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1. INLEDNING 
 
Under de senaste sex decennierna har turismindustrin expanderat och utgör idag en av 
världens största och snabbast växande ekonomiska sektor. Industrin står för 6 % av all 
världens export av varor och tjänster, vilket innebär att det är den fjärde största exporten efter 
bränsle, kemikalier och livsmedel (UNTWO, 2012). Turismen har potentialen att skapa 
sysselsättning, förbruka ett brett utbud av varor och tjänster samt främja regional utveckling. 
Det finns teorier som hävdar att turismen i utvecklingsländer kan utrota fattigdom (Scheyvens 
2007). Detta anses i synnerhet gynnsamt för utvecklingsländer där industrin växer i snabb takt 
och nya resmål uppstår (Ashley et al, 2004). 
 Trots turismens potential att öka utvecklingsmöjligheterna är effekterna av turism 
omfattande och forskningen redovisar en mängd olika kritiska synpunkter kring de påstådda 
möjligheterna till utveckling. När en region genomgår en turismutveckling innebär det ofta en 
stor förändring och omstrukturering i samhället. Dessa förändringar delas in i ekonomiska, 
sociala och miljömässiga effekter. En större tillväxt av turismen innebär följaktligen också 
större förändringar i lokalsamhället, såväl positiva som negativa. Utvecklingen sker ofta i 
snabb takt och det är svårt att kontrollera dess påföljder (Kontogeorgopoulos, 1998).  
 Den accelererande turismexpansionen i Thailand har skett parallellt med en global, ökad 
turism (Ibid). Thailand är rankat som ett av världens populäraste resmål sedan 1990 och har 
sedan dess uppvisat en fortsatt ökad utveckling inom turism (TAT, 2001). Ett flertal regioner i 
landet har genomgått en ostrukterarad turismexplosion som i synnerhet har fört med sig stora 
ekologiska påfrestningar, men även sociala konsekvenser såsom ökad kriminalitet. 
Lokalbefolkningen har till viss del dragit nytta av turismindustrins ekonomiska utveckling 
men forskning påvisar att de i första hand har missgynnats (Kontogeorgopoulos, 1998).  
 Sammanfattningsvis är turismen en svårhanterlig industri som sällan för med sig en 
genomgående positiv utveckling för lokalbefolkningen som utsätts för den. Till trots är det en 
av världens snabbast växande industrier. Med detta underlag väcktes intresset att undersöka 
turismens påverkan på en djupare nivå. Vad är det egentligen som händer i ett lokalsamhälle 
som genomgår en turistomvandling, hur påverkas lokalbefolkningen av den och hur ser deras 
framtid ut?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur turismutvecklingen i en region i Thailand tar sig 
uttryck ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Detta studeras utifrån en 
fallstudie med lokalbefolkningen på ön Koh Chang i Thailand.  
 

• Hur upplever lokalbefolkningen på Koh Chang, effekterna av turismens utbredning?  
• På vilket sätt kan lokalbefolkningen dra nytta eller drabbas av turismens organisation 

och planering?  
• Hur ser framtiden ut för turistregionen Koh Chang? 

 
1.2 Definitioner 
En viktig förutsättning för studien är att definiera begreppet turism då syftet är att undersöka 
hur turismen påverkar regionen Koh Chang i Thailand. Koh Chang har hittills inte upplevt 
lika högt besöksantal som många andra områden i landet men graden av turism ökar i 
regionen, en definition av begreppet massturism anses därför också relevant.  
 Det finns olika definitioner av begreppet turism och massturism. World Tourism 
Organization (UNTWO) är en ledande internationell turistorganisation och därför har 
UNTWOs definition av fenomenet valts. UNTWO definierar turism enligt följande; 
   

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, 
under mindre än ett år, för fritid, arbete eller andra syften som inte är relaterat till utövandet av 
verksamhet med ersättning från den besökta platsen.1  

 
Vidare definieras massturism;  

 
Termen ”mass samling” används vid samlingar med mer än 1000, men oftast vid samlingar med 25 000 
människor, på en viss plats för ett visst ändamål under en viss period.2 

  
Hållbar turism eller hållbar turismutveckling är ytterligare ett begrepp som kommer att tas 
upp i avhandlingen. En definition av begreppet hållbar inom turism är viktigt då det i andra 
planeringsområden kan definieras annorlunda. UNTWO har definierat hållbar turism i 
enlighet med det som omnämns i avhandlingen;  
 

Turism som tar full hänsyn till dess nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser, tillgodoser behoven hos besökarna, industrin, miljön och lokalsamhällen.3 

 
Då studien kommer att behandla turism i utvecklingsländer kommer även begreppet fattigdom 
att användas. Det finns olika definitioner av fattigdom och därför anses en närmare presention 
av begreppet vara nödvändig. Svenska FN-förbundet använder sig av en indelning av 

1 http://www.linkbc.ca/torc/downs1/WTOdefinitiontourism.pdf (2013-10-01) 
2 http://rcm.unwto.org/risk-crisis-management/mass-gatherings (2013-10-01) 
3 http://sdt.unwto.org/content/about-us-5, (2013-10-01) 
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begreppet fattigdom i absolut- respektive relativ fattigdom. Relativ fattigdom fastställs ofta 
genom en nationell fattigdomsgräns, med utgångspunkt i befolkningsgenomsnittet. Då någon 
som är relativt fattig i ett rikt land skulle vara välbärgad i ett av världens fattigaste länder 
anses definitionen av absolut fattigdom mer lämpad, vilken definieras enligt följande; 
 

Absolut fattigdom innebär avsaknaden av tillfredställande grundläggande behov så som mat, kläder, 
bostad och tillgång till grundutbildning och primär sjukvård. I internationell statistik har gränser för 
absolut fattigdom satts till 1 dollar om dagen, ca 7 svenska kronor.4  

 
1.3 Avgränsning och Disposition 
Forskningsområdet gällande effekter av turism är omfattande med många skiftande 
infallsvinklar. Det grundläggande syftet med studien var att undersöka hur lokalsamhället i ett 
utvecklingsland påverkas av turismens utbredning och huruvida lokalbefolkningen drar nytta 
eller drabbas av den. Tidigare forskning redovisar främst en kritisk syn på turism i 
utvecklingsländer. Turismutvecklingen och dess effekter ter sig sannolikt olika i olika 
regioner men för att få en djupare förståelse och närma sig frågan har studien avgränsats till 
att undersöka turismens påverkan hos lokalbefolkningen på Koh Chang i Thailand. 
Fallstudieområdet har valts då området har en relativ kort turisthistoria och därför underlättas 
möjligheten att göra en jämförelse av hur Koh Chang upplevdes innan turismens framfart.  
 Studien inleds med en metoddiskussion, en beskrivning av den studerade regionen samt 
en redogörelse av landets turisthistoria gentemot Koh Changs turisthistoria. Detta för att ge 
läsaren en djupare förståelse av den studerade regionen. Sedan följer en litteraturstudie där 
teorier från tidigare forskning redovisas och en diskussion förs kring positiva och negativa 
påföljder av turism. Efter litteraturavsnittet följer en resultatdel, innehållande det empiriska 
materialet av studien. I avsnittet redovisas lokalbefolkningens egna erfarenheter angående 
turismens påverkan i den ekonomiska, sociala och ekologiska strukturen i samhället. Därefter 
följer en sammanställning där litteraturstudien kopplas ihop med resultatdelen. Samtidigt förs 
en diskussion huruvida den tidigare forskningen kring turismens effekter överensstämmer 
med fallet Koh Chang. I den avslutande delen förs en diskussion kring undersökningens 
resultat. 
 
1.4 Positionering 
En positionering och beskrivning om vem jag är som författare anses viktig för fortsatt 
läsning av studien. Detta för att jag har erfarenhet av fallstudieområdet sedan tidigare, vilket 
har påverkat vissa val för studien. Till exempel så har jag valt avgränsning med utgångspunkt 
av min förförståelse för området. Jag har besökt Thailand vid sju olika tillfällen, rest omkring 
i landet och bott i allt från enkla bungalows till lyxhotell i Bangkok. Jag har även bott hemma 
hos thailändska familjer, vilka jag lärt känna. Koh Chang besökte jag första gången år 2007, 
andra gången 2009 och senast, för fallstudien, år 2011. Jag har därför erfarenhet av hur 
området har utvecklats under den tiden och jag har en viss förkunskap om människorna som 
lever och bor på Koh Chang. Jag känner till thailändska traditioner, seder, religioner och 

4 http://www.globalis.se/Tema/Fattigdom, (2013-10-01) 
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kulturer. Denna förkunskap innebär att jag har åsikter i ämnet sedan tidigare. Därför har ett 
genomgående fokus för mig själv varit ett kritiskt tänkande under insamling av material. Min 
förkunskap har emellertid varit till fördel, bland annat genom att jag har kunnat bekräfta eller 
vara kritisk till det som framkommit i intervjuer, då jag själv har erfarenhet om 
fallstudieområdet.  
 
 
2. METOD OCH BAKGRUND 
 
Den metodologiska ansatsen för studien är av kvalitativ karaktär. Vid en studie kan både en 
kvalitativ och en kvantitativ informationsinsamling användas. Repstad (2007, s.22) beskriver 
att en kvalitativ metod används när forskaren vill ha insikter om det grundläggande eller det 
särpräglade i en viss miljö och om hur något konkret har utvecklats över tid, medan 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera egenskaper eller framträdande drag hos ett 
fenomen (Ibid, s.13). Trost (2007, s.24) menar att kvalitativa metoder används för att förstå 
eller hitta mönster. 
 En kvantitativ metod används istället när det rör sig om mätning eller för att bestämma 
statistisk representativitet i urval och syftet är att uttrycka statistiska samband eller 
korrelationer, skriver Repstad. Trost beskriver denna metod något enklare och menar att när 
det rör sig om siffror handlar det om kvantitet.  
 Om syftet med denna studie hade varit att ta reda på hur turism statistiskt sett utvecklats 
över tid, eller att undersöka hur stor del av befolkningen som gynnats av turism, hade en 
kvantitativ metod varit bättre lämpad för studien. Istället valdes en kvalitativ metod för 
informationsinsamling då syftet var att undersöka hur turismindustrin har utvecklats över tid 
och för att få insikt om hur lokalbefolkningen i turistregionen har påverkats av den.  
 För att svara på frågeställningarna i studien har en fallstudie genomförts i en turistregion i 
Thailand. Merriam (1994, s.24), skriver att en fallstudie syftar till att undersöka en särskild 
händelse, organisation, aktivitet eller person. Fallstudie som forskningsmetod innebär att den 
valda målgruppen begränsas mer än vid en surveyundersökning. Målgruppen för studien är 
således lokalbefolkningen på Koh Chang. Fallstudien är av kvalitativ karaktär och går på 
djupet då den studerar målgruppen mer detaljerat och fler variabler beaktas. 
Surveyundersökning används istället för statistiska generaliseringar där urvalet ska vara 
representativt för en population. Medan en fallstudie används för att söka 
förståelsegenererande och informationsrika fall (Christensen et al, 2010).  
 Till största del består det empiriska insamlingsmaterialet från fallstudien av intervjuer 
med lokalbefolkningen i turistregionen. Repstad (2007, s.108-109) skriver att fördelen med 
personliga möten är att det finns möjlighet till att direkt kunna ställa kompletterande 
följdfrågor och även för att kunna ta del av icke-verbala budskap och informantens sociala 
situation. Det är ofta även lättare att ta del av respondentens ”historia” genom personliga 
möten. 
 En kvalitativ intervjumetod har använts i form av semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att liknande frågor ställs till alla respondenter, men frågorna har öppna 
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svarsmöjligheter. Det ger respondenterna lika chans att uttrycka sin åsikt om samma fråga.5 
Intervjuprocessen är mer djupgående och flexibel, vilket möjliggör att ett svar på en viss fråga 
kan leda till uppföljningsfrågor för att fånga aktörens egen verklighetsuppfattning, motiv och 
tankesätt på ett nyanserat sätt (Repstad, 2007). Metoden ansågs bäst lämpad för att kunna 
besvara frågeställningarna i denna studie. Några av de frågor som användes i intervjuguiden 
var; På vilket sätt har Koh Chang påverkats av turism? På vilket sätt har turism påverkat dig 
och ditt levnadssätt? På vilket sätt har du gynnats och på vilket sätt har du missgynnats av 
turism? Vad har du för förväntningar/förhoppningar för Koh Chang i framtiden?  
 Ett strategiskt urval har använts som urvalsmetod för studien med syftet om att samla 
information från både kvinnor och män, i varierande åldrar med olika arbeten. Den typen av 
urval är inte representativa i statistisk mening. Men eftersom att syftet med studien är att 
analysera ett fenomen snarare än att kvantifiera något anses denna metod relevant i detta fall. 
Trost (2007, s.33) skriver att strategiska urval används huvudsakligen vid kvalitativa studier 
då man vill vara förvissad om att man skall få variation i svaren från dem man intervjuar. 
Intervjupersoner har utgjort rollen som respondenter, alltså personer som ger direkt 
information om en individs egna känslor, åsikter och uppfattningar. Några intervjupersoner 
valdes också ut med syftet att utgöra rollen som informanter, vilket innebär att en person med 
lokalkännedom används som extra observatör och informerar om faktiska förhållanden och 
uppfattningar om andras åsikter (Repstad, 2007). Namnen hos intervjupersonerna kommer att 
kodas men en kortare beskrivning med ålder och arbete presenteras i källförteckningen.  
 Utöver intervjuer har det empiriska insamlingsmaterialet även till viss del bestått av 
fältobservation av fallstudieområdet. Observationer används ofta för att studera det sociala 
samspelet människor emellan samt undersöka naturliga möten och hur människor uppför sig i 
sådana situationer (Ibid). Det har emellertid inte varit det främsta målet med de observationer 
som genomförts med denna studie. Till viss del har lokalbefolkningen observerats i form av 
deltagande observationer, där informella samtal genomförts samt av icke-deltagande 
observationer där det sociala samspelet har studerats genom att undersöka lokalbefolkningens 
arbetssysslor och fritidsvanor. Men det främsta målet med fältobservationen har varit att få en 
fördjupad kännedom om fallstudieområdet.  
 Den tidigare forskning som presenteras i studien syftar till att ge läsaren kunskap om 
teorier kring turismens påverkan. Det teorietiska materialet vägs sedan mot den empiriska 
delen i en analys. Jämförelser med andra forskningsresultat kan ge bättre underlag för ett 
ställningstagande till de egna resultaten, skriver Repstad (2007, s.115). Valet av litteraturen 
har gjorts med ett källkritiskt perspektiv. Litteraturstudien har begränsats till forskning som 
avhandlar effekter och konsekvenser av turism ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv. Extra fokus har lagts till den forskning som beskriver turism i utvecklingsländer 
samt hur det har påverkat lokalbefolkningen. Litteraturen har bestått av böcker, 
forskningsrapporter och artiklar, vilka har sökts på artikeldatabaser och bibliotek. För dessa 
använde jag mig mestadels av sökorden Tourism Impact, Tourism Development, Tourism 
Poverty, Sustainable Tourism och Tourism Thailand. Till viss del har även internetkällor 
använts, vilka betraktas trovärdiga.  

5 http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm, (2013-10-28) 
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2.1 Fallstudieregion 
Den studerade regionen är en ö vid namn Koh Chang och utgör ett turistresemål i östra delen 
av Thailand, nära gränsen till Kambodja. Koh Chang med 51 omkringliggande öar är delvis, 
ungefär 85 % av ytan6, skyddad som nationalpark sedan år 1982, under namnet ”Mu Ko 
Chang National Marine Park”. Nationalparkens ytor består mestadels av regnskog och 
strandområden intill korallrev, dessa ytor är skyddade mot exploatering. Ön Koh Chang ingår 
i provinsen Trat och har en area på 217 kvadratkilometer och är därmed Thailands näst största 
ö efter Phuket.7 I dagsläget är antalet permanent boende på Koh Chang relativt okänt, men 
enligt uppgifter från 2009 var det totalt 9 552 permanent bosatta på ön.8 
 Chang betyder elefant och ”Koh Chang” betyder ”elefantö”. Namnet har tilldelats ön på 
grund av att den till formen liknar ett elefanthuvud. Klimatet är tropiskt med hög 
luftfuktighet, medan det i södra delen av landet är något torrare. Landskapet karaktäriseras av 
åtskilliga vita sandstränder längs med kustlinjerna och höga berg med ett flertal vattenfall, 
vilka förser lokalbefolkningen med rent vatten. Mer än hälften av ytan består av intakt 
regnskog och i vissa områden finns stora, välbevarade mangroveskogar. Här finns också ett 
brett spektrum av djurliv med inhemska fåglar, ormar, rådjur och ett antal elefanter (Informant 
1). 
 På grund av sitt geografiska läge har Koh Chang historiskt sett varit ett lugnt och stillsamt 
område men under 1940-1941 var involvering i Indokinakriget oundvikligt då franska flottan 
försökte lägga beslag på hela provinsen Trat. Den 17e januari 1941 gick franska flottan till 
attack mot Thailand sydost om Koh Chang. Thailand segrade men många förlorade livet.9  
 Efter sjöslaget befolkades ön och ägandet delades upp mellan en liten grupp lokala 
familjer som försörjde sig genom kokosnöts- och fruktodlingar. Invånarna bodde nära 
odlingarna och på den här tiden ansågs stränderna vara betydelselösa. Senare befolkades ön 
ytterligare av fiskare som kom från fastlandet i Trat eller från någon av de närliggande öarna 
nära Koh Chang. En familj ägde stora delar på den västra sidan av ön, markägorna kom 
senare att delas upp mellan familjens barn. Pappan, som var överhuvud i familjen, valde att 
gynna sina söner och tilldelade dem det bördiga inlandet för att de skulle kunna odla gummi 
och frukt. Döttrarna tilldelades istället en symbolisk gåva i form av mark vid kusten. De 
gjorde senare stora förmögenheter med sin andel mark längs stränder, varav de flesta 
fortfarande ägs av samma familj.10 
 I och med ökande besök från nationella och internationella resenärer har stora 
infrastruktursinvesteringar gjorts och många extravaganta hotellkomplex har vuxit fram 
tillsammans med ett brett utbud av prisvärda boendealternativ som riktar sig till 
budgetresenärer. Förutom sol och bad så lockas turister till Koh Chang för aktiviteter som 
snorkling, dykning, camping och vandring i djungeln (Informant 1).  
 Trots det ökande turistantalet är turism på Koh Chang inte en massindustri. Koh Chang 
består till stor del av oförstörda skogar och orörda stränder och de omkringliggande öarna är i 

6 http://www.kohchang-tourism.com/island/portrait/island-history/koh-chang-history.html (2013-09-25) 
7 http://www.koh-chang.com/travel_guide/kohchang_general_information.html (2013-09-25) 
8 http://www.koh-chang-guide.com/features/koh-chang-thailand/koh-chang-by-numbers/ (2013-09-25) 
9 http://www.kohchang-tourism.com/island/portrait/island-history/koh-chang-history.html (2013-09-25) 
10 Ibid 
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stort sett helt intakta.11 Ordförande för ”Trat Tourism Association”, Charuwan Chintakanond 
säger att Koh Chang är mycket mindre kommersiell än andra populära destinationer i 
Thailand som Koh Samui eller Phuket, hon menar att det är det är denna brist på 
kommersialism som gör destinationen unik och attraktiv bland naturturister.12 Men Koh 
Chang har trots sitt skydd från Nationalparken och trots att det fortfarande finns många fina 
områden som är oförstörda, börjat visa tecken på överutveckling. Antalet turister ökar och nya 
hotell uppförs i snabb takt. 13 
 
2.2 Thailands turisthistoria 
Fram till 1960-talet var besök av internationella gäster i Thailand få till sitt antal. På 1930-
talet besöktes Bangkok ibland av passagerare från jorden-runt-kryssningar. Förutom 
kryssningspassagerarna som bestod av ungefär 25 000 turister/år var det mestadels britter och 
fransmän som stod för de internationella besöken i Thailand. Oftast med syftet att endast 
passera för att besöka någon av Thailands koloniserade grannländer (Kontogeorgopoulos, 
1998). 
 I och med Vietnamkriget som pågick mellan åren 1954-197514 utgjorde amerikaner den 
största källan av turister i Thailand (Kontogeorgopoulos, 1998). Vietnamkriget innebar stora 
ekonomiska och sociala förändringar i landet då stora mängder amerikanska soldater besökte 
landet. Amerikanernas närvaro resulterade bland annat i en byggboom, en spridning av 
restauranger och införandet av barer och nattklubbar. Det bidrog även till att prostitutionen i 
landet ökade och Thailand blev känt bland sexturister. Fortfarande reser många sexturister till 
Thailand, framförallt till Bangkok, Pattaya och Phuket, men de flesta turisterna lockas till 
landet på grund av det behagliga klimatet och den vackra naturen (Ibid).  
 Det var under fältmarskalken Sarit Thanarat regim som turism i Thailand för första 
gången kom att bli en reglerad, organiserad industri. Detta i och med att Sarit Thanarat lät 
öppna ekonomin för utländska investeringar och främjade tillväxten av turism i landet för att 
stärka valutareserven. Regeringen gjorde stora investeringar i infrastrukturen vilket 
resulterade i förbättringar inom bland annat vägkonstruktion, vatten- och 
elektricitetförsörjning, handel, kommunikationer samt offentliga tjänster. Dessa investeringar 
kom senare att visa sig vara avgörande för den kommande massturism-industrin.  
 Enligt Tourism Authority of Thailand (TAT, 2001) har Thailand placerats som ett av de 
20 populäraste resmålen i världen sen 1990 och statistiken visar på en progressiv ökning av 
besöksantalet. Det internationella antalet turister i Thailand växte från 5,29 miljoner besökare 
år 1990, till 8,58 miljoner 1999. Den senaste daterade siffran är från år 2011 och visar på hela 
19,09 miljoner internationella turister det året (TAT, 2011, s.82). Turism har en signifikant 
betydelse för den thailändska ekonomin då turistintäkter år 2011 uppskattades till 26,256 
miljoner dollar, vilket var en ökning från 2010 med 9,1 % (UNTWO, 2012, s.8). Intäkterna 
från turism utgör 6-7 % av landets BNP (Andaman Discoveries, 2010).  

11 http://www.talesofasia.com/rs-241-kohchang.html (2013-09-25) 
12 http://www.siam-royal-view.com/News/koh-chang-sees-an-increase-in-tourism.html (2013-09-25) 
13 http://www.talesofasia.com/rs-241-kohchang.html (2013-09-25) 
14 http://vietnam.vassar.edu/overview/index.html (2013-09-25) 
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Många turistregioner i landet präglas av massturism där Phuket utgör ett av de främsta 
resmålen i landet och identifierades som en potentiell massturism-region redan 1974. 
Turismen i Phuket har utvecklats i snabb takt. Förutom stora ekonomiska fördelar som turism 
bidragit till så har Phuket också upplevt ett flertal skadliga konsekvenser.  Det är i första hand 
miljön som har tagit skada, dels genom att den sceniska naturmiljön har förstörts på grund av 
den exploatering som skett på ön. Än allvarligare är att turismen i Phuket har satt stor press på 
ett flertal specifika resurser såsom rinnande vatten, korallrev och skog. Ett ständigt växande 
besöksantal har också lett till att avfallen ökat till en mängd som inte är hanterbar. Avfallen 
har därför dumpats utanför turistområdena, utan vidare omhändertagning. Samma problem 
gäller avloppsvatten, vilket har pumpats rätt ut i havet (Kontogeorgopoulos, 1998). 
 Ökad turism i Phuket har också fört med sig en del sociala konsekvenser såsom större 
trängsel och högre tryck på lokalbefolkningen i hantering av ett större antal besökare. 
Turisterna utgör ett större antal än lokalbefolkningen, vilket har gjort att utvecklingen 
främst har skett på turisternas begäran och efterfrågan. Majoriteten av lokalbefolkningen 
har på ett eller annat sätt dragit nytta av turismutvecklingen, men nyttan har visat sig vara 
större för vissa än andra. Lokala markägare och den thailändska eliten har dominerat 
industrin och har därför dragit störst nytta av turismutvecklingen (Ibid). 
 
2.3 Koh Changs Turisthistoria 
Vad som besparade Koh Chang från den ostrukturerade turismexplosionen som ägde rum i 
Phuket och Pattaya på 70- och 80-talet var mest troligt närheten till det då krigshärjade 
Kambodja. Turismen på Koh Chang började för runt 20 år sedan med ett fåtal backpackers 
som uppskattade bristen på infrastrukturutveckling och dess rustika charm, men ryktet om 
Koh Chang som ett dolt paradis spred sig och turismutvecklingen tog fart. Fram till mitten av 
1980-talet var omfattningen av infrastrukturen begränsad, men sedan dess har turismen 
utvecklats signifikant och därmed även infrastrukturen.15 
 I april 2011 meddelade ordförande för ”Trat Tourism Association”, Charuwan 
Chintakanond, att ön är ett mycket populärt turistmål, speciallt bland backpackers och 
familjer, med ett högre besöksantal än någonsin tidigare. Enligt Chintakanond hade antalet 
turister under mars och april år 2011, ökat med 70 % från samma period året innan, vilket var 
ett högre besöksantal än någonsin tidigare. Förutom att ön är populär bland internationella 
turister så lockas även ett stort antal semestrande thailändare16, det är de nationella turisterna 
som står för den största ökningen i antal turister till Koh Chang, detta på grund av att den 
thailändska medelklassen ökar och allt fler thailändare har möjlighet att semestra. Det är 
också mycket populärt bland thailändska studenter att åka till Koh Chang på skolresor.17 
 Ordförande Chintakanond säger att ökningen i antalet turister är särskilt goda nyheter för 
de lokala företagen på ön. För ett par år sedan upplevde Koh Chang finanskris och många 
tvingades lägga ned sina företag på grund av det låga antalet turister men de företag som 

15 Informant 1 & http://www.koh-chang-guide.com/features/koh-chang-thailand/a-koh-chang-timeline/ (2013-
09-26) 
16 http://www.siam-royal-view.com/News/koh-chang-sees-an-increase-in-tourism.html (2013-09-26) 
17 Informant 1 & http://www.siam-royal-view.com/News/koh-chang-sees-an-increase-in-tourism.html (2013-09-
26) 
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överlevde ser nu bättre resultat än någonsin tidigare. Trots att exploatörer, lokalbefolkning 
och de flesta turister vill undvika kommersialisering av ön så måste en bättre infrastruktur 
vidtas för att kunna hantera det växande antalet turister, säger Chintakanond och ”Trat 
Tourism Association”. Det är intäkter av den turism som Koh Chang hittills har upplevt som 
kommer att stå för kostnaderna av en förbättrad infrastruktur och på så sätt är förhoppningen 
att än fler turister ska lockas till Koh Chang.18   
 Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA) inrättades i enlighet 
med den thailändska kungliga förordningen 2004. Dess uppdrag är att integrera turismens 
utveckling inom vissa områden under lagstiftning av regeringen. Ett av deras uppdrag är ön 
Koh Chang med omgivande öar.19  Koh Chang tillsammans med angränsande öar har sett en 
snabb tillväxt inom turismen, därför har en övergripande plan för hållbar turismutveckling 
specifikt för området tagits fram år 2005. DASTA har som samordnande organ målet att 
utveckla Koh Chang samt närliggande öar genom ett integrerat ramverk av förvaltning och 
hållbar turismutveckling som de har utarbetat. Allmänhetens deltagande är av högsta prioritet 
när det gäller implementerandet av projektet enligt Dasta. Tanken är att DASTA ska göra Koh 
Chang till ett turistmål av världsklass, för att bibehålla turistresurser.20  
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Första delen i syftet bestod av att undersöka konsekvenserna av turismens utbredning för 
lokalbefolkningen i en region, därför blir ett första steg i att besvara detta att undersöka några 
olika teorier som rör konsekvenser, samt ekonomiska, sociala och miljömässiga, effekter av 
turism. Den andra delen i syftet var att undersöka på vilket sätt lokalbefolkningen kan dra 
nytta eller drabbas av turismens organisation och planering och därmed blir nästa steg att 
undersöka teorier som redogör hur lokalbefolkningen gynnas och missgynnas av turism. 
Avsnittet kommer även att behandla den kritik som riktas mot turistindustrins konsekvenser 
samt de teorier som finns för den framtida utvecklingen av turism. 
 
3.1 En älskad och hatad industri 
Forskning tyder på att turistindustrin genom tiderna har betraktats som en möjlighet till 
ekonomisk tillväxt (Sheyvens, 2007). Industrin bidrar till sysselsättning, ökade inkomster och 
skatteintäkter, vilket ger stöd för regional utveckling. Samtidigt identifieras industrin med 
förstörande av lokalsamhällen och kulturer, samt av negativ miljöpåverkan (McKercher, 
1993). Regionens och lokalbefolkningens förhållningssätt till turism präglas av hat-kärlek, 
skriver McKercher (1993, s.6) och menar att turismindustrin både är mycket eftertraktad och 
avskydd hos dem som utsätts för den. Det beror på att turismen sällan har ett helt 
genomgående positivt, eller negativt utfall i en region. Denna typ av hat-kärleksförhållande 

18 http://www.siam-royal-view.com/News/koh-chang-sees-an-increase-in-tourism.html (2013-09-26) 
19 http://www.dasta.or.th/en/Sustain/sub_sustain.php?SystemModuleKey=SusArea_en_Chang (2013-08-13) 
20http://www.dasta.or.th/en/sustain/sub_sustain.php?SystemModuleKey=SusArea_en_Chang&Active=SusArea_
en_Chang_Plan (2013-08-13) 
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till turismen tyder även på att vissa i samhället gynnas medan andra missgynnas av industrin 
(Ibid). 
 I utvecklingsländer sägs turismen ha potentialen att eliminera fattigdom och leda till ökad 
globalisering. Industrin innebär ofta en stor ekonomisk fördel för länder som präglas av hög 
fattigdom, då den i många fall utgör en signifikant beståndsdel inom den ekonomiska sektorn. 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) redovisar turism som den 
enda större sektorn inom internationell handel med tjänster, där utvecklingsländer uppvisar ett 
konstant överskott (Scheyvens, 2007). 
 Turistnäringens möjligheter har således blivit alltmer vedertaget och möjligheten att 
gynna fattiga människor används som ett strategiskt verktyg och kallas ”Pro-Poor Tourism”. 
Det finns positiva exempel på en så kallad ”Pro-Poor tourism” och metoden har därmed 
antagits av många regeringar och icke-statliga organisationer såsom World Tourism 
Organisation. Många forskare är emellertid kritiska till turismindustrins påstådda 
utvecklingspotential. Det finns risk för att de fattiga förbises medan turistindustrin istället 
gynnar mäktiga företagare. Många gånger väljer regeringar att investera i infrastruktur för att 
tillgodose turisternas behov, medan lokalbefolkningen tvingas leva utan infrastrukturella 
grunder. Mäktiga eliter inom turistnäringen, med politiskt inflytande, kan i vissa fall avvisa 
fattigdomsbekämpning på grund av att de prioriterar sin egen vinst. Vissa myndigheter väljer 
också att gynna en växande turistnäring i helhet snarare än att fokusera på att förbättra 
välståndet hos lokalbefolkningen (Ibid).  
 Majoriteten av Phukets invånare i Thailand har på ett eller annat sätt dragit nytta av 
turismutvecklingen men nyttan har visat sig vara större för vissa än andra. Lokala markägare 
och den thailänska företagareliten har dragit stor nytta av turismen då de har dominerat 
industrin. Invånare med ett litet kapital och invånare som inte äger mark blir istället 
begränsade från ägarskapsmöjligheter medan turistindustrin expanderar (Kontogeorgopoulos, 
1998). 
 Trots den kritik som riktas mot turistindustrins utvecklingspotential visar forskning att 
industrin är en enkel väg till ekonomisk utveckling för ett utvecklingsland. Ett ökat 
besöksantal från människor med god ekonomi, för med sig en stor omfördelning av köpkraft 
till utvecklingsländer (Archer et al, 2004). Det innebär i de allra flesta fall en tillväxt för 
turistregionens ekonomi, vilket även kan komma att påverka hela landets ekonomi. Med 
förhoppning om att stödja landets ekonomiska utveckling främjas därför tillväxten av 
turismen i många länder (E. Mbaiwa, 2002).  
 Intäkterna från internationell turism är en värdefull tillgång för alla länder men 
framförallt för utvecklingsländer (J. Stynes, 1997). För fattiga länder, regioner och städer ses 
turismen som en snabb väg till utveckling (E. Mbaiwa, 2002). Turistsektorn är arbetsintensiv, 
inkluderar kvinnor och den baseras på natur- och kultursevärdheter, vilket har visat sig vara 
särskilt gynnsamt för befolkningen i utvecklingsländer. Fattiga landsbygdsområden erbjuds 
möjligheten att utvecklas medan de har begränsade tillväxtmöjligheter inom andra sektorer. 
Turism har därför möjlighet att göra en ekonomisk signifikant förändring i dessa områden 
(Scheyvens, 2007).  
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E. Mbaiwa (2002) påvisar ett fall där turismintäkterna i en region har varit en viktig 
ekonomisk aktivitet för landet i helhet. Tillväxten av turistorten Okavangodeltat med omnejd, 
i Botswana, har resulterat i en ökning av landets BNP. Utvecklingen av turistsektorn i 
Botswana de två senaste decennierna har gjort turismen till den näst största inkomstkällan och 
bidragande faktor till BNP, efter diamanter. På så sätt bidrar turism till att minska beroendet 
av andra exporter (Ibid). 
 Turismindustrin i utvecklingsländer världen över har visat sig vara signifikant för 
ländernas ekonomiska utveckling. Enligt uppgifter från 2004 stod turismen för 10 % av BNP i 
västvärlden medan den stod för 40 % av BNP i utvecklingsländer. I över 50 av världens 
fattigaste länder utgör turismen en av de tre största bidragande faktorerna, till ekonomisk 
tillväxt (Sheyvens, 2007). 
 Forskning visar att turismen i södra Thailand har haft en enorm signifikans inom 
regionala ekonomier och därmed minskat beroendet av bland annat gummiodlingar. Än 
viktigare har export av odlade räkor minskat, vilket har en negativ miljöpåverkan 
(Kontogeorgopoulos, 1998).  
 De ekonomiska effekterna av turism anses vara övervägande positiva, men industrin kan 
även resultera i kostnader för både staten och lokalbefolkningen. Köpkraften från turism 
genererar inkomster både för offentliga och privata sektorn (J. Stynes, 1997). Exempel på 
intäkter som direkt tillfaller staten från turistsektorn är importtullar, skatter och licensavgifter 
(E. Mbaiwa, 2002). Samtidigt medför turistindustrin ekonomiska kostnader för regeringar, 
främst inom infrastrukturutveckling. Den medför också kostnader för turistföretag och högre 
kostnader för privata företag i regionen. Även lokalbefolkningen i turistorter kan komma att 
drabbas av förhöjda priser på grund av stigande bostadsmarknaspriser och ökade 
livsmedelskostnader (Elliot, 1993).  
 Samhällets beslut över turism innefattar ofta debatter mellan industrins supportrar som 
försöker framhålla turismens positiva effekter och motståndare som betonar turismens 
kostnader. Turistindustrin är en bransch som är fragmenterad och utspridd i territoriella, 
funktionella och ekonomiska termer och är därför svår att påverka och det är svårt att få 
politiskt stöd för finansiering av den. Det är vanligt att ägandet blandas med nationella och 
internationella företagare (Ibid). De ekonomiska fördelarna av turism minimeras om utländska 
företag dominerar marknaden i utvecklingsländer. De utländska företagen för då med sig sina 
vinster hem till ursprungslandet i ett så kallat inkomstläckage medan turistregionen och 
lokalbefolkningen förbises (Scheyvens, 2007). 
 
3.2 Sociokulturella olikheter  
Långdistansresor mellan utvecklade och mindre utvecklade länder för med sig direkt kontakt 
mellan turister och lokalbefolkning. Det innebär oftast möten mellan människor från olika 
sociala och kulturella bakgrunder, med annorlunda livsstilar och varierande inkomstnivåer. 
Den sociala och kulturella strukturen inom lokalsamhällen som exponeras för turism, kommer 
därför sannolikt att påverkas (Archer et al, 2004). Liu (2003, s.467) skriver att utveckling är 
en flerdimensionell process som innebär stora förändringar, både positiva och negativa, i den 
sociala strukturen.  
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Turismen har potentialen att främja en positiv socioekonomisk utveckling, vilket innebär en 
ökad levnadsstandard hos lokalbefolkningen. Trots det tycks många forskare ha 
uppfattningen av att de sociala och kulturella effekterna i första hand är skadliga. 
Turismindustrin sägs ha bagatelliserat kulturer och haft negativa effekter på traditionella 
levnadssätt samt på att åtskilja lokala kulturer (Liu, 2003). Turismen i lokalsamhällen 
förknippas med förändringar i traditionella idéer, värderingar och identiteter hos den lokala 
befolkningen, vilket kan anses skadligt för den lokala kulturen (E. Mbaiwa, 2002). 
Emellertid finns det forskare som framhäver det positiva i sociokulturella förändringar. De 
menar att turismen bär med sig den unika rollen i att främja moderna värderingar, sociala 
framsteg och kulturell utveckling. Den har också potentialen att medföra ökad jämlikhet 
och utrotning av fattigdom (Liu, 2003). 
 Fördelarna med internationell turism har prisats med att vara en viktig kraft för fred och 
förstående sinsemellan nationer. Rättvisa, öppenhet, social rörlighet och mänskliga rättigheter 
är exempel på västerländska värderingar. Genom turismen kan sådana värderingar 
introduceras för lokalsamhällen i utvecklingsländer (Archer et al, 2004 och Liu, 2003). 
Forskning visar emellertid att kontakt mellan människor med olika bakgrund och skilda 
värderingar tyvärr inte alltid är fördelaktig och i många fall generar det ytterligare kulturella, 
sociala och moraliska spänningar. Archer et al. (2004) betonar de stora kulturella skillnaderna 
mellan länder och menar på att dessa kan vara skadliga och rent av explosiva. Ömsesidig 
förståelse kan bytas ut mot antipati på grund av olikheter i fysiskt utseende och på grund av 
skillnader i kulturellt beteende mellan turister och lokalbefolkningen (Ibid). 
 Genom att lokalbefolkningen i turistregionen blir medvetna om det välstånd som 
turisterna har kan utgångsläget i vissa fall bli gynnsamt. Det kan motivera 
lokalbefolkningen att arbeta hårdare eller uppnå högre utbildning för att efterlikna 
turisternas levnadssätt. Men i många fall kan oförmågan hos lokalbefolkningen att nå 
samma nivå av välstånd istället skapa en känsla av fattigdom och frustration, vilket kan 
leda till fientlighet och aggression (Ibid). Detta exemplifieras av E. Mbaiwa (2002) där 
utanförskaps- och fientlighetskänslor i Botswana gått så långt att det har lett till rasism 
mellan lokalbefolkning och researrangörer. Förstörda relationer mellan lokalinvånare och 
turister kan i värsta fall leda till förstörda internationella relationer (Archer et al, 2004). 
 Huruvida den sociala strukturen i lokalsamhället kommer att påverkas positivt eller 
negativt beror till stor del på vilken typ av turister som lockas till turistdestinationen (Elliot, 
1983). Övervägande forskning påvisar emellertid att turister har ett genomgående dåligt 
inflytande på lokalbefolkningen på grund av att de uppvisar ett dåligt beteende när de är på 
semester. McKercher (1993, s.9) beskriver turister som njutningssökare, tillfälligt utan jobb, 
och de värsta konsumenterna och han anser att det är naivt att tro att turisterna kan agera 
annorlunda. Semester ses ofta som en flykt från vardagen och vanor som turisten uppvisar 
hemma kan komma att avvisas. Överkonsumtion av alkohol, överdriven sexuell aktivitet och 
ett uppseendeväckande spenderingsmönster ges som exempel på turistens semesterbeteende. 
Därmed följer ofta problem som prostitution, droger, spel och ibland skadegörelse (Archer et 
al, 2004). I forskning från både Botswana och Thailand hittas stöd för dessa påståenden, där 
kritik riktas mot barer, prostitution och ökad kriminalitet som en sociokulturell påföljd av 
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turism (Elliot 1983 och E. Mbaiwa, 2002). I Thailand riktas kritik mot att det förekommer 
turister av ”fel typ” och så kallade ”dåliga turister” som för med sig negativa sociokulturella 
påföljder. Merparten turister anses vara ”bra turister” som istället bidrar till positiva 
sociokulturella effekter för lokalbefolkningen (Elliot, 1983). 
 Turism, speciellt många typer av kulturell- och naturturism, är underhållning som strävar 
efter att tillgodose besökarnas behov, önskemål och krav. För att industrin ska vara 
framgångsrik och kommersiellt lönsam måste turismprodukten manipuleras på ett sätt så den 
lätt fångar den breda publiken. Det handlar om samhällen som effektivt nyttjar möjligheterna 
till utveckling av industrin, vilket kan leda till positiva, produktiva och lönsamma länkar 
mellan besökare och lokalsamhället. Tyvärr är det mer sannolikt att lokalsamhällena 
ofrivilligt förändras, ofta utan tillräcklig kontroll, anser McKercher (1993, s.12-13). 
 Forskning tyder på att kulturen i Thailand har förändrats i och med turismen och att det 
finns fakta som pekar på att en del kulturella tillgångar har blivit showbusiness för att dra in 
pengar. Kaosa-ard (1994, s.4) säger sig samtidigt inte se något samband mellan den 
thailändska kulturella evolutionen och turism. Detta exemplifieras med en festival i Thailand 
som har gått från att vara en stillsam ceremoni, vilken skulle medföra regn, till att bli en 
mycket populär festival där alla invånare firar traditionen. Det har skett utan turisternas 
inverkan då väldigt få besökare medverkar i festivalen (Ibid).  
 
3.3 Ekologisk påfrestning 
Gällande de miljömässiga effekterna av turism är de allra flesta forskare överrens om att dessa 
är att betrakta som negativa påföljder på turistregionen. En region som upplever ett högt tryck 
av besökare kan komma att erfara stora ekologiska påfrestningar. Som en resursbaserad 
industri så är turism en omättlig konsument av resurser, skriver McKercher (1993, s.8). 
Omfattningen och karaktären av miljö-och ekologiska skador som turister medför är relaterat 
till storleken på utvecklingen och volymen av besökare, koncentrationen av användning, 
karaktären av den aktuella miljön, och vilken typ av planering och förvaltningsmetoder som 
antagits före och efter utvecklingen skett (Archer et al, 2004).  
 Forskning tyder på att turismindustrin tidigare har setts som ett ofarligt alternativ till 
skorstensindustrier och som en industri som bevarar, inte konsumerar resurser. Som tur är har 
de attityderna ändrats, trots att det tagit lång tid för turismindustrin att acceptera det, skriver 
McKercher (1993, s.8). Avfall från turistindustrin varierar kraftigt från andra industriella 
sektorer. Turism producerar avfall som snarare liknar de som produceras i tätorter, där 
avloppsvatten, sopor och bilavgaser är de vanligaste och mest problematiska biprodukterna. 
Dessa biprodukter är förknippade med det moderna samhället, vilket innebär att ett 
kontrollerande och minskande av avfall från turistindustrin är utmanande (Ibid).  
 Avfall och avloppsvatten i och med turismutvecklingen omhändertas sällan i planerad 
form och leder till föroreningar i floder och hav omkring turismområdena. Dåliga och 
ogenomtänkta former av turismutveckling förstör också oersättliga naturmiljöer som till 
exempel våtmarker och magroveträsk, vilka utgör en viktig del i ekosystemet då de bland 
annat kan kontrollera översvämningar. Grundläggande beståndsdelar för lokala fiskeindustrier 
har försummats i förmån för upprättandet av småbåtshamnar för turister. Vattenresurser som 
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behövs till lokala jordbrukare och byar har istället använts till turisthotell och golfbanor 
(Archer et al, 2004).  
 Turister själva är ofta skyldiga till att orsaka förstörelse av miljöer. Ju mer attraktiv en 
plats är desto större blir antalet besökare dit, vilket kan leda till att grödor och 
jordbrukstillbehör skadas, boskap skräms och kvantiteten av sopor ökar drastiskt. Archer et al. 
(2004, s.92) skriver om ett turistområde i Storbritannien där ett ton skräp samlas ihop efter 
turister dagligen. I andra områden har djurliv störts och korallrev har plundrats (Ibid). Det är 
ett misstag att tro att turister är något annat än konsumenter med enda målet att konsumera en 
turistupplevelse, skriver McKercher (1993, s.11). 
 Tillhandahållandet av infrastruktur, särskilt byggandet av vägar och elektricitet, kan 
dessutom öka miljökonsekvenserna av turistutvecklingen. Överdriven och dåligt planerad 
turismutveckling påverkar den fysiska och sceniska miljön i regioner. I många fall byggs 
arkitektoniska hotell som inte passar in i den befintliga miljön för att försöka tillfredsställa 
den förväntade efterfrågan av turism (Archer et al, 2004 och McKercher, 1993).  
 Trots att övergripande studier tyder på en kritisk uppfattning av turismens påverkan på 
miljön finns det forskare som framhäver en del positiva effekter. Turism kan fungera som 
en positiv kraft när det gäller att bevara miljön i turistområden. Det finns turism som är 
inriktad på att lämna turistregioner i bättre skick än de var från början. Vissa av de pengar 
som spenderas av turister i ett område, speciellt från entreavgifter, kan användas för att 
förbättra det naturliga och konstgjorda arvet, där turism också kan bidra till användning av 
annars outnyttjade historiska byggnader (Archer et al, 2004). Kontogeorgopoulos (1999, 
s.327) menar på att en ökning av turism, speciellt från Västeuropa kan leda till att höja 
framtidsutsikterna för en hållbar utveckling i Thailand genom mer ekologiskt orienterade 
former av resande. 
 
3.4 Lokalbefolkningen 
Det finns många forskningsexempel som tyder på att lokalbefolkningen har missgynnats till 
följd av en utbredd turism. Turisternas krav kan alltför ofta vara i direkt konkurrens med 
lokalbefolkningens behov och önskemål i samhället. Social rättvisa förespråkar lika tillgång 
till resurser av alla användargrupper men så fungerar det tyvärr inte alltid inom 
turismindustrin (E. Mbaiwa, 2002 och McKercher, 1993). McKercher (1993, s.9) redogör för 
offentligt tillgängliga resurser som blivit exklusiva enbart för turistnäringen. Det händer att 
myndigheter förbjuder lokalbefolkningen att besöka stränder eller att inflödet av varor till 
lokala marknader begränsas till besökarnas efterfrågan. Turism- och icke turisminriktade 
fritidsaktiviteter delar ofta samma resurser och anläggningar och konkurrerar om samma 
utrymme och statliga bidrag (Ibid). I extrema fall har ankomsten av alltför många besökare 
lett till att lokalbefolkningen lämnar sina bosättningar för att flytta till nya områden där de kan 
leva ett stillsamt liv (Archer et al, 2004).  
 Ytterligare exempel på när lokalbefolkningen missgynnas är när lokala kulturer och seder 
utnyttjas för att tillfredsställa besökaren. Det handlar då främst om när kommersialiserandet 
av kulturer och seder sker på bekostnad av lokal stolthet och värdighet, vilket tidigare nämnts 
i kapitlet som handlar om sociala effekter (Ibid).  
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Lokalbefolkningen ser ofta turism som något som händer dem och är utanför deras kontroll 
och därmed kan en bitterhet uppstå. Industrin kan inte existera i social isolering från 
lokalsamhället och besökare är sällan begränsade till de fysiska gränserna för turistorterna. 
Turisternas agerande, deras önskan att konsumera liknande produkter som lokalbefolkningen 
och deras krav att dela samma faciliteter resulterar i att hela samhället delar de negativa 
kostnaderna med turismutvecklingen (McKercher, 1993).  
 Besöksnäring gynnar lokalbefolkningen på många sätt, bland annat genom att bidra till 
sysselsättning och bättre arbetsvillkor. E. Mbaiwa (2002, s.454) påvisar att industrin skapar 
arbetstillfällen, möjligheter och generering av intäkter för invånarna i Okavangodeltat i 
Botswana. För att möta behoven hos besökarna behövs produktion av livsmedel, utrustning, 
möbler såväl som konstruktion i turistregionerna. Detta innebär att turismen ger ett lyft för 
lokal tillverkning, industri och jordbruk. Den kan också påverka inrättande av anläggningar 
såsom camping, stugor, transport och grossist- och detaljhandelsindustrier i regionen (Ibid). 
 Trots den sysselsättning turismindustrin för med sig så är de arbeten som erbjuds för 
lokalbefolkningen tyvärr generellt lågkvalitativa och lågbetalda och innebär mestadels 
manuella arbeten. De är ofta anställda under ledande befattningar och arbetar som städare, 
kökspersonal, chaufförer, kockar, väktare och markarbetare medan ett fåtal är anställda som 
professionella guider, chefer och assistenter. Detta tyder på att turism kan vara en utnyttjande 
industri för lokalbefolkningen om korrekt förvaltning och kontroll inte är på plats (Ibid). På 
operativ nivå är högre betalda, mer respektabla tjänster inom hotell och andra inrättningar 
ibland ockuperat av utländsk personal som besitter nödvändig kompetens och erfarenhet. 
Enligt Archer et al. (2004, s.86) är diskriminering av lokalbefolkning vanligt förekommande 
när det gäller arbeten som genererats från industrin, även om de lägre betalda, mer enkla 
jobben ofta reserveras för den inhemska befolkningen. E. Mbaiwa (2002, s.454) redogör för 
undersökningar i Botswana som tyder på att det finns en skillnad i lön mellan den lokala 
personalen och den utländska personalen även om de har samma anställning. I 
Okavangodeltat i Botswana har 81,5 % av turistfaciliteterna utländskt inflytande. Varav 53,8 
% av dessa faciliteter är helt utlandsägda (Ibid). 
 Dominans av utländska investerare i branschen och icke-lokala investeringar kan 
minska kontrollen över lokala resurser. Förlusten av lokalt självstyre är en av de mest 
negativa och långsiktiga effekterna av turism. Lokalinvånare kan drabbas av en 
förlustkänsla eftersom dess omgivning omvandlas för att tillgodose ett utländskt 
dominerande (Archer et al, 2004). E. Mbaiwa (2002, s.458) hävdar att det faktum att 
turistnäringen är dominant utlandsägd och kontrollerad indikerar att det inte finns lika 
tillgång till användningen av resurser och beslutsfattande mellan lokalbefolkningen och 
researrangörer. 
 Turismnäring som väl har börjat växa till sig är tyvärr ofta spontan och oförutsägbar och 
försök till att kontrollera den är sällan framgångsrik. Innan övervägning av turism som en 
ekonomisk möjlighet görs bör lokalbefolkningen vara medvetna om att inströmning av en stor 
mängd besökare kommer att skapa en mängd olika effekter som påverkar hela samhället 
(McKercher, 1993, s.13). 
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Ett av de områden där turismen kan påverka den inhemska ekonomin och därmed också 
gynna lokalbefolkningen, är genom utveckling av infrastruktur i turismregioner. 
Infrastrukturutveckling är en viktig socioekonomisk utveckling. I Okavangodeltat i Botswana 
har en utbyggnad av infrastrukturen pågått sedan 1990-talet för att stödja den växande 
industrin. Några exempel på dessa infrastrukturprojekt är vägnät, uppförandet av fler 
internationella flygplatser, hotell och safaricampingar. Banker och postkontor är exempel på 
tjänster som tillhandahålls i turistregioner, utrustade med moderna faciliteter för att möta 
kraven från turister. Andra exempel är anslutning till nationella elnät för tillhandahållandet av 
ström och därmed förbättrande av telekommunikationssystem. Sådana tjänster är viktiga för 
att främja turistnäringen i regioner men de är också viktiga för den lokala utvecklingen och är 
av betydande nytta för lokalbefolkningen (E. Mbaiwa, 2002). 
 
3.5 Framtida strategier för turismutveckling 
E. Mbaiwa (2002, s.460) skriver att turistindustrin innehar förmågan till självförstörelse och 
syftar till att turism kan döda turism genom att förstöra de miljömässiga attraktioner som 
besökarna vill uppleva. Den beskrivs vara en kraft som leder till förändring, därför bör 
effekterna kontrolleras, regleras eller dirigeras. Om industrin förvaltas rätt har turism 
potentialen att bli en förnybar industri med resurser som bibehålls eller till och med förbättras. 
Om industrin istället missköts eller tillåts expandera med kortsiktiga mål och syften har den 
förmågan att förstöra just de resurser som den bygger på (Ibid).  
 Vid kortsiktiga mål för turismexploatering kommer resurser förstöras och på så sätt 
kommer eventuella fördelar med resurserna missgynnas för framtiden. Vikten i att planera 
industrin utifrån begreppet hållbar utveckling betonas därför (Ibid). Vår främsta uppgift är 
inte att begränsa tillväxten men att kontrollera tillväxten på ett sätt som är passande för 
turisterna, destinationens miljö och för den lokala befolkningen, menar Liu (2003, s.472). En 
mer planerad turismutveckling är alltså nödvändig, vilket skulle sprida kostnaderna och 
intäkter mer jämnt och även minska påverkan på det sociala livet och kulturen (Brohman, 
1996). 
 Ett flertal forskare anser även att lokalbefolkningens deltagande i planeringen är av stor 
betydelse för utvecklingen. En större nivå av lokalt engagemang i planeringen och 
utvecklingen av industrin är en väsentlig förutsättning för hållbar turism. För att industrin ska 
börja bidra till ett bredare socialt, politiskt och ekonomiskt mål av utveckling, behöver 
institutionella mekanismer införas för att underlätta deltagande av lokalbefolkningen inom 
turismplanering. Turistplanering borde struktureras så att lokala, demokratiskt valda organ har 
makten. Den institutionella utformningen av dess planering bör också underlätta medverkan 
av olika sociala grupper som företräder de olika intressena i samhället (Brohman, 1996 och 
Liu, 2003). Scheyvens (2007, s.251) tycker att WTO (World Tourism Organisation) borde 
ansvara för att informera myndigheter i tredje världen att överväga en samverkan med de 
lokala samhällena. För att myndigheter på så sätt ska kunna säkerställa sig om att företagen 
använder acceptabla arbetsvillkor och minskar läckaget från konventionella former av 
massturism. 
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Det finns ett annat starkt argument för att engagera och belöna den lokala gemenskapen. Den 
inhemska befolkningen är själva en del av turismens platsprodukt. Det är de med sin attityd 
och sitt beteende som utgör gästfrihetsresursen på destinationen. Ju mer befolkningen vinner 
på industrin desto mer motiveras de till att skydda områdets natur och kulturarv och till att 
stödja turistaktiviteter (Liu, 2003).  
 
 
4. RESULTAT 
 
Det empiriska materialet har fokuserats till den fallstudie som utfördes på Koh Chang i 
Thailand. Följande kapitel kommer att behandla hur lokalbefolkningen på Koh Chang 
upplever effekterna och konsekvenserna av turismen och om de anser att de gynnats eller 
missgynnats av dess utbredning i området. En redogörelse för hur levnadsstandarden hos 
lokalbefolkningen har förändrats kommer också att presenteras samt vad som förväntas av 
den framtida turismen på Koh Chang. Kapitlet fokuseras till lokalbefolkningens synpunkter 
och erfarenheter av turism. Resultatet av intervjuer med invånarna på Koh Chang presenteras 
därmed enligt följande;  
 
4.1 Koh Chang innan turismens utbredning 
Som tidigare nämnts har Koh Chang genomgått en turistutveckling de senaste 20 åren. De 
lokalt bosatta respondenterna beskriver platsen innan turismen som ett mycket lugnt och 
stillsamt samhälle med ett litet invånarantal. Tidigare saknade ön vägar och det fanns enbart 
en del stigar genom skogen att ta sig fram på. Det fanns varken bilar eller mopeder och för att 
färdas längre sträckor eller för att ta sig till andra sidan ön användes båt.21 
 Under den här tiden fanns en skola på Koh Chang som erbjöd barnen skolgång upp till 
10-års ålder, de sista två åren tvingades de åka till fastlandet. Förbindelserna och 
tillgängligheten till fastlandet beskrevs bristfällig och många valde därför att inte fortsätta i 
skolan. Sjukhus på Koh Chang saknades och för att ta sig till sjukhuset på fastlandet tvingades 
lokalinvånarna använda sina egna båtar. Båtarna var små och långsamtgående men också de 
enda tillgängliga färdmedlen. Det kunde uppstå problem om någon blev akut sjuk men de som 
levde på Koh Chang var väl medvetna om förutsättningarna och accepterade riskerna.22 
 De vanligaste sätten att försörja sig på var fiske, gummiodling eller kokosnötsodling. En 
informant berättar att hans föräldrar arbetade med kokosnötsodling för att försörja familjen 
när han var liten. Han berättar att familjen levde ett väldigt enkelt men lyckligt liv. De bodde i 
ett litet hus, uppbyggt på pålar med springor mellan golvfodringen och med enkla träväggar 
utan isolering och ett tak gjort av plåtskivor.23 
 De respondenter som upplevde Koh Chang innan turismexploateringen säger att det var 
en mycket harmonisk och vacker plats att leva och bo på. De är alla överrens om att de inte 
hade gott om pengar men ingen ansågs fattig och lokalinvånarna var nöjda med sina liv.24 Det 

21 Informant 1, 2 och respondent 1, 2, 3, 4  
22 Informant 2 
23 Informant 2 
24 Informant 1, 2 och respondent 1, 2, 3, 4  
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fanns ett fåtal människor på Koh Chang som hade ekonomiska svårigheter, men det berodde 
på deras spelmissbruk. I Thailand är alla typer av spel som innefattar pengar olagligt men i 
Kambodja fanns och finns fortfarande Casinon och dit begav de sig för att spela, berättar ett 
par som intervjuas.25 
 
4.2 Turismen tar vid 
Innan internationell turism tog fart på Koh Chang fanns det i viss mån thailändska turister 
som besökte ön för dess vackra miljöer och det lugna stillsamma livet som utövades här. De 
var också ett fåtal backpackers på 70-talet som lockades av detta och strömmen av 
backpackers har sedan dess ökat. För ungefär 13 år sedan var de möjligt att hyra en fin 
bungalow nere vid stranden för under 50 kronor, vilket idag kostar runt 500 kronor.26  
 Koh Chang anses ha genomgått en snabb exploaterande förändring i och med turismens 
framfart under ungefär 20 år.27 Från att det endast fanns ett antal enkla bostadshus, ett par 
bungalows och en huvudväg i grus med viss trafik från fastlandet, finns det numer en stor väg 
som leder runt ön, ständigt trafikerad av tuk-tuk och andra typer av taxibilar och personbilar. 
Det har vuxit upp många stora hotellkomplex runt om på ön, de flesta intill någon av de vita 
sandstränderna. Det finns ett brett utbud av bungalows, allt från små enkla hyddor till stora, 
lyxiga inrättningar med havet som utsikt. Bara på de senaste 5 åren är vissa av platserna, 
framförallt vid de populäraste stränderna, helt oigenkännliga på grund av den exploatering 
som skett.28  
 En informant från myndighetskontoret på Koh Chang berättar att det till trots är svårare 
att starta upp ett stort hotell på Koh Chang, än i andra delar av landet, då det finns stränga 
regler och lagar när det gäller exploatering inom nationalpark. Han berättar att de flesta 
bygglovsansökningar avslås på grund av det rör sig om alltför stora hotellkomplex som stör 
naturscenen på ön.29 En annan av respondenterna känner till att det finns många regler 
gällande bygglov på Koh Chang men hon anser att det fortfarande är alltför många stora 
hotellkomplex som blivit godkända. Respondenten menar att det inte borde tillåtas 
exploatering av fler stora hotell på Koh Chang för att inte förstöra den vackra miljön mer 
än vad som redan skett.30 
 
4.3 Ekonomisk utveckling 
Några av de intervjuade personerna är inflyttade till regionen. De har sökt sig till Koh Chang 
med ett gemensamt mål, att tjäna pengar på turism. Samtliga med vetskapen om att det är lätt 
att få ett bra jobb och tjäna mycket pengar här.31 Några av respondenterna nämner att de ”bra 
jobben” i första hand reserveras för thailändska medborgare och syftar på arbeten med 

25 Respondent 1, 2 
26 Informant 2  
27 Informant 1, 2 och respondent 1, 2, 3, 4 
28 Informant 2 
29 Informant 1 
30 Respondent 1 
31 Respondent 5, 6, 7,  
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thailändska anställningsavtal. I Thailand innebär arbetsvillkoren jobb på 9 timmar per dag 
med en dag ledigt varje vecka samt två veckor sammanhängande semester per år.32 
 Det finns många illegala förvärvsarbeten, så kallade ”svartjobb” på Koh Chang som 
inkluderar arbetsdagar på 12 timmar utan någon ledig dag i veckan, det rör sig då oftast om 
jobb på fiskebåtar eller jobb på vissa restauranger. Det är sällan som thailändska medborgare 
har illegala förvärvsarbeten, det är enbart människor som befinner sig i en svår ekonomisk 
situation som måste anpassa sig till de arbetsvillkoren, menar respondenterna. Dessa jobb 
antas ofta av immigrerande människor från Kambodja, Burma och Laos.33 
 En av intervjupersonerna är inflyttad till Koh Chang från Kambodja som ung. Han 
arbetade han på en fiskebåt i ett flertal år. Arbetet var ett mycket slitsamt och han tvingades 
jobba all sin vakna tid. Under arbetet på fiskebåten lärde han sig thailändska och senare också 
engelska. Därigenom fick han arbete som båtförare på ett turistföretag, vilket gav honom bra 
arbetsvillkor och en mycket bättre lön.34  
 Intervjupersonerna känner inte till att det finns någon med stora ekonomiska svårigheter 
på Koh Chang och menar att det heller aldrig har gjort det.35 Ett gift par berättar om några 
enstaka invånare på ön som kämpar med ekonomin under vissa perioder på grund av att de är 
spelmissbrukare och för lata för att arbeta, men de har tak över huvudet så paret anser att de 
inte lider av fattigdom.36  
 Några av intervjupersoner som är inflyttade till Koh Chang berättar att de kommer från 
fattigare områden i Thailand där de inte finns lika mycket arbeten på grund av att det inte 
finns turism. På Koh Chang finns istället möjligheter till arbeten och det är lätt att tjäna 
pengar. De som inte lyckas få ett bra jobb är helt enkelt för lata för att arbeta, menar 
respondenterna.37 Emellertid ökar priserna i turistorten i samma takt som turismen expanderar 
och de som flyttat hit för att arbeta har svårt att spara pengar emellanåt. Hyrespriserna och 
matpriserna är något som ökat i snabb takt de senaste åren38 men det är fortfarande möjligt att 
lägga undan pengar varje månad, det gäller att lära sig att spara bättre, säger en av 
intervjupersonerna.39 
 Informanterna vittnar om att det inte finns många utlandsägda företag på Koh Chang. 
Lokala företagare står för ungefär 30 % av företagandet på Koh Chang och närliggande öar, 
nationella företagare står för ungefär 65 % och utländska investerare för ungefär 5 %. Att 
siffran för utlandsägda företag är så pass låg kan förklaras med den thailändska lagen som 
säger att utlandsägda företag endast tillåts med särskilda skäl. Ett sådant skäl är bland annat 
att företaget, till minst 40%, ägs av en thailändsk medborgare.40 Det är heller inte möjligt 
för en icke-medborgare att äga mark, endast hyra mark.41 En svensk företagare som driver 

32 Informant 2 och respondent 5, 6 
33 Respondent 5, 6 
34 Respondent 4 
35 Respondent 3, 4, 5, 6, 7, 8 
36 Respondent 1, 2 
37 Respondent 5, 6, 7 
38 Respondent 5, 6 
39 Respondent 6 
40 Informant 1, 2  och http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/73019/an-overview-of-the-
thailand-foreign-business-act-be-2542 (2013-06-22) 
41 Informant 1, 2 och http://kohchangrealestate.com/faq (2013-06-22) 
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ett hotell berättar om de svårigheter som företagande på Koh Chang innebär. Respondenten 
beskriver att han tack vare att han är gift med en thailändsk medborgare har fått lov att äga 
mark och på så sätt kunnat starta upp ett hotell. Paret stötte dock på mycket motstånd när de 
ansökte om lån, på grund av att han inte var thailändsk medborgare. Respondenten anser 
också att Thailand är ett omodernt byråkratiskt samhälle och han tvingas gå igenom 
mängder med pappersarbete varje år för att förnya sitt, och sina utlandsanställda, 
arbetstillstånd.42 
 
4.4 Sociala förändringar 
Huvudet anses heligt, respekt ska visas för äldre och kungafamiljen talas det inte illa om. 
Detta är exempel på typiska thailändska seder som respondenterna berättar om. Sederna 
respekteras oftast av turisterna och de påverkar inte befolkningen att ändra dessa seder. Några 
av respondenterna tror att turism har tillfört ett modernare synsätt hos thailändare, framförallt 
när det gäller äktenskap och relationer. Enligt det traditionella synsättet så tillämpas 
tvångsäktenskap, fattiga människor gifter bort sina döttrar men medelklassen i Thailand har 
ett modernare synsätt vilket innebär att de får gifta sig med vem de vill och de kan ha flick- 
och pojkvänner utan att behöva gifta sig.43  
 Abort är i dagsläget inte tillåtet, men det pågår många debatter kring ämnet och de 
kommer förhoppningsvis att förändras inom en snar framtid, berättar en av respondenterna. 
Hon berättar om vänner som har blivit gravida i ung ålder, vilka tvingats behålla barnen trots 
att de inte är tillsammans med den andra föräldern. Det är vanligt att det talas illa om de som 
skaffar barn utom äktenskap. Det anses ofint och motsäger thailändsk tradition. Tidigare 
ansågs det också ofint för thailändskor att gifta sig med västerländska män, men numer 
innebär det hög status eftersom att det ofta innebär att de gifter sig rika.44 Som thailändsk ung 
man är det svårt att hitta flickvänner, tjejerna har blivit kräsnare och är mer intresserade av att 
gifta sig rikt så vi duger sällan som pojkvänner, berättar en av respondenterna.45 Det har också 
blivit mer jämnställt mellan män och kvinnor i Thailand, speciellt i hemmen då det numer 
delas på hushållssysslor och barnuppfostran.46 
 En informant berättar att thailändare är ett mycket öppet och vänligt folk med hög 
toleransnivå och riskerar därför att utnyttjas av turister. Vissa turister är respektlösa mot 
lokalbefolkningen genom att enbart förvänta sig betjäning från dem.47 De flesta turisterna 
anses respektfulla men några respondenter nämner att det finns dåliga turister som besöker 
Koh Chang och syftar till dem som söker barer, prostitution och medför kriminalitet.48 En av 
intervjupersonerna arbetar som massös på en salong längs med en turisttät gata. Respondenten 
berättar att hon vid ett par tillfällen förnedrats av turister som efterfrågat prostitution och som 
reagerat hotfullt när hon förklarat att det inte förekommer något sådant på salongen.49  

42 Respondent 8 
43 Repondent  4, 5, 6, 7 
44 Respondent 3 
45 Respondent 6 
46 Informant 2 och respondent 3, 4, 8 
47 Informant 2 
48 Respondent 1, 2, 7  
49 Respondent 7 
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Turismen på Koh Chang har fört med sig många barer och de senaste åren har även ett fåtal 
nattklubbar öppnats. Koh Chang ses trots det som en lugn och harmonisk plats jämfört med 
andra turistorter i landet då kriminalitet och prostitution sällan förekommer. De allra flesta 
besökare på Koh Chang är mycket vänliga mot lokalbefolkningen och deras högsta mål är att 
uppleva naturen och den thailändska kulturen.50   
 Den thailändska kulturen är till viss del kommersialiserad. Vissa uppträdanden hålls till 
förmån för turister och har anpassats för dem, men det ger också thailändarna möjlighet att  
tjäna pengar, menar respondenterna.51 
 Numer firas jul och nyår på Koh Chang till förmån för turister, vilket införts på grund av 
västerländsk efterfrågan. Lokalinvånarna har inte anammat traditionerna till sina egna hem 
men de deltar i firandet när de arbetar.52 En av respondenterna anser att det är roligt att få 
uppleva dessa traditioner och anser inte att det på något sätt förstör de egna thailändska 
traditionerna. Nu ges ju chansen att fira nyår två gånger per år säger respondenten.53  
 Det thailändska nyåret, Songkran är en av de starkaste traditionerna som landet har. 
Songkran inleder regnperioden och firas under ett par dagar i mars månad. Enligt traditionen 
slänger befolkningen stora mängder vatten på varandra för att möta det nya året ren och 
lycklig. Songkran har inte turistanpassats eller kommersialiserats menar en av informanterna. 
Även i de turisttäta områdena i landet slängs det vatten på folk efter gator och vägar, även på 
turisterna. På hotellområden är det vanligt att vattenpistoler används men vissa större 
turisthotell har egna regler som begränsar firandet inom hotellområden.54 
 
4.5 Ekologiska påföljder 
Respondenterna anser att sopförbrukningen är den största negativa effekt som Koh Chang 
upplevt av turismen.55 De stora hotellen förbrukar enorma mängder sopor och myndigheterna 
har haft problem i hur de ska lösa sophanteringen på ön. DASTAs miljöuppdrag på Koh 
Chang har resulterat i att sopproblemet tagits hand om genom inrättningar av sopcontainrar 
som fraktas till Bangkok, där de töms och skickas tillbaka. Det uppstod emellertid problem då 
det var stora översvämningar i Bangkok och containrarna inte kunde fraktas till Koh Chang. 
Det medförde att enorma sophögar bildades på ön, utan omhändertagning, under flera veckors 
tid.56 
 Korallreven kring Koh Chang har också tagit stor skada de senaste åren och det finns 
risk för att korallreven kommer att vara utdöda inom en femårs-period, några av 
respondenterna nämner att det bör åtgärdas då det kan komma att påverka 
turismutvecklingen negativt.57 En av informanterna ser mer allvarligt på problemet och 
berättar att de flesta lokalinvånare inte har så stor kunskap om miljöproblem och har svårt 
att förstå allvaret i det. Han berättar att korallreven har skadats på grund av att thailändare 

50 Samtliga intervjupersoner 
51 Respondent 4, 6, 7, 8 
52 Respondent 4, 5, 6, 7 
53 Respondent 6 
54 Informant 2 
55 Samtliga intervjupersoner 
56 Informant 1 
57 Informant 1, 2 och respondent 1, 2, 4, 5, 6 
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inte har tagit vara på miljön, de har bland annat dumpat sina sopor rätt ut i haven. 
Framförallt så har miljöförstöringen grundats i landets styre som inte har tagit miljöfrågor 
på allvar och därav har det funnits en stor okunskap hos befolkningen i att ta vara på 
miljön. Kunskapen har emellertid ökat i och med att turisterna har ställt större krav på 
lokalbefolkningen på Koh Chang. De har klagat när det har luktat sopor, klagat på 
sophanteringen samt klagat på den miljöförstöring som skett på Koh Chang.58 
 
4.6 Lokalbefolkningens nytta och drabbning av turism 
Thailand anses mer civiliserat än sina grannländer då de kommit längre i utvecklingen med 
goda infrastrukturella grunder.59 Turism på Koh Chang har möjliggjort en 
infrastrukturutveckling, vilken innefattar färjor, vägar, sjukhus, internet, bättre skolor med 
mera.60 Samtliga respondenter anser att de lever ett bra liv på Koh Chang och har tillgång till 
allt de behöver för att vara nöjda.61 Det finns inga restriktioner eller regler som säger att 
lokalbefolkningen inte får nyttja eller besöka alla områden på Koh Chang. Lokalbefolkningen 
har lika tillgång och lika bemötande som turisterna. I Thailand har turistattraktioner oftast ett 
lägre inträdespris för thailändska medborgare och ett högre pris för utländska. På marknader 
är det också lättare för thailändare att handla till marknadspriser medan turister ofta betalar 
överpriser på grund av okunskap av prisläget samt att försäljare förväntar sig att turisterna har 
gott om pengar.62  
 Utan turismens påverkan hade Koh Chang å andra sidan fortfarande varit ett lugnt och 
stillsamt fiskarsamhälle där lokalbefolkningen hade kunnat leva ett problemfritt liv, anser en 
av intervjupersonerna. När turismen tog fart på Koh Chang ökade markvärdet kraftigt och 
flera ur lokalbefolkningen erbjöds stora summor pengar för sina markägor. Det resulterade i 
att ett flertal familjer sålde allt de ägde, flyttade till fastlandet och spenderade sina pengar. 
Innan turismen var det ingen av lokalinvånarna som hade gott om pengar och de saknade 
därför kunskap i att hantera stora summor pengar. Många thailändare har dessutom filosofin 
att leva för dagen och lägger mycket tillit till sin religion om att allt ordnar sig utan att behöva 
planera för framtiden, menar intervjupersonen. De som sålde sin mark återvände sedan 
hemlösa till Koh Chang, de fick arbeten men de tvingades leva ett ganska tufft liv tills de hade 
råd att köpa nya bostäder.63 
 Samtliga intervjupersoner anser att turismen har bidragit till fler arbetsmöjligheter och 
bättre arbetsvillkor. Utbudet av arbeten har också ökat, vilket har tillåtit thailändarna att ha 
större valmöjligheter med vad de vill jobba med och därmed också välja de jobben med bättre 
arbetsvillkor. Det finns tillräckligt med arbeten på Koh Chang för att kunna erbjuda alla 
lokalinvånare jobb, menar de.64  
 I och med förbättrade arbetsvillkor har sjukförsäkringar införts i Thailand, vilket 
uppskattas av respondenterna. Tidigare blev hela familjer lidande av att ta hand om den 

58 Informant 1 
59 Respondent 1, 2, 4, 6 
60 Informant 1 
61 Ibid 
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63 Informant 2 
64 Samtliga intervjupersoner 
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som blev långtidssjuk med höga kostnader som följd. Fortfarande saknas tjänstepension 
och de äldre kan komma att bli hårt drabbade inom en snar framtid menar en av 
intervjupersonerna. Det är enbart de som jobbar inom myndigheter som har pension i 
Thailand. Pension har sällan varit nödvändig i Thailand eftersom att familjerna håller ihop 
och tar hand om sina gamla. Men det sker en förändring i Thailand då fler flyttar in till 
städer och jobbar och därför inte har möjlighet att ta hand om sina föräldrar på samma 
sätt.65 Flera av respondenterna tror att tjänstepension är något som kommer tillämpas i 
Thailand inom en snar framtid. De är medvetna om att de i många andra länder finns 
tjänstepension.66 En av intervjupersonerna berättar att hon träffar många turister som 
intresserar sig för att fråga om thailändarnas levnadsstandard och som vidare berättar om 
hur det fungerar i deras hemländer. Det hjälper oss att förstå vad som bör förbättras i vårat 
land, menar hon.67 
 
4.7 Förändrad levnadsstandard 
Alla som intervjuats kan mer eller mindre engelska. Vissa av dem talar helt flytande, de 
säger att de fick lära sig det i skolan och att deras språkkunskaper sedan har förbättrats då 
de i sina arbeten ständigt pratar engelska med turister.68 Den intervjuperson som 
ursprungligen kommer från Kambodja har lärt sig engelskan i vuxen ålder endast genom att 
prata med de turister han träffat genom åren.69 
 Turismen har inneburit en ekonomisk förbättring i hela landet och en ekonomiskt starkare 
medelklass har vuxit fram här på Koh Chang, säger en av informanterna.70 Respondenterna 
intygar att alla lokalinvånare bor i en väl fungerande bostad med rent rinnande vatten, de 
berättar också att de som kommer till Koh Chang för att arbete med turism blir erbjudna 
bostäder om det inte lyckas ordna något på egen hand. De flesta hotellen tillhandahåller 
hyreshusliknande bostäder, ofta skymda en bit upp i skogen där de anställda och eventuellt 
även deras familjer får bo för en överkomlig summa pengar. Rummen beskrivs vara mycket 
enkla och ganska trångbodda så de flesta föredrar att hitta något bättre efter ett tag men 
respondenterna anser att det är bra att det finns möjlighet för dem som inte kan ordna något 
annat eller framförallt inte har råd med något bättre. Dessa hyreshus bebos till största del av 
immigranter från Kambodja, Burma eller Laos då de sällan har råd med något bättre.71  
 Lönerna skiljer sig åt mellan respondenterna beroende på om de har eget företag eller en 
anställningsform, men en vanlig lön som anställd enligt normala thailändska arbetsvillkor 
brukar ligga runt 6000-7000 BHT per månad, vilket motsvarar 1500-1900 kronor.72 
 De respondenter som kommer från andra områden i Thailand har det gemensamma målet 
att tjäna nog mycket pengar för att kunna flytta tillbaka till sina hemorter och starta upp egna 
företag där. De saknar sina familjer och hoppas kunna återförenas med dem så snart de kan. 

65 Informant 2 
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De flesta av dem anser emellertid att det är svårt att spara och lägga undan mycket pengar, de 
tycker att priserna på Koh Chang är höga i jämförelse med icke-turistorter och det går därför 
mer pengar än vad de räknat med från början.73 En av respondenterna berättar att han lyckats 
spara ihop en summa pengar vid ett par tillfällen men då valt att skicka pengarna hem till sin 
familj då de behövt köpa en ny moped eller liknande.74  
 En av de intervjuade, som är bosatt på ön sedan många år, upptäckte Koh Chang när hon 
reste runt i landet som ung. Hon fascinerades av lugnet och det enkla livet som människorna 
levde och därmed valde hon att bosätta sig på ön permanent. Idag bedriver hon en restaurang 
och matlagningsskola där turister får lära sig att laga mat på thailändskt vis med 
lokalproducerade råvaror. Hon trivs med sitt arbete och hon är tillsammans med sin man 
också ägare till ett litet resort och de bor med sina barn i ett stort tvåvåningshus byggt i 
betong. Hon är glad över att inte behöva oroa sig över sin ekonomi tack vare den ständigt 
ökande strömmen av turister till Koh Chang. Samtidigt kan hon sakna det lugna stillsamma 
livet som hon flyttade till Koh Chang för, men menar att det är viktigare att ha en trygg och 
stabil inkomst för att kunna ge barnen ett rikt liv med bra utbildning.75  
 Barnen erbjuds grundskola på Koh Chang men några av respondenterna anser att skolan 
på fastlandet erbjuder en bättre utbildning och har därför valt att barnen ska pendla. Det är en 
resa på 1,5 timmar enkel väg som skolbarnen gör dagligen. Det blir längre dagar för barnen 
men att mina barn får en bra utbildning är det viktigaste, säger en av respondenterna.76 
 
4.8 Förväntningar för framtiden 
Respondenterna förväntar sig en fortsatt ökande besöksnäring till Koh Chang.77 Så länge 
världsekonomin är stabil så kommer turismexpansionen att fortsätta, tror en av 
intervjupersonerna. Turismutvecklingen och exploateringen på Koh Chang stod stilla under 
ett par år i och med finanskrisen 2008. Oroligheter i Bangkok har också påverkat turismen 
negativt, berättar en av respondenterna.78 
 Hoppet för framtiden är att turistnäringen ska öka samtidigt som de vill att Koh Chang 
ska bibehålla sitt lugn och sin vackra natur. Respondenterna är oroliga för att orten ska 
utvecklas på samma sätt som Phuket eller Pattaya, med följder som trängsel, högre 
kriminalitet samt förstörelse av naturscenerna och miljön.79 Några av respondenterna känner 
sig emellertid betryggade med de byggnadsrestriktioner som är tillämpade för Koh Changs 
Nationalpark och tror därför inte att en stor exploatering kommer att ske.80 Samtidigt anser 
några av respondenterna att myndigheterna beviljar alltför många bygglovsansökningar.81 En 
av intervjupersonerna tycker inte att det ska få byggas några nya hotellkomplex 
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81 Informant 2 och respondent 1, 2  
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överhuvudtaget.82 Informanten från myndighetskontoret på Koh Chang berättar att 
myndigheterna ofta hamnar i konflikt med inflytelserika och mäktiga företagare som vill 
bygga stora hotell på ön. Myndigheterna har i uppgift att främja turismutvecklingen samtidigt 
som de har lagar och regler att följa gällande exploatering inom Nationalpark. Myndigheterna 
kämpar hårt för sin sak men tvingas ibland bevilja bygglov.83 
 När det gäller den ekonomiska situationen på Koh Chang ser de flesta ljust på framtiden, 
de tror på en ökad besöksnäring, vilket för dem samtidigt innebär fler arbeten och större 
möjlighet att göra karriär inom turistnäringen.84 Gällande de sociala effekterna anser 
respondenterna att de kan lära sig mycket av turister och de får möjlighet att ta del av deras 
kulturer och traditioner, de tror inte att det på något sätt kommer att fördärva deras egna 
traditioner då de flesta thailändarna är djupt troende och värdesätter den egna nationen högt.85 
Några uttrycker emellertid en oro över att antalet dåliga turister ska öka och därmed föra med 
sig en större efterfrågan av barer och nattklubbar.86  
 Den ekologiska situationen på Koh Chang kan troligtvis förvärras. Några av de 
intervjuade är inte helt nöjda trots nya inrättningar av sophämtningssystem.87 Ett förslag om 
ett betalsystem för sopor, framförs av en intervjuperson. Respondenten anser att de stora 
hotellen då tvingas ta mer ansvar för deras sopförbrukning.88  
 Angående övriga miljöproblem på Koh Chang så tror ett flertal av respondenterna att 
medvetenheten om miljöns betydelse kommer att öka hos lokalbefolkningen. De respondenter 
som känner till DASTA är hoppfulla om Koh Changs miljömässiga situation i framtiden. 
DASTAs uppdrag på Koh Chang är något som informanten ser positivt till och förhoppningen 
är att Koh Chang ska få en mer hållbar turism i framtiden.89 
 Lokalbefolkningen på Koh Chang är nöjda med det stämningsfulla livet de lever och 
hoppas att det, även i framtiden, kommer att efterfrågas av turister.90 
 
 
5. ANALYS 
 
Turismen är en komplex industri då den ofta växer okontrollerat med såväl positiva som 
negativa påföljder för lokalbefolkningen och lokalsamhället. Trots det är turismen är en av 
världens största industrier med hög tillväxt i utvecklingsländer. Industrin ses som en möjlighet 
till utveckling där det finns få möjligheter till utveckling inom andra områden. Många orter 
investerar i turism i hopp om en snabb väg till utveckling, men sällan utan omfattande 
konsekvenser. Forskning påvisar ett flertal fall där lokalbefolkningen missgynnas till förmån 
för turister. Detta problem har legat till grund för studien där syftet var att undersöka hur en 
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turistort och dess lokalbefolkning har påvekats av en turismexpansion. Det bör betonas att 
denna studie inte syftar till att påvisa hur en sådan typ av utveckling sker generellt. Syftet var 
istället att undersöka ett specifikt fall, hur en turistort med relativt kort turisthistoria och en 
relativ långsam utveckling har påverkat lokalbefolkningen och orten de lever i. Det bör även 
betonas att följande analys, vilken redogör för lokalbefolkningen, baseras på de intervjuer och 
observationer som gjorts, vilket inte kan anses representativt för lokalbefolkningen i helhet. 
Emellertid ger studien en djupgående redogörelse för detta specifika fall. För att svara till 
studiens frågeställningar presenteras en analys i följande kapitel, vilken redogör huruvida 
tidigare forskning stämmer överrens med det egna resultatet. 
 
5.1 Effekterna av turismens utbredning på Koh Chang 
Koh Chang har i enlighet med bland annat teorier från Archer et al. (2004), upplevt en enkel 
väg till ekonomisk utveckling till följd av turism. Lokalbefolkningen på Koh Chang, vilka 
tidigare försörjde sig på fiske, gummi- och kokosnötsodling, hade begränsade 
tillväxtmöjligheter. Under ungefär 20 år har Koh Chang förändrats från ett fiske- och 
agrikultursamhälle där lokalbefolkningen endast hade de mest essentiella förnödenheterna, till 
en världskänd turistort med hög tillväxt och ständigt ökande sysselsättning.  
 Att hävda att turismen har eliminerat fattigdom på Koh Chang vore en överdrift, då det 
enligt respondenterna inte förekommit fattigdom förutom i enstaka fall. Däremot vittnar några 
av respondenterna som härstammar från närliggande samhällen att dessa än idag präglas av 
fattigdom och svält, men att de tack vare arbetsutbudet till följd av turismen på Koh Chang 
har kunnat välja ett bättre liv för dem själva.  
 Beroendet av gummi- och kokosnötsodling har minskat till förmån för turismindustrin på 
Koh Chang. Industrin kan därmed räknas som en ekonomisk signifikant aktivitet för den 
regionala ekonomin. Studien saknar belägg för att hävda att turismen på Koh Chang är 
ekonomisk signifikant för landet i helhet, men resultatet tyder på att turismutvecklingen här är 
betydelsefull även för närliggande samhällen genom att den erbjuder ett brett utbud av 
sysselsättning.  
 Turismen innebär också kostnader för lokalbefolkningen, bland annat i form av förhöjda 
marknads- och livsmedelspriser samt högre avgifter för bostäder och mark. Samtidigt har 
även lönerna hos lokalbefolkningen ökat och de har fördelar gentemot turister när de handlar 
på marknader eller besöker turistattraktioner. 
 Enligt forskning anses de sociala och kulturella effekterna i första hand vara skadliga för 
lokalbefolkningen men den kan även främja västerländska värderingar, sociala framsteg och 
kulturell utveckling. Koh Changs befolkning har i första hand främjats i den sociala 
utvecklingen, anser de intervjuade. Det moderna synsättet i Thailand har uppstått som ett 
resultat av turismens påverkan. Det har främjat jämnställdhet mellan man och kvinna och 
värderingar kring äktenskapet har förändrats. Den sociala utvecklingen är emellertid en 
långvarig process som skett i landet i helhet och kan inte begränsas till Koh Chang som 
turistort.  
 De intervjuade på Koh Chang känner inte någon fientlighet inför turisterna men resultatet 
tyder på att det finns vissa dåliga turister som behandlar lokalbefolkningen respektlöst och har 

 26 



dåligt inflytande. Barer, prostitution och ökad kriminalitet är en sociokulturell påföljd av 
turism som drabbat turistorter i Thailand. Koh Chang har inte drabbats lika hårt av den typen 
av turism och är i första hand en turistort som lockar naturturister.   
 Den thailändska kulturen har inte påverkats negativt till följd av turism på Koh Chang, 
enligt de intervjuade. Det finns en viss del kommersialiserad kultur på ön men intervjuerna 
tyder på att den traditionella kulturen samtidigt har bevarats. Firandet av jul och västerländskt 
nyår är en följd av turismens efterfrågan men det har inte förstört firandet av det thailändska 
nyåret. Det har snarare gett ett bredare utbud hos lokalbefolkningen, de kan delta i de 
västerländska högtiderna om de önskar.  
 Såsom forskningen påvisar innebär turism ekologiska påfrestningar, så även i fallet Koh 
Chang. De största ekologiska härrörande problemen i regionen är sophanteringsfrågan samt 
de utdöende korallreven. Dessa påfrestningar drabbar lokalbefolkningen både direkt genom 
att soporna luktar illa samt genom att gifter kan läcka ut i naturen. Påfrestningarna drabbar 
även lokalbefolkningen indirekt genom att ett missnöje sprids hos turisterna när det 
förekommer dålig sophantering, ett sådant missnöje kan på lång sikt leda till att turistortens 
attraktion avtar men det kan även vara en positiv faktor för att påtryckningar från turister kan 
lära befolkningen ta hand om miljön på ett bättre sätt. Å andra sidan hade 
sophanteringsproblemen inte existerat om det inte vore för turismen.  
 De flesta respondenter talar i första hand om sophanteringen som ett allvarligt problem 
på Koh Chang, det går emellertid att hävda att risken för utdöende korallrev är ett lika 
allvarligt problem. Ett sådant utfall skulle kunna rubba hela ekosystemet och då det är en 
stor efterfrågan på dykning och snorkling i regionen skulle turismutvecklingen och inte 
minst lokalbefolkningen själva ha en oroande framtid till mötes. 
 
5.2 Lokalbefolkningens nytta och drabbning 
Turismindustrin generaliseras sällan som genomgående gynnsam eller missgynnsam. 
Samtidigt som lokalbefolkningen kan dra nytta av turismens positiva effekter är det oftast 
oundvikligt att drabbas av de negativa effekterna av den. Teorier från bland annat Brohman 
och Scheyvens tyder på att turismindustrin både skapar vinnare och förlorare. De menar att 
lokalbefolkningen kan förbises medan mäktiga företagare gynnas, vilket denna studie också 
finner spår av. Mäktiga företagare har lyckats driva igenom bygglov för stora hotellkomplex, 
vilka egentligen inte bör förekomma enligt de byggrestriktioner som finns inom 
nationalparken Koh Chang. Studien kan inte på en djupare nivå påvisa huruvida stora 
företagare gynnas i jämförelse med mindre företagare men det finns ett övervägande antal 
lokala företagare. En djupare analys av ett eventuellt inkomstläckage har inte undersökts men 
de lagar och bestämmelser som säger att det måste vara minst en thailändsk medborgare som 
äger mark gynnar thailändska medborgare framför icke-medborgare. Vilket bör förhindra 
inkomstläckaget i viss mån.   
 De lokala markägare som sålde sin egendom när Koh Changs turism tog vid är ett tydligt 
exempel på hur lokalbefolkningen har missgynnats till följd av turism. De saknade vana att 
hantera stora summor pengar vilket resulterade i att de spenderade vinsten och återvände 
fattiga tillbaka till Koh Chang. Idag har lokalbefolkningen dragit lärdom av sådana händelser. 
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Vidare visar forskning även att lokalbefolkningen i vissa fall missgynnas genom att de tvingas 
leva utan infrastrukturella grunder medan infrastrukturen anpassas till turister. Studien tyder 
på att infrastrukturutvecklingen följer turisternas efterfrågan i och med den exploatering som 
skett på Koh Chang men det innebär inte att lokalbefolkningen förbises, de drar nytta av 
utvecklingen och diskrimineras inte gentemot turisterna i den frågan. Resultatet redovisar 
stora infrastruktursatsningar såsom rinnande vatten, el, telenät, internet, bilvägar och 
färjetrafik. Infrastruktursatsningarna på Koh Chang har dock inte resulterat i bättre skolgång 
enligt respondenter, som anser att skolan är så pass undermålig att de väljer att skicka sina 
barn till fastlandet för skolgång. Samtidigt är det tack vare förbättrade förbindelser till 
fastlandet möjligt att välja skola på annan ort.  
 Det går att påstå att levnadsstandarden på Koh Chang har ökat med hänseende till 
resultatdelen som påvisar att det har vuxit fram en stark ekonomisk medelklass på ön. En 
ökad levnadsstandard är också märkbar i och med att människorna har arbeten med bra 
villkor och rimliga löner med inkluderad sjukförsäkring. Forskning visar att turism kan vara 
en utnyttjande industri då arbeten som erbjuds för lokalbefolkningen ofta är lågkvalitativa 
och lågavlönade. På Koh Chang är arbetsutbudet så pass omfattande att thailändarna kan 
välja högkvalitativa arbeten.   
 
5.3 Koh Chang – en region med ödet massturism? 
Respondenterna ser ljust på framtiden, de tror på en ökad besöksnäring vilket innebär fler 
arbeten och karriärsmöjligheter, de tror att turisterna kan bidra till en positiv sociokulturell 
utveckling men oenighet råder inför Koh Changs miljömässiga framtid. Turism kan döda 
turism hävdar E. Mbaiwa (2002). Ett större tryck besökare på Koh Chang skulle kunna leda 
till att de miljömässiga attraktionerna tar stor skada, vilket i sin tur kan leda till att turismen 
minskar.  
 I dagsläget är Koh Chang en harmonisk plats trots en utbredd turism, men en fortsatt 
expandering skulle innebära att turismen i regionen skulle övergå till massturism inom en 
snar framtid. Med en ökad besöksnäring följer ökad påverkan på turistorten och hos 
lokalbefolkningen. Med större påverkan bör också ett större ansvar följa. En långsiktig 
planering, en statlig inblandning och ett lokalt deltagande av planeringen och utvecklingen 
av industrin är en sammanfattning av hur en hållbar turism ska uppnås. Liu (2003 s. 472) 
förklarar att en hållbar turistutveckling kräver ett bemötande av efterfrågan hos besökare, 
turistföretag, turistsamhället och lokalbefolkningen samt miljöskydd, simultant. Det innebär 
en stor utmaning för Koh Chang där turismutvecklingen hittills har varit ostrukturerad. 
Myndigheterna har i uppgift att främja turism samtidigt som de ska följa de 
exploateringsavtal som gäller för nationalparken Koh Chang. De tvetydiga målen som de 
arbetar efter har lett till en alltför stor exploatering på ön, främst gällande stora 
hotellkomplex.  
 DASTA har under lagstiftning från regeringen tagit fram en plan för hållbar 
turismutvekling för Koh Chang. Deras högsta proritet är allmänhetens deltagande och målet 
är att göra Koh Chang till ett turistmål i världsklass genom att bibehålla turistresurser. 
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DASTAs plan för Koh Chang togs fram år 2005 men till trots är varken planen eller 
organisationen allmänt känd hos lokalbefolkningen.  
 
 
6. SLUTSATSER 
 
Studien tyder på att turismindustrin på Koh Chang är mer älskad än hatad och mer gynnsam 
än missgynnsam för lokalbefolkningen. Orsaken ligger troligtvis bakom att turismen inte 
utvecklats lika explosionsartat som många andra turistorter i landet, på grund av att Koh 
Chang skyddas som nationalpark. 
 Den ekonomiska utveckling som turismen inneburit för Koh Chang är ett faktum till 
bakgrund av ökad sysselsättning och därmed ökad levnadsstandard hos lokalbefolkningen. 
Utan industrin hade Koh Chang fortfarande varit ett lugnt och stillsamt samhälle, möjligtvis 
hade de boende kunnat fortsätta att försörja sig på fiske samt gummi- och kokosnötsodling.  
Några av respondenterna har en romantiserad syn av hur det simpla levnadssättet hade kunnat 
fortgå men någon typ av utveckling hade troligtvis skett ändå.  
 De sociala effekterna på Koh Chang har hittills inte varit skadlig för lokalbefolkningen, 
vilket kan förklaras av att övervägande turister är respektfulla och nyfikna på den thailändska 
kulturen och naturen. Turisterna och lokalbefolkningens relation bygger på en slags ömsesidig 
förståelse. Det finns emellertid en ständig oro för att en ökad besöksnäring i framtiden ska 
leda till en social påfrestning. Den oron anses befogad då många turistorter i landet präglas av 
problem som fylla, prostitution och kriminalitet.  
 Den påföljd som hittills drabbat Koh Chang hårdast är miljömässigt relaterad. Om Koh 
Chang hade upplevt någon annan typ av utveckling hade förmodligen de ekologiska 
påfrestningarna fortfarande varit oundvikliga även om miljöskadornas omfattning troligtvis 
hade varit mindre. Det thailändska samhället präglas av en okunnighet när det gäller att ta 
vara på miljön. Turismens attityder kring problemen har däremot lett till en större 
medvetenhet hos befolkningen, vilket är ett steg i rätt riktning. För en fortsatt 
turismutveckling och en fortsatt trivsam livsmiljö på ön bör miljöproblemen åtgärdas. En 
strängare politik kring exploateringen på ön bör också ses över då alltför många 
hotellkomplex förstör Koh Changs sceniska miljö.   
 Turismen på Koh Chang har resulterat i en förbättrad levnadsstandard för 
lokalbefolkningen i och med det stora utbudet av sysselsättning och den enorma 
infrastrukturutvecklingen som skett och därför går det att påstå att lokalbefolkningen har 
dragit nytta av turismen. Infrastrukturen har formats utifrån turisternas efterfrågan men 
lokalbefolkningen drar lika stor nytta av den. Utan turism är det möjligt att lokalbefolkningen 
fortfarande tvingats leva utan infrastrukturella grunder. Det är inte troligt att likvärdiga 
satsningar hade gjorts på ön utan besöksnäringen.   
 Det finns en tudelad önskan hos respondenterna att turistnäringen ska öka samtidigt som 
Koh Changs lugna atmosfär och vackra miljö ska bevaras. Svaret till hur en sådan framtid ska 
uppnås är genom hållbar turismutveckling. För att lyckas är första steget att involvera 
lokalbefolkningen för att på så sätt skapa medvetenhet och engagemang på en lokal nivå. 
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Lokalbefolkningens motivering till att skydda områdets natur främjas om de är delaktiga i 
planeringen av turism. Om inte de ekologiska problemen åtgärdas kommer naturturisternas 
efterfrågan avta. Även för att undvika fylla, prostitution och kriminalitet bör utvecklingen av 
naturturismen på Koh Chang främjas. Turismutvecklare för Koh Chang bör ta ställning till 
vilken typ av turism och därmed också vilken typ av turister de vill satsa på. Myndigheterna 
på Koh Chang bör ansvara för strängare bygglov för hotell och ha nolltolerans för nya barer 
och nattklubbar. På så sätt kan en ökad turism fortfarande främjas.  
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Intervjuer 
”Informant 1” – Man, 45år, boende och uppvuxen på Koh Chang, arbetar på  
 myndighetskontoret. 
”Informant 2” – Man, 55år, boende och uppvuxen på Koh Chang.  
”Respondent 1” – Kvinna, 42år, inflyttad till Koh Chang som ung, gift med ”Respondent 2”,  
 driver matlagningsskola och hotell. 
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”Respondent 2” – Man, 46 år, boende och uppvuxen på Koh Chang, driver hotell tillsammans  
 med sin fru. 
”Respondent 3” – Kvinna, 34år, boende och uppvuxen på Koh Chang, driver ett SPA.  
”Respondent 4” – Man, 31år, flyttat till Koh Chang från Kambodja som barn, arbetar med  
 turistutflykter. 
”Respondent 5” – Man, 31år, inflyttad till Koh Chang sedan 3 år, arbetar på hotell.  
”Respondent 6” – Man, 29år, inflyttad till Koh Chang sedan 5 år, arbetar på hotell.  
”Respondent 7” – Kvinna 32år, inflyttad till Koh Chang sedan 7 år, arbetar som massör. 
”Respondent 8” – Man 49år, inflyttad till Koh Chang från sverige sedan 11 år, driver hotell.   
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