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 Abstract 
Thailand is highly dependent on the export of tourism and is a popular destination 

for backpackers. Backpacking is an important activity for several young adults 

when they travel in remote developing destinations, like Thailand, where they are 

looking for authentic and pure experiences. In these spaces they are free from 

personal and structural restrictions on their way to self-actualization. During their 

travels they interact with the local population on different levels. This study 

examines the interaction and power relationship between the two, the local and 

the backpacking tourist, and how these processes are affected by and create 

perceptions about the other. The study was performed at Lonely Beach, Koh 

Chang in Thailand and the data was collected through interviews with and 

observations of the local Thai people and backpacking tourists from western 

countries. Theories about post-colonialism, the backpacker, social interaction and 

the gaze are central in the analyzing process. Findings suggest that in these 

interactions there is an uneven power relationship and that perceptions about each 

other play an important part. This study wants to acknowledge the complex 

networks of power that takes place in these interactions on a micro level within 

the sphere of the tourism industry. Future research is needed to be able to make 

general assumptions concerning the tourist-host interaction.  

Keywords: the gaze, post-colonialism, power, Thailand, tourist-host interactions 
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 Sammanfattning 
Thailand är beroende av turism och är en populär destination för många 

backpackers. Backpacking är en viktig del för många unga vuxna där de i 

utvecklingsländer, som Thailand, är ute efter autentiska och äkta upplevelser. 

Fria från personliga och strukturella begränsningar kan de genom sitt resande 

uppnå självförverkligande upplevelser. I dessa rum kommer de i olika situationer 

och sammanhang att interagera med lokalbefolkningen. Denna studie ämnar 

undersöka interaktionen och maktförhållandet mellan dessa två parter samt på 

vilket sätt dessa processer påverkas och skapas av föreställningar om den andra. 

Studien är genomförd i Lonely Beach, Koh Chang i Thailand. Data har samlats 

in genom intervjuer med, och observationer av, den thailändska 

lokalbefolkningen och den västerländska backpackern. Teorier kring 

postkolonialism, ”backpackern”, social interaktion och the gaze är centrala för 

att kunna genomföra en analys av det insamlade materialet. I resultatet går det att 

urskilja en ojämn maktrelation där föreställningar om varandra spelar en central 

roll. Denna studie syftar till att uppmärksamma det komplexa nätverk av makt 

som omsluter interaktioner på mikronivå. Framtida forskning behövs för att 

kunna göra generella antaganden kring interaktionen mellan lokalbefolkning och 

turist. 

Nyckelord: the gaze, postkolonialism, makt, Thailand, sociokulturella 

interaktioner  
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1. Inledning  
Under andra hälften av 1900-talet tog turismen fart och den västerländska medelklassen började 

vidga sina vyer genom resande. Detta gav utvecklingsländer en chans till ekonomisk utveckling 

då de kunde bjuda på orörda miljöer och exotiska platser, något som lockade resenärer i 

västvärlden (de Kadt, 1979). Sedan dess har det globala resandet ökat i snabb takt. Idag har 

många destinationer i utvecklingsländer en hög belastning av turister där en mängd olika 

synsätt, beteenden och värderingar möts. Vilka effekter turismens utbredning har på dessa 

destinationer och dess invånare har studerats de senaste decennierna. Turismen är delaktig i 

både den fysiska och den sociala utformningen av rummet. De sociala effekterna är viktigt att 

belysa då det är en förutsättning för en hållbar turismutveckling. Detta har resulterat i att 

forskningen utökat ett tidigare ekonomiskt fokus genom att också behandla turisters påverkan 

ur ett sociokulturellt perspektiv (Holloway, 2009).  

 

Ett flertal studier har undersökt sociala effekter i utvecklingsländer där turismen många gånger 

fungerar som en betydande ekonomisk faktor för landets tillväxt (Kayat, 2002). 

Lokalbefolkningens uppfattning av turism ses som en värdefull aspekt vid forskning som 

behandlar detta perspektiv (Holloway, 2009). Tidigare forskning hävdar att lokalbefolkningens 

inställning till turism grundar sig i en utvärdering av vinst kontra kostnader och att en potentiell 

ekonomisk vinst leder till en positiv inställning (Kayat, 2002). Flera teoretiska ramverk har 

tillämpats för att förklara värdsamhällets attityder till turism, bland andra Social Exchange 

Theory (SET), Doxey's Irridexmodell (1975) och Butlers (1980) destinations-livscykel. De två 

senare har kritiserats för att vara förenklade och misslyckas därmed att beräkna olika faktorers 

komplexitet som influerar positiva eller negativa attityder. Dessutom går det inte att anta att ett 

samhälle genomgår alla steg eller att lokalbefolkningen reagerar enhälligt (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2010; Holden, 2005). SET har i olika studier kring lokalbefolkningens attityder 

kommit att relateras alltmer till den ekonomiska utbytesaspekten vilket präglat flera studiers 

fokus. Den ekonomiska vinsten som kan erhållas genom turismen antas spela en övervägande 

roll för lokalbefolkningens attityd till och upplevelse av turister (Boley, McGehee, Perdue och 

Long, 2014). När pengar beskrivs som huvudsaklig orsaksfaktor även i den sociokulturella 

dimensionen framställs lokalbefolkningen som stereotypiskt fattig och underutvecklad (Malam, 

2008). 



  

 

6 

 

Trots att många studier genomförts i syfte att förklara turisters påverkan i det sociala rummet 

och lokalbefolkningens attityder till turism menar Boley et al. (2014) att det finns vissa gap i 

forskningen. Ett av de mer signifikanta gapen som identifierats är tillämpandet av 

maktperspektiv, som är ett centralt tema inom andra områden i den turistiska forskningen. Flera 

forskare som behandlat ämnet med ett perspektiv på makt har antingen beskrivit relationen som 

ojämn där turisten innehar och utövar makt (Maoz, 2005), eller makt som mer flytande mellan 

parterna (Cheong & Miller, 2000). Ekonomisk makt har ansetts som en dominerande faktor vid 

påverkan på det sociala rummet och i interaktioner mellan lokalbefolkning och turister (Malam, 

2008). Detta är problematiskt då även icke-ekonomiska faktorer påverkar relationen mellan 

lokalbefolkning och turist (Boley et al., 2014). 

 

Makt manifesteras i olika sociala relationer och situationer och bör inte ses som statiskt (Cheong 

& Miller, 2000). Platser med turistisk verksamhet blir en plattform som sammanför människor 

och objekt vilka formar och omformar det sociala rummet. Turisters förhållningssätt till den 

kultur som besöks och de människor de möter påverkas av turistens upplevda frihet när de inte 

längre känner sig hindrade av rådande strukturer och normer hemifrån (Holloway, 2009; 

Mathieson & Wall, 2006). Det globala resandet till utvecklingsländer kan ses utifrån ett 

postkolonialt perspektiv då turister i sin jakt på rena och autentiska upplevelser projicerar sina 

begär på de, i jämförelse, mindre utvecklade (Maoz, 2005). Backpackers är en resenär som ofta 

representeras av en västerländsk medelklass på jakt efter autentiska upplevelser. De reser 

många gånger till avlägsna platser och mindre utvecklade samhällen som gärna ska skilja sig 

från västerländsk kultur (Maoz, 2005). En sådan destination är Thailand, ett populärt resmål för 

västerländska backpackers. År 2011 beräknades turismen bidra till 16,3 procent av landets BNP 

och 11,4 procent av befolkningen var direkt eller indirekt sysselsatta av turism (Kjellqvist, 

2012), något som indikerar industrins ekonomiska roll i landet. År 2014 besöktes Thailand av 

nästan 25 miljoner turister (The Department of Tourism, 2015).  

 

Tidigare studier har fokuserat på lokalbefolkningens attityder till turismindustrin, men få har 

studerat vad som sker i mötet mellan lokalbefolkning och turister, och specifikt när turisten är 

en backpacker. Backpackers ses ofta ha möjlighet till fler meningsfulla interaktioner med 

lokalsamhället än andra turister (Maoz, 2005), men i sitt sökande efter äkta möten kan denna 

typ av turist upplevas som påträngande (Scheyvens, 2002). Kombinationen av att söka sig nära 

en lokalbefolkning i ett utvecklingsland och önskan om att uppleva ”den andra” riskerar att 

orsaka ett ojämlikt möte som styrs av backpackerns föreställningar. Med bakgrund av turismens 
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expansion i Thailand är det intressant att undersöka dess sociala effekter och maktförhållanden 

som kan uppstå på mikronivå mellan den thailändska befolkningen och den västerländska 

backpackern. Denna studie ämnar bredda förklaringen om hur maktförhållanden verkar genom 

att inkludera båda parters upplevelser om varandra. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka interaktionen och mötet mellan backpackers och 

lokalbefolkning ur ett maktperspektiv. Detta relateras till sättet sociala processer skapar 

föreställningar om varandra vilket kan bidra till en djupare förståelse kring hur olika 

maktrelationer produceras och reproduceras på mikronivå.  

1.2 Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte ställer vi följande delfrågor:  

Hur beskrivs och upplevs interaktionen mellan backpacker och lokalbefolkning? 

Vilka händelser formar föreställningar mellan parterna? 
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 2. Teori 
Denna del består av teorier som anses relevanta för att kunna skapa en större förståelse om 

bakomliggande strukturer och faktorer som påverkar det sociala rummet. Sociala rum syftar till 

människors relation och position till varandra i ett nätverk av sociala grupper. För att kunna 

föra en givande diskussion är teorier kring postkolonialism, turistiska föreställningar samt 

sociala interaktionsteorier viktiga för att få en insikt i interaktionen mellan lokalbefolkning och 

turist. Inledningsvis redogörs för den socialkonstruktiviska vetenskapsteorin vilken fungerar 

som det huvudsakliga förhållningssättet vid analyserande av vårt material.  

2.1 Socialkonstruktivism  

Den socialkonstruktivistiska ansatsen tar avstånd från den traditionella, objektiva kunskapen 

där forskningen anses resultera i en självklar sanning. Socialkonstruktivismen syftar till att 

blottlägga bakomliggande strukturer och företeelser som kan finnas bakom givna antaganden 

och sanningar. Människors uppfattning och kunskap är subjektiv och beroende av de sociala 

sammanhang den utvecklas i. Förhållningssättet är anti-essentialistiskt och opponerar sig mot 

att individer besitter vissa givna ting som är bestämmande för individens egenskaper. Detta gör 

att människor förändras och påverkas av den sociala världen, och människors handlingar blir i 

sin tur socialt konstruerade (Wenneberg, 2001). Kunskap är förankrad i tid och rum och 

kontexten den utvecklas i avgör om den får betydelse eller inte. Sanningar och kunskap byggs 

gemensamt upp genom social interaktion (Wenneberg, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) Det socialkonstruktivistiska perspektivet innebär tolkningar av det sociala livet och 

eftersom forskaren själv är en del av det sociala livet kan denne inte förhålla sig objektiv i sina 

tolkningar (Gren & Hallin, 2003).  

 

Fokus på makt och maktförhållanden är centralt inom socialkonstruktivismen och synsättet 

motsätter sig att vissa väsen finns inneboende i människor, tvärtom växer människors världsbild 

fram genom den sociala konstruktionen. Denna världsbild sätter gränser och möjligheter för 

olika beteenden och handlingar vilka ses som antingen naturliga eller onaturliga (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Kunskap är därför relativ, men uppfattas ofta som självklar för 

olika individer. En individs verklighetsberättelse kan härstamma från en befintlig ordning, den 

kan också vara ett sätt att försöka upprätta ordning. Berättande innehåller sociala relationer, 

identiteter, makt och social kontroll (Johansson, 2005). Därför kan det socialkonstruktivistiska 

synsättet tillämpas i denna studie, som utifrån människors utsagor ämnar blottlägga 

maktförhållanden i mötet mellan backpacker och lokalbefolkning. 
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2.2 Den västerländska backpackern 

Backpackers karaktäriseras av självständigt resande och sin vilja att möta lokal kultur och 

autentiska upplevelser (Kontogeorgopoulos, 2003; Scheyvens, 2002). Flera studier visar att 

backpackern gärna identifierar sig själv som “resenär” snarare än “turist” och ser resandet som 

en livsstil och ett sätt att hitta sig själv (Cohen, 2010), något som bidrar till individens kulturella 

kapital (Urry, 2002). Teorin om det kulturella kapitalet grundar sig i sociologen Pierre 

Bourdieus ramverk där kulturellt kapital består av kunskap, erfarenhet och sätt att tänka och 

uppfatta omvärlden (Andersen & Kaspersen, 2007). 

 

Backpackern karaktäriseras av sin längre restid, lägre budget och vilja att uppleva den lokala 

kulturen. Den ekonomiska vinsten på destinationen är ofta högre vid backpackerturism än 

traditionell massturism eftersom backpackern i regel inte bor på stora hotellkedjor, stannar en 

längre tid i rurala områden och tenderar att köpa mer lokalt producerade varor (Maoz, 2005; 

Scheyvens, 2002) Denna alternativa form av turism är inte nödvändigtvis mindre skadlig för 

lokalsamhället än massturism (Maoz, 2005). Backpacker-kulturen har fått kritik då den i vissa 

fall anses vara för påträngande utifrån ett beteende med bristande förståelse för lokal kultur 

(Scheyvens, 2002). Backpackers, som ofta är unga vuxna, har en tendens att involvera sig och 

influera i hög grad i det lokala samhället vilket medför att lokala sedvanor ändras (Maoz, 2005). 

Många ignorerar lokala beteendekoder medan de lever ut sin föreställda frihet från förpliktelser 

och restriktioner hemifrån (Maoz, 2005). Prutning är en av flera saker som har gett backpackers 

dåligt rykte i Thailand och orsakat missförstånd mellan thailändare och backpackers 

(Kontogeorgopoulos, 2003; Scheyvens, 2002). Respektlöst beteende från vissa turister skapar 

stereotyper och nedvärderande attityder gentemot lokalbefolkningen vilket producerar över- 

och underordnade relationer (Kontogeorgopoulos, 2003). Backpackers anses även prioritera 

aktiviteter och nöjen, ofta i sina egna grupper snarare än med lokalbefolkningen (Maoz, 2005), 

framför anpassning till lokal kultur och sociala normer (Kontogeorgopoulos, 2003). 

Backpackern tenderar att ha ett frigjort synsätt och beteende, och skapar tillsammans med andra 

resenärer en socialt tolerant miljö (Maoz, 2005) vilket kan bli en barriär för ett givande möte 

mellan kulturer (Kontogeorgopoulos, 2003).  

 

Relevant för denna studie är Martin Wallstams (2011) definition av mass-backpackern som bör 

särskiljas från exempelvis den puristiska backpackern då deras sätt att resa och uppleva platsen 

skiljer sig åt. Mass-backpackern reser standardiserat på förutbestämda rutter och använder ofta 

samma typ av logi som andra mass-backpackers vilket gör deras resa till en tämligen 
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förutsägbar upplevelse. Denna typ av resenär tenderar att socialisera med likasinnade resenärer. 

Detta leder till en måttlig kontakt med lokalsamhället som vanligtvis sker i tillrättalagda 

konsumtionsmiljöer (Wallstam, 2011). Kontakten mellan lokalinvånare och backpackers 

influeras av olika föreställningar. Hur dessa skapas och påverkar mötet diskuteras i följande 

avsnitt. 

2.3 The gaze 

 

”[…] tourism can be viewed as being concerned with the production and consumption of 

dreams” (Holden, 2005, s. 141).  

 

Platser, upplevelser och möten inom turismindustrin blir produkter som kan säljas och köpas. 

Detta förutsatt att produkterna besitter ett värde eller en mening som ger status eller annan typ 

av tillfredställelse till olika individer. Det finns ofta en föreställning att destinationen är bättre 

än hemmiljön (Holden, 2005). Föreställningar som turisten bär med sig, the tourist gaze, är 

maktfull då den spelar en bidragande roll i processen att införliva normer och beteenden. En 

individs gaze påverkas och konstrueras av omgivningen och en människas tidigare kunskap, 

men den kan formas och förändras genom tid (Urry, 2002). Maoz (2005) hävdar att alla har en 

föreställning om varandra: The gaze tillhör inte enbart turisten och the gaze drabbar inte enbart 

lokalbefolkningen. The mutual gaze, den ömsesidiga blicken eller föreställningen, reglerar 

parternas beteende. Den kan medföra att turister och lokalbefolkning undviker varandra och 

generera en negativ attityd och beteende som följd. Det finns inga definierade dominanta eller 

dominerade grupper eftersom båda parter samtidigt utsätts för och utövar makt (Maoz, 2005).  

 

Lokalbefolkningen kan ibland anpassa sig efter turistens gaze genom att leverera det som 

turisten förväntas se. Andra införlivar stereotypen till den grad att det blir en del av dem själva. 

Lokalbefolkningen tenderar att visa det turisten vill se, och den kulturen som förmedlas är 

istället västerländsk föreställning om kultur (Maoz, 2005). Genom samhället och sociala 

interaktioner skapas normativa beteenden och synsätt vilket gör att turisten bedömer platser, 

människor och beteenden, ofta helt omedvetet (Holden, 2005; Urry, 2002). Turism som 

fenomen kan därför ses som en materiell, ansvarslös och girig industri (Cheong & Miller, 2000) 

där turisten jagar autenticitet och exotiska myter. Dessa äkta upplevelser bidrar till individens 

sociala status (Urry, 2002). Upplevelser och sociala relationer ska vara fria från västvärldens 

civilisation med dess tillhörande strukturella restriktioner (Heine, 2010; Holden, 2005). 

Semester kan ofta fungera som en typ av verklighetsflykt från olika regler och personliga 
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värderingar vilket kan göra att turister korsar olika gränser samt tar fler risker. Den nya miljön, 

möten med nya människor och den festliga atmosfären kan öka lusten för nya sexuella relationer 

(Heine, 2010). I västvärlden har thailändska kvinnor ofta porträtteras på ett sexuellt sätt i 

marknadsföringssyfte vilket skapar stereotypa föreställningar om den förföriska kvinnan i öst i 

väntan på den rika, västerländska mannen (Lew, Hall & Williams, 2004). Stereotyper är nära 

kopplat till the gaze då de kan påverka hur en individ ser på ett visst beteende eller händelse 

(Urry, 2002). Thailand är en känd destination för sexturism vilket kan vara en bidragande faktor 

till föreställningar om den thailändska kvinnan som villig och tillgänglig (Hall & Tucker, 2004).  

 

Det råder även föreställningar om vad som är en “äkta” thailändare och vilka upplevelser som 

är autentiska (Kontogeorgopoulos, 2003). Autentiska upplevelser är också en stor del av resan 

för många västerländska turister vilket ofta innefattar möten med lokalbefolkning 

(Kontogeorgopoulos, 2003; Mostafanezhad, 2013). Huruvida en plats eller kultur upplevs som 

autentisk kan ses i relation till hur mycket platsen eller kulturen skiljer sig från västerländsk 

livsstil. Detta kan också kopplas till att turistens uppfattning om att en thailändares riktiga liv 

sker utanför turistiska miljöer, den äkta thailändaren befinner sig där det finns ytterst få andra 

turister. ”Falska” thailändare är istället dem som är ”förstörda” av västerländska influenser och 

en direkt kontakt med turister anses leda till kulturell förorening (Kontogeorgopoulos, 2003). 

Följande beskrivs hur den sociala interaktionen påverkas av en individs omgivning, normer och 

makt. 

2.4 Social interaktion 

Platser med turistisk verksamhet kan ses som dynamiska noder som innefattas av relationer 

mellan platser och människor. Platserna ska inte ses som stabila, de påverkas ständigt av det 

komplexa nätverk av lokalbefolkning, turister och objekt som förs samman i olika 

genomföranden. Platser kan därför behandlas som en förbindelse av olika delar och nätverk 

som flyter ihop under ett ögonblick. Dessa producerar och reproducerar sociala “väsen” och 

sätt att vara, men de kan också motarbeta dominanta element som upplevs genomsyra det 

sociala rummet (Cohen & Cohen, 2012). I en social kontext finns det individer och grupper som 

eftersträvar olika intressen vilket kan ligga som grund till olika konflikter. Vissa grupper kan 

dra mer nytta än andra eftersom det oftast är de starkare grupperna som skapar normer, 

värderingar och beteenden i det sociala rummet (Holden, 2005; Kontogeorgopoulos, 2003). 

Dessa normer, värderingar och beteenden färgar av sig på dominerade grupper vilket kan göra 

ett visst normativt beteende accepterat (Holden, 2005). Beteenden kan ses som ett medel för 
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självrepresentation och hur individen hanterar det intryck denne ger. Utförandet av 

självrepresentationen grundar sig i den sociala interaktion individen befinner sig i, vilket sedan 

ger uttryck för människans beteende. Detta genomförande av sin självrepresentation inkluderar 

även det icke-språkliga som kroppsspråk, ödmjukhet och över- eller undergivenhet. Individer 

har inte en stabil identitet, tvärtom har de möjlighet att uppvisa flera, skiftande representationer 

av sig själva beroende på det sociala sammanhang de befinner sig i (Cohen & Cohen, 2012).  

 

Makt ska i likhet med identitet inte betraktas som stabilt. Cheong och Miller (2000) utgår från 

Michel Foucaults syn på makt som närvarande i alla typer av interaktioner mellan människor. 

Makt är inte bundet till en individ eller enhet men maktrelationen påverkas av individers eller 

enheters positionering i olika strukturer vilket gör att det i vissa fall går att urskilja olika 

maktmönster: [...] “the point where power reaches into the very grain of individuals, touches 

their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learning 

processes and everyday lives.” (Cheong & Miller, 2000, s. 376). Utövande av makt i sociala 

utbyten handlar inte nödvändigtvis om auktoritära handlingar, utan kan fungera som ett 

instrument att erhålla fördelar i utbytesprocessen. Tillit, sanning och principer är viktiga 

komponenter inom maktrelationer. Varje samhälle har sitt egna “sanningssystem” där 

individers perception om sanning får en verkande kraft inom sociala relationer (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012). Makt utövas utifrån kunskap men också vad som är accepterat beteende 

utifrån rådande norm (Cheong & Miller, 2000). I varje interaktion spelar tillit en betydande roll 

och bör ses som en lika central komponent som makt. Relationen mellan makt och tillit kan ses 

som både kompletterande och motsatta komponenter i det sociala sammanhanget. De fungerar 

som alternativa sätt att hantera ett interaktionsutbyte men med olika resultat. Dock är relationen 

mellan de två osäker, behöver människor makt för att få tillit eller genererar makt misstro? Makt 

kan ses som en förutsättning för tillit eftersom den anses påverka värdet av ett utbyte, men ett 

ojämnt maktförhållande kan samtidigt skapa en grund för misstro och blockera möjligheten till 

förtroende (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Med detta som bakgrund behandlar nedanstående 

teoriavsnitt den interaktion som sker mellan turist och lokalbefolkning. 

2.5 Mötet mellan ”Vi” och ”De andra”  

Det hävdas att turism bidrar till att skapa mer förståelse om omvärlden och andra kulturer 

förutsatt att dessa möten sker under ekonomiskt jämlika förhållanden (Holden, 2005). 

Relationen mellan en västerländsk turist och lokalbefolkning i ett mindre utvecklat land kan 

ofta beskrivas utifrån ojämlika förutsättningar vilket påverkar interaktionen mellan dem 
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(Holden, 2005). Makt är närvarande inom turismindustrin genom människor och organisationer 

med kontroll vilket ofta kan vara dolt av industrins komplexitet, det är istället på mikronivå 

som rådande maktförhållanden blir tydligare, i mötet mellan turist och lokalbefolkning (Cheong 

& Miller, 2000). Detta möte kan huvudsakligen ske på tre olika sätt; då turisten köper en vara 

eller tjänst av lokalinvånaren, när turisten och lokalinvånaren befinner sig sida vid sida på 

exempelvis en strand eller då dessa två parter utbyter information eller idéer. De två första 

mötena är de allra vanligaste men turistens besök på destinationen är ofta kortvarigt vilket gör 

att mötet och interaktionen ligger på en relativt ytlig nivå. Det hävdas att det är den tredje typen 

av möte som genererar större förståelse och kunskap om varandra (Mathieson & Wall, 2006).  

 

Kontakten mellan parterna utgår från olika förutsättningar. Turisten är avslappnad och njuter 

av semestern och lokalinvånaren är relativt fast i sin roll som värd som ska uppfylla turistens 

olika behov. Relationen mellan dessa två grupper bygger på individerna och deras tillhörande 

egenskaper samt på vilket sätt de möts. Är turisten återkommande besökare till platsen är det 

större chans att denne lägger mer tid och kraft i att skapa givande relationer med lokalinvånarna. 

Dessa interaktioner har olika betydelse för lokalinvånare och turist. För turisten är 

lokalinvånaren del av den upplevda exotiska kulturen medan turisten är en del av 

lokalinvånarens vardag och kanske yrke. När turisten är på semester är det högst troligt att 

denne har en vilja att lägga pengar på aktiviteter och nöjen vilket lokalinvånare kan utnyttja i 

form av att ta ett högre pris för turister än för lokalinvånare (Jovicic, 2011; Mathieson & Wall, 

2006). Interaktionen mellan parterna sker ofta i en ekonomisk miljö vilket kan minska turistens 

autentiska upplevelse (Kontogeorgopoulos, 2003) samt att det kan styra val och hindra 

spontanitet.  

 

En generell syn gällande turistens makt är att denne är självständig, stark och rationell men 

enligt Cheong och Miller (2000) är turisten flera gånger den utsatta då makten hos 

lokalbefolkningen ofta är underskattad.  Turister agerar utifrån en osäker position på så sätt att 

de rör sig i ett nytt socialt rum med olikartade samhällsstrukturer. Här kan vi återkoppla till the 

mutual gaze (Maoz, 2005). Det utövas en typ av makt då turisten måste bete sig utifrån de nya 

förutsättningarna. Både massturisten och backpackern kan bli offer för makt då de styrs 

och/eller isoleras fysiskt och socialt (Cheong & Miller, 2000). Språket kan också vara en 

bidragande faktor till begränsad kontakt (Holloway, 2009). Språket har en central och 

betydande roll i möten mellan människor och blir därav en viktig faktor i interaktionen mellan 

lokalbefolkning och turister (Mathieson & Wall, 2006). På turistiska platser där serviceutbudet 
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är mer utbrett kan språket ofta sträcka sig till så kallat "turistspråk", en användning av nyckelord 

för att kunna kommunicera under vanligt förekommande möten som vid köp av en vara eller 

tjänst. Maktrelationer finns mellan individer och grupper på destinationen vilka påverkar på 

olika sätt. Huruvida turism har bra eller dålig inverkan är det nästan oundvikligt att turister och 

lokalbefolkningen inte influerar varandra (Holden, 2005). För att bättre förstå vad som sker på 

mikronivå i mötet mellan lokalbefolkning från utvecklingsland och turist från väst är det 

väsentligt att diskutera turistindustrin ur ett postkolonialt perspektiv vilket nästa stycke 

behandlar.  

2.6 Postkolonialism 

Turismens utbredning och utveckling i utvecklingsländer diskuteras allt oftare utifrån ett 

postkolonialt perspektiv. Den postkoloniala teorin syftar till att västerländska aktörer med 

kunskap, strukturell och ideologisk makt dominerar och styr den turistiska utvecklingen hos 

olika destinationer i periferin. Dessa destinationer influeras av västerländska värderingar och 

turistiska rum skapas vilka lokalbefolkningen inte alltid kan relatera till. Samtidigt hamnar de i 

en beroendeställning av turismexport till västerlänningar. Det faktum att denna nya form av 

kolonialism fortfarande diskuteras beror på de rådande ekonomiska, politiska och kulturella 

strukturerna samt ojämlika maktförhållanden där den enas förlust är den andras vinning (Akama 

& Tucker, 2009; Holloway, 2009). Thailand har per definition aldrig varit koloniserat i historisk 

bemärkelse, trots det är kolonialism ett relevant begrepp eftersom landet länge varit föremål för 

västerländska krafter.  

 

I utvecklingsländer har ofta externa aktörer större investeringsmöjligheter än inhemska företag, 

många gånger i form av multinationella reseföretag som till stor del kan styra utvecklingen 

(Akama & Tucker, 2009). Destinationer representeras som rena och autentiska snarare än 

platser under konstant utveckling med människor med föränderliga egenskaper. Dessa typer av 

föreställningar produceras och rekonstrueras inom den globala turismindustrin (Aitchison, 

2001) och påverkar förväntningar, attityder och beteenden hos turisten. Mötet med den 

inhemska befolkningen, “de andra”, den postkoloniala relationen och turistens förväntningar 

kan få inhemsk befolkning att känna sig instängd i en undertryckande obemärkt process där de 

blir objektifierade i turismindustrin (Akama & Tucker, 2009; Holloway, 2009).  

 

Ett postkolonialt perspektiv kan stödja urskiljandet av maktförhållanden och ge förståelse för 

hur externa makter inte bara påverkar ekonomiskt utan också sociokulturellt. Västerländska 
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konstruktioner som skapar föreställningar om “de andra” och deras “paradis” är en kraftfull 

faktor i turismens påverkan på kultur och identitet (Akama & Tucker, 2009). Studiet av social 

påverkan med en postkolonialistisk analys kan göra det möjligt att se relationen mellan det 

dominerande och marginaliserande, men även sättet makt manifesteras genom språk, kultur och 

vardagliga händelser. Det gör det också möjligt att ifrågasätta den västerländska självklara 

kunskapen (Loomba, 2008). Flera forskare har kritiserat förklaringen om väst som överlägset 

och sättet väst framställer Orienten eftersom detta antagande ignorerar de koloniserades 

mening, förutsättningar och motstånd genom att endast fokusera på kolonisatörernas 

maktutövande. Det befäster en bild av deras maktinnehav som statisk (Loomba, 2008). Cheong 

och Miller (2000) menar att även de som kan anses befinna sig i en förtryckt situation kan 

inneha makt, precis som Foucault menar att makt dynamiskt och diskurser ska ses som instabila, 

föränderliga och möjliga att utsättas för motstånd. Samtidigt innehar dominerande diskurser 

legitimitet vilket innebär att motparters motstånd får en begränsad påverkan (Loomba, 2008) 

Även en underordnad person måste anpassa sig till rådande normer och koder eftersom denne 

till viss grad behöver validitet från dem med makt (Gairola, 2002). Gayatri Spivak ställer den 

retoriska frågan Can the subaltern speak? i sin uppmärksammade artikel från 1988, där hon 

menar att den förtryckte kännetecknas av sin oförmåga att göra sig hörd. I samhällen som 

präglas av ojämna maktförhållanden lyssnar inte de med makt till dem som befinner sig i 

underläge. Spivak har ifrågasatt till vilken grad västerlänningar egentligen vill engagera sig 

med människor i icke-västerländska samhällen, och menar att de snarare söker upplevelsen, och 

inte lärdom, av “de andra”. Det skulle i så fall bli nödvändigt för västerlänningen att upplösa 

sin självbild som den överlägsna (Sharp, 2009).  

 

Den påstådda biologiska skillnaden mellan vita och, i jämförelse, färgade ansågs som sunt 

förnuft då vita européer berättigade sin koloniala expansion och fann det nödvändigt att 

“civilisera” de underutvecklade människorna i Asien och Afrika. Rasifiering är en effekt av 

maktutövande. Detta skulle följas av en västerländsk exploatering av platser och människor 

som gav förutsättning för de vita människornas överlägsenhet i kontrast till “de andra”. 

Konstruktioner om icke-västerländska identiteter och attityder gentemot dem producerar också 

skapandet och bevarandet av vita privilegier, ekonomisk välfärd och social makt (McDonald, 

2009). Det postkoloniala perspektivet kan relateras till Edward Saids teorier om orientalism. 

Begreppet innebär ett nätverk av maktstrukturer som härstammar från sättet den europeiska 

kulturen kontrollerat Orienten (Said, 2000).  Orientalism handlar inte om hur icke-västerländska 

kulturer är, utan om hur de framställs i väst (Loomba, 2008). Den vita normen sätter gränserna 
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för vad som är kunskap om ”de andra” genom definitionen om sig själv. Väst har tolkat och 

gjort Orienten förståeligt, producerat kunskap och konstruerat representationer om 

verkligheten. I väst definieras vithet som norm, och på det sättet utgör den vita normen 

konstitutionen av västerländsk kunskapslära. Detta kan beskrivas som ett osynligt 

maktförhållande som genom utövande av denna norm säkerställer dominans (Moreton-

Robinson, 2004).  

 

Precis som att rasifierade kroppar inte besitter nedärvda essenser är inte heller “vithet” stabilt. 

Det är inte heller en identitet, utan bör snarare beskrivas som en flytande uppsättning kunskap 

och utföranden som samtidigt producerar identifikation i förhållande till andra, framförallt vita, 

kroppar (McDonald, 2009). Västs ”vithet” konstituerar ett sätt att veta och att vara som grundar 

sig i sin överlägsna roll. Detta har skapat en diskurs som förbinder kunskapsproduktion och 

maktutövande (Loomba, 2008). Detta blir normaliserat och en del i den kunskap som tas för 

given. Definitionen av den överlägsna vitheten kräver också att det finns människor att jämföras 

med som betraktas som mindre sofistikerade och mindre vetande. Den västerländska identiteten 

definieras mot andra ”mindre utvecklade” vars existens möjliggör och förstärker dess 

överlägsenhet (McDonald, 2009; Moreton-Robinson, 2004). Detta bidrar till en polarisering 

som framhäver ytterligheter mellan västerländsk och rasifierad: västerlänningar som rationella, 

civiliserade och framåtskridande, och “de andra” som irrationella, ociviliserade och statiska 

(Loomba, 2008). Kunskap relateras till erfarenhet och den förstås i relation till handlingar och 

representationer. Inom den västerländska dominansen är inte alla representationer av lika värde: 

vissa anses som sanna och andra inte, vissa bestrids medan andra formas i vår självklara 

kunskap om världen. Normativa representationer möjliggör en fortsatt särskiljning och formar 

uppfattningen om ”de andra” (Moreton-Robinson, 2004).  

 

Denna teoretiska bas ger en grund för hur maktförhållandet mellan backpacker och 

lokalinvånare kan utforskas mer djupgående i en fältstudie. Valet av studieområde baseras på 

Thailands turistiska expansion där flera destinationer kännetecknas av backpackerturism.  
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 3. Studieområde  
Denna studie har genomförts i Lonely Beach på Koh Chang. Ön är belägen på Thailands östkust 

och är Thailands näst största ö lokaliserad i Trat-provinsen. Lokalbefolkningen på Koh Chang 

blir successivt allt mer involverade i turismindustrin i takt med dess utbredning vilket gör 

platsen till ett intressant studieområde utifrån uppsatsens syfte. Turismen har på senare tid blivit 

relativt påtaglig på Koh Chang. I samband med ett ökat antal besökare på ön har den turistiska 

infrastrukturen expanderat. Backpackturismen har utvecklat sig, framförallt på Lonely Beach, 

vilket har legat som grund till valet av studieområde. 

 
Figur 1. Källa: http://www.res-till-thailand.nu/kartor/karta.htm    Figur 2. Källa: http://www.thailandresor.se/chang/Koh-chang-karta.gif 

 

Notering figur 1: Den färgade markeringen visar Thailand. Den inringade markeringen visar Koh Chang.  

Notering figur 2: Kartan visar Koh Chang. Lonely Beach ligger på öns västra kust.  

 

Turismen i Lonely Beach startade på 1970-talet då ett fåtal resenärer började upptäcka platsen. 

Koh Changs exotiska miljö är ofta det huvudsakliga resemotivet och öns popularitet har vuxit 

ytterligare sedan 2000 (Tourism Thailand, u.å.). Majoriteten av turister på Koh Chang bor vid 

White Sand Beach, Pearl Beach, Lonely Beach och Laem Bang Bao (Tourism Thailand, u.å.) 

Lonely Beach ligger på öns västra kust och är det främsta resmålet på Koh Chang för 

backpackers. Lonely Beach är ofta ett stopp i backpackerns reserutt till eller från Kambodja 

som ligger cirka tre timmar bort med båt. Byn består av en cirka 1,5 km lång huvudgata med 

restauranger, butiker, bungalows och barer. I denna miljö blir backpackerns närvaro relativt 

påtaglig eftersom de är många till antalet i förhållande till byns storlek och antalet invånare.  

http://www.res-till-thailand.nu/kartor/karta.htm
http://www.thailandresor.se/chang/Koh-chang-karta.gif
http://www.tourismthailand.org/


  

 

18 

 

 4. Metod 
Syftet med denna uppsats är att studera interaktionen mellan lokalbefolkning och backpackers 

ur ett maktperspektiv. Fokus ligger därmed på det mänskliga beteendet och föreställningar kring 

omständigheter som påverkar det sociala rummet. Studien ämnar förklara åsikter, synsätt och 

mänskligt beteende i olika sammanhang och omständigheter. Med det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet tolkas människors mening och utsagor för att i ett bredare perspektiv 

blottlägga maktförhållanden på mikronivå. Detta gör den kvalitativa metoden passande för 

studiens ändamål, vilken tillsammans med studiens tillvägagångssätt och avgränsningar 

redogörs för i detta avsnitt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet 

och etik. 

4.1 Metodval  

Den kvalitativa metoden är lämplig när forskaren vill gå in på djupet, bakom begränsade 

frågeformulär och den kvantitativa metodens hårda siffror, genom att ta del av människors 

upplevelser och förklara dessa i en större kontext. En förståelse för de olika sammanhang och 

sociala villkor människor lever i blir därmed av relevans (Yin, 2013). Det resultat som samlas 

in från våra respondenter kommer därför att relateras i en större kontext kring valda teorier. 

 

För att samla in data till denna uppsats har vi valt att göra fältstudier i Lonely Beach, Koh 

Chang. Den huvudsakliga kvalitativa metoden vi valt är intervjuer eftersom människors 

upplevelser, tankar och föreställningar är i fokus i denna studie. Som ett komplement till 

intervjuer har vi utfört observationer på platser där interaktioner mellan backpackers och 

lokalbefolkning skett (Yin, 2013). Vid fältstudier är forskaren det viktigaste instrumentet. Det 

är forskaren, som genom intervjuer och observationer, blottlägger händelser och drar slutsatser. 

Valet att göra fältstudier är fördelaktigt då forskaren tillbringar tid i den sociala och kulturella 

kontexten som ska undersökas, vilket bidrar till en ökad förståelse och möjlighet till bredare 

tolkning gällande olika interaktioner och mänskliga handlingar (Holden, 2005).  

 

4.2 Utförande 

Vi har valt att genomföra dessa intervjuer som semistrukturerade med ett antal på förhand 

utformade frågor eftersom vissa omständigheter ska belysas (Andersen, 1998). Till skillnad 

från den strukturerade intervjun tillåter den semistrukturerade intervjun att utforska 

studieområdet på djupet, utan att begränsas av slutna frågor som endast berör ämnen definierat 

av forskaren (Yin, 2013). För att i högsta mån beröra relevant information och bibehålla 
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flexibilitet innehöll vårt förberedda intervjuprotokoll öppna frågor med breda teman, detta för 

att inte låsa respondenten till specifika ämnen eller ytliga svar (Bryman, 2008). Under 

intervjuns gång har dessa kompletterats med följdfrågor för att få utvecklade svar (Alvehus, 

2013). Detta har givit oss möjlighet att behandla ämnet mer djupgående vilket är en 

förutsättning för att relatera resultatet till bakomliggande strukturer och orsaker till vissa 

företeelser.  

 

Eftersom engelska är andraspråk för både oss och de thailändska respondenterna upplevde vi 

vid vissa tillfällen en språkbarriär. Vi har därför varit noga med att bekräfta att vi uppfattat 

deras upplevelser rätt för att inte gå miste om innebörden i deras utsagor. Vårt mål med dessa 

intervjuer har varit en djupare förståelse för respondenternas perspektiv om den sociala världen, 

därför har varje intervju anpassats till sitt sammanhang genom att närma oss varje respondent 

på deras villkor. Våra på förhand förberedda frågor har inte hämmat vårt lyssnande och känsla 

för det sammanhang vi befinner oss i, detta för att “höra meningen av det sagda” som Yin 

(2013) uttrycker det. Vi har en förförståelse för studiens ämne då vi i en tidigare studie 

behandlat backpackers föreställningar om thailändsk kultur. För att minimera risken att prägla 

resultatet med vinklade eller ledande frågor har vi i våra intervjuer ställt frågor som vi ansett 

vara neutrala (se bilaga 1 och 2). Respondenterna har därför inte känt till maktperspektivet i 

denna studie. Resultat från tidigare studie har tillhandahållit oss med teorier som vi funnit vara 

applicerbara även efter vår datainsamling, däremot har vi kompletterat med teori löpande för 

att kunna ge så trovärdiga och relevanta förklaringar som möjligt. 

 

Observationer inom det studerade fältet har genomförts vid flera tillfällen på olika platser och 

olika tider på dygnet. Detta kan öka representativiteten även om det inte går att fastställa att det 

observerade är representativt för allt som pågår i fältet. Relevanta föremål för observation inom 

denna studie har varit interaktioner mellan turister och lokalbefolkning men även olika 

handlingar och händelser. Det är viktigt att vara medveten om att en närvaro som observatör 

och de observerades aktivitet influerar varandra. (Yin, 2013).  

 

Våra respondenters utsagor och de händelser vi observerat sammanförs i en narrativ 

resultatanalys. Citat från våra engelsktalande respondenter översätts inte på grund av att uttryck 

och mening riskerar att förloras. Intervjuer med våra skandinaviska respondenter har 

genomförts på svenska och dessa citat presenteras därför på svenska. Benämningen backpacker 

ersätts ibland med “turist” eller “resenär” för att skapa ett bättre flöde i texten.  
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Resultatet utgår från hur våra respondenter beskriver sin verklighet och förhållandet till andra 

människor. Vid bearbetning av det sagda ges möjlighet att kritiskt tolka den bild respondenter 

förmedlar om verkligheten, och de strukturer som påverkar denna verklighet. Detta relateras i 

resultatanalysen till ett bredare resonemang om hur sociala processer och maktförhållanden 

verkar på Lonely Beach. 

4.3 Urval och avgränsning 

Vi har avgränsat vår fältstudie och datainsamling till Lonely Beach på ön Koh Chang på grund 

av vår begränsade tidstillgång. Vi har valt att göra intervjuer med samt observera 

lokalbefolkning och turister i åldern 20 till 30 år för att dels få en bild av den yngre 

generationens upplevelser, dels eftersom vi bedömt att språkbarriären varit mindre då vi valt 

denna målgrupp. En ytterligare avgränsning vi valt att göra är att fokusera på backpackers 

eftersom denna specifika grupp i regel består av yngre vuxna, vilka i större utsträckning letar 

efter unika möten med inhemsk kultur och lokalbefolkning än exempelvis charterresenären. 

Avgränsningen av turisttyp kan ge oss mer relevanta svar kopplat till vårt syfte. Vi har 

genomfört 14 intervjuer med sju backpackers och sju invånare utifrån ett avsiktligt urval med 

respondenter som bedömts vara relevanta för studiens ämne. Relevant i den mening att 

respondenterna har interagerat med den andra parten upprepade gånger och behärskar det 

engelska språket. Ett avsiktligt urval tillsammans med vår åldersavgränsning riskerar att ge 

onyanserat resultat (Yin, 2013). Därför har vi varierat urvalet inom vald ålderskategori genom 

att låta resultatet representeras av både män och kvinnor med olika bakgrunder. För 

lokalbefolkningens del innebär det att vissa deltagare arbetar inom ett turismrelaterat yrke och 

andra inte. Detta kan leda till ett brett spektrum av information kring studiens ämne (Yin, 2013). 
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4.3.1 Presentation av respondenter 

Samtliga respondenter har fått pseudonymer för att säkerställa deras anonymitet.  

 

Lokalbefolkning Intervju Ålder Kön Yrke 

Malee 20150415 29 Kvinna Lärare, universitetsutbildad 

Sawita 20150414 25 Kvinna Designer och butiksägare. Tidigare 

hotellreceptionist. 

Chan 20150415 & 

20150416 

30 Man Barägare 

Mai 20150421 27 Kvinna Barmanager. Tidigare 

hotellreceptionist 

Soon 20150415 28 Man Tatuerare. Tidigare arbetat som 

bartender och på hotell. 

Chet 20150420 25 Man DJ och bartender  

Kip 20150415 29 Man Hotellmanager 

     

 

Backpacker, 

Ursprungsland 

Intervju Ålder Kön Reslängd 

Phil, England 20150410 28 Man En månad 

Anna, Sverige 20150411 24 Kvinna Tre månader 

Jacqueline, 

Frankrike 

20150412 23 Kvinna Två månader 

Max, Schweiz 20150412 25 Man En månad 

Charlotte, Danmark 20150412 22 Kvinna Två månader 

Kristine, Norge 20150423 21 Kvinna Två månader 

Samantha, England 20150410 30 Kvinna En månad 

 

Tabell 1. Presentation av respondenter 
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Vår tillgång till respondenter i fältet har inte varit självklar, och även då vi fått tillgång till 

respondenter kan viss information försvinna genom språkbarriärer och brist på tillit. Även om 

vi befinner oss i fältet i egenskap av forskare är vi också turister, vilket kan göra det svårt för 

respondenten att tala fritt om “oss”. Detta har kunnat undvikas genom en samarbetspartner, som 

Yin (2013) menar är idealt. Vår respondent Chan har haft denna funktion i genomförandet av 

denna studie. Chan har god kännedom om miljön och lokalbefolkningen, och har därför 

underlättat kontakt med centrala personer för vår studie. Genom detta samarbete har 

respondenter med god kunskap i engelska identifierats samtidigt som det gynnat oss 

tillitsmässigt då vi bedömer att respondenterna har kunnat tala fritt och öppet om sina 

upplevelser.  

 

När det gäller urval av backpackers så har vi kommit i kontakt med respondenter genom att 

delta i gemensamma aktiviteter eller befunnit oss i en miljö där vi enkelt har kunnat ta kontakt. 

I dessa fall har det varit av stor betydelse att stifta någon form av bekantskap innan vi frågat om 

deltagande i denna studie, dels eftersom vi bedömer att detta ökat tillitsnivån, dels för att avgöra 

om de matchat vår målgrupp. Respondenterna har identifierat sig själva som backpackers och 

stämmer överens med definitionen av mass-backpackern. Flera av dem följer likartade resrutter 

i Asien till utpräglade backpackerdestinationer. Samtliga intervjuer har genomförts på platser 

valda av respondenterna för att öka deras trygghetskänsla. Intervjutiden varierade mellan 30 – 

120 minuter.  

4.4 Trovärdighet och etik 

Studiens trovärdighet ökar med en mångfald källor som kompletterar varandra. Dessa kan 

samlas in genom triangulering som innebär att data inhämtas från en mängd olika källor (Yin, 

2013; Andersen, 1998), i denna studie genom intervjuer, observationer och litteraturstudier. 

Forskaren som tillämpar en kvalitativ metod önskar få deltagares syn på verkliga händelser. 

När forskaren sedan tolkar dessa händelser tillskriver denne sina betydelser i ett visst 

sammanhang (Yin, 2013.). Vi är på förhand medvetna om vår subjektivitet för att i högsta mån 

undvika att prägla resultaten med förutfattade meningar. Eftersom det är vi som forskare som 

tolkar dessa intervjuer och det observerade är det också vi som väljer vad som anses viktigt och 

vilka slutsatser som dras. Detta kan bli en extra utmaning då vi, som kommer från väst, besöker 

en annan kultur eftersom vår förkunskap är relaterad till egna föreställningar och övertygelser 

som kan appliceras i deltagarnas upplevelser. Forskaren bär en viss typ av glasögon i sin 

tolkning, och det är denne som avgör vilka händelser som är relevanta och hur de ska tolkas 
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(Yin, 2013.) En annan forskare kan tolka vårt resultat annorlunda. Beskrivningar av det 

observerade är forskarens konstruktion av en tolkad händelse (Yin, 2013). När vi observerat 

händelser i olika sociala sammanhang har vi också önskat få våra respondenters erfarenhet av 

dessa händelser vilket vi anser ökat trovärdigheten. Det begränsade antalet respondenter 

begränsar trovärdigheten vilket gör att resultaten i denna studie inte kan betraktas som 

generaliserbara. Däremot ser vi ett värde i det mättade resultatet vi fått från respondenters 

yttranden vilka berört gemensamma händelser och föreställningar.  

 

I denna uppsats kategoriseras “västerlänningar” och “icke-västerlänningar” till synes 

oproblematiskt. Vi inser att denna uppdelning är en social konstruktion som riskerar att bidra 

till reproduktionen om den stereotypiska bilden av “de andra”. Trots detta använder vi denna 

uppdelning då den har relevans i studiens sammanhang med bakgrund av västerländsk 

kolonisering och exploatering av, i jämförelse, mindre utvecklade länder.  
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 5. Resultatanalys 
I analysdelen presenteras det resultat vi fått från våra respondenter. Analysen skildrar 

lokalbefolkningens och backpackers beskrivning om mötet med varandra, hur dessa möten 

upplevs samt de föreställningar som påverkar interaktionen med varandra. Respondenters 

upplevelser tillsammans med egna observationer sammanförs i denna narrativa analys. Vår 

tolkning av insamlat resultat har en nära koppling med det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Samtidigt relateras detta till inledande teoriavsnitt vilka ämnar beskriva sociala processer och 

maktförhållanden mellan backpacker och lokalbefolkning på Lonely Beach. Respondenterna 

har berört olika teman vilka kategorieras i denna resultatanalys. Dessa kategorier är: 

Backpackerns föreställningar, lokalbefolkningens föreställningar, den ekonomiska 

interaktionen och det erotiska mötet. 

5.1 Backpackerns föreställningar 

I denna del av analysen undersöker vi hur turisten ser på sin roll som resenär i förhållande till 

platsen och människorna som besöks. Detta är en introduktion till backpackerns föreställningar 

om resandet i sin helhet. Backpackern reser ofta med en önskan om personlig utveckling och 

upplevelsen av det unika. Backpackern identifierar sig som en resenär snarare än en turist vilket 

sammanfaller med bilden av sig själv som fri och äkta. Mötet med en främmande kultur och 

miljö är identitetsskapande och kan ses som ett viktigt incitament för att erhålla kulturellt kapital 

bland omgivningen (Urry, 2002). Hur de identifierar sig med sitt resande och innebörden av 

äventyret exemplifieras av danska backpackern Charlotte:   

Jag tycker det är annorlunda att resa med ryggsäck än att resa med resväska. Man 

utstrålar olika saker. Du verkar mer classy när man reser med resväska. Med ryggsäcken 

blir mitt mindset annorlunda. Då kan jag klara lite mer. En vännina träffade mig på väg 

till flygplatsen och såg mig med min ryggsäck och frågade vart jag skulle. "Jag ska till 

Thailand". Jag tror inte hon hade frågat vart jag skulle om jag hade haft en resväska. Man 

förknippar ryggsäcken med äventyr. Det kan hända lite mer när man reser med en 

ryggsäck, man är lite mer rörlig och fri vilket jag vill vara.  

 

Våra västerländska respondenter vill interagera och möta den lokala kulturen. Men i 

backpackerns definition av lokal kultur ingår vissa premisser: den ska vara annorlunda än 

västvärlden och mötet ska ske utanför turistiska miljöer för att uppfattas som äkta (Holden, 

2005; Kontogeorgopoulos, 2003). Backpackern Max menar att turismen i södra Thailand 

influerat lokalbefolkningen i så hög utsträckning att de inte längre kan ses som äkta. Den äkta 
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thailändaren är istället den som befinner sig i en miljö med få turister och liten prägling av 

västerländsk kultur. Icke-västerländska människor bedöms vara mindre civiliserade och statiska 

i jämförelse med väst (Loomba, 2008). Det är också denne som utifrån resenärens synsätt 

bedöms inneha ett kulturellt värde (Holden, 2005; Urry, 2002): 

 

I am here in Lonely Beach to visit a friend from back home and to go scuba diving. After 

this I will travel up north to experience the Thai culture […] we want to meet the true 

Thai people. Here they are just here for the tourists. (Max) 

 

They dress different in the South, like western people. In the North there are more 

traditional villages. They are really interesting to meet. (Jacqueline) 

 

Backpackern Jacqueline berättar att det inte är lätt att få kontakt med lokalbefolkningen på 

Lonely Beach och jämför återigen med människor i norra Thailand: “Here where there is more 

tourism they don’t really want to talk to you. It’s so different, the North is easier. Here they 

want to sell you stuff.” Jakten på den exotiska, oförstörda thailändaren är betydande i 

interaktionen med lokalbefolkningen (Holden, 2005). När respondenten inte möter den 

förväntade kulturen avfärdas upplevelsen som en del av massturismen vilken backpackern inte 

är intresserad att ta del av. Detta tydliggör hur platsen som besöks ska vara annorlunda jämfört 

med den egna kulturen då västerländska influenser anses förstöra den autentiska upplevelsen 

(Kontogeorgopoulos, 2003). När respondenter upplever att kulturen inte lever upp till 

förväntningarna blir inte mötet lika värdefullt. Detta illustrerar hur resenärens föreställning om 

den kultur de möter resulterar i en gaze som styr huruvida upplevelsen ses som äkta eller oäkta, 

bra eller dålig (Urry, 2002). Detta påverkar i förlängningen backpackerns möte med den person 

som får agera kulturell förmedlare då autenticitet ofta är beroende av en interaktion 

(Mostafanezhad, 2013), och åskådliggör en resenär som positionerat sig som överlägsen. De 

västerländska respondenternas spontana möten med thailändare präglas ofta av misstro. Flera 

säger sig veta att lokalbefolkningen primärt är ute efter pengar. En interaktion som inte 

backpackern tagit initiativ till resulterar ofta i två antaganden: personen vill sälja något och 

personen vill sälja det för dyrt. Kristine berättar om ett tillfälle då hon ändrat sin uppfattning: 

 

När han kom till oss på stranden och gav oss broschyren om båtturen tänkte jag ”"åh nu 

är det någon som ska försöka sälja ett eller annat". Men efter ett tag insåg jag att han är 
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vänlig, uppriktig och ärlig. För mig är det första gången jag mötte en thailändare som är 

personlig.  

 

Detta kan relateras till den västerländska självklara kunskapen där vissa representationer 

avfärdas som ogiltiga (Moreton-Robinson, 2004) och den inflytelserika föreställningen som 

skapar beteenden och synsätt (Holden, 2005; Urry, 2002). Många gånger avfärdas ekonomiska 

interaktioner som autentiskt ogiltiga. Detta kan förklara varför en interaktion, ekonomisk eller 

inte, avfärdas eftersom backpackerns misstro präglar interaktionen. Detta behandlas mer 

detaljerat i ett senare analysavsnitt.  

 

Våra respondenter finner ofta autenticitet i situationer då lokalbefolkningen anses som mer 

underutvecklade och primitiva än väst (McDonald, 2009). När vi pratar om Phils upplevelse av 

lokalbefolkningen så beskriver han dem dels som förvånansvärt vänliga, dels som olika i 

förhållande till sig själv vilket skapar en distans: 

 

They are genuinely being friendly, nice. I think that the biggest differences between the 

locals and the tourists it that Thai people appreciate life more. Westerners get distracted 

by life, it’s all about how big their tv is, what size car they have and where they go for 

holiday. Always try to out do each other. Here they don’t care as long as they are happy. 

 

Respondenterna uppfattar thailändare som mer genuina än västerlänningar. Charlotte förundras 

över hur de verkar uppskatta livet “trots” att de lever mer spartanskt än henne själv. 

 

De verkar så tacksamma för det som de har. De arbetar från morgon till kväll och verkar 

så glada. Att de alltid är så glada. Jag skulle ge dålig service om jag skulle arbeta så 

mycket. Hemma skulle det inte vara okej. Men här klarar dom det. 

 

Turismindustrin innefattas av olika maktstrukturer (Akama & Tucker, 2009; Cheong & Miller, 

2000) där det finns en producent och konsument vilket medför att parterna utgår från olika 

förutsättningar (Jovicic, 2011; Mathieson & Wall, 2006). Sociala strukturer bör relateras till 

turismen som fenomen där det postkolonialistiska perspektivet är närvarande. Synen på det 

primitiva folket legitimerar de västerländska privilegierna (McDonald, 2009) vilket Max 

åskådliggör: “It is worse for us to not have money because we have to pay taxes, insurance at 

home where it is not so cheap but here it is very cheap.” Max fortsätter:  
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For the Thai people there is a lot of cheap food and you can always get food somewhere. 

They often share their food together.  It's no problem to live or eat, it's a problem to have 

a big house and a car. But just to survive with a roof over your head and to eat that is no 

problem. Here it is not a big problem if people don't work, but at home it would be a big 

problem, the system wouldn't work anymore.  

 

Max exemplifierar hur en individ genom sin västerländska kunskap identifierar sig själv i 

förhållande till andra (Moreton-Robinson, 2004), och särskiljer därmed på civiliserad och 

ociviliserad. Den thailändska befolkningen får representera det underutvecklade och mindre 

vetande då deras livsstil uppfattas som statisk i jämförelse. Detta identitetsskapande av icke-

västerlänningar medverkar till bevarandet av social och ekonomisk makt (Macdonald, 2009) 

där “de andra” upplevs som primitiva (Loomba, 2008). Privilegier som backpackers ofta 

eftersträvar är, som tidigare nämnt, en frihetskänsla fri från personliga och strukturella 

restriktioner vilket kan visa sig i beteendet (Maoz, 2005). Kristine berättar att hon blir en mer 

avslappnad person när hon reser. Dessutom upplevs omgivningen som mer accepterande.  

 

Shorts som jag anser för korta att ha hemma kan jag ha här för att det är så varmt och 

att det är okej. Andra går i badkläder. Det är mer okej här, mer avslappnat. Hemma 

skulle jag inte gå i bikinitop och shorts men här känns det okej för att alla gör det. Man 

kan ta på baddräkten direkt och gå ner till havet utan att bry sig så mycket. Kanske det 

är så för att man vet att de man träffar här kommer man inte träffa igen.  

 

Bland flera av de turister vi har varit i kontakt med är vistelsen i Lonely Beach relativt kort 

vilket kan vara en bidragande faktor till flyktiga möten (Mathieson & Wall, 2006). Detta kan 

förklara varför Kristine resonerar som hon gör. Hon kommer inte att träffa människorna på ön 

igen vilket kan bidra till att hon känner sig fri. Det friare beteendet hos turister kan också vara 

ett hinder och göra att mötet mellan parterna blir mindre givande (Kontogeorgopoulos, 2003). 

I kontrast till backpackerns resepersonlighet spelar också den sociala omgivningen en 

betydande roll. Vi träffar en av våra respondenter Anna, 24 år från Sverige, som sitter 

tillsammans med tre andra svenska kvinnor, Maria, Lisa och Sofia, på en bar. Samtliga har 

befunnit sig på ön minst två månader och kan identifiera sig med livsstilen på Lonely Beach. 

Sofia berättar:  
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Många jag träffat på vägen har tipsat om Lonely Beach. För mig var det självklart att 

åka hit jämfört med andra ställen på Koh Chang, här är det inte är lika mycket turister 

och resorts och sånt. Det är mer avslappnat, skön atmosfär liksom.  

 

Lisa tillägger: “Här vet man inte hur nästa dag kommer att bli. Varje dag händer det nått nytt”. 

De berättar att den främsta anledningen till en längre resa var att träffa nya människor och 

uppleva paradiset. Lonely Beach kännetecknas enligt dem som en plats åtskild från den 

institutionaliserade turismindustrin vilket också legitimerar deras varande på platsen. Lonely 

Beach mening och betydelse sammanfaller med definitionen om vad de vill vara och göra när 

de reser: “Man kan verkligen göra som man vill och känner för. Sola, bada, festa. Träffa nytt 

folk hela tiden.” Lonely Beach representerar en plats där backpackern kan utöva frihet utan 

restriktioner, där genomförandet av självet och det som identifierar dem som resenär får ta stort 

utrymme. Det sociala sammanhanget är av betydelse i representationen av sig själv (Cohen & 

Cohen, 2012): “Det känns som att alla här vill samma saker, det är lätt att umgås med folk man 

inte känner” (Sofia). Strävan efter det fria äventyret är genomgående bland våra respondenter. 

Samtidigt finns där ett behov av det igenkännbara. Sofia och Lisa pratar om hur mycket de 

saknat svensk mat under sin två månader långa vistelse. Detta kan vara en manifestation där 

respondenterna vill förmedla sin erfarenhet genom att belysa att de varit på resande fot en längre 

tid (Maoz, 2005). Det finns en motsättning i backpackerns önskan efter det fria och nya 

samtidigt som det i vissa situationer krävs vissa bekvämligheter man är van med hemifrån. I 

den sociala kontexten formas beteenden bland likasinnade upptäckare (Maoz, 2005). Detta kan 

återkopplas till det Charlotte säger inledningsvis. Ryggsäcken, äventyret och friheten är alla 

viktiga komponenter i förvandlingen från turist till resenär (Cohen, 2010) vilka blir 

grundläggande för hur individen hanterar det intryck denne ger och vad hen vill representera 

(Cohen & Cohen, 2012).  

5.2 Lokalbefolkningens föreställningar 

I denna analysdel undersöker vi hur de thailändska respondenterna upplever mötet med 

besökare och vilken påverkan detta får. Lonely Beach, vilken är hemort för samtliga thailändska 

respondenter, är problematisk att kategorisera på Butlers destinations-livscykel (1980) eftersom 

det är en utpräglad destination för backpackers. Lonely Beach saknar stora hotellkomplex och 

all-inclusive och består till stor del av spartanska boendeutbud och små, familjeägda 

restauranger. Resenärerna har definierats som mass-backpackers i enlighet med Wallstams 

(2011) typologi över olika backpackers, vilka faller inom ramen för en annan typ av massturism 
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jämfört med den traditionella definitionen. Lonely Beach kan därför i det närmaste beskrivas 

ha stagnerat i backpacker-mått mätt, och befinner sig i utvecklingsstadiet i massturistiska mått 

mätt. När vi undersökt hur våra respondenter påverkats av den turistiska utvecklingen bedöms 

även Doxey’s irridexmodell (1975) vara otillräcklig. Värderas antalet besökare och i vilken 

utsträckning dessa upplevs ha påverkat det sociala rummet samt attityd till detta bedöms 

lokalbefolkningen befinna sig allt mellan eufori, apati och irritation. Detta trots ett högt antal 

besökande backpackers, som i överensstämmelse med modellen bör indikera irritation eller 

antagonism. Detta gör irridexmodellen ofullständig för att beskriva den sociokulturella 

påverkan turismen har på Lonely Beach. Chan, som varit bosatt på Koh Chang i 15 år, har 

upplevt både mass- och backpackerturism och menar att skillnaden är väsentlig: 

 

I like Lonely Beach because it’s small, only two bigger hotels. And the tourists are more 

friendly here because they are backpackers. They are looking for the adventure. That’s a 

lot better than for example White Sand Beach. They are more friendly and more 

comfortable to talk with me. In other places here people are more closed, they don’t want 

to talk and want to be by themselves. Don’t want to know any locals. Backpackers are 

more friendly to everybody. 

 

En positiv attityd till turisterna, som lokalbefolkningen även kallar farangs, är genomgående 

för de thailändska respondenterna: “I want more tourists here, it’s more fun” (Sawita). 

Generellt uppfattas backpackern mer öppen och avslappnad i jämförelse med andra turister. 

Lokalinvånarna har en tolerant inställning och öppet sinne till turisterna: ”We always want to 

be nice and make tourists feel good” (Chan). Det västerländska kulturen upplevs influera den 

lokala kulturen på Koh Chang: 

 

In tourist site the local people are very used to the western culture so they don’t mind too 

much. Here in tourist place they try to make everyone come back you know. I don’t think 

the Thai culture here is strong. It is more western culture here now. A lot more tourist. 

For me I like. It has made people more open and learn about each other. (Sawita) 

 

Detta kan betyda att mötet mellan thailändare och västerlänningar på denna ö är mer 

friktionsfritt än på andra ställen i Thailand: ”Local people they know farangs, It’s not a problem 

so much because we live here and are used to it. We accept everything. It would be different 

with people from, say Bangkok, they are not used to it” (Soon). Lokalbefolkningen upplever 
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turister som “fria” i sitt beteende vilket kan återkopplas till backpackerns föreställning om att 

vara en resenär. Detta fria beteende har påverkat det sociala rummet: 

 

Tourists can do what they want. They are not so careful when they travel. Tourists don’t 

know anyone here and they are here for a short time so that’s why they can behave how 

they want. We live here so we have to behave. (Chan) 

 

Before tourists, it wasn’t the same, before tourists there was only respect for each other. 

Everyone behaved and respect. But now tourists come here and like “Hey! I want this!” 

[...] and when one person starts, everybody starts. (Chet) 

 

Lokalbefolkningen upplever att turister får stort utrymme i samhället då normativa turistiska 

beteenden fått acceptans (Holden, 2005). Olika människor i olika situationer skapar och 

producerar sätt att vara (Cohen & Cohen, 2012). Detta påverkar hur individen uppträder i mötet 

med den andra. Vi har tidigare behandlat turistens gaze om lokalbefolkningen som ekonomiskt 

giriga. Denna gaze har visat sig vara kraftfull i mötet med lokalbefolkning:  

 

It’s like some people always start out with negativity, to look for the bad, being suspicious. 

(Malee) 

 

Sometimes if they don’t trust me they will say something fake. For exemple if I suggest 

something and they say like “Yeah yeah!” That they want to do it, but they never come. 

Harsh. They say something just to make me go away, they don’t trust me. Not in an angry 

way, but I notice it. (Chet) 

 

I think some tourists think that we are just looking for money, not a friendship. I think 

tourists believe each other more. (Chan) 

 

I don’t go and talk to tourists on the Beach because I can tell that I disturb them. I think 

they think I want to sell them stuff. (Sawita)  

 

Den västerländska konstruktionen om pengalystna thailändare påverkar hur lokalbefolkningen 

förhåller sig till situationer där denna föreställning gör sig tydlig. Med denna normativa 

representation särskiljer turister sig från lokalbefolkningen (Moreton-Robinson, 2004), där den 
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senare avfärdas på grund av turistens antagande. I detta sammanhang sker mötet utifrån olika 

förutsättningar där lokalbefolkningen får anpassa sig av rädsla att bli avvisad: “I think some 

Thai people think that farangs won’t like them if they approach them, and believe they only 

want something from them. So one is scared of being taken advantaged of, and the other one is 

scared of the other believing so” (Malee). Det finns inget i vårt resultat som tyder på att 

lokalbefolkningen möter turister med misstro. Soon berättar: “Most of our people and our 

culture is that we trust other people. We believe in karma, what comes around goes around”. 

Detta trots erfarenhet av turisters beteende: “People think that Thai people steal and just want 

money, but no one talks about that it’s tourists that steal” (Chan). Turisters misstänksamhet 

skapar ett beteende som lokalbefolkningen blir mottagare till. Denna föreställning producerar 

och reproducerar ett sätt att tänka, vara och förhålla sig för bägge parter (Cohen & Cohen, 2012) 

vilken har fått stor genomslagskraft i det sociala rummet. Detta leder till ömsesidiga sätt att 

hantera detta sociala väsen vilket uttrycks i människors beteende. Turistens föreställning 

resulterar i ett beteende som förstärker deras överlägsenhet gentemot den mottagande gruppen 

(McDonald, 2009). Detta skapar en barriär för ett jämlikt möte när lokalbefolkningen inte ges 

möjlighet att motbevisa bilden om sig själva. Det faktum att Lonely Beach är 

lokalbefolkningens hemmiljö men endast ett stopp på vägen för turisterna påverkar relationen 

mellan dem. Chan uttrycker oro när han talar om relationen med backpackers: 

 

I make a lot of friends with the farangs but it’s hard because they are tourists and I know 

they are going to leave. I can see you today but tomorrow you are going somewhere else 

[…] tourist come and go.  

 

Turister är förbipasserande och det är mer troligt att återkommande turister lägger mer värde i 

att skapa djupare relationer med lokalbefolkningen (Jovicic, 2011; Mathieson & Wall, 2006). 

Vid ytliga möten finns det en större risk att individens föreställningar upprätthålls. 

Föreställningar skapar förväntningar vilka i hög grad påverkas av den globala turismindustrin 

(Aitchison, 2001) där västvärldens konstruktion av utvecklingsländer kan framkalla en 

överlägsen identitet hos turisten (McDonald, 2009; Moreton-Robinson, 2004). Anna nämner att 

hon har märkt en nedvärderande attityd hos ett flertal turister:  

 

Många turister beter sig som om de är rika. De tror att de kan göra precis vad de vill för 

att de har pengar, eller här i Thailand har de pengar. De kan behandla lokalbefolkningen 

som betjänter. En ”de kan göra vad de vill” inställning. (Anna) 
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En definition av “de andra” skapar förutsättningar till en högre social positionering (McDonald, 

2009).  Utifrån lokalbefolkningens utsagor går det att tyda den postkoloniala relationen 

(Loomba, 2008) där de upplever att de inte behandlas som likar:  

 

Tourists that come here are backpackers and not rich so they do everything to hold on to 

their money, even if they have to behave in a bad, rude and disrespectful way to do so. 

They are not rich but they act like they are, like they’re the best. (Chet) 

 

Backpackers live in Lonely Beach, they don’t have any money, want to save as much as 

they can being cheap and sometimes nasty. Still they think they’re better than us! (Soon) 

 

Some people think that when they come from another country they are better than us, and 

they don’t respect the people. (Malee) 

 

What I don't like is that some tourists look at me when I am in the reception like I am low 

people that they can use. (Mai) 

 

Genom att koppla vardagshändelser som dessa till det postkoloniala perspektivet är det lättare 

att tyda att maktrelationen mellan parterna är ojämn (Loomba, 2008). I relationer som omsluts 

av ojämna maktrelationer är det stor sannolikhet att den dominanta parten inte uppmärksammar 

den andra parten. Turisten i detta fall kan snarare vara ute efter av vad ”den andra” kan tillföra 

till helhetsupplevelsen än att dra lärdom från dem (Sharp, 2009).  

5.3 Den ekonomiska interaktionen 

Förutom att lokalbefolkning och turist kan befinna sig sida vid sida i olika sammanhang så är 

den vanligaste formen av interaktion mellan parterna den som sker utifrån ett ekonomiskt syfte 

(Mathieson & Wall, 2006). I vår studie har det visat sig att även så är fallet i Lonely Beach. 

Även denna interaktion påverkas av individens föreställningar och kan göra att andra människor 

bedöms omedvetet (Holden, 2005; Urry, 2002). En gemensam och återkommande föreställning 

bland turisterna är att lokalbefolkningen vill tjäna pengar. I den ekonomiska interaktionen är 

det framförallt misstanken om att lokalbefolkningen sätter ett högre pris på varan eller tjänsten 

än vad den egentligen kostar (Jovicic, 2011; Mathieson & Wall, 2006). Rädslan att bli lurad gör 

att flera av respondenterna är på sin vakt i transaktionssituationer.  
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Many times I try to lower the price here because people have told us that people here 

begin with like ten times the price as they have to pay them self. Many markets have the 

same products and they say that it is handmade but it is just not true. You have to bargain, 

it’s a little bit a part of their culture. You can bargain with the taxi drivers because they 

earn a lot of money here in Thailand. (Max) 

 

Max påverkas och beter sig utifrån vad andra personer har sagt till honom vilket visar att 

omgivningen påverkar individen att agera utifrån ny “kunskap” (Urry, 2002). Max menar att 

det är orimligt att priset för en likadan vara är samma i Thailand som i Schweiz, något som 

visar på den postkoloniala överheten där Max vill gå med vinst på bekostnad av lokalinvånaren 

(Akama & Tucker, 2009; Holloway, 2009). Priset för en likadan vara ska vara billigare i 

Thailand vilket kan kopplas till Cheong och Miller (2000) som menar att det är detta som bidrar 

till att turismen kan ses som en girig industri.    

 

Some people got angry when we tried to lower the price. One lady got mad when we 

wanted to lower the price on some bags that we liked, the price was way too high. We 

could buy it much cheaper in Switzerland, come on, then she got angry and said this is 

special, bla bla bla, handmade and this and that. I think she tried to fool us. She wanted 

the same price as in Switzerland and that is just not right, it should be cheaper here. 

(Max) 

 

Det är den ekonomiska interaktionen som flera backpackers lägger mycket värdering vid, 

många gånger eftersom de är förberedda på att de kommer att bli lurade på pengar: 

 

Flera sa till oss innan vi åkte att vi skulle bli lurade hela tiden så det klart, vi är ju på vår 

vakt. Men man vet ju att man måste pruta. Vi testade smärtgränsen på taxi, tre gånger 

prutade vi på samma sträcka. Till slut blev chaufförerna arga och då drar dom bara till 

slut. De lämnar oss där. (Charlotte) 

 

Charlotte beskriver hur nöjda hon och hennes resesällskap blev när de till sist lyckades hitta 

rätt pris på den sträcka de ofta åkte. Rätt pris i detta fall var 60 baht (ca 15 kronor). När de 

försökte pruta ner priset till 50 baht blev samtliga chaufförer upprörda och lämnade dem. Det 

förvånar Charlotte att chaufförerna till slut åker ifrån dem. Denna situation beskrivs som vanligt 
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förekommande bland både backpackers och lokalbefolkning. När vi ber Charlotte att berätta 

om tillfällen då hon blivit lurad så vet hon inte, hennes beteende styrs av hennes subjektiva 

uppfattning (Boley et al., 2014). Malee har lagt märke till detta: “People just assume, oh this is 

a bit pricy. People always say that they have experience of what they assumed”. Köpsituationer 

är ett socialt sammanhang som är konfliktskapande mellan lokalbefolkning och backpacker där 

turistens misstänksamhet och rädsla för att verka lättlurad styr dennes handling i denna 

situation. Vidare har detta beteende färgat av sig på andra turister: ”I have seen other tourists 

yelling and behaving in a disrespectful manner in order to have it their way. The reaction from 

the Thai people was minimal” (Samantha). Bland tillfrågade backpackers ses det som en regel 

snarare än undantag att pruta till det subjektivt uppfattade korrekta priset. Det som är 

gemensamt för den stereotypa backpackern och våra respondenter är att de vill betala så lite 

som möjligt. Scheyvens (2002) menar att prutning är en av de saker som gett backpackers dåligt 

rykte. Lokalbefolkningen uppskattar inte prutning då turister ofta beter sig respektlöst i dessa 

situationer vilket också kan förstärka stereotypen om backpackern (Kontogeorgopoulos, 2003). 

Som flera av de andra respondenterna tycker även Kristine att det är självklart att pruta i 

Thailand: ”Ja jag prutar på marknaden, för det ska man. Hemma gör jag det inte men här gör 

jag det såklart.” Kristine kan tänkas agera utifrån the gaze då hon talar om prutning som en 

självklar del av handelsprocessen. När vi sedan diskuterar att priset för att besöka ett av 

vattenfallen på ön, vilket är olika för lokalbefolkningen och turister, tycker Kristine inte att det 

är konstigt: 

   

Jag tycker att det är okej att de sätter olika priser eftersom det är oss de tjänar på. För 

att få in pengar så de kan hålla saker vid liv samtidigt som lokalbefolkningen ska ha råd 

att ta del av saker också, inte bara turister. För oss är ju inte det högsta priset så dyrt. 

(Kristine) 

 

Kristine anser att hon kan betala mer i vissa situationer eftersom hon är turist och det är turister 

som är lokalbefolkningens inkomstkälla. Det finns en tvåsidighet hos Kristine där hon i vissa 

situationer kan pruta för att få ner priset men betalar gärna ett högre pris i en annan situation. I 

detta fall för en aktivitet hon anser gynna lokalbefolkningen då hon är medveten om sitt 

ekonomiska övertag. Hur kommer det sig att det inte finns ett liknande resonemang kring köp 

av varor där hon genom direkt kontakt med lokalbefolkningen har chans att påverka 

ekonomiskt? Omgivningen skapar och påverkar individen gällande vad som är norm och inte 
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(Holden, 2005; Kontogeorgopoulos, 2003) vilket kan vara en förklarande faktor till Kristines 

resonemang.  

 

De västerländska respondenterna känner ofta ambivalens i sitt prutande. Utifrån sin 

förförståelse vet de att priserna är högre än de bör vara och köpsituationen förvandlas till en 

tävling där backpackern måste vinna för att inte upplevas som dum: Det är ju så små pengar 

för mig så egentligen spelar det inte så stor roll men det är lite sport i det. Kan jag få ner priset? 

(Kristine). Samtidigt menar flera att de känner sig obekväma, nästan elaka, när de prutar. Phil, 

som reser i en större grupp där ett par fungerar som erfarna ledare eftersom de besökt Thailand 

tidigare, menar att han ofta väntar på deras godkännande innan ett köp går genom. “Now that 

I’ve been here a while it’s a normal reaction to just say: a bit cheaper, a bit cheaper. But 

generally I feel a bit uncomfortable doing that”. Prutningen beskrivs som en process en resenär 

helt enkelt måste lära sig: “I feel respectful, this is their livelihood. So why should I try and drop 

the price? But again, it’s just the nature of it. But the more you do it the more comfortable you 

become”. Phil uttrycker också oro över konsekvensen av att inte pruta då det skulle innebära en 

dyrare semester för alla turister. Även Charlotte vill undvika att betala för mycket. “När man 

är borta ett tag vill man inte betala för mycket, pengarna ska räcka länge”. Malee och Mai har 

en annan aspekt på denna problematik:  

 

“Many depend and rely on tourists, it’s not worth to trick someone about 50 baht [...] 

and our salaries has not gone up.” (Malee) 

 

Normally the pay here is 300 baht per day, so it’s not like we earn so much money.  (Mai) 

 

När vi pratar med Mai om backpackers prutande så berättar hon att det ibland sägs olika priser 

för en thailändare och en turist: 

 

The Thai people here they make higher price for european. When my friend is here from 

Switzerland I sometimes have to come with her to the market to get her a better price. If I ask 

they say 100 bath but if my friend from Switzerland ask they say 400 bath. Very different. 

 

Flera av de lokala respondenterna, däribland Kip och Sawita, menar att det är turisterna som 

har gjort att lokalbefolkningen sätter ett högre pris utifrån att de vet att det kommer att prutas 

från turisten. 
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Maybe they think we are cheating the price but sometimes we have to put the prices up 

because the tourist want to lower the price down. But if we say 200 bath and they want 

to go lower then we don’t get anything. A lot of money for us. (Sawita) 

 

The local people has put the price up because of tourist, to make the price okey in the 

end. They say a higher price because tourist try to bargain. Before tourist didn’t bargain 

so the price was fine. (Kip) 

 

Det blir tydligt att parterna har en viss föreställning om hur den andra kommer att bete sig och 

agerar därefter. Thailändare som säljer varor på marknaden behandlar lokalbefolkning och 

västerlänningar på olika vis. En misstänksamhet hos turisten resulterar i prutning medan det 

utifrån lokalbefolkningen är på grund av turister som prutning sker. Prishöjningen är endast en 

reaktion på detta. Det slutgiltiga priset antas då bli samma för lokalbefolkning och turist, 

skillnaden är att turisten genomgår processen med att pruta först. Chan förklarar att 

lokalbefolkningen är förberedda på att prutning kommer att ske och om turisten reagerar med 

ilska eller prutar för hårt kan många thailändare inte försvara eller argumentera för sig. 

 

Most people here don’t know English well enough so they don’t know how to fight back 

to tourists. I guess it’s okey for me because I know how to speak English so I can argue 

with tourists, but a lot of people cannot. Some people just have to take it, and the tourists 

don’t care and just walk away. 

 

Då språkkunskaperna hos lokalbefolkningen är bristfälliga får turisten det språkliga 

maktövertaget (Loomba, 2008) vilket Chan poängterar i sitt uttalande. Även Soon har 

erfarenhet av backpackers beteenden och deras språkliga övertag i ekonomiska situationer.  

 

But many of the Thai people, they can’t be mad at the tourists, it’s not in our culture to 

argue and a lot of Thai people don’t know english very good. We rather walk away [....] 

we are easy going people. It depends who we meet, but we are patient.  

 

Lokalbefolkningen menar att buddhismen genomsyrar deras beteende i konfrontationer 

eftersom de helst undviker konflikter: ”Thai people don’t want to be mad or argue, it’s not in 

our culture” (Kip). Turister är också deras inkomstkälla vilket kan resultera i att visst beteende 
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accepteras för att inte missgynna den ekonomiska vinsten (Maoz, 2005). “Some tourists put the 

local people down. I work with tourists, so I have to be like… okey” Chan. Det faktum att 

lokalbefolkningen ofta tar ett steg tillbaka i obekväma situationer kan medverka till eller vara 

en reaktion på en ojämställd relation mellan parterna.  

 

Kip berättar om en händelse där ett västerländskt par ber om att få se hotellets olika rum. Kip 

visar de olika alternativ som finns vilket var ett enkelrum för 400 baht, ett lite lyxigare med TV 

för 600 baht och ett med luftkonditionering för 1200 baht. Backpackerparet vill ha rummet med 

TV men ber Kip att sänka priset. När han frågar varför de inte tar rummet för 300 baht säger 

paret; “No but we like the other one better, the more expensive one. We like this room but it’s 

too expensive. We are not gonna use TV”. När Kip återger den här händelsen kan han inte låta 

bli att småskratta lite då han menar att turisterna går över en gräns där de tror att de kan få en 

högre kvalité för en lägre kostnad. Backpackern är en resenär som kännetecknas av att bo och 

leva efter en låg budget (Maoz, 2005; Scheyvens, 2002) samtidigt som det kan finnas en vilja 

hos turisten att en viss standard uppnås. Turisten i Kips berättelse tar inte hänsyn till det satta 

priset utan försöker förhandla. Turisten har möjligheten och makten att själv välja boende i 

slutändan. Den strukturella makten kan tänkas ge turisten i fråga en känsla av en högre social 

positionering i förhållande till Kip vilket ger turisten legitimitet att pruta (Cheong & Miller, 

2000). 

 

Tidigare forskning har beskrivit interaktionen mellan lokalbefolkning och turist från ett 

affärsmässigt perspektiv, där ett möte som genererar ekonomisk vinst ses som ett positivt möte. 

Ett annat exempel är då backpackers beskrivs som den minst önskade typ av turist då de gärna 

sparar sina pengar. I vårt resultat anser lokalbefolkningen att backpackers generellt är bättre då 

parterna möts i vardagliga livet snarare än i en konsument/värd-situation. Möjligheten att umgås 

utanför ekonomiska situationer ses som önskvärt. Våra tillfrågade backpackers vill mycket 

riktigt handla billigt och prutar gärna, men från lokalbefolkningens sida är det inte önskan om 

billig shopping som är problemet – det är beteendet som ryms i den handlingen. I denna 

situation kan inte lokalbefolkningen påverka mötets utgång eftersom turisten behöver uppfatta 

priset som rätt.   

5.4 Det erotiska mötet 

Den globala turismindustrin är delaktig i formandet och skapandet av turistiska föreställningar 

(Aitchison, 2001) om andra kulturer, människor och platser vilket i förlängningen påverkar 
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turistens beteende på plats (Akama & Tucker, 2009). När vi undersöker hur våra respondenter 

ser på relationen mellan lokalbefolkning och västerlänningar relateras detta ofta till två 

aspekter: prostitution och status. Orsaken anses generellt vara prostitution eller lycksökande när 

det gäller relationen mellan thailändsk kvinna och västerländsk man, och status när det handlar 

om relationen mellan en västerländsk kvinna och en thailändsk man vilket behandlas i 

kommande stycke. Den thailändska kvinnan har i västvärlden framställts som en sexuell och 

mystisk varelse i väntan på den västerländska mannen vilket medverkar till skapandet av 

föreställningar (Heine, 2010; Lew et al., 2004). När vi pratar med Charlotte blir the gaze tydlig 

då hon har en föreställning om vilken typ av relation som råder mellan en västerländsk man och 

en thailändsk kvinna:  

  

Jag har sett vissa där jag undrar om de har köpt en thailändsk kvinna. Men jag tänker 

ofta så då jag ser en västerländsk man med en thailändsk kvinna [...] jag tänker att de i 

Thailand vet att vi i väst har pengar så de kanske ser det som attraktivt.  

 

Orientalismen handlar det närverk av makt som är sprunget ur hur det tidiga Europa 

kontrollerade Orienten (Said, 2000). Något som resulterar i konstruktioner om hur icke-

västerländska länder och människor ska tolkas snarare än hur de faktiskt är (Loomba, 2008). 

Det finns en uppfattning hos flera turister att den thailändska kvinnan är ute efter pengar vilket 

är anledningen till relationen med västerlänningen. I nedanstående citat uttrycker Jacqueline 

och Max likartade föreställningar: 

 

I see many old men with young Thai women [...] you see that western men are looking for 

Thai women […] some men wanted to buy women for one night at the store where I was. 

(Jacqueline)  

 

You see so many young Thai women with older western men. I think they just think “Oh 

if he is in love with me he will marry me and take me to Europe”. (Max) 

 

Respondenterna har identifierat att andra turister anser att de kan köpa thailändska kvinnor och 

att en thailändsk kvinna i umgänge med en västerländsk man inte känns naturlig eller sker på 

lika villkor. Dessa är situationer som mycket väl kan ha influerats av myten om den 

stereotypiskt förföriska och sexuellt villiga kvinnan i öst (Hall & Tucker, 2004; Lew et al., 

2004). Max antar att thailändska kvinnor hellre vill leva i Europa samtidigt som det finns en 
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underton av att det är den västerländska mannen som blir förd bakom ljuset. Definieringen av 

västvärlden som överlägsen förutsätter att det finns en grupp utanför väst som ses som “mindre 

utvecklade” (McDonald, 2009; Moreton-Robinson, 2004). Detta kan bidra till ett framhävande 

av olikheter där västerlänningen anses vara framåtskridande och “de andra” ociviliserade 

(Loomba, 2008). Uppfattning om att flera turister ser den thailändska kvinnan, var hon än 

befinner sig, som tillgänglig för det sexuella utbytet understryks av Mai: 

 

When I worked in the reception I had problems with guys wanting Thai ladies, want to 

buy us to sleep in their room. They think that people here are really cheap. I tried to 

explain to them that I am working here and if he treats me bad my boss will call the police. 

(Mai) 

 

Hon fortsätter och berättar om ytterligare händelser som hänt både henne och hennes vänner: 

 

The western tourists can say “How much you want to come to my room? 1-2 hours, how 

much do you want?” I say “Sorry sir, I cannot do that”, and he says “If you will not sleep 

with me I will find another hotel. I can pay you money, very good money, because I like 

you and I like your body” and I say again “Sorry I cannot do that, I cannot speak with 

you anymore”. This has happened not only to me but to my friends as well.  

 

Turisten hotar med att byta hotell och lockar med pengar om efterfrågan inte tillgodoses. Detta 

tyder på att turisten ser den thailändska kvinnan som beroende av dennes pengar och att det där 

av är ett legitimt argument. Västvärldens porträttering av den thailändska kvinnan skapar 

föreställningar om hur denne är (Heine, 2008). Turisten efterfrågar den thailändska kvinnan och 

förutsätter att denne har rätten att göra det som en del av hotellets service, vilket blottlägger en 

överhet. Den thailändska kvinnan objektifieras och ses som en del i den totala upplevelsen, 

något som kan relateras till ett postkolonialt perspektiv (Akama & Tucker, 2009; Holloway, 

2009; Loomba, 2008). Sawita, Kip och Mai berättar om sina upplevelser:  

 

I don’t like when tourists guys look for prostitutes. They see a Thai girl, any Thai girl, 

and they think… you know. (Sawita) 

 

Some tourists think that Thailand is the hooker place. Yeah, we have hookers, but not 

everywhere you go. And they think every girl sell sex. It’s true that we have dirty places 
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in this country, but not everywhere is gonna be the same. Not every girl is gonna be a 

hooker. If people think every girl is a hooker then my mom is one too. This makes me so 

angry. (Kip)  

 

Sometimes they asked us to check the room because something is wrong, and when we 

come in they lock the door and say “You are the women I have dreamed about, can I kiss 

you?” So there was no problem with the room. They just think: I have money, I can buy 

you. (Sawita) 

 

Many people don’t understand, just like “I have money, I can buy you”. I feel very sad 

because this happens in so many places. (Mai) 

 

Objektifiering och representationen av ”den andre” leder till ett beteende som legitimeras av 

individens föreställda överlägsenhet (McDonald, 2009). Detta kan relateras till the gaze och 

den västerländska framställningen av den thailändska kvinnan (Heine, 2010, Urry, 2002).  

 

Before I used to think that prostitution was horrible. Now I don’t think it’s that bad, 

because I have seen that many of the western men that buy sex can’t get it in any other 

way. I’ve seen people in wheel chairs, and people that are fat and ugly who buy sex. They 

wouldn’t have got it otherwise. (Jacqueline) 

 

Jacqueline framställer thailändska kvinnor som mindervärdiga gentemot de i västvärlden. 

Västerländska “utsatta” män är “värda” en sexuell förbindelse och de thailändska kvinnorna 

finns tillgängliga för att tillfredsställa västerländska behov. Detta kan kopplas till den 

postkoloniala aspekten där individen genom att objektifiera ”den andre” försvarar sina egna 

eller sin grupps intressen.  

 

Denna del av analysen har behandlat vad den thailändska kvinnan representerar enligt den 

västerländska gazen och vilka konsekvenser detta får i mötet. Följande analys i ”Det erotiska 

mötet” redogör hur thailändska mäns gaze mot den västerländska kvinnan spelar en viktig roll 

i deras jakt på social status.   

 

På Lonely Beach finns två nattklubbar där festen pågår hela natten. De som arbetar bakom baren 

är enbart unga thailändska män vars huvudsakliga uppgift är att se till att (kvinnliga) turister 



  

 

41 

 

har det bra. Barmännen samlas kring grupper av västerländska kvinnor, bjuder på alkohol, flirtar 

och underhåller dem. Genom sexuella relationer med västerländska kvinnor, farangs, kan deras 

status i samhället höjas avsevärt. Chet arbetar i en av dessa nattklubbar som DJ och bartender 

och menar att det är ett åtråvärt arbete bland unga thailändska män då det ökar chansen att träffa 

västerländska kvinnor: “Everyone thinks if I have a farang girlfriend I have money. I get respect 

and people want to be around me”. Chan har bott och arbetat på Lonely Beach i 15 år och 

menar att detta har blivit ett växande fenomen i byns nattliv. Det har resulterat i en konkurrens 

bland barerna som i allt högre grad blir tvungna att bjuda turisterna på alkohol och mat för att 

locka gäster. Det har blivit vanligt att turister ställer ultimatum, i utbyte mot sin närvaro vill de 

ha gratis alkohol. Utan gratis alkohol - inga västerländska tjejer, berättar Chan: “the tourists 

use this everywhere, and they say to locals in bars - if you don’t give me free bucket I’m going 

to go somewhere else”. Vidare berättar han om flera thailändares reaktion på backpackers hårda 

festande: “The European girls don’t care about anything… they drink, party hard and lie 

topless at the Beach…drunk farangs get crazy [... many Thai people think they are easy…]”. 

Han menar att jakten på västerländska kvinnor förändrat thailändska mäns kultur:  

 

We are different in our cultures, farang are more open. And they can kiss others without 

a problem, thai people are not like that. A kiss would mean it’s serious and that you’re 

together. That has changed, now many one night stands.  

 

Turisters och lokalbefolkningens agerande på barscenen är ett exempel på hur dominanta 

element producerat normativa beteenden inom detta specifika sociala rum (Cohen & Cohen, 

2012) där backpackers festkultur är ett beteende som blivit accepterat (Holden, 2005). Chan 

berättar att thailändska män tidigare inte festat i den utsträckning som nu sker. Det skulle 

möjligen kunna hävdas att detta är en utveckling som sker på grund av resenärers efterfrågan 

och detta är en affärsmässig respons på denna efterfrågan. I Lonely Beach handlar det om mer 

än så, nattklubben är en arena där det sociala sammanhanget iscensätter ett beteende (Cohen & 

Cohen, 2012). Nattklubben är ett socialt rum där thai-männen agerar som huvudpersoner och 

använder sitt inflytande för att kontrollera händelseförloppet. Kip beskriver mötet med de 

västerländska kvinnorna: “They are just looking to have a good time, get drunk, dance, flirt. 

It’s easy to talk to them in the night club”. Barmännen involverar sig bland västerländska 

kvinnor genom att agera som festens mittpunkt och sällan ses barpersonal faktiskt stå bakom 

baren. Istället befinner sig ett flertal av de sju, åtta unga männen ute på dansgolvet eller vid 
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fullsatta bord serverandes shots direkt från flaskan. Charlotte är en van nattklubbsbesökare och 

menar att festandet är en väsentlig del av reseupplevelsen: 

 

Jag festar mycket mer här än när jag är hemma. Jag känner att jag kan göra lite som jag 

vill, släppa loss mer. Det är ingen som jag känner här, samtidigt som jag tycker det är 

lättare att få kontakt med folk härifrån och andra turister när man festar.  

 

Charlotte visar att hon ändrar sitt beteende då hon är på semester vilket turister kan göra då de 

besöker platser vilka upplevs fria från hemlandets olika samhällsstrukturer (Heine, 2010; 

Kontogeorgopoulos 2003). Charlotte har lagt märke till hur barmännen gärna involverar sig 

med västerländska kvinnor: “Det känns som att det är när de dricker som de vågar prata med 

en. Men ibland blir det jobbigt, då de är för på.” Drömmen om väst är påtaglig bland våra 

thailändska respondenter:  

 

“Thai people look up to western people. We think they a have cool lifestyle, more money, 

more beauty…” (Chet) 

 

“Some people think they are superstars because they hook up with farangs” (Soon) 

 

När barmännen förhandlar och formar sin identitet öppnar de för möjligheten att skifta position. 

Genom relationer med kvinnliga turister får de möjlighet att omforma sin sociala status. Hur 

kommer det sig att det finns ett stort socialt kapital kopplat till den vita, västerländska kvinnan? 

Västs historiska exploatering och kolonisering av platser och människor gav förutsättning för 

de vita människornas överlägsenhet (McDonald, 2009) där västerländsk norm har konstituerat 

“rätt” sätt att vara och veta (Moreton-Robinson, 2009). Även den som inte tillhör den 

privilegierade gruppen anpassar sig till rådande normer (Gairola, 2002) och vissa lever ut 

stereotypen om sig själva genom att införliva den i sin personlighet (Maoz, 2005). Möjligen har 

kunskapen om varandra gemensamt byggts upp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och 

skapat ömsesidiga förhållningssätt vilka grundar sig i “sanningen” om överlägsna och åtråvärda 

väst. Denna stereotyp har införlivats i väst som lever ut den, och hos thailändare som utgår från 

den.  

 

Makt är närvarande i olika interaktioner mellan människor men förändras beroende hur 

individerna är positionerad i olika nätverk (Cheong & Miller, 2000). Chan erhåller en position 
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bland lokalbefolkningen vilka tillskriver honom status då han är tillsammans eller umgås med 

västerländska turister: [...] “more people come back and say hi to me than with other Thai, that 

makes me feel more powerful than them”. Han märker att det är fler lokala som vill vara hans 

vän vilket ger honom en mer maktfull position i den kontexten. Holden (2005) menar att 

omgivningen måste vara eniga i om ett objekt eller individ erhåller en viss mening. Chan 

befinner sig däremot i en underordnad ställning gentemot turisten i detta fall eftersom han själv 

samt hans omgivning tillskriver denne makt. Relationen mellan männen i Lonely Beach har 

också påverkats då de i vissa fall tävlar om turistens uppmärksamhet eftersom som det är 

eftersträvansvärt att ha en relation med en västerländsk tjej.  

 

People here are looking for more European relationships more than thai. So they can 

move to Europe because in Europe they think they can have a good life […] sometimes 

there is a competition between locals about the farang because they get respect if they 

hang out with one. (Chan) 

 

Chan, tillsammans med andra lokala manliga respondenter, är överens om att västerländska 

kvinnor är eftersträvansvärda. Hon ses som lössläppt, vild och som en möjlighet att klättra på 

statusstegen: “Thai men go to the bar and think, maybe we’re lucky and get some farang girl, 

because drunk farangs get crazy. So is a farang easy, they like sex? Yeah, that’s what they 

think.“ (Soon).  I detta sammanhang blir thailändska mäns gaze gentemot kvinnan tydlig vilket 

kan kopplas till den stereotypiska backpackern som frigjord. Kvinnliga backpackers beteende 

upplevs ha skapat en socialt tolerant miljö (Maoz, 2005) i vilken de thailändska männens gaze 

objektifierar henne som ett ting att äga: 

 

If some Thai man hook up with western girl, they will make a hickey on their neck to show 

that “this is mine” for other Thais. And other people, like me, can tell who the girl got it 

from. That’s to show other people that she belongs to someone. But some people don’t 

respect that, and if they steal a girl from someone else they feel more proud. (Chet) 

 

När de thailändska männen omformar sin självrepresentation och intar en central position får 

de en ny roll att spela i det sociala rum som nattklubben utgör (Cohen & Cohen, 2012). Makt 

utövas mot de västerländska kvinnorna där hon ses som ett statusbringande objekt att äga, 

märka och visa upp för att erhålla status och erkännande från den sociala omgivningen.  
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6. Slutdiskussion 
I denna studie har vi studerat interaktionen mellan backpackers och lokalbefolkning i Lonely 

Beach, Koh Chang. Vi har kvalitativt undersökt människors upplevelser om den andre med 

fokus på individers perception och i förlängningen det beteende som blir rådande i det sociala 

rummet. Fenomenet turism medför i sig en maktuppdelning: en ska konsumera och den andre 

ska tillhandahålla det konsumerade, en ska bli uppassad och den andra ska passa upp. Vi 

behöver i detta fall bortse från det traditionella konsument - producent perspektivet då det ingår 

i den affärsmässiga produkt vi konsumerar i en serviceindustri. Dock behöver det sägas att 

rummet därför har skilda meningar för turist och lokalbefolkning; en plats för upplevelser eller 

en plats för vardagsliv, arbete och inkomst. Det kan möjligen förklara varför den ekonomiska 

aspekten fått stort utrymme i tidigare studier. Men turismen är mer än en industri, det är en 

social kraft. Turism innefattar naturligtvis hotellbäddar och restaurangbesök men framförallt 

för den samman komplexa nätverk av människor, platser och identiteter. Genom resande 

förenas människor på platser där flera meningssystem verkar på samma gång. Bakom de 

affärsmässiga aspekterna sker omedelbara och personliga möten som påverkas av människors 

perception om den andre. Detta blir extra kraftfullt när backpackern äntrar det nya sociala 

rummet med en mängd föreställningar om sin, äventyrets och platsens mening. I detta formas 

den kraftfulla stereotypen om den andre. Resenären förväntar sig en självförverkligande 

upplevelse och ny kunskap om det som föreställs vara annorlunda. Det är i antagandet om “det 

andra”, skillnaden mellan “vi” och “dem”, som det produceras förväntningar och beteenden 

som får konsekvenser för de människor man möter.  

 

Stereotypen om den andre är nära besläktad med stereotypen om sig själv som upptäckare. 

Resenärens gaze ställer krav på den kultur och de människor backpackern möter. Huruvida 

kraven för autenticitet uppfylls vet bara backpackern själv utifrån sin subjektiva uppfattning. 

När backpackers talar om den thailändska befolkningen sker en distansering i form av att de 

uttrycks vara ett mer primitivt folk som vill tjäna pengar. Backpackers föreställningar påverkas 

i hög grad av den omedelbara omgivningen och västvärldens konstruktioner om “de 

andra”.  Den kraftfulla stereotypen influerar resenären i så hög grad att lokalbefolkningen får 

svårt att omforma eller motbevisa den. Föreställningar om den stereotypa thailändaren färgar 

interaktionerna vilket ofta resulterar i misstänksamhet. Ett exempel är då lokalbefolkningen 

upplever att de måste ta ett steg tillbaka i möten med turister av rädsla att bli avfärdade. Detta 
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illustrerar en maktfull västerländsk resenär som konstituerar ett självklart sätt att vara i det 

sociala rummet de besöker.  

 

Även lokalbefolkningen har stereotypa uppfattningar om backpackers, där de i sitt beteende ses 

som fria, vilda och respektlösa. Utifrån vårt resultat menar vi att dessa föreställningar inte 

påverkar mötet i samma utsträckning som backpackerns föreställningar gör. 

Lokalbefolkningens agerande i möten är snarare en reaktion på turistens beteende vilket är 

tydligt i prutningssituationerna, men även då de thailändska kvinnorna utsätts för 

objektifiering.  Lokalbefolkningens gaze har sitt ursprung i faktisk erfarenhet av ett normativt 

beteende i den turistiska miljön. Erfarenhet av respektlösa beteenden får trots detta inte lika 

stort utrymme att påverka kommande interaktion då möten med turister ses som positivt och 

önskvärt. Makt är inte bundet till en individ men påverkas av individens positionering i ett 

socialt sammanhang. Thailändska mäns objektifiering av den västerländska kvinnan visar hur 

föränderlig makt kan vara.  I detta specifika sociala sammanhang byter makten skepnad och 

färgas av en patriarkal struktur vars gaze härstammar från en bredare makt som upprätthålls på 

individnivå. 

 

Det kan diskuteras huruvida bilden om väst som överlägset införlivats i båda parters synsätt. 

Lokalbefolkningen upplever att de utsätts för respektlöst beteende när turisten intar en 

överordnad roll. Samtidigt beskrivs västerlänningar och deras sätt att vara som eftersträvansvärt 

vilket bedöms vara den viktigaste faktorn som påverkar lokalbefolkningens beteende i mötet 

mellan dem. Den västerländska livsstilen värderas högt vilket leder till ett ödmjukt och 

underlägset förhållningssätt. Lokalbefolkning och backpacker går in i interaktionen med olika 

förutsättningar och intentioner där lokalbefolkningen behöver legitimitet för att inte avfärdas. 

Detta tyder på ett ojämnt maktförhållande.  

 

Tidigare forskning har i stort antingen beskrivit turisten som dominant och lokalbefolkning som 

dominerad, eller makt som flytande hos båda parter där lokalbefolkningen kan göra motstånd 

mot turisters inflytande. Makt är en kraft svår att definiera eftersom det är komplicerat att 

identifiera dess uppkomst och verkan, och därmed det utrymme den identifierade makten får. 

Därför riskerar forskaren att lägga för stort förklaringsvärde i enstaka händelser. Makt kan i ett 

ögonblick, på mikronivå, handla om att få någon att göra något den vanligtvis inte skulle ha 

gjort. Det behöver inte betyda att den ena parten generellt har inflytande över den andra. 

Exempelvis beskrivs ibland lokalbefolkningen besitta makt då de motsätter eller hanterar 
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händelser som har sitt ursprung i turisters beteende (se ex. Malam, 2008; Maoz, 2005). 

Lokalbefolkningens reaktion på de dominanta element som genomsyrar rummet misstas som 

makt vilket kan ge en snedvriden bild. Vår studie har visat att detta rör sig om svar på turistens 

utövande av makt snarare än lokalbefolkningens utövande av makt mot turister eftersom vi 

måste ta i beräkning hur omfattande och bred den enas makt är över den andra. 

 

Centralt för denna studie har varit en beskrivning över hur maktförhållandet mellan 

lokalbefolkning och backpackers verkar på mikronivå. Mängden respondenter, studiens 

tidstillgång, eventuella språkbarriärer och respondenters ålderspridning har varit studiens 

begränsningar. Utfallet hade möjligen blivit annorlunda med en annan ålderskategori och ett 

flertal respondenter hade resulterat i en mer nyanserad bild. Vi har analyserat vår data med en 

nära koppling till socialkonstruktivismen vilket innebär att vi tolkat resultatet utifrån ett givet 

perspektiv. Det är vid tolkningen av dessa utsagor som vårt resultat kan skilja sig från forskning 

med en annan utgångspunkt. Vi hoppas trots dessa begränsningar att det likartade resultatet som 

studiens deltagare bidragit med genererat en beskrivande bild och trovärdiga förklaringar om 

hur en individs sociala positionering påverkar dess utrymme och beteende i sociala kontexter. 

Vi ser gärna att fortsatt forskning behandlar maktrelationer mer djupgående mellan västerländsk 

turist och lokalbefolkning i ett utvecklingsland. Beskrivningen av maktförhållandens verkan 

skulle gynnas av ett intersektionellt perspektiv som kan synliggöra hur etnicitet, klass och kön 

påverkar maktordningen i ett socialt sammanhang. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide backpackers 

- Why did you go to Thailand? 

- How would you describe your kind of traveling?  

- What motivates you to travel?  

- What did/what do you expect from this trip?  

- How would you describe Thailand and the Thai people?  

- Is there anything that has surprised you?  

- Is there anything that disappointed you?  

- When do you meet the local people? 

- Do you experience the local culture? In what way? 

- Do you stick to a budget? 

- Do you bargain when you buy things? Why/why not? 

- Would you go back to Thailand? Why/why not?  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide lokalbefolkning 

- What do you work with? 

- When do you meet tourists?  

- How would you describe your experience with tourists?  

- How would you describe western culture? 

- Is there anything different about tourists behavior compared to local people? 

- Is there anything that has surprised you about your experience with tourists?  

- Is there anything that disappointed you about your experience with tourists?  

- Do you feel that there is trust between local people and tourists?  

- What do you think about tourists bargaining?  

- What do you think tourists think about Thailand and the people here?  

- Do you make a lot of friends among the tourists? Why/why not?  

 

 

 


