av aktiviteter i Belize barriärrev

Vår första intervjufråga var: Berätta om din senaste upplevelse till Belize barriärrev 

och vilka aktiviteter gjorde du? Frågan ansåg vi vara relevant då aktiviteter på LCT-

destinationer ofta kopplas ihop med djurlivsturism, ekoturism och äventyrsturism, 

vilka alla är baserade på naturbaserad turism (Line & Costen, 2014). Alla våra 

informanter hade dykning och snorkling som aktivitet, vilket går att relatera till 

naturbaserad turism som LCT är en del av. Det vill säga, alla våra informanter 

ägnade sig åt aktiviteter som görs på LCT-destinationer, exempelvis vid Stora 

barriärrevet i Australien. Därmed finner alla som intervjuats en attraktionskraft i att 

uppleva det unika barriärrevet i Belize, men gör det för nöjes skull och utan ett 

explicit syfte för att bidra till en mer hållbar miljö. En av våra informanter var på 

plats för att filma djurliv medan en annan var där och besökte mayaruiner, och detta 

går att relatera till aktiviteter för LCT och ekoturism. I kontrast till naturbaserad 

turism var en intervjuad turist på kryssningsturism, vilket enligt Eijgelaar et al. 

(2010) orsakar väldigt höga utsläpp av koldioxid och därmed inte bidrar till 

hållbarheten för en LCT-destination.

Då äventyrsturism ofta finns som aktivitet på LCT-destinationer (Line & Costen, 

2014), kunde vår femte fråga relateras till detta och löd: Vad är anledningen till att 

du valde Belize barriärrev som resmål? Vad lockade speciellt? Genom att få reda på 

vad som lockade speciellt kunde vi få reda på våra informanters huvudaktivitet vid 

Belize barriärrev. Majoriteten visade sig ha snorkling eller dykning som speciellt 

intresse vilket kan relateras till äventyrsturism. Vi kan se en koppling till andra LCT-

destinationer där Piggott-McKellar och McNamara (2016) beskriver Stora 

barriärrevet i Australien som en plats med en sjunkande hälsa. Vi ser att liknande 

aktiviteter skulle kunna finnas på både Stora barriärrevet i Australien och Belize 

barriärrev. Då Belize barriärrev inte är en LCT-destination idag (Diedrich, 2007), 

skulle risken att kunna bli det öka utifrån turisternas aktiviteter på platserna. 

Resebeteendet hos resenärer skulle kunna vara olika beroende på vilken destination 

som besöks och vilka oskrivna regler som efterföljs på platsen. Detta skulle kunna 

tolkas att två barriärrev har varierande skick och det skulle kunna bero på hur turisten 

beter sig på destinationen.
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5.1.3 Uppfattas Belize barriärrev som en hotad destination?

Intervjuns tionde fråga löd: Anser du Belize barriärrev vara en hotad plats? Varför 

eller varför inte? Syftet med frågan är att både Australiens och Belizes barriärrev 

enligt Diedrich (2007) samt Piggott-McKellar och McNamara (2016) är en liknande 

destination. Enligt Diedrich (2007) är Belize barriärrev en av världens främsta platser 

för marin ekoturism, medan Stora barriärrevet i Australien enligt Smith Marash 

(2019) och Lemelin et al. (2010) är en typisk LCT-destination. Majoriteten av 

personerna ansåg att barriärrevet var hotat, och det som nämndes var att revet 

hotades dels från kommersiellt fiske, men även från turismutvecklingen. Dessutom 

ansåg en person att klimatförändringen påverkade revet negativt. Vidare ansåg två 

informanter att det fanns försök till att stoppa den negativa utvecklingen. En 

informant skrev följande citat om situationen:

“The far-sightedness of Belize’s decisive action to protect one of the planet’s 

finest coral reefs is an inspiration for the World Heritage Convention and a 

great boost for global conservation,” vilket tagits från (IUCN, 2018, s.1).

Dessutom ansåg samma person att Belize var det första landet att bannlysa offshore

oljeborrning, och att revets skador aktivt repareras.

5.2 Hållbar turism

Nedan har empiri och teori jämförts för att kunna se hur resebeetende skulle kunna 

påverka en hotad destination. Dessa teman var: turismens påverkan, ansvar gentemot 

lokalbefolkningen, lokalbefolkningens inställning till turister samt val av logi.

5.2.1 Informanternas syn på turismens påverkan

Här presenteras svaren från vår intervjus nionde fråga vilket var: Hur tror du turism 

påverkar Belize barriärrev som destination? Frågan ställdes då vi ville veta om 

turisterna har i åtanke om hur turism påverkar destinationer och i detta fallet Belize 

barriärrev, samt om det är i positiv eller negativ bemärkelse. Eftersom miljön på en 

destination kan vara en stor dragningskraft för turister (Lim & McAleer, 2005), kan 

detta relateras till hur en av informanterna beskrev att turism inte påverkar 

barriärrevet negativt. Den lokala regeringen har enligt IUCN (2018) upprätthållit 
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restriktioner och regler för att skydda barriärrevet och marinlivet, och skulle därför 

kunna leda till att turister som besöker revet vet vilka förhållningssätt de måste 

uppvisa vid revet. En av informanterna svarade att turism kan bli ett problem, om det 

inte redan är det. Personen ansåg sig även ha observerat avsaknad av nattliga båtturer 

som annars skulle kunna skada revet. En annan informant menade att 

lokalbefolkningen försöker göra allt för att skydda platsen då de vet vikten av 

barriärrevet som en turistdestination, och kan vara en av de viktigaste 

inkomstkällorna för Belize. En informant menar att det var länge sedan denne var på 

plats, men att turism som inkomstkälla är bra mycket bättre än den exploatering av 

olja som annars sker på dessa platser, och att turismen förhoppningsvis hanteras på 

ett hållbart sätt. Vidare finner en informant att det inte finns några större hot, medan 

en annan finner kryssningsfartyg med snorklare vara ett stort hot mot revets hälsa 

men däremot inte dykare, då de är färre i antal.

5.2.2 Informanternas ansvar gentemot lokalbefolkningen

Vår tredje fråga behandlade turistens ansvar medan de är ute och reser, och frågan 

löd: När du reser till en destination, vilket ansvar känner du gentemot miljön och 

lokalbefolkningen? Kan du ge ett exempel på hur du tar ansvar? Vi ställde frågan för 

att ta reda på turistens resebeteende och hur det påverkar destinationens ekologiska 

och sociala miljö. Alla våra informanter visade sig känna ett ansvar för att inte skada 

den naturliga miljön på destinationen. Det som informanterna gjorde var att inte 

skräpa ner men plockade även upp synligt skräp. Dessutom ville de påverka den 

naturliga miljön i minsta mån och var uppmärksamma på hur deras resebeteende kan 

komma att skada destinationen, exempelvis hur de försöker undvika skador på rev 

och koraller vid dykning eller snorkling. Detta kan relateras till Newsome, Moore 

och Dowling (2013) som menar att det blivit fler resenärer som besöker destinationer 

med naturliga miljöer, och därför är det viktigt att turisterna inte skall förorsaka mer 

problem som skulle kunna leda till negativa konsekvenser för miljön. Det ansvar för 

miljön våra informanter visade sig ta skulle kunna relateras till det citat som Lemelin 

et al. (2010) använder:

”Zoos will eventually, according to Hume (2009), be the only places where

creatures like polar bears can survive, ‘sadly as a collection of “exhibits” for 

our viewing pleasure” (Lemelin et al., 2010, s.478)
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Vi tolkar det som att en förändring av en turists resebeteende måste till för att rädda 

hotade platser, växter och djur. Genom våra informanters medvetenhet och 

handlingskraft behöver inte Belize barriärrev nödvändigtvis bli den sista 

destinationen där specifika djurarter och växter finns att skåda.

Sju av nio intervjuade menade på att stödja lokalbefolkningen genom att köpa lokala 

produkter och aktiviteter, och ansåg att ett sådant beteende och ansvar var väldigt 

viktigt att ta hänsyn till. Ett sådant beteende kan relateras till hur Fennell (1999) 

beskriver att turismen påverkar lokalbefolkningen och deras livsstil, men även till 

vad Hall (2009) menar hur turistaktiviteter kan höja eller minska livskvaliteten för 

lokalbefolkningen. Mathieson och Wall (1982) samt Page och Hall (2003) beskriver 

interaktionen mellan gäst och värd som viktig, vilket våra informanter bidrog till 

genom att köpa lokala produkter som exempelvis smycken, eller bo på airbnb som 

stödjer den lokala ekonomin. Mowforth och Munt (2016) beskriver social hållbarhet 

som något ett samhälle måste ha för att fungera och inte bidra till en disharmonisk 

stämning. Våra informanters resebeteende bidrar till den sociala hållbarheten och kan 

motverka att det blir en disharmonisk stämning på destinationen.

5.2.3 Lokalbefolkningens inställning till turister

Vår sjunde fråga till våra informanter var: Hur uppfattade du lokalbefolkningens 

attityd gentemot turister och dig själv i Belize? Anledningen till att frågan ställdes 

var för att kunna se hur våra informanter uppfattade lokalbefolkningens inställning 

mot turister och turism på destinationen. Majoriteten av våra informanter upplevde 

att lokalbefolkningen var trevliga mot dem, och detta går att relatera till Mathieson 

och Wall (1982) samt Page och Hall (2003) som menar att relationen mellan turist 

och värd beror på hur mötet och upplevelsen blir mellan dessa två. Dessutom kan 

våra informanters svar kopplas till Mathieson och Walls (1982) teori om hur turistens 

attityd påverkar lokalbefolkningens inställning till turismen. Det skulle även kunna 

leda in på det Fennell (1999) menar hur lokalbefolkningen kan känna irritation mot 

turister beroende på turisternas beteende på destinationen. Tre av informanterna 

upplevde att turismföretagen i Belize var beroende av turism, vilket kan relateras till 

Mathieson och Walls (1982) samt Page och Connells (2014) teori om hur turismen 

kan ge upphov till ekonomiska fördelar och nackdelar, där ett beroende av turism blir 

en negativ konsekvens för en destination.
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5.2.4 Informanternas val av logi

Här presenteras svaren från vår intervjus andra fråga vilket var: Vilken typ av logi 

hade du under din vistelse? Beskriv din upplevelse kring boendet. Frågan ställdes då 

en av de fem fördelarna med alternativ turism, som även innefattar ekoturism, enligt 

Fennell (1999) var att lokalbefolkning som hyr ut logi ska kunna få intäkter som 

stannar kvar på destinationen. Vi hade den här frågan för att se om våra informanter 

valde att bidra till ekoturismen. Våra informanter svarade att de stannade på airbnb, 

resort, hotell, husbil, kryssningsbåt, tält, hostel samt eget hus. Utifrån våra 

informanters svar har vi kunnat observera att deras val av boende har varit väldigt 

blandat, där vi kan se potentiellt fyra boenden (airbnb, husbil, tält samt eget hus) som 

går att relatera till hur login bör vara enligt ekoturismens fördelar. Alla våra 

informanter hade genomgående svarat kortfattat på frågan, vilket innebar att de inte 

fått med beskrivandet av upplevelsen vilket vi efterfrågade. Således har vår fråga 

delvis missuppfattats vilket påverkat reliabiliteten. En bättre beskrivning från 

informanterna hade kunnat ge oss mer pålitlig information om boendet och om deras 

inställning till ekoturism.

5.3 Etik och moral

Nedan har empiri och teori jämförts för att kunna se hur resebeetende skulle kunna 

påverka en hotad destination. Dessa teman var: relationen med lokalbefolkningen 

och resevärderingar.

5.3.1 Informanternas relation med lokalbefolkningen

Fråga sex i intervjun var: Beskriv din relation och attityd gentemot lokalbefolkningen 

under din vistelse i Belize. Denna fråga var relevant då vi ville ha reda på hur våra 

informanter tänkte kring relationer med lokalbefolkningen. Mowforth och Munt 

(2016) beskriver att turismen kan skapa större gap mellan besökaren och 

lokalbefolkningen, och därav ville vi se om det fanns några gap mellan informant 

och lokalbefolkning. Majoriteten av informanterna uppfattade deras relation med 

lokalbefolkningen som vänlig, medan två av de intervjuade dessutom ansåg sig ha 

fått en nära relation med dem. Det fanns däremot en informant som blev rånad, men 

trots det ansåg hon att hennes inställning till lokalbefolkningen ändå var positiv. 
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Detta stärker Dicksons (2010) argument om att en persons attityd inte enbart baseras 

på värderingar, utan även hur tro, kunskap och personlig karaktär spelar in, genom 

att då informanten vart rånad förändrades inte hennes beteende mot resterande 

befolkning. Det skulle kunna tyda på att hennes personliga karaktär och tro inte låter 

sig påverkas av enskilda händelser, och vetskapen om att majoriteten av människorna 

i Belize är bra människor bidrar till en positiv helhetsbild trots en enskild och 

traumatisk upplevelse.

Som Mowforth och Munt (2016) beskriver om hur gapen kan öka av turismen, går 

det utifrån informanternas respons på frågan att de ville förhindra ett större gap 

mellan turist och lokalbefolkning. Informanternas positiva attityd mot lokalborna kan 

relateras till vad Hindley och Font (2018) menar om hur en individs personliga 

värderingar speglar valen de gör utifrån sociala normer. Det vill säga, sociala normer 

kan ha format informanternas beteende mot andra människor och uppfattning om 

dem.

5.3.2 Informanternas resevärderingar

Intervjufråga fyra var: Vad värderar du högst respektive lägst när du ska resa? 

Frågan ställdes för att få reda på vad informanterna ansåg var minst respektive mest 

viktigt när de ska ut och resa, då vi ville ta reda på deras resebeteende. Sex av nio 

informanter värderar kulturen och lokalbefolkning mest, vilket kan relateras till 

Hindley och Fonts (2018) teori om att berättiga resande till en plats för att stödja 

lokalbefolkningen, trots negativa konsekvenser för miljön i form av ökade 

koldioxidutsläpp. Vi tolkar därför att våra informanter värderade lokalbefolkningen 

högst och interagerandet med dem, men skulle ändå kunna leda till ett påskyndande 

av miljöförstöring. Cohen och Higham (2010) beskriver hur Nya Zeeländska turister 

är omedvetna om resors konsekvenser på miljön, men även hur vissa hade en 

uppfattning om problemen men väljer att resa i vilket fall. Våra informanter skulle 

kunna vara omedvetna om att deras vilja om att få integrera med lokalbefolkningen 

kan leda till negativa konsekvenser för miljön. Dessutom kan informanteras val att 

resa för att umgås med lokalbefolkningen utgå från deras sociala normer, som enligt 

Hindley och Font (2018) speglar vad ett normalt beteende i samhället är utifrån 

kulturell bakgrund exempelvis. Informanterna kan därmed ha värderingar som enligt 
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dem är socialt accepterat och normala, och känner inte att de gör något fel när de 

reser.

5.4 Marknadsföring

Nedan har empiri och teori jämförts för att kunna se hur resebeetende skulle kunna 

påverka en hotad destination. Detta tema var marknadsföring av Belize barriärrev.

5.4.1 Marknadsföring av Belize

Fråga åtta i vår intervju löd: Hur uppfattade du att turismföretagen marknadsförde 

Belize barriärrev under din vistelse? Denna fråga ställdes då svaren kunde hjälpa oss 

att förstå hur Belize barriärrev marknadsförde sig och om det gjorts på ett etiskt sätt. 

Vi kunde observera att tre av nio informanter ansåg att turistföretagen inte 

marknadsförde sig fullt ut och att en del av potentialen inte utnyttjades, vilket kan 

relateras till vad Fennell (1999) beskriver att marknadsförare inom turism måste veta 

hur och vad som skall marknadsföras. Turisterna har blivit mer kritiska och 

medvetna kring sitt resande, vilket leder in på marknadsföring av ekoturism där Cater 

och Lowman (1994) menar att det finns en önskan av att bidra till en bättre hållbarhet 

inom turism. En informant visade sig vara kritisk att dyka vid platsen The Blue Hole 

och sa såhär:

“It seemed to me that most the tourist marketing was directed towards the 

Blue Hole. A dive instructor in Colorado I spoke with was against diving the 

Blue Hole due to the over popularity of the site. My local boat captain and 

dive guide both agreed that the Blue Hole is overcrowded.“

(Informant 4)

Det skulle kunna indikera på hur denna informant och även andra var intresserade av 

att göra ett aktivt val och undvika att dyka vid The Blue Hole, och därmed försökte 

bidra till en bättre hållbarhet inom turism utifrån Cater och Lowmans (1994) teori.

Informanternas svar om hur marknadsföringen var begränsad för Belize Barriärrev 

kan även ha ett samband med vad Lemelin et al. (2012) menar hur LCT utnyttjas i 

marknadsföringssyfte, och hur detta motverkar de långsiktiga målen för hotade 

destinationer. Det vill säga, turistföretagen vid Belize barriärrev marknadsför inte 
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aktiviteter till sin fulla potential, och skulle kunna indikera på att människorna som 

arbetar på destinationen försöker skydda platsen. Vidare kan den begränsade 

marknadsföringen relateras till vad Pike och Page (2013) beskriver om det arbetssätt 

som DMO arbetar efter, där marknadsföring skapar konkurrens mellan destinationer 

och blir ett sätt att locka fler turister. Våra informanter upplevde att företagen inte 

marknadsförde destinationen fullt ut, och därmed tolkar vi att företagen som 

marknadsför Belize barriärrev inte arbetar enligt DMOs konkurrerande 

marknadsföringsprincip.

Vi observerade att våra informanter ansåg att turistbyråer och dykföretag var de som 

främst marknadsförde aktiviteter vid Belize barriärrev. En av de intervjuade verkade 

ha missuppfattat frågan och svarade:

“It was a prominent option for tourists but so were zoos and other historical 

features. Some tour companies closed at 16:00. Others remained open until 

18:30”

(Informant 8)

Denna fråga hade två bortfall, en som missuppfattade frågan och svarade om 

öppettider och en som inte svarade på frågan alls. Detta minskade reliabiliteten och 

validiteten på vår studie.
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6. Slutsats

I detta kapitel har det presenteras slutsatser för studiens forskningsfråga samt hur de 

kan kopplas ihop med studiens syfte och problemdiskussion.

Vi kan i denna studie se hur en turists beteende kan hota en destination på flera olika 

sätt. Det finns en rad faktorer som påverkar, vilka är turistens värderingar, ansvar för 

miljön, inställning till lokalbefolkningen och dess kultur, men framförallt aktiva val. 

Vi valde Belize barriärrev för att det enligt oss inte är en hotad destination men såg 

likheter med LCT-destinationer som exempelvis Stora barriärrevet i Australien. 

Belize barriärrev har visat sig ha många likheter med Stora barriärrevet i Australien, 

men verkar ha bättre åtgärder för att hantera situationen och minska påverkan på 

destinationen ur både ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.

Det vi har kommit fram till är att LCT är relativt okänt för turister. Endast en av nio 

informanter kände till vad innebörden av LCT är. Det indikerar på att LCT är ett 

ovanligt fenomen som många inte känner till, och vi anser att för att kunna förändra 

ett resebeteende krävs det att en turist har någon form av vetskap, vilket de inte har i 

detta fall. Däremot finns det personer som har vetskap om fenomenet, som 

exempelvis de turister som använder sig utav collect places för att bocka av en lista 

på resmål, eller fatalister som ser ödet som förutbestämt. Det vill säga, det finns 

människor som har vetskap om problemet men väljer att resa i vilket fall. Våra 

informanter nämnde att deras aktiviteter vid Belize barriärrev var i huvudsak 

snorkling och dykning, vilket vi anser kan relateras till de aktiviteter som finns på 

LCT-destinationer som exempelvis Stora barriärrevet i Australien. Eftersom det är 

två liknande destinationer är det inte särskilt förvånande att dessa aktiviteter är mest 

populära för turisterna. Detta skulle kunna leda till att det blir negativ påverkan på 

hotade destinationer, där det i denna studie tyder på att Belize barriärrev kan vara ett 

exempel på en hotad destination.

Runt om i världen finns det hotade destinationer och detta kan bero på olika faktorer 

som bristande medvetenhet från turister, klimatförändring och turismutveckling. 

Majoriteten av informanterna ansåg att Belize barriärrev var hotat av exempelvis 

kommersiellt fiske och turismutveckling. Turismutveckling är en aktivitet som enligt 

Lemelin et al. (2012) vanligtvis förknippas med hur skadan på en LCT-destination 
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accelereras. Belize barriärrev är en destination som liknar Stora barriärrevet i 

Australien vilket enligt Lemelin et al. (2010) är en typisk LCT-destination. Diedrich 

(2007) utnämner Belize barriärev som en av världens främsta platser för marin 

ekoturism, samt att IUCN (2018) har rekommenderat att ta bort Belize barriärrev från 

risklistan då regeringen i Belize valde att stoppa exempelvis oljeborrning för att 

skydda revet. Våra informanter skulle kunnat ha uppfattat situationen felaktigt eller 

varit ouppdaterade om utvecklingen då intervjusvaren inte stämmer överens med vad 

Diedrich (2007) och IUCN (2018) anser om Belize barriärrev som en hotad plats.

Ett annat beteende som kan leda till att en destination blir hotad är en turists 

värderingar, där sociala normer har visat sig skapa ett normaliserande beteende. Det 

vill säga, samhället och kulturen talar om vad som är acceptabelt att göra. 

Majoriteten av informanterna värderade integrering med lokalbefolkning och den 

lokala kulturen som högst under sin resa. Detta kan relateras till att många av dagens 

turister reser för att få en god integrering med landets lokalbefolkning och kultur.

Resultatet visade på att en informant inte tyckte Belize barriärrev påverkades 

negativt av turism. Vidare ansåg en annan informant att lokalbefolkningen försökte 

göra allt för att skydda platsen då den är en stor inkomstkälla. Det kan tyda på att 

regeringen tagit beslutet att stoppa exempelvis oljeborrning för att bevara revet och 

att lokalbefolkningen kan ha fått restriktioner för att skydda platsen. Vidare visade 

resultatet på att alla våra informanter kände ett stort ansvar för miljön på 

destinationen. De var noga med att inte skräpa ner och påverka miljön i minsta 

möjliga mån, vilket är väldigt viktigt när ett ökande antal resenärer besöker 

destinationer med naturliga miljöer. Det finns turister som är medvetna om hur deras 

beetende kan bli problem för destinationen i form av ökande utsläpp och 

nedskräpning exempelvis, men väljer att bortse från problemen och reser ändå. Detta 

stämmer inte överens med vad våra informanter har sagt. Våra informanter tar sitt 

ansvar genom att hålla rent efter sig och minimera förstörelsen av naturen, och kan 

därför förhindra en negativ ekologisk, ekonomisk och social påverkan på Belize 

barriärrev. 

Ett annat beteende som kan hota en destination är turisternas relation till 

lokalbefolkningen. Resultatet har pekat på att majoriteten av våra informanter har 

haft en vänlig inställning till lokalbefolkningen i Belize, vilket förhindrar det 
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sociokulturella gapet mellan turister och lokalbefolkning. Dessutom fick majoriteten 

av våra intervjuade ett trevligt bemötande från lokalbefolkningen, där mötet mellan 

turisten och lokalbefolkningen återigen visade sig vara av yttersta vikt för en god 

relation mellan dessa. Detta tyder på att våra informanter vill minska gapet mellan 

värd och turist, och därmed blir det ett mindre glapp i den sociala uppdelningen och 

mindre irritation från lokalbefolkningen gentemot turister. Genom integrering mellan 

dessa två kan det bidra till social hållbarhet och social påverkan på ett positivt sätt. 

Slutligen, om turistens beteende kan leda till ett positivt möte mellan lokalbefolkning 

och turist, skulle det kunna motverka att det blir en disharmonisk stämning i Belize 

och Belize barriärrev.

Fyra av nio hade logi som skulle kunna stödja ekoturismen, vilket kan leda till att 

främja den ekologiska miljön och att lokalbefolkningen får en bättre 

levnadssituation. Att några av våra informanter valde ett boende som skulle kunna 

främja miljön är inget vi är helt säkra på, men det tyder på att de känner ett ansvar 

gentemot miljön. Detta skulle vi kunna relatera till deras val av logi som är att man 

vill bo på ett mer hållbart sätt och inte bo på resorter, för att på så vis minska 

påverkan på naturen i största möjliga mån.

En del av informanterna ansåg att företagen inte marknadsförde revet till sin fulla 

potential. Detta kan bero på att turismen har genomgått ett skifte från den gamla 

turisten till den nya turisten, där den nya är mer kritiskt inställd till sin resa vilket kan 

relateras till att de som arbetar med marknadsföring måste veta hur platser 

marknadsförs och varför. Den nya turisten kanske inte vill att ömtåliga destinationer 

marknadsförs till sin fulla potential, utan vill att naturen ska skyddas i största möjliga 

mån. Vidare fyller resebyråer och researrangörer en viktig funktion för 

marknadsföring av destinationer och kräver förståelse för vad turisterna vill ha. 

Således uppfattar vi situationen som att researrangörer och resebyråer styrs av 

turisternas efterfrågan. Därmed blir turisternas beteende en väsentlig del i att en 

destination kan bli hotad, eftersom deras beteende att resa till försvinnande LCT-

platser kan utnyttjas av många företag för att locka till sig ännu fler turister.

Då några av informanterna ansåg att turistföretagen som marknadsförde Belize 

barriärrev inte gjorde det fullt ut, kan det tyda på att att företagen inte arbetar efter 

DMO:s princip att destinationer skall tävla om att få fler besökare. 
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7. Diskussion
I detta kapitel har en diskussion om våra slutsatser presenterats samt vad vi vill att 

vår studie skall bidra med. Slutligen har förslag på framtida forskning presenterats.

Vi tror att anledningen till att många inte känner till LCT är för att fenomenet dels är 

relativt nytt, men även att fenomenet haft andra namn tidigare som exempelvis 

doomsday tourism och climate sightseeing vilket skulle kunna förvirra personer. 

Dessutom tror vi att de sociala normerna har förändrats i och med skiftet från den 

gamla till den nya turisten, och därmed kan informanternas värderingar ha förändrats 

från exempelvis att bo på ett all-inclusive-hotell till att integrera med 

lokalbefolkningen. Vidare kan vi tänka oss att om turister medför skada på natur och 

skräpar ner, påverkar det inte bara miljön utan även lokalbefolkningen som både 

lever med, men också får ta hand om skadan. För att kunna reparera skadan krävs det 

ett ekonomiskt kapital vilket enligt oss kan visa hur ekologisk, social och ekonomisk 

påverkan hör ihop.

Slutligen uppfattar vi att anledningen till att Belize Barriärrev inte anses vara en 

hotad destination skulle kunna vara att de dels arbetar proaktivt med att bevara

platsen, att regeringen har skärpta restriktioner om oljeborrning i havet, samt att 

Belize ännu inte lider av massturism och därmed blir påfrestningen på revet inte lika 

stort. Om restriktioner om förhållningssätt finns på en destination kan en sådan 

utveckling gynna turistens resebeteende, genom att de får en större kännedom om hur 

situationen är på destinationen. Detta kan leda till att de blir mer medvetna om hur 

deras aktiva val påverkar destinationen.

Vi vill att vår studie ska kunna bidra till att turister funderar en gång extra över sina 

aktiva val när det gäller resande och hur deras val påverkar en destination. 

Exempelvis skulle turister kunna resa på ett mer miljövänligt sätt och att de väl på 

destinationen tar extra ansvar för sina handlingar. Vår studie skulle kunna leda till en 

sådan förändring genom att vi har uppmärksammat hur en turists beetende kan leda 

till att destinationer blir hotade, och därmed bör turistföretag och de som 

marknadsför LCT-destinationer ta ett större ansvar för resor de rekommenderar till 

turister.
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Ifall vi upprepat studien igen skulle en del förändringar kunnat ha gjorts, som

exempelvis semi-strukturerade intervjuer som hade utförts via telefon eller personlig 

kontakt istället för via e-post. Anledningen är att detta hade kunnat ge oss mer 

detaljerad information. Vidare skulle kriterierna för urvalet av informanter varit mer 

noggranna och på så sätt kunnat ge högre reliabilitet och validitet.

I framtiden behöver forskningen fokusera på att göra fenomenet LCT mer känt för 

allmänheten. Detta tror vi skulle kunna göra att fler får en förståelse om vad som 

faktiskt kan hända med en destination om turisters beetende inte är hållbart. Då 

Dawson et al. (2011) uttrycker en brist på forskning inom hur turismen påverkar en 

LCT-destination långsiktigt och om det kan finnas positiva aspekter med en ökande 

turism, eftersöker vi även mer ingående forskning på vilka fördelar en ökande turism 

till LCT-destinationer kan ge i framtiden samt hur de påverkas under en längre tid. 

Ett annat undersökningsområde bör vara hur korttidsresor påverkar LCT-

destinationer och dess etiska problematik då det enligt Groulx et al. (2016) varit 

bristande forskning inom detta område. Vi ser även att området LCT borde utvecklas 

i fall det skulle genomföras fler kvalitativa undersökningar, då detta kan ge en mer 

detaljerad insikt om hur en hotad destination och hur en turists beetende kan 

påverkas av varandra. Begreppen inom turism är ofta svårdefinierade som 

exempelvis hållbar turism och ekoturism. Ofta ges flera olika definitioner från 

forskare inom ämnet. Om forskare skulle kunna vara mer tydliga om dess betydelse 

och innebörd kan det underlätta för de personer som arbetar med att utveckla samt 

skydda destinationen. Med tydligare direktiv och restriktioner skulle det kunna 

underlätta för företag eller privatpersoner att arbeta efter tydliga mål, och på så sätt 

kunna följa ekoturismens principer eller motverka att en destination blir LCT.

Om turistindustrin fortsätter att arbeta som de gör idag så kommer resandet att 

begränsas och fler destinationer kommer att bli hotade. Vi ser det som en 

nödvändighet att turistföretagen och turister tar ett större ansvar för deras resor, och 

om en anpassning inte sker kommer det få drastiska konseksvenser för många 

destinationer.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga ett: Intervjuguide engelska

1. Please tell us about your last experience at Belize Barrier Reef, and what 

activities did you do?

2. What type of accommodation did you have during your stay? Describe your 

experience about it.

3. When you travel to a destination, what responsibilities do you feel for the 

environment and the locals? If possible, name an example of how you take 

responsibility.

4. When you travel, what do you value the most and least for your trip?

5. What is the reason for choosing Belize Barrier Reef as a travel destination? 

What attracted the most?

6. Describe your relationship and attitude against the locals during your stay in 

Belize.

7. How did you perceive the locals attitude against tourists and yourself during 

your stay in Belize?
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8. How did you perceive the tourist companies were marketing Belize Barrier 

Reef during your trip?

9. How do you think tourism affects Belize Barrier Reef as a destination?

10. Would you consider Belize Barrier Reef as a threatened destination? Why or 

why not?

11. Tell us what you know about Last Chance Tourism.

12. Lastly, are you at Belize Barrier Reef right now while you are answering the 

questions or somewhere else?



61

9.2 Bilaga två: Intervjuguide svenska

1. Berätta om din senaste upplevelse till Belize barriärrev och vilka aktiviteter 

gjorde du?

2. Vilken typ av logi hade du under din vistelse? Beskriv din upplevelse kring 

boendet.

3. När du reser till en destination, vilket ansvar känner du gentemot miljön och 

lokalbefolkningen? Kan du ge ett exempel på hur du tar ansvar?

4. Vad värderar du högst respektive lägst när du ska resa?

5. Vad är anledningen till att du valde Belize barriärrev som resmål? Vad 

lockade speciellt?

6. Beskriv din relation och attityd gentemot lokalbefolkningen under din vistelse 

i Belize.

7. Hur uppfattade du lokalbefolkningens attityd gentemot turister och dig själv i 

Belize?

8. Hur uppfattade du att turismföretagen marknadsförde Belize barriärrev under 

din vistelse?
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9. Hur tror du turism påverkar Belize barriärrev som destination?

10. Anser du Belize barriärrev vara en hotad plats? Varför eller varför inte?

11. Berätta vad du känner till om Last Chance Tourism (sista-chansen turism)?

12. Avslutningsvis, befinner du dig vid Belize barriärrev just nu eller är du någon 

annanstans?


