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ABSTRACT 
 
Det är en betydande andel svenska resenärer som idag reser till och runt i Thailand som 

”backpackers”. Mitt syfte är att ta reda på om den svenska backpackerdominansen i Thailand 

skulle kunna betecknas som en kolonisering. Material och metod består av intervjuer och 

deltagande observation med sju informanter, samt fältundersökningar som bedrivits i Thailand. 

Slutresultatet tolkas med hjälp av den postkoloniala teoribildningen. Frågeställningarna 

koncentreras kring interaktionen mellan svenska backpackers och lokala subjekt, återvändandets 

betydelse, samt om en modern kolonisering i enlighet med Victor Mudimbes terminologi kan 

appliceras. Jag kommer fram till att svenska backpackers i Thailand visar tendenser och 

tillämpningar som tyder på en modern kolonisering av platserna de befinner sig på. 

 

Nyckelord: Backpacker, Thailand, postkolonialism, den Andre, sexindustri, makt och motstånd, 

globalisering, The Traveller’s Circle 
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 Tanken på ett ”tillstånd av vila”, av orörlighet, 
 är meningsfull bara i en värld som står stilla 
 eller som kan föreställas göra det; på en plats
 med solida murar, fasta vägar och vägskyltar 
 som står stadigt nog för att hinna rosta. Man 
 kan inte stå still i rinnande sand. Inte heller kan 
 man stå stilla i vår senmoderna eller 
 postmoderna värld - 1 
 
1. INLEDNING 
 

1.1 Turism och begreppet ”backpacker” 

 

År 1955 anordnas den första charterresan från Sverige, som efter fyra mellanlandningar når 

slutdestinationen Mallorca.2  Därefter är det en närmast fantastisk färd den svenska turismen 

genomgår. De senaste decenniernas förbättrade ekonomiska standard och ökade fritid leder 

nämligen till att svenskars resande, både inom landet och utanför gränserna, växer i en 

lavinartad fart. Det skriver Thomas Blom och Mats Nilsson i Turismens historia & utveckling 

(2005). I en historisk tillbakablick jämför författarna exempelvis reseformen The Grand Tour, 

1600- och 1700-talets europeiska bildningsresor för främst den engelska adelns unga män, 

med dagens jorden-runt-resor som så kallade backpackers åker på.3  

Det är just backpackerresandet jag gör en djupdykning i och mer precist vill jag undersöka 

de backpackers som gång på gång återvänder till Thailand. Ticket är en av många 

researrangörer som anordnar resor dit, dels under etiketten ”Ticket Selection”, dels i 

samarbete med Ving, Fritidsresor, Detur, Solresor, Airtours, Apollo och Jambo Tours. Enligt 

Tickets produktchef Johan Rejhagen har man hittills i år sålt cirka 22 000 biljetter till 

Thailand varav ungefär 15 procent, eller 3 300 stycken, endast varit flygstolar.4  Denna siffra 

är naturligtvis bara en droppe i havet, då många fler arrangörer organiserar flygturer till 

Thailand utan hotell. Att försöka få fram exakta uppgifter har visat sig vara svårt, då åtskilliga 

reseförmedlare åberopar ”känslig företagsinformation” och vill därmed inte bistå med några 

specifika siffror. Men kort och gott kan man ändå konstatera att många svenskar åker till 

Thailand och att en betydande del gör det som backpackers. Det är också därför jag väljer 

Thailand för mina fältstudier. Men låt oss uppehålla oss en stund vid termen ”backpacker”. En 

renodlad förklaring till begreppet kopplat till reseformen har jag tyvärr inte lyckats hitta. Det 
                                                 
1  Zygmunt Bauman, Globalisering, övers. Fredrik Miegel (Lund, 2000, Cambridge, 1998), s. 75.  
2  Thomas Blom, Mats Nilsson, Turismens historia & utveckling (Malmö, 2005), s. 8.  
3  Ibid., s. 6, 32f. 
4  Enligt mejlkorrespondens måndag 23 juli 2007. Med termen ”flygstol” menas flygbiljett utan boende. 
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hindrar dock inte att det råder bestämda uppfattningar kring hur en backpacker ska definieras, 

både bland de som forskat om denna typ av resenär och bland resenärerna själva.  

Erika Andersson Cederholm, verksam inom institutionen för Service Management i Lund, 

har skrivit avhandlingen Det extraordinäras lockelse – Luffarturistens bilder och upplevelser 

(1999). Enligt de backpackers hon intervjuar fastställer de sig själva som ”något annat” än 

”vanliga” turister. De sig som svunna tiders upptäcktsresande och äventyrare i färd med att 

förverkliga en mödosam och strapatsliknande tur i fjärran land. Och ju jobbigare resan är, 

desto mer status för ”den riktige” backpackern.5  Enligt sociologen Torun Elsrud, vars 

forskning resulterat i Taking Time and Making Journeys – Narratives on Self and the Other 

among Backpackers (2004), råder den generella inställningen att en backpacker gör en 

”bättre” resa än charterturisten. Närmare bestämt är backpackern en “kulturell”, “autentisk” 

och mer ”etiskt medveten” form av resenär jämfört med den person som köper hela paketet 

med flyg och två veckors hotell. När Elsrud kritiserat denna allmänrådande ståndpunkt har 

hon i sin tur fått hård kritik tillbaka.6  På Södertörns högskola har Anna Sandstedt skrivit en 

C-uppsats i etnologi där hon undersöker backpackers sökande efter identitet. Sandstedt 

påpekar att en generell svensk beteckning på den här typen av resenär inte existerar. Men en 

typisk backpacker är enligt Sandstedt ändå någon som:  

 

• är en ung vuxen som precis tagit studenten 

• reser till tredje världens länder 

• reser i flera månader och upp till flera år 

• har en liten resbudget i västerländska mått mätt 

• har organiserat resan på egen hand 

• tar avstånd från massturismen 7  

 

I min egen undersökning refererar jag genomgående till informanterna som antingen 

backpackers eller resenärer. Under intervjuerna frågar jag inte efter informanternas 

benämning på den resform de väljer eller på dem själva, eftersom jag inte finner terminologin 

relevant för studiens syfte. När jag presenterar målet med uppsatsen, att undersöka svenska 

backpackers i Thailand, får jag vid ett par tillfällen - och innan intervjuerna kommer till stånd 

- exempelvis höra: ”Men jag är ingen riktig backpacker, jag snålar inte”, ”Jag har resväska, 
                                                 
5  Erika Andersson Cederholm, Det extraordinäras lockelse – Luffarturistens bilder och upplevelser (Lund, 1999), s. 34ff. 
6  Torun Elsrud, Taking Time and Making Journeys-Narratives on Self and the Other among Backpackers (Lund, 2004), s. 19, 54.
7  Anna Sandstedt, ”’Istället för att gå till en psykolog kan man resa jorden runt’ – En studie av backpackers sökande efter 
identitet”, C-uppsats i etnologi, (Södertörns högskola, 2006), s. 1.  
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ingen ryggsäck”, ”Jag brukar flyga mellan destinationerna, vet inte om man kan kalla mig för 

backpacker”. För mig uppfyller informanterna kriterierna då det inte är deras första resa till 

Thailand, då de endast köper biljett utan boende med syftet att resa runt och då de befinner sig 

i landet i april 2007 (när jag bedriver deltagande observation och fältstudier).8  Det räcker för 

att jag ska titulera informanterna backpackers. Emellertid verkar det som om de generella 

föreställningarna om backpackers, som Andersson Cederholm, Elsrud och Sandstedt ger 

uttryck för, tycks vara de officiellt vedertagna. Och att ett par av mina informanter alltså 

motsätter sig dessa. De är inte helt bekväma med min benämning av dem som en sådan sorts 

resenär, eftersom de spenderar pengar, har med sig en resväska och flyger inrikes. 

Jag skulle härmed vilja revidera samtliga tre forskares definitioner av vad en backpacker 

är. Identiteten backpacker är nämligen lika konstruktivistisk och föränderlig i sin natur som 

vilken annan identitet som helst. För att titta på Sandstedts exempel kan en backpacker vara i 

början av vuxenlivet, men jag finner att det inte behöver vara så. En backpacker kanske reser 

med en liten budget, men det är inte självklart. Och en backpacker tar möjligen avstånd från 

massturismen, men det är inte en absolut sanning. Inte heller är det en definition per se att en 

backpacker vill att trippen ska vara svår och snårig (för vidare analys se följande kapitel). 

 

1.2 Uppsatsens problemområde och syfte 

 

Som tidigare nämnt väljer jag att söka efter backpackers som inte åker till Thailand för första 

gången, som befinner sig i landet under april 2007 och som bokar flygbiljett utan fast boende. 

Platserna i Thailand jag reser till är Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Koh Phi Phi, Koh Samui 

och Koh Phangan.  

Under uppsatsens gång har det visat sig att platserna som sådana har stor betydelse i varför 

informanterna är där och vad som sker i mötet mellan backpacker och den lokala 

befolkningen. Vissa områden är exempelvis uteslutande ett nav för sexindustrin, medan det på 

andra ställen inte syns en sexarbetare så långt ögat når. Men flera av informanterna visar 

likheter i agerande och i vad de berättar under intervjuerna, trots att de befinner sig på olika 

platser. I andra fall är informanterna på samma plats, reser kanske till och med tillsammans, 

men agerar på sätt och berättar saker som är helt olika dem sinsemellan. Även om platsen i 

fråga är känd för sexindustrin, danskulturen, ”lugnet”, eller vad det nu än må vara, finns 

således både likheter och olikheter i det som sker mellan backpacker och den lokala 

                                                 
8  För undantag, se 1.3 Material, metod och avgränsning. 
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befolkningen. Att jag därmed väljer att göra en indelning efter just plats är alltså dels för att 

den ändå säger något om resenärens agerande (trots att uppträdandet kan skilja sig mellan 

informanterna), dels för att det ska bli lättare och mer förståeligt för läsaren. Jag hoppas att 

man genom att följa min rutt med kapitlens kartor och områdesbeskrivningar får en större 

inblick i resandets struktur. 

På ett av fälten, på ön Koh Phangan, befinner sig inte någon av mina informanter samtidigt 

som jag själv är där. Tanken är ursprungligen att jag ska följa med en av informanterna från 

ön Koh Samui till närbelägna Koh Phangan, eller ”Koppan” som man tydligen säger som van 

Thailandsresenär. Men i och med att denna backpacker spontant hattar fram och tillbaka 

mellan öarna, en båtresa som visserligen bara tar cirka en halvtimme, blir det alltså svårt att få 

till det. När jag väl åker till Koh Phangan har hon redan tidigare återvänt till Koh Samui, för 

en tredje gång, och vi träffas istället därför på just Koh Samui innan min avfärd till ”Koppan”. 

Men trots att ingen av informanterna är på Koh Phangan är det relevant att ha med ön i 

studien. Det som händer på Hat Rin-stranden, på Koh Phangans södra udde, saknar motstycke 

i backpackerresan och kan nog inte kallas annat än en kolonisering av Thailand. Eller 

åtminstone en kolonisering av Hat Rin. Inte bara svenskar kan ”beskyllas” för detta. Utan 

västerlänningar från alla håll och kanter vallfärdar till nämnda strand för att närvara vid ett 

legendariskt ”full moon party”, vilka alltså går av stapeln vid varje fullmåne. Hela områdets 

affärsverksamhet är uppbyggt kring detta fenomen och man gör ständigt reklam för nästa fest, 

som går ut på att dansa på stranden till housemusik i timmarna 24. Mellan varje fullmånefest 

finns ”half moon party”, ”black moon party” och ”pool party”, allt för att stilla 

västerlänningens begär i väntan på den största festen av dem alla. Därför har jag funnit det 

viktig att ha med ”Koppan” och Hat Rin i studien. Men mer om detta i kapitel 4.  

Inte heller i Bangkok träffar jag någon av informanterna. Bangkok är dock där mitt flyg 

från Stockholm landar och jag anser det angeläget att kortfattat skildra Khao San Road. Där 

finns nämligen Bangkoks billigaste vandrarhem och kommersen med cd-skivor, kläder, 

ryggsäckar, etcetera, är i full fart dygnet runt. Restaurangerna, caféerna och barerna i området 

är igång lika länge. Och gästerna är uteslutande västerländska backpackers. Andersson 

Cederholm kallar den företeelse, som bland annat just Khao San Road i Bangkok är ett 

exempel på, för The Traveller’s Circle.9  Något jag förklarar närmare i kapitel 2. 

Samtidigt som jag å ena sidan utforskar två platser där ingen av informanterna befinner sig, 

får å andra sidan ett par av informanterna mindre utrymme än andra när jag väl utför analysen. 

                                                 
9  Andersson Cederholm, s. 45f. 
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Det grundar sig bland annat på att dessa har färre relationer med den lokala befolkningen än 

resterande backpackers. Men det beror även på att det i materialet inte framkommer något 

som passar in i uppsatsens syftesformulering.  

Jag kallar min studie ”Koloniseringen av Thailand”. Kanske anas det därför redan i titeln 

vad jag kan tänkas komma fram till i analysen. Viktigast är ändå hur jag når mina slutsatser. 

På 1930-talet, när cirka 85 procent av jordens landyta består av kolonier och exkolonier, är 

Siam (som Thailand heter fram till 1939) ett av få områden som inte ligger under formellt 

europeiskt styre, skriver Ania Loomba i Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett  

forskningsfält (1998).10 Vad jag undersöker är om och i så fall hur den svenska 

backpackerdominansen i Thailand kan tänkas påminna om en kolonial expansion. Valet av 

plats och vad informanterna gör där, samt relationerna till lokalbefolkningen och det som 

framkommer under intervjuerna, säger ändå något om denna så kallade kolonisering. Många 

av de svenska resenärerna väljer dessutom att med frekvens återvända till samma platser. Det 

gör mig nyfiken att även ta reda på vilket eventuellt samband återvändandet kan ha med en 

påstådd kolonisering av Thailand. Syftet med uppsatsen och frågeställningarna är:  

 

• Kan man hitta något i mötet mellan svenska backpackers och lokal befolkning som 

påminner om (post)koloniala relationer och hur gestaltar det sig i så fall på plats? 

• Kan man koppla resenärernas återvändande till samma platser som en praktik av 

kolonial makt och om så är fallet, på vilka sätt visar det sig? 

• Kan man tala i termer av en modern kolonisering av Thailand enligt filosof Victor 

Mudimbes termer, det vill säga, ”en erövring av det fysiska rummet, en omskolning av 

’infödingarnas’ medvetanden, samt införlivandet av det lokala ekonomiska systemet 

med den västliga kapitalismen”? 11 

 

1.3 Material, metod och avgränsning 

 

Det empiriska materialet består först och främst av en intervju med vardera sju personer som 

vanligtvis har sin bas i Sverige. Följande tre kriterier har jag ställt i sökandet efter 

backpackers: (a) att de minst en gång tidigare har rest till Thailand, (b) att de befinner sig i 

Thailand under april 2007 och (c) att de åker utan på förhand bestämt boende och därmed 

                                                 
10  Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, övers. Oskar Söderlind 
(Stockholm, 2006, New York, 1998), s. 16. 
11  Stefan Jonsson, Andra platser – En essä om kulturell identitet (Stockholm, 2001, 1995), s. 123. 
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planerar att ta dagen lite som den kommer. Att det inte är informantens första resa till landet 

som backpacker är den viktigaste punkten. För det är i den frivilligt upprepade handlingen 

som det ofta går att utröna orsak i samband med verkan och påtala tendenser som kanske 

annars faller i blindo. Att med frekvens återvända till samma land och till samma område, hur 

påverkar det relationerna mellan svenska backpackers och thailändsk befolkning? Vad sker i 

den repeterade aktionen, kan man skönja en modern kolonisering eller inte? 

Ett ”flytande” undantag är en av informanterna vars syfte inte är att resa runt i Thailand. 

Han är för närvarande volontär i Chiang Mai, i norra Thailand. Där befinner han sig sedan 

september 2006. Totalt har han dock genomfört sju resor till landet och även nu åker han 

ibland till Bangkok eller gör trippar i de norra delarna. Jag väljer att ha med honom i studien 

då han alltså efter många backpackervistelser och upplevelser i Thailand nu planerar att skapa 

sig ett liv på plats och för studiens uttalade syfte är han därför relevant. Ett annat undantag är 

den informant jag träffar på Thailands största ö Phuket, i den sydvästra delen av landet. 

Egentligen är det ingen ö då en bro bildar en länk mellan Phuket och fastlandet. Hursomhelst 

flyger denna informant visserligen direkt från Stockholm till Phuket utan hotell, men han 

väljer ändå att checka in på bara ett ställe där han spenderar de flesta av sina nätter. Emellertid 

begränsar han sig inte, utan åker ibland på dagsutflykter till andra platser. Bestämmer han sig 

i stundens ingivelse för att stanna där över natten, så gör han det. Därför passar även han bra 

in i kategorin ”backpacker”, enligt mitt sätt att se på begreppet.  

Utöver detta befinner sig tre av informanterna i Thailand för andra gången. Samtligas 

första resa tilldrar sig med deras mor och far. Medan de besöker landet med föräldrarna reser 

de runt området för ursprungsdestinationen, samt gör kortare och längre utflykter, ibland över 

natten. Eftersom att resenärerna även under första resan ”luffar omkring”, platsar de i 

kategorin ”backpacker” som återvänder.   

Den yngsta av informanterna i studien är 21 år, den äldsta 34 år. Tre av dem är kvinnor, 

fyra av dem män. För några av informanterna är Thailand ett land av flera de besöker under 

en längre resa på flera månader, för andra är Thailand det enda land de vistas i. Tre av 

informanterna etablerar jag kontakt med under tidig vår 2007, via bekantas bekanta eller 

genom olika Thailandsforum på nätet. Två av dessa intervjuar jag i Sverige, antingen hemma 

hos dem, på café eller över telefon. Därefter möter jag upp dem i Thailand för deltagande 

observation och vidare öppna samtal. En av de jag får tag på från Sverige är den informant 

som är volontär i norra Thailand. Honom intervjuar jag på ett café i Chiang Mai. Övriga fyra 

informanter hittar jag på vägen; en på flyget till Bangkok, två bor i rummet mittemot mitt på 

ön Koh Phi Phi och den sjunde träffar jag medan jag badar på ön Koh Samui. Dessa intervjuas 
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på caféer eller restauranger i Thailand. Samtliga informanter uppfyller alltså kriterierna, 

förutom undantagen som är lika ”flytande” backpackers som termens betydelse i sig, och alla 

känner till att studien handlar om ”backpackers i Thailand”. 

Under intervjuerna följer jag en mall av frågor. Svaren skrivs ned i ett anteckningsblock, 

då det i nästan samtliga fall är alldeles för högt ljud omkring oss för att kunna säkerställa att 

diktafonen kommer att göra ett bra jobb. Den kortaste av intervjuerna är 30 minuter, den 

längsta närmare 90 minuter. Flera av intervjuerna övergår emellertid till samtal av en mer 

öppen karaktär, vilket i stunden gör mig en aning konfunderad då jag redan lagt undan 

anteckningsblocket. Vid de tillfällena har jag frågat om det går bra att jag fortsätter anteckna, 

vilket alltid har varit okej. I det sammanhanget har jag fortsatt skriva stödord som jag 

utvecklat när informanterna och jag skilts åt. Ingen av informanterna, förutom en, har några 

invändningar mot att jag använder deras förnamn i studien. Efter ett visst övervägande har jag 

dock bestämt mig för att inte göra det. Även om uppsatsen troligtvis inte kommer att cirkulera 

utanför akademiska kretsar, väljer jag ändå att utelämna förnamnet i samband med de 

upplysningar informanterna försett mig med. Det gör jag för att undvika igenkänning som 

kan, men inte behöver, vålla bekymmer för resenären i fråga. När jag i nästkommande kapitel 

citerar informanterna använder jag därför istället kön, ålder och plats som referens. 

Förutom en intervju med varje backpacker uppsöker jag följaktligen dem i Thailand. Jag är 

på resande fot i exakt fyra veckor, från början av april till början på maj år 2007, och åker dit 

resenären befinner sig. Väl framme genomför jag deltagande observation, har öppna samtal, 

”raggar upp” nya informanter, samt bedriver fältstudier av platsen. Enligt Billy Ehn och 

Barbro Klein är deltagarobservation: ”ett intensivt reflexivt tillstånd där man som både aktör 

och åskådare är på helspänn och ständigt undrar över sina relationer till andra och vilka 

intryck man gör på dem”.12  Kanske utövar jag inte deltagande observation i ordets strikta 

bemärkelse. När jag möter upp mina informanter gör resandets karaktär, dess uppbrytande 

natur, att jag inte kan umgås med dem i mer än en halv dag. Vi träffas på restaurang och 

dricker öl, vi badar tillsammans eller bestämmer att ses på nattklubb. Upprepade gånger 

kommer det saker i vägen, såsom när en av resenärerna stannar längre på en tripp än vad som 

är tänkt och att vi därför får ses dagen efter. Vid ett annat tillfälle ska jag möta upp en av 

informanterna på ön Koh Samui, i sydöstra Thailand, för att resa vidare tillsammans. Flera 

dagar efter träffens bestämda tidpunkt och plats får jag ett mejl där hon förklarar att hon 

”flippat ur totalt” och redan åkt till ön Koh Phangan, men att hon ska återvända om några 

                                                 
12  Billy Ehn, Barbro Klein, Från erfarenhet till text – Om kulturvetenskaplig reflexivitet (Stockholm, 1994), s. 10f. 
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dagar igen. Sådana oförutsedda händelser gör att jag tar tillvara varje stund jag får med varje 

resenär och nöjer mig med de gånger då mötet verkligen blir av.  

Jag är aldrig på ”helspänn”, såsom Ehn och Klein beskriver, inte heller får jag någonsin 

intrycket av att informanterna är det. Istället ses vi under avslappnade former och den 

deltagande observationen känns som en lättnad, för att den verkligen sker. För informanternas 

del verkar det som om mötet med mig är en integrerad del av resan som de tar med en 

klackspark. Några är mycket pratglada och guidar mig runt deras favoritställen i området, 

andra visar mig vilka barer och klubbar ”alla går till”. 

 

1.4 Teoretiska premisser, analytiska ansatser och övrig terminologi 

 

I uppsatsen använder jag mig först och främst av den postkoloniala teoribildningen. Medan 

kolonialism innebär en dåtida erövring av och kontroll över andra individers nation och 

tillgångar, menar Loomba att termen ”postkolonialism” inte tyder på att den efterträder eller 

sätter punkt för begreppet ”kolonialism”. Istället ska postkolonialism översättas till ett 

ifrågasättande av den dåvarande koloniala makten och dess påföljande effekter. Därför är det 

av yttersta vikt att också fråga sig var det postkoloniala dyker upp idag.13  Loomba påpekar 

bland annat att i de gamla imperiernas styre så upplevs det koloniala herraväldet på olika sätt. 

Några av de koloniserade subjekten ser aldrig en europé. För andra representerar européerna 

en högst märkbar verklighet, en påminnelse om ”vårt” och ”deras”, om ”oss” och ”dem”.14  

Så är det naturligtvis även i dagens Thailand. När jag skriver ”Koloniseringen av Thailand” 

ska det inte förstås som koloniseringen av en hel nation. Utan det ska tolkas som en 

kolonisering av de områden i landet där en västerländsk - och i detta fall svensk - 

backpackerdominans befinner sig i, rör sig kring. En del av den lokala befolkningen har aldrig 

träffat en svensk backpacker. För andra invånare betyder närvaron av svenska backpackers 

överlevnad. Den intressanta frågan blir därför: Vad händer i interaktionen mellan svenska 

backpackers och den lokala befolkningen, finns det ett ”oss” och ett ”dem”? Homi Bhabha, 

verksam inom det postkoloniala fältet, anser exempelvis att relationen mellan kolonisatör och 

koloniserad inte kan förenklas till ”oss” och ”dem”. Han menar att i praktiken är grupperna 

inbegripna i ett påverkningsbart och sammansatt beroendeförhållande.15 

                                                 
13  Loomba, s. 24, 32f. 
14  Ibid., s. 180. 
15  Ibid., s. 228. 
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I mastodontverket om (post)kolonialismen fokuserar Loomba på frågor såsom makt och 

motstånd, sexualitet, de subalternas tystnad och globaliseringen. Även jag kommer att, i olika 

grad, beröra samtliga teman under analysens gång. Men Loomba tittar också på de teoretiker 

som varit viktiga inom den postkoloniala diskursen. Med Edward Saids klassiker Orientalism 

(1978) tycker Loomba att det föds ”en ny metod att studera kolonialismen”.16 

Saids tillvägagångssättet att hantera kolonialismen blir banbrytande inom 

postkolonialismen. Till skillnad från Bhabha anser nämligen Said att det finns en dikotomi 

mellan de europeiska kolonisatörerna och de Andra och att den har skapats med hjälp av 

litteratur, reseböcker och andra texter. Den orientalistiska diskursen stödjer således 

kolonialmakternas politiska och ekonomiska övertag genom att forma den generaliserande 

gränsen mellan ”oss” (Väst) och ”dem” (Öst). På så vis konstrueras två motsatta poler, ett 

spegelförhållande av ren dominans, där Väst befäster och vidmakthåller definitionen av sig 

självt och av Öst som olika.17  Åtskillnaderna har dessutom fördjupats och lever kvar än idag. 

Said skriver: 
 

Med andra ord, den allmänt förekommande sedvänjan att i huvudet markera ett bekant 
område som är ”vårt” och ett obekant område bortom detta som är ”deras” är ett sätt att 
införa geografiska skiljelinjer som kan vara fullkomligt godtyckliga. Jag använder ordet 
”godtyckliga” därför den tänkta geografin av typen ”vårt land – barbarernas land” inte 
behöver betyda att barbarerna erkänner den uppdelningen. Det räcker med att vi drar upp 
dessa gränser i vårt huvud. Det är så ”de” blir ”de” och både deras territorium och 
mentalitet beskrivs som annorlunda än ”våra”. 18 

 

Den eviga distinktionen mellan ”oss” och ”dem” märks därmed inom en rad varierande 

områden, där olika tillämpningar gör sig gällande. Stereotypisering är en sådan praktik. 

Strategierna för hur man skapar och bevarar stereotypisering och ”The West and the Rest” 

består, enligt den Saidinfluerade postkoloniale debattören Stuart Hall, av: 

 

• idealisering 

• projektion av sex- och förnedringsfantasier  

• att vare sig känna igen eller respektera olikhet 

• införlivandet av europeiska normer och att se skillnader med västglasögonen på, det 

vill säga, Väst = rätt (eurocentrism) 

 

                                                 
16  Loomba, s. 60. 
17  Håkan Thörn, ”En introduktion till postkolonial teori”, i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Håkan Thörn (Nora, 1999), s. 20. 
18  Edward W. Said, Orientalism, övers. Hans O. Sjöström (Stockholm, 2004, New York, 1978), s.131. 
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Därutöver markerar Hall också existensen av den stereotypiska dualismen. Med det menas att 

ovan tillvägagångssätt inte bara formar en essentiell bild av den Andre, utan att stereotypen 

även omfattar två halvor, ”den gode” och ”den onde”.19   

Betydelsefullt i Orientalism är således Saids närläsning av olika verk. I dem finner han 

stöd för hur en stereotypisering och kolonial maktordning skapats av Väst och fortfarande 

återfinns i våra medvetanden idag. Teman Said berör är därför gränsen mellan ”oss” i Väst 

(rationalitet, utveckling, återhållsamhet) och ”dem” i Öst (essentialism, autenticitet och 

sexualitet).20 Att Said med Orientalism visar hur maktstrukturen fortsätter att frodas i en 

”postkolonial” global värld är hans viktigaste bidrag i debatten, anser exempelvis Loomba.21 

Samtidigt är han även föremål för kritik. Dels anklagas han för att homogenisera Väst och 

därmed ge uttryck för samma, mindre smickrande, egenskaper han klandrar den orientalistiska 

diskursens pappor för. Dels beskylls han för att bortse från de koloniserade subjektens egna 

berättelser.22 Därtill poängterar vissa teoretiker, inom den postkoloniala feministiska 

traditionen, att Said i sina analyser visar prov på genusblindhet.23  Jag finner dock hans teser 

om stereotypisering, samt om ”oss” och ”dem” användbara, då jag ser klara sådana 

tankemönster hos några av de backpackers jag intervjuar. Måhända är informanterna inte 

alltid medvetna om att föreställningarna som uttalas om de Andra skulle kunna placeras under 

en förhärskande eurocentrisk maktstrategi å deras part. Men just därför blir det också 

brännande betydelsefullt att titta närmare på dagens relationer mellan svenska backpackers 

och lokal thailändsk befolkning.  

Orientalism är som redan nämnts en diskurs inom det postkoloniala fältet. När Said sätter 

sig ned för att skriva Orientalism finner han en influens i Michel Foucaults verk om maktens 

diskurser. Michel Foucault används inom en rad områden och forskningsfält, såsom 

litteraturvetenskap och sociologi, men efter Saids bruk av begreppet ”diskurs” har Foucault på 

senare tid blivit en ledande figur även inom postkolonial kritik.24 Foucault intresserar sig 

tidigt för maktrelationer och avvikelsens historik (naturligt/onaturligt) och gör därför 

djupdykningar i exempelvis fängelsets, klinikens och sexualitetens värld. I samband med det 

presenterar han konceptet ”diskurs”. En diskurs, skriver Hall, är en grupp åsikter som skapar 

ett sätt att tala kring en så kallad vetskap och diskursen gör det sedan möjligt att strukturera  
                                                 
19  Stuart Hall, ”The West and the Rest: Discourse and Power”, i Formations of Modernity, red. Stuart Hall, Bram Gieben 
(Cambridge, 1992), s. 308. Se även Said, s. 187. Han skriver att det “dåliga” Orienten kopplas till bland annat dagens Asien. 
20  Said, passim. 
21  Loomba, s. 265. 
22  Ibid., s. 63.  
23  Fataneh Farahani, Diasporic Narratives of Sexuality – Identity Formation among Iranian-Swedish Women (Stockholm, 
2007), s. 33. Som exempel på postkoloniala genuskritiker ges bland annat Gayatri Spivak och Chandra Mohanty. 
24  Loomba, s. 54. 
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ämnet på ett visst sätt. Vetskap nås därmed via språket och praktik skapar mening.25  När Hall 

förklarar begreppet närmare nämner han dessutom att en diskurs kan formas från flera olika 

håll, att den kräver en subjektspositionering, att den även kan skapas och/eller vidareutvecklas 

ur äldre diskurser, samt att föreställningarna i fråga måste vara statiska och systematiska.26   

Vilket ju formar en cirkel: ”Sanning” ger makt, makt skapar ”sanning”. Makt opererar inom 

diskursen och diskursen i sig har makt att göra den här sanningen vetenskaplig. 

Foucaults sätt att se på makt har haft vida betydelse - och har än idag. I Sexualitetens 

historia. Band 1. Viljan att veta (1976) gräver Foucault i arkiven och finner samband mellan 

makten och talet om könet, ur ett historiskt perspektiv. I Väst visar sig makten genom att den 

lyssnar på bekännelsen och den tyste dominerar därmed över den som talar i och med att den 

förstnämnde antecknade och sedermera klassificerar. Den så kallade sanningens och maktens 

diskurs är därmed tvåsidig. Dels går den ut på bekännelsen, dels på de vetenskapliga 

procedurerna av dess kategorisering, en paradox enligt Foucault.27  Det är också här Said 

hämtar näring till upptäckten av orientalism som diskurs. För genom en djupdykning i texter 

finner han att det dominerande Väst metodiskt använt sin befogenhet till att gruppera det 

underkuvade Öst. Men för att återgå till Foucault. En annan vital iakttagelse han gör är: 

 
-att där finns makt, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet aldrig 
står i utanförställning i förhållande till makten. 28 

 

Foucault menar att motstånd alltid är intimt sammankopplat med makt. Motståndet är 

följaktligen maktens ”motpart, måltavla, stöd”, finns överallt och i varierande form, utan att 

för den skull vara en enhetlig princip.29 Och sexualiteten är ett sådant ställe där makt- och 

motståndsrelationerna trängs.30 Foucaults syn på makt och motstånd blir därför relevant när 

jag undersöker informanternas koppling till sexindustrin i Thailand. Men även annars är hans 

maktanalys användbar i uppsatsen. När jag granskar hur interaktionen mellan svenska 

backpackers och lokal befolkning gestaltas, vad återvändandet har för betydelse, och om och 

hur den svenska backpackerdominansen påminner om en modern kolonisering a lá Mudimbes 

termer (se syfte, sid. 5), studerar jag även hur makt och motstånd visualiseras. Enligt Foucault 

är kolonisatör och koloniserad inte varandras motsatser, utan han anser precis som Bhabha att 

                                                 
25  red. Hall, Gieben, s. 278, 280. 
26  Ibid., s. 287ff. 
27  Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta, över. Britta Gröndahl (Hedemora, 1980, Paris, 1976), s. 79-84. 
28  Ibid., s. 121. 
29  Ibid., s. 122. 
30  Ibid., s. 131. 
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de två grupperna konstruerar varandra i en verksam process.31  Jag ska titta närmare på hur det 

ligger till. Finns det ett distinkt ”oss” och ”dem”, eller inte? Nämnas kan också att Foucault, i 

likhet med Said, kritiserats från olika håll. Dels för att vara genusblind, dels för att ge uttryck 

för en eurocentrisk världsbild.32 

Men förutom Loomba, Said och Foucault, använder jag mig även av Andersson 

Cederholms och Elsruds avhandlingar om backpackers (se sid. 2). Skulle Andersson 

Cederholm och Elsrud göra fältarbeten i dagens Thailand skulle de märka att förändringar 

skett sedan deras vistelser i landet. Dels har internet-revolutionen gjort avståndet mellan här 

och där närmare, dels har transporten mellan de olika backpackerrutterna förenklats. Detta 

kommer jag att gå in på närmare i följande kapitel. 

Inför avhandlingen spenderar hursomhelst Andersson Cederholm ett par veckor i Thailand 

vid flera tillfällen, varav den senaste tidpunkten alltså infaller år 1994.33  Elsrud befinner sig å 

andra sidan i landet något senare. I två månader under år 1998 intervjuar hon backpackers och 

bedriver deltagande observation och fältarbete.34  Thailand är tydligen tacksamt att använda i 

samband med undersökningar om backpackers. Men trots att vi väljer samma land i 

analyserna ställer vi, oftast, in skärpan på olika fokus. 

Andersson Cederholms syfte är att inspektera det extraordinäras roll i backpackerkulturen, 

något hon kopplar till en längtan bort från det ordinära. Därför intresserar hon sig för att ta 

reda på hur backpackern reproducerar just dikotomin ordinärt/extraordinärt. Hon finner att det 

råder en trånad efter en paradisisk Annanhet (det extraordinära) i det förgångna, en ”äkthet” 

som dessutom finns någon annanstans. ”Äktheten” söker resenären för att den egna dito, i den 

egna postmoderna världen, tycks ha gått förlorad.35  Det autentiska tänkandet hos 

backpackern kallar Andersson Cederholm i samma veva för ”primitivism”, vilket hon 

definierar som ”sökandet efter ursprunget”.36  I jakten på det extraordinära spelar också det 

ekonomiska en viss roll, menar hon, och refererar flera gånger i verket till informanterna som 

”lågbudgetresenärer”.37 

Elsrud tolkar däremot begreppet ”primitivism” annorlunda. Hon anser termerna 

”autenticitet” och ”primitivism” vara lika olika som natt och dag och föreslår således att 

”primitivism” ska ersätta, eller komplettera, ”autenticitet”. Elsrud förklarar:  
                                                 
31  Loomba, s. 68. 
32  Farahani, s. 24f. Feminister som kritiserat Foucaults sätt att förbise genusaspekten är exempelvis Sandra Lee Bartky  
och Caroline Ramazanoglu. Bland de som anklagat honom för eurocentrism nämns socialantropologen Ann Laura Stoler. 
33  Andersson Cederholm, s. 46. 
34  Elsrud, s. 63. 
35  Andersson Cederholm, s. 17, 22f, 59. 
36  Ibid., s. 197. 
37  Ibid., s. 77, passim. 
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While the authenticity concept manages to capture the longing for objects and experiences 
constructed as ’real’, ’pristine’ and ’untouched’ which is so evident in travel stories, I feel it 
fails to direct attention to the structures of power and dominance underlying much of 
tourism movements from “west” to the “rest”. Primitivism, on the other hand, 
acknowledges the often tacit and unconscious agreement among tourist groups and 
societies that only some people have the right to be ‘tourists’ while others remain ‘objects’. 
[…] Primitivism, as opposed to the more ’innocent’ authenticism, is constructed upon 
hierarchies and the ranking of some people above others. 38 

 

Andersson Cederholms terminologi utvecklas av Elsrud, då ju Elsrud koncentrerar sig på 

maktaspekter i ren Said- och Foucaultanda, utan att för den skull referera till dem i bredare 

mening. Däremot brukar hon diskursanalys i avhandlingen.39 Vidare utforskar Elsrud även 

”äventyrets” vikt i backpackerresandet kopplat till identitet. Hennes syfte är i och med det att 

ta reda på resans betydelse för resenären i samband med skapandet av självet.40  

En likhet mellan backpackerforskarna är dock att bägge för en diskussion kring 

globaliseringen, millennieskiftets innekoncept nummer ett. Kanske är det inte så konstigt. Av 

exempelvis sociologen och samhällsteoretikern Zygmunt Bauman anses globaliseringspratet 

ha förvandlats till en icke-ifrågasatt kanon, samtidigt som mobilitetens positiva aspekter 

upphöjs i våra nutida skyar.41  I min egen studie använder jag mig av Andersson Cederholm 

och Elsrud när jag påvisar likheter mellan deras informanter och mina. Men jag tar även 

forskarna i anspråk när jag går emot dem och konstaterar att backpackerfenomenet är i 

förändring – och hur detta visar sig i praktiken. 

Andra tänkare och deras verk som influerar mig i arbetet är just Zygmunt Baumans 

Globalisering (1998), journalisten och debattören Stefan Jonssons Andra platser – En essä 

om kulturell identitet (1995), Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen (1999), en antologi 

om ”upplevelseturism” med redaktör Tom O’ Dell i spetsen, samt Foucaults maktanalys 

(1996), Magnus Hörnqvists genomgång av Foucaults sätt att se på makt. 

 

1.5 Självreflexivitet 

 

På några ställen i Thailand, såsom trakten kring gatan Bangla Road på Patong, Phuket, 

florerar sexhandeln helt öppet och i bokstavligt talat dagsljus. Det är inget hysj hysj eller 

konstigheter med det, utan en integrerad del av livet på Patong. Att åka till Patong och inte 

låtsas veta vad som försiggår är att inte vara ärlig mot sig själv. Två av mina informanter 
                                                 
38  Elsrud, s. 176. 
39  Ibid., s. 43. 
40  Ibid., s. 18. 
41  Bauman, s. 5f. 
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befinner sig på Phuket, en av dem på Patong Beach, en annan på närliggande Karon Beach. 

Som det kommer att framgå i kapitel 3 är ingen av dem där för att skörda frukterna av den 

pågående sexindustrin, men bägge pratar om den och berörs på olika sätt av vad de ser 

omkring sig. Min egen reaktion på att befinna mig på en plats där en huvudingrediens i 

näringslivet baseras på sexköp har förstås betydelse för denna uppsats. Att studera andra är att 

studera sig själv. Detta är en välkänd etnologisk ”sanning”, vilket innebär att forskaren skapar 

sitt eget ämne. En undersökning av något eller några blir därför i samma veva en 

undersökning av självet. Något som i akademiska sammanhang har kommit att kallas 

kulturvetenskaplig reflexivitet.42 

En skillnad mellan mig och informanterna är att jag, före april 2007, inte tidigare hade 

varit i Thailand. Sant är att jag ofta har velat åka dit, sant är också att jag aldrig gör det förrän 

i studiesyfte. Dock är ett intresse vi delar den stora kärleken till att resa. Exempelvis 

genomförde jag en sju veckor lång backpackerresa till Indonesien år 2002. Även nu reser jag 

ju, likt dem, som backpacker till Thailand. Jag blir magsjuk, jag blir full och jag hånglar, 

precis som de gör. Dock delar jag inte fascinationen för att återvända och genomföra samma 

rutt om och om igen, något som alltså väcker min nyfikenhet då ju många av informanterna 

reser på detta sätt. Eftersom jag har en bekant som år efter år väljer att åka tillbaka till 

Thailand, som backpacker, har tanken på den här studien väckts till liv.  

I sin text om självreflexivitet beskriver Ehn och Klein bland annat hur dilemman kan 

uppstå i samband med att man genomför deltagande observation och fältstudier. Den forskare 

som studerar andra undersöker ju som sagt även sig själv. Därför bör man vara uppmärksam 

på den eventuella ”motöverföring” som sker, motöverföring som i det här fallet handlar om 

”hur forskaren reagerar på sina egna observationer”.43  Vissa saker jag ser får magen att vända 

sig ut och in flera gånger. Som när jag befinner mig i området Bangla Road/Paradise Complex 

på Patong. Skulle jag inte behövt möta upp mina två informanter på plats, hade jag aldrig satt 

min fot på ön. För även om jag vet vad jag har att vänta, kan jag inte ens i mina hemskaste 

mardrömmar gardera mig mot det jag ser i fyra dagars tid. Unga och äldre västerländska män i 

olika storlekar och grad av solbränna regerar längs hela Bangla Road och inom området 

Paradise Complex. Med sin i-landsmanlighet, med sina pengar. Bland de sexarbetande unga 

thailändska invånarna blir de som små barn som lämnats ensamma i en övergiven godisbutik. 

De vita männen behöver knappt anstränga sig. Överallt finns nämligen alltid en leende lokal 

befolkning, både kvinnor och män, som är villig att tillgodose deras sexuella aptit och behov.  

                                                 
42  Ehn, Klein, s. 10. 
43  Ibid., s. 13. 
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Jag är medveten om att jag uttrycker mig med värdeladdade ord. Men det är så jag upplever 

det och jag vill inte för något i världen vara där, inte se det så tydligt. Dock är jag glad att jag 

är på plats och tacksam mot de informanter som själva tar upp ämnet. Det får mig att inse att 

jag inte kan genomföra den här studien utan att beröra och även analysera den sexhandel som 

alltså är en högst reell anledning till varför många väljer att åka till Thailand. Fastän ingen av 

informanterna säger sig ha betalat för en stund av intimitet, har flera av dem kontakt med en 

sexarbetande lokal befolkning. Och även om jag nu alltså uttalar en subjektiv hållning 

gentemot sexindustrin kommer jag inte att göra det framöver.  
 
 
Det är praktiskt taget omöjligt att skriva om människor och samhällsliv utan att använda 
mångtydiga och värdeladdade begrepp. Ordval, meningsbyggnad och tekniken för att ange 
skribentens synvinkel bär vittnesbörd om inställningen både till ämnet och till läsaren. 44 
 

 
Ehns och Kleins ord bär med jag mig i tankarna under analysen av efterföljande kapitel och 

därmed försöker jag alltså undvika en användning av ”värdeladdade begrepp”. Möjligtvis 

märks en mer personlig inställning i de fältbeskrivningar jag gör framöver. Men då får man ha 

i åtanke att de är just det, en etnologisk iakttagares individuella blick och anteckningar.  

 

1.6 Disposition 

 

De kapitel som följer delar jag upp efter plats, där jag i samtliga fall inleder kapitlet med en 

karta, subjektiva fältanteckningar, samt kort objektiv områdesinformation från guideböcker 

och/eller från nätet. I kapitel 2 behandlas städerna Bangkok och Chiang Mai, kapitel 3 blir en 

genomgång av öarna Phuket och Koh Phi Phi och kapitel 4 tillägnar jag öarna Koh Samui och 

Koh Phangan. Efter inledningen utför jag analytiska resonemang utefter de teoretiska 

premisserna för att undersöka om och hur uppsatsen syftesformulering uppfylls. I kapitel 5 

sammanfattar jag uppsatsen och knyter ihop alla trådar samt ger förslag på fortsatt forskning. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44  Ehn, Klein, s. 47. 
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PLATS FÖR KARTA  
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2. BANGKOK OCH CHIANG MAI 
 

2.1 Bangkok, Khao San Road – Utgångspunkt och The Traveller’s Circle 

 

Bangkok är hett, men Khao San Road är om möjligt hetare. Här trängs nyanlända 
backpackers tillsammans med de solbruna. Thailändare står längs hela gågatan och säljer 
mat: kyckling och ris, friterade räkor och annan mat som för mig ännu inte har ett namn eller 
en smak. På bägge sidor om Khao San Road kläms affärerna, hålen i väggen, en och annan 
7eleven. Är man inte intresserad av silversmycken kan man köpa böcker, växla pengar, hitta 
klänningar och saronger till priset av ingenting, skaffa de senaste skivorna eller gå på 
thailändska restauranger fullsmockade med västerländska backpackers. Khao San Road 
kokar och nyper dig i armen, Khao San Road är en blind man som sjunger och skramlar med 
bössan, Khao San Road är mopeder och illusioner. Det är svenska tjugoåringar och 
fyrtiåriga engelska familjefäder, det är italienare med bara överkroppar på Chada Guest 
House och mörka rastafaris som gör flätor. Khao San Road är allt du drömt om, alla dina 
mardrömmar besannade, det är en hetta som förlamar, musik du känner igen hemifrån och 
stora banderoller som påminner om det thailändska nyåret 12-14 april. Fläktarna och 
luftkonditioneringen inomhus torkar svetten på din hud, men den lämnar resandets trötthet 
kvar i kroppen. Det här är ännu bara första dagen i Thailand, Bangkok. Men för Khao San 
Road är det en dag lik alla andra. 45 
 

Bangkok har varit Thailands huvudstad sedan år 1782. I stadskärnan bor cirka 5,1 miljoner 

invånare (2004), medan man räknar befolkningen i storstadsregionen till den dubbla.46 

Khao San Road är en minimal gågata på bara ett par hundra meter i området som kallas 

Banglamphu. Backpackar man på en ”tajt budget” är det, enligt Bangkokkapitlet i reseguiden 

South-East Asia on a Shoestring – Your ticket to affordable adventure (2001), hit man ska.47 

Andersson Cederholm kallar Khao San Road för ”något av resenärernas Mecka” och menar 

att backpackerkulturen här konkretiseras i koncentrat.48 På Khao San Road finns allt en 

backpacker kan tänkas behöva: billig västerländskt anpassad thaimat, shopping av bekväma 

reskläder, ett rum för natten, eller en biljett till nästa stopp. Men dessutom sker på denna gata 

det som Andersson Cederholm refererar till som The Traveller’s Circle. Inte nog med att 

området fungerar som en andningspaus, här träffar man också ofta på backpackers man 

kanske tidigare under trippen stött på. The Traveller’s Circle är således ett uttryck som syftar 

på att backpackers sinsemellan utför en jämförbar rutt. Runt, runt cirkulerar resenärerna kring 

samma platser med en infrastruktur som på Khao San Road, inordnad efter just deras behov.49   

                                                 
45  Fältanteckningar, Bangkok, Khao San Road, Chada Guest House, torsdag 5 april 2007, kl. 20:50 (rev.). 
46  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bangkok 
47  South-East Asia on a Shoestring – Your ticket to affordable adventure, Lonely Planet, 11:e uppl. (Victoria, 2001, 1975), s. 771. 
48  Andersson Cederholm, s. 214.  
49  Ibid., s. 44-47. 
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När Andersson Cederholm befinner sig i Bangkok för att bedriva fältarbete sätter hon sig på 

en buss där föraren helt sonika antar att hon ska av vid Khao San Road.50  Året är 1994. 

Tretton år senare är det jag som står vid Bangkoks flygplats och letar transportmedel till 

samma område. Då ser jag att man kan köpa biljett till buss A2, som alltså tar en raka vägen 

till Khao San Road. Busschauffören behöver inte längre anta, det är dit alla ska. Biljetten är 

dyrare för mig än för mina få thailändska medpassagerare och informationen på den står 

dessutom på engelska. Många nyanlända backpackers i Thailand påbörjar resan i Bangkok för 

att därefter antingen arbeta sig uppåt landet eller nedåt, eller färdas åt bägge riktningar vid 

olika tillfällen. Av de sju backpackers jag intervjuar flyger fem stycken direkt till Bangkok 

och startar alltså turen i huvudstaden. 

Men inte nog med det. När jag någon dag senare ska förflytta mig från Bangkok och till 

Chiang Mai i norr, behöver jag inte avlägsna mig många meter från distriktet Banglamphu. 

Inte Bangkok, utan snarare Khao San Road är nämligen ofta utgångspunkten för vidare 

destinationer. Sökte man hitta färdmedel till Chiang Mai för ett par år sedan och föredrog en 

”kulturell bussupplevelse”, hänvisades man av Lonely Planet till norra eller nordöstra 

bussterminalen i Bangkok.51  När jag år 2007 vill köpa en bussbiljett till Chiang Mai - och 

letar bland de otaliga reseförmedlarna på Khao San Road - erbjuds jag resor som avgår direkt 

från trakten. Att rekommendera en annan bussterminal tjänar man inte pengar på. Och för 

backpackern är det en bekvämlighet att slippa göra en tur till andra sidan stan. En buss från 

Khao San Road är ett transportsätt som innebär att medresenärerna uteslutande är svenska och 

andra västerländska backpackers. Globaliseringen leder inte till att svenska backpackers och 

lokal thailändsk befolkning interagerar. Åtminstone inte under själva ruttens gång. Ett ökat 

backpackerresande till och i Thailand bidrar istället till att fenomenet The Traveller’s Circle 

blir smalare än någonsin. Bauman skriver att globaliseringsprocesserna åtskiljer samtidigt 

som de förenar.52  Och han menar därutöver att internet omdefinierar föreställningen om att 

färdas, när informationen blir tillgänglig på ett ögonblick.53  Som alternativ till att följa 

guideboken eller fråga någon på gatan kan man, på något av Khao San Roads internetcaféer, 

logga in på www.backpacking.se och höra med en annan svensk backpacker på vift hur man 

bäst tar sig från den ena platsen till den andra. Och få svar inom några minuter. 

 

 
                                                 
50  Andersson Cederholm, s. 47. 
51  Lonely Planet, 11:e uppl, s. 803. 
52  Bauman, s. 6. 
53  Ibid., s. 18. 
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2.2 Chiang Mai – ”Non-konfrontativitet”, anpassning och ”gay for pay“  

 

Magen har varit i totalt uppror och igår kräktes jag upp lite nudlar. Sedan dess har jag inte 
vågat äta nåt, utan istället satte jag mig på bussen mot Chiang Mai (12 timmar). Har druckit 
vatten, Sprite, lite kaffe, men ingen mat. På bussen satt det bara västerländska backpackers. 
Väl framme i norra Thailand möttes vi av en thailändsk man som körde oss till det guesthouse 
där han jobbar, Chiang Mai Inn. Han gav bra info om trekking 54, om eventuella saker att se 
upp med, etc., och bjöd på kaffe. Smart. De flesta valde att checka in. Så även jag. 55 
 

Chiang Mai, beläget 700 km nordväst om Bangkok, är en stad med gamla anor. Den byggdes 

1296 och var en del av det dåtida kungadömet Lanna Thai. Idag är turismen dess största 

inkomstkälla och de fler än 300 templen välbesökta, enligt Lonely Planet.56   

I samma guidebok står det vidare att en busstur från Bangkok till Chiang Mai innebär att 

man antingen hamnar på bussterminalen Chang Pheuak eller på Chiang Mai Arcade station.57 

Men i och med att färden avgår direkt från Khao San Road möts vi resenärer istället upp av en 

man som arbetar på Chiang Mai Inn, ett guesthouse i Chiang Mais centrala delar. Han är den 

ende på plats från ett vandrarhem. Han för oss kostnadsfritt till sin arbetsplats i en 

sawngthaew (lokalt motordrivet transportmedel som också används som taxi). Han bjuder på 

kaffe, visar kartor, pratar om de trekkingturer som erbjuds, går igenom priserna och påtalar 

faror med glimten i ögat. Genast skapas en familjär känsla. De flesta backpackers från bussen 

checkar också in på Chiang Mai Inn och många sitter sedan kvar på terrassen för att bekanta 

sig närmare med varandra. The Traveller’s Circle har därmed rört sig norrut. 

I sin avhandling skriver Elsrud att hon mycket sällan ser interaktion mellan backpackers 

och den lokala befolkningen i Thailand, förutom inom servicesektorn. De enda undantagen är 

ett par resenärer som bosatt sig i landet och tagit jobb på restaurang.58  Jag skulle vilja påstå 

att backpackerfenomenet sedan 1998, då Elsrud befinner sig i Thailand och genomför 

fältarbete, i så fall har förändrats. Tre av de svenska backpackers jag intervjuar har nämligen 

inte enbart en ytlig kontakt med den lokala befolkningen, likt de övriga informanterna. Utan 

snarare har dessa tre resenärer nära förbindelser med de thailändska invånarna. En av dem 

sysselsätter sig som volontär i Chiang Mai och söker för tillfället jobb.  

Om vi staplar upp Mudimbes definition av en modern kolonisering så består den enligt 

honom av följande tre aspekter (för hänvisning, se fotnot 11):  

                                                 
54  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vandring - trekking = vandring på iordningsställda och markerade vandringsleder. 
55  Fältanteckningar, Chiang Mai, Chiang Mai Inn, lördag 7 april 2007, kl. 11:20. 
56  Lonely Planet, 11:e uppl., s. 797. 
57  Ibid., s. 803. 
58  Elsrud, s. 185. 
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(1)  en erövring av det fysiska rummet 

(2)  en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden  

(3)  införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen 

 

Enligt uppsatsen syftesformulering (se sid. 5) undersöker jag bland annat om Mudimbes tre 

punkter i kategoriseringen av en modern kolonisering uppfylls och i så fall hur. Den informant 

som befinner sig i Chiang Mai är också den ende av de tre som interagerar med en lokal 

befolkning, utan att för den skull samtidigt ha ett projekt som inbegriper (2) en omskolning av 

’infödingarnas’ medvetanden. 

Informantens första tur till Thailand som backpacker tilldrar sig redan 1998, under en 

period när han är ”sönderstressad”. Enligt informanten ändrar resan hela hans liv och han 

”börjar må bra igen”, eftersom han upplever rytmen i landet vara mer ”avslappnad”.59  Här 

kan man dra en parallell till Andersson Cederholms undersökning om dikotomin 

ordinärt/extraordinärt. ”Äktheten” (det ”extraordinära”), eller i detta fall den avstressande 

miljön, finns någon annanstans än hemma.60  Därefter åker informanten till och runt i 

Thailand ytterligare sex gånger, varav den senaste färden sker i september 2006. Sedan dess 

bor han i Chiang Mai och försöker etablera sig. Han är också en av de resenärer som motsätter 

sig min benämning av honom som backpacker. Det eftersom att han bemödar sig om att skapa 

sig en ny tillvaro i Thailand, samt att när han väl reser inom landet gör det flygledes. Gång på 

gång påpekar han sedan hur viktigt det är att respektera de kulturella olikheterna och anpassa 

sig till den thailändska omgivningen. I och med att informanten med blotta ögat urskiljer sig 

som ”farang” (= thai för ”utlänning”), blir hans strategi att agera som om han vore infödd.  

 
Det finns regler… enkla sätt för en thai att avgöra om du är turist eller inte, till exempel 
långbyxor och stängda skor, att klä sig ordentligt. Sen pratar jag thai med försäljarna och då 
får jag ett helt annat bemötande. 
 

Närmare bestämt, ett helt annat bemötande än en turist eller en backpacker. Klädkoderna 

uppmärksammas även av Andersson Cederholm, fast då i hennes backpackerresenärers 

strävan efter att särskilja sig från de andra (charter)turisterna.61  För volontären i Chiang Mai 

handlar det om något annat. Hans högsta önskan är att bli behandlad som lokal av de lokala. 

                                                 
59  Intervju med man, 26 år, Chiang Mai, café Ninety Four Coffee, lördag 7 april 2007, kl. 17:30-18:55. Om inget annat anges 
i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
60  Andersson Cederholm, s. 17. 
61  Ibid., s. 76. 
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Ett ”oss” och ”dem”-tänkande utifrån ett västerländskt synsätt i Saids termer vare sig märks 

under intervjun, eller under den deltagande observationen. Istället betonar informanten 

betydelsen av att ”bete sig som en thai”, det totala införlivandet efter de lokala subjektens 

villkor. Därutöver framhåller han att den thailändska kulturen är ”non-konfrontativ”.  

 
Vi sätter oss på caféet uppe vid det heliga templet Wat Phrathat Doi Suthep. Bakom mig 
befinner sig två västerländska turister som röker, dricker kaffe och pekar fötterna åt alla håll 
(tabu eftersom man aldrig får peka fötterna i riktning mot en buddistisk munk). De verkar 
vara avslappnade. Jag tar fram cigaretterna. 
 
Sofia: Det är bara att ta. 
Man, 26 år, Chiang Mai: Jag vet inte om man får röka här. 
Sofia: Men de bakom oss, röker inte de? 
Man, 26 år, Chiang Mai: De är faranger, det är skillnad. 
Sofia: Hur då? 
Man, 26 år, Chiang Mai: Ingen får röka här, utom de vita. I Thailand finns en väldigt non-
konfrontativ kultur. Allt tolereras, men det accepteras inte. Vita får göra som de vill. Fast 
thailändarna fnyser bakom ryggen på dem, även om de aldrig skulle säga något rakt ut. 62 
 

Enligt resenären är ett utmärkande drag i den thailändska kulturen att den är icke-

konfrontativ. När jag ytterligare ber honom exemplifiera säger han bland annat att man aldrig 

ska bråka med en invånare. Informanten förklarar då att det är svårt att få en thailändare arg 

eller i konflikt, men när det väl blir bråk, då leder det till ”fängelse eller döden” (från intervju, 

se not 59). Därför försöker han också själv i möjligaste mån anpassa sig till det som råder och 

att använda sig av diskussion. Att ”fyllemucka” är något helt uteslutet, säger han. Om 

informanten hade visat en tendens på en hållning av ”oss” och ”dem”, hade man kanske 

kunnat betrakta detta uttalande som prov på den stereotypiska dualismen av ”den gode” och 

”den onde” orientalen. En thailändare som ler och är glad (god) versus en thailändare som 

bråkar och där grälet kan leda till ”fängelse eller döden” (ond). Men informanten försöker 

ständigt se det ur den lokala befolkningens blick. Inte någon gång visar han därmed en 

tendens till (2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden, efter Mudimbes terminologi.  

Det thailändska fnysandet bakom ryggen på den västerländska rökningen, uppe på det 

heliga templet, kan emellertid ses som lokalt motstånd mot en icke-lokal makt som gör sig 

gällande på ojämlika villkor. Enligt Loomba intresserar man sig inom dagens postkolonialism 

för den subalternas (underkuvades) röst, just för att man söker förändra rådande 

                                                 
62  Deltagande observation med man, 26 år, Chiang Mai. Chiang Mai, tempel Wat Phrathat Doi Suthep, lördag 7 april 2007, kl. 
12:30 – 17:30. Tidsangivelsen indikerar dagens totala deltagande observation med informanten. Tempelbesöket är bara en del 
av den deltagande observationen och tilldrar sig därmed inte under samtliga fem timmar. Om inget annat anges i den löpande 
texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna deltagande observation. 
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maktstrukturer. ”Att göra motstånd” och ”att tala”, eller som här: att fnysa bakom ryggen, är 

därför, i analogi med den feministiska postkolonialisten Gayatri Spivak, något som den 

intellektuelle inom fältet måste föra fram. Eftersom att den subalterna inte kan göra det själv 

och inte heller tillåtits göra det i imperialismens dagar.63 

En annan subaltern röst är den som berättar om ”gay for pay”, ett för mig tidigare obekant 

fenomen. Att Thailand är vida känt för sexindustrin är inte något som kommer som en 

överraskning. Att jag inte förr reflekterat över att sexindustrin även inbegriper de lokala 

manssubjekten säger kanske mer om mina föreställningar än om verkligheten. Under den 

deltagande observationen med informanten i Chiang Mai träffar jag en homosexuell 

thailändsk vän till honom. Det är enda gången under fältarbetets gång som jag själv 

interagerar med den lokala befolkningen, annat än inom servicesektorn. Närvaron av dem, de 

Andra, kunde inte realiseras på grund av tidsbrist och en mer grundlig kommentar kring detta 

kommer jag att genomföra i kapitel 5. Men om vi återgår till informantens vän. När han och 

jag pratar om homosexualitet kopplat till Thailand, nämner han begreppet ”gay for pay”. Det 

är helt enkelt den ekonomiska aspekten av homosexualitet. ”Vill någon vit man betala så finns 

det thaikillar som är gay”, menar informantens vän (deltagande observation, se not 62). Enligt 

Foucaults maktanalys skulle en praktik som ”gay for pay” kunna vara ett exempel på 

”perversiteternas tillväxt”, ett sätt på hur västerländsk makt griper in på de thailändska 

manskropparnas domän och uppställer nya regler.64  Men Foucault menar även att maktens 

växelspel kantas av ojämlika förhållanden och i samverkan med andra relationer, både 

sexuella sådana och ekonomiska.65  Och således uppfylls en av Mudimbes teser, det vill säga, 

(3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen. Även om 

informanten säger sig aldrig ha varit en del av ”gay for pay”- fenomenet i Chiang Mai, är 

företeelsen levande och frodas i staden, vars största inkomstkälla ju är turismen. Så punkten 

gäller inte för specifikt denna svenska resenär. Men ”gay for pay” finns i hans närhet och vare 

sig han vill det eller ej är han vid första anblicken alltid en ”farang” och, som dessutom vit 

homosexuell man, en symbol för dess verkan. En verkan han i högsta grad annars motarbetar. 

  

 

  

 
                                                 
63  Loomba, s. 236f. 
64  Foucault, s. 64f. 
65  Ibid., s. 119. 
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3. PHUKET OCH KOH PHI PHI 
 

3.1 Phuket, Patong och Karon– Sexhandel, primitivism och ”empowerment” 

 

Discoteque Tiger på Patong Beach, Phuket är en ansamling tjugotal barer under tak. 
Samtliga barer ligger tätt intill varandra och alla har en eller två strippstänger där 
thailändska unga kvinnor eller ladyboys 66 i minimala klänningar/shorts dansar till några år 
gammal techno. Vid gogo-dansarnas huvuden ser man vad varje bar heter och inte förrän då 
märker den med otränat öga att det alltså inte är frågan om en stor klubb, utan många mindre 
som ryms under just huvudbeteckningen Discoteque Tiger. Gästerna är uteslutande 
västerländska män i åldern 20-60 år. Vissa sitter ensamma, vissa två och två och några är i 
stora gäng. Alla dricker drinkar eller öl, eller så har någon beställt shotsbricka och då slår 
servitrisen i ringklockan. Alla män är vita. Alla kvinnor eller ladyboys bruna. De lokala har 
stora leenden, höga klackar och är mycket tillmötesgående. Oavsett ålder, kroppshydda, 
utseende, stil eller personlighet har alla män en möjlighet att finna det de söker. Det är inte 
de vita männen som konkurrerar om de bruna kvinnorna, utan tvärtom. Det är de bruna 
kvinnorna som etablerar kontakt: ”Hello, where are you from?”. På Discoteque Tiger är den 
vite västerländske mannen alltid rik, alltid åtråvärd, alltid uppskattad. En fördelaktig 
position, så länge han kommer med stark europeisk valuta, som under vistelsen växlats in till 
tusentals och åter tusentals thailändska baht. Allt går att köpa för pengar. 67   
 
Phuket är Thailands största ö och den fyra kilometer långa strandremsan Patong Beach dess 

mest kända. Här finns hotellkomplex, restauranger och en stor koncentration flickbarer.68  Vid 

flodvågskatastrofen den 26 december 2004 var Phuket, tillsammans med Koh Phi Phi, Krabi 

och Khao Lak, bland de områden som drabbades värst. Totalt miste 8 500 personer livet, 

varav 2 400 var utländska turister. 542 av de 543 svenskar som förolyckades befann sig på 

någon av platserna.69  Förutom en och annan skylt som påtalar åt vilket håll man ska rusa om 

en ny flodvåg är på väg, är det i april 2007 lite som bär direkt vittnesmål om tsunamins 

förödelse. De hotell som förstördes verkar ha återuppbyggts och kommersen är åter igång. 

Enligt William Warrens A Guide to Phuket (1996) kan nattlivet på Patong sammanfattas: 

”Even though an active nightlife remains its chief attraction it is now as much fun for couples 

as it used to be for men only.”70  På Bangla Road, Patongs mest livade gata både dag- och 

nattetid, lyser dock paren med sin frånvaro. De enda turister och backpackers som syns är 

unga och äldre västerländska män. 

                                                 
66  http://de.wikipedia.org/wiki/Katoy  - En ladyboy (thail. “katoy”), är ett samlingsbegrepp för (a) man-till-kvinna-transexuell,  
(b) man-till-kvinna-transvestit, (c) så kallad shemale, eller (d) en homosexuell man.  
67  Fältanteckningar, Phuket, Patong, Bangla Road, Dicoteque Tiger, tisdag 10 april 2007, kl. 00:20 – 02:30. 
68  Lonely Planet, 11:e uppl., s. 845. 
69  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordb%C3%A4vningen_i_Indiska_oceanen_2004. Klicka sedan: Innehåll, 3. Effekten på de 
värst drabbade länderna. 
70  William Warren, A Guide to Phuket, 6:e uppl. (London, 1996, 1987), s. 34. 



Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand 
__________________________________________________________________________ 

 25

Ett stenkast från Bangla Road finns det område som kallas Paradise Complex. Till skillnad 

från Bangla Road inriktar sig hotellen och klubbarna på Paradise Complex till den manlige 

gayresenären. På Connect, en svenskägd 20-bäddsanläggning, brukar en av de backpackers 

jag intervjuar ofta checka in under sina resor till Phuket. Sedan december 2005 har han rest 

fem gånger till och runt i Thailand, men precis som resenären i Chiang Mai är han inte helt 

bekväm med min benämning av honom som backpacker. Detta talar han om innan intervjun i 

Stockholm, men upprepar även under den deltagande observationen på Phuket.71 Enligt 

Andersson Cederholm är just en viktig markör för backpackern att spendera så lite pengar 

som möjligt.72  Eftersom denna resenär ”inte snålar”, kan åka taxi en hel dag för att bekanta 

sig med omgivningen, flyger mellan olika destinationer och har med sig packningen i en 

resväska, istället för ryggsäck, menar han att han är en ”ovanlig backpacker” eller ”lyx-

backpacker”. Så må vara. ”Backpacker” är som vi märker en term vars betydelse är i 

förändring, vilket jag även framöver kommer att visa. Som den tidigare diskussion jag för (1.1 

Turism och begreppet ”backpacker”) är benämningen ”backpacker” på det sättet ovanlig, 

eftersom det ju inte redan finns en specifik, allmänrådande terminologi kopplad till 

reseformen. För även om denna informant ofta checkar in på det svenskägda hotellet på 

Paradise Complex, är han inte bunden att bo där jämt utan reser ibland iväg och stannar över 

natten på andra öar och platser. Alltså ”luffar han runt”, vilket gör honom till en ”backpacker” 

efter mitt sätt att klassificera begreppet. 

Dock är en av anledningarna till att han föredrar Connect som boendealternativ för att de 

har som policy att man inte kan ”köpa loss” personalen, något som annars är vanligt 

förekommande på hotellen på Paradise Complex. 

 
Det är skönt att det inte går att köpa eller sälja sex här. Det är en fredad zon. Annars hade 
jag haft svårt att befinna mig här på Patong. Att bli betraktad som en potentiell sexköpare av 
både män och kvinnor är jobbigt. När jag går med thaikillar jag inte har köpt tittar folk på 
mig som en sexköpare. Det känns förfärligt. Nu skiter jag i det, men det var jobbigt i början. 
 

Informanten uppskattar att av tio thailändska killar som pratar med honom runt trakten på 

Paradise Complex, vill åtminstone sju stycken sälja sig, två är intresserade av att gifta sig och 

högst en är ”genuin”. Västerlänningen blir som en livlina för den lokale som bara vill därifrån, 

säger han. ”Gay for pay”-fenomenet är han medveten om, men tror att det kan vara en process 

                                                 
71  Deltagande observation med man, 34 år, Phuket. Phuket, Patong, Paradise Complex, onsdag 11 april 2007,  
kl. 18:00 – 19:25. Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten  
från denna deltagande observation. 
72  Andersson Cederholm, s. 197. 
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för den thailändske gaymannen att ”komma ut”. Samtidigt förklarade resenären, under vår 

intervju i Stockholm, att anledningarna till att han gång på gång återvänder till Thailand är 

dels för den buddistiska kulturen och den ”avslappnade atmosfären” som råder i landet (vilket 

jämförs med den svenska lutherska icke-avslappnade dito), dels för acceptansen gällande 

”gränsen mellan manligt och kvinnligt” (toleransen av ladyboys).73  Andra positiva aspekter 

av Thailand, enligt informanten, är att ”man dyrkar kungen, dit kommer vi aldrig att komma i 

Sverige”, ”landets vackra och rika natur och kultur”, en kultur han blir ”hungrig på”. De 

negativa aspekterna är sexindustrin, samt ”statustänket, som är inbyggt i thai”. Med 

”statustänket” menas att den vite mannen i Thailand alltid får bestämma vad man ska göra: 

”It’s up to you”. Resenären förklarar ytterligare: ”Jag har svårt för det, som europeisk 

feministisk man blir det inte jämlikt”.  I samma veva som landet tilltalar honom eftersom det 

är ”olikt”, säger resenären sedan att han ”vill veta hur det är att leva som gay i Thailand” och 

konstaterar: ”HBT-stukturen74 är inte vidare bra”, något han alltså skulle vilja undersöka 

närmare. Han refererar till det som en ”arbetsskada” som han har fått från sin tid som 

avdelningsombudsman på RFSL. Dessutom skulle han vilja kolla upp möjligheten att bosätta 

sig i Thailand. Trots ett ärligt engagemang för landet och ett intresse för dess natur, kultur och 

människor, kan man i dessa dubbla aspekter av informantens bild av Thailand skönja det som 

Said kallar för att ”övervärdera” och ”undervärdera” Orienten. Said skriver: 

 
Orienten övervärderades på grund av sin panteism, sin andlighet, sin stabilitet, sin långlivade 
kultur, sin primitivitet och så vidare. […] Men nästan undantagslöst gick denna överskattning i 
en motreaktion. Orienten föreföll plötsligt beklagansvärt dåligt utvecklad på det mänskliga 
planet, antidemokratisk, efterbliven, barbarisk och så vidare. Pendelns svängning åt ena hållet 
medförde en lika stor svängning åt andra hållet. Orienten blev undervärderad. 75 

 
”Olikheten” mellan ”oss”, informanten som svensk resenär, och ”dem”, de lokala subjekten, 

är alltså något som lockar. Backpackern berättar vidare att han lär sig thai. Och även om han 

på en dejt med en thailändsk man alltid förväntas betala, eftersom att han har mer pengar, så 

använder han det för sina egna syften: att få veta mer om Thailand, att lära sig thai. Projektet 

han skulle vilja sjösätta, menar informanten, är att ordna upp HBT-tänkandet och försöka få 

bukt med den höga HIV-statistiken, som i analogi med hans uppgifter är 40 procent bland de 

thailändska gaymännen. Även om resenären inte köper sex, utan - tvärtom - är illa berörd av 

den pågående sexhandel som fortsätter växa i området, uppfylls ändå samtliga av Mudimbes 

                                                 
73  Intervju med man, 34 år, Phuket. Stockholm, Café Muggen, onsdag 14 mars 2007, kl. 16:20 – 17:20. Om 
inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
74  http://sv.wikipedia.org/wiki/HBT - HBT, en i Sverige vedertagen akronym för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. 
75  Said, s. 252. 
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teser för en modern kolonisering. (1) en erövring av det fysiska rummet, eftersom informanten 

gång på gång åker till området Paradise Complex, (2) en omskolning av ’infödingarnas’ 

medvetanden, med tanke på att han vill bredda HBT-medvetenheten i landet och hjälpa till att 

få bukt med det stora antal HIV-smittade thailändska gaymän och (3) införlivandet av det 

lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen, i och med att han ofta, men inte 

alltid, befinner sig på en och samma plats där hans västerländska pengar betalar för allt han 

och hans eventuella thailändska vänner eller dejter gör.   

Den ekonomiska ojämlikheten i relationen mellan svensk backpacker och lokal befolkning 

är självklar i informantens ögon. Att han står för kostnaderna i samband med umgänget med 

en thailändsk man är något som han inte störs av. Eftersom att han ”tjänar lika mycket som 

den thailändska premiärministern” ska han naturligtvis också betala för middagen, klargör 

han. Men det är också just denna pengamässiga differens mellan ”oss” och ”dem” som gör att 

en fortsatt åtskillnad vidmakthålls. Elsrud förklarar: 

 
The poverty of the other becomes a symbol of an enriched ”western” self. In this instance, 
the marriage between primitivism and authenticity is obvious. When the life of the primitive 
other spills over to the civilised traveller it is converted into a traveller’s authenticity.76 

 
Det primitive Andre måste förbli primitiv, för att informanten ska kunna fortsätta söka efter 

den kultur som är autentiskt ”vacker och rik”, den kultur han är ”hungrig på”, det vill säga, 

den kultur som lockar i och med att den är ”olik”. Resenären gör en ekonomisk god gärning, 

då han står för middagen. Men i förlängningen - och troligtvis utan hans egentliga uppsåt – 

leder detta till ”empowerment” för den svenske backpackern.77  ”Empowerment” som, i min 

interpretation av Elsruds diskussion kring termen, implicerar att den med de finansiella 

förutsättningarna kan köpa sig en resa, tid, kontroll av tid, köpa den Andres tid över lite mat 

på restaurang och ”tvinga” den Andre att lära honom prata thai. Där resultatet blir att en 

åtskillnad mellan motpolerna ”oss” och ”dem” hålls intakt, något som ytterligare befästs 

eftersom att resenären ständigt återvänder till samma plats. Och där upprepandet bekräftar 

tendenserna av en modern svensk kolonisering av Thailand, med stöd av Mudimbes teser. 

Men om vi fortsätter analysen med att nu titta på de heterosexuella förhållandena mellan 

svenska backpackers och lokala subjekt. På Karon Beach, cirka 15 minuters tuk-tuk-färd från 

Patong Beach, möter jag en annan av informanterna. Det är hennes andra resa till Thailand. 

Angående sexindustrin i området säger hon: 

                                                 
76  Elsrud, s. 197. 
77  Ibid., s. 180. 
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Förutom prostitutionen tycker jag om Thailand. I Sverige känns det som om man borde 
skämmas, men här är det så öppet… Jag tror inte thaikillarna köper. (…) Ibland undrar man 
om man är naiv, vissa går hand i hand, även unga killar med thaitjejer, och då tror man att 
de är par. De är så unga. Och på barerna är det bara thaitjejer. Det är lite jobbigt, för man 
kan inte göra nåt åt saken. Man undrar: Skäms de inte? Det verkar vara så naturligt för 
turisterna att hänga där, det finns många likasinnade. Det är deras territorium. Det är ingen 
idé att bli arg längre. Man vill bli irriterad, men de reagerar inte ens.78 
 

Även på Karon Beach, precis som på Bangla Road på Patong Beach, befolkas barerna av vita 

västerländska manssubjekt och bruna lokala kvinnosubjekt. Trots att informanten säger att 

hon inte sett just svenska backpackers i området påtalar hon ändå en viss numerisk dominans 

av den västerländske mannen. Det är ”många likasinnade” och det är ”deras territorium”. Said 

skriver exempelvis att förbindelsen mellan Orienten och sex är mycket långlivad och 

därutöver ”inte alls fråga om samexistens mellan likar”.79 Något som alltså märks under en 

vandring bland Patongs och Karons mest populära tillhåll för flickbarer. Och enligt Loomba 

var de koloniserade kvinnorna i de gamla imperierna inte bara objektifierade (som på 

strippstängerna på dagens Discoteque Tiger), utan deras arbete, såväl det ekonomiska som det 

sexuella, var dessutom ”bränslet som höll igång den koloniala maskinen”.80   

Under mina fältobservationer på Patong och Karon ser jag flera svenska backpackers 

utöver mina informanter. Att dra förhastade slutsatser gällande dem låter sig icke göras i en 

akademisk uppsats. Men att lokala subjekt, både kvinnor och män, sexarbetar dygnet runt för 

att hålla igång något som påminner om den ”koloniala maskinen”, det skulle jag ändå vilja 

påstå är uppenbart. I den första delen av kapitel 4 kommer jag bland annat att gå närmare in 

på hur makt och motstånd kan urskiljas. Både inom sexindustrin, men också gällande övrig 

interaktion mellan svenska backpackers och thailändska invånare. 

 
Songkrans höjdpunkt. 12-14 april infaller det thailändska nyåret. Det betyder att man stänger 
ner de flesta affärer och verksamheter. Det betyder thai-whiskey. Men mest av allt betyder det 
vattenkrig. Barn, unga och gamla, thais, turister och backpackers, alla är denna dag lika och 
alla har köpt vattenpistoler. För Songkran den 13 april 2007 innebär vattenkrig hela dagen. 
Längs med vägarna står alla i sina gäng och sprutar ned varandra och förbipasserande bilar, 
tuk-tuks och mopedister. Enda regeln är att man inte får rikta vattenpistolen mot ansiktet. 
Och de enda fredade zonerna är restaurangerna, caféerna och gallerierna. Annars är ingen 
säker och man får räkna med att bli blöt. Men man får absolut inte bli arg. Det här är en glad 
fest, Happy Songkran. Enda gången på Patong när pengar inte har betydelse.81 

                                                 
78  Intervju med kvinna, 21 år, Phuket. Phuket, Karon, restaurang på hostel Seabreeze Inn, torsdag 12 april 2007, kl. 14:15 – 
14:50. Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
79  Said, s. 456. 
80  Loomba, s. 172. 
81  Fältanteckningar, Phuket, Patong, galleria Jungceylon, café Coffees World, fredag 13 april 2007, kl. 16:12. 
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3.2 Koh Phi Phi – Svensk koloni och upplevelsen av det ”genuina” 

 

De större Phi Phi –öarna är egentligen två stycken. Phi Phi Leh, som är obebodd och dit 
Thailandsresenärer vallfärdar för att se var backpackerfilmer The Beach spelades in. Och 
Phi Phi Don, som är den bebodda ön och det som menas när man pratar om Koh Phi Phi. 
Här finns inga bilar, inga tuk-tuks, inga mopeder – alls. Istället vaknar man av fågelkvitter 
och av syrsor. Och av svenska backpackers på resa i Thailand. Koh Phi Phi, i mitten av april 
2007, är ett Sverige i miniformat. På en enkel restaurang visar man, kl. 20:30, filmen The 
Beach. Av de tio resenärer som satt sig ned är åtta stycken svenskar. På Tiger Bar några 
timmar senare syns inte en enda thailändare. Killarna i baren är från England, den skuttande 
massan, som svettas på de halvt söndertrampade plankorna till dansgolv, mestadels från 
Sverige. Flera barer och restauranger ägs av svenskar. Livet leker och man festar med sina 
landsmän till gäster. De lokala arbetar annars 24/7 för att tillgodose resenärernas önskemål. 
De finns i köket på restaurangerna och de säljer kycklingspett till fyllehungriga svenskar på 
natten. För 50 baht (10 kronor) bär de farangernas tunga ryggsäckar, från piren till 
vandrarhemmet. För 200-300 baht (40 kr – 60 kr) masserar thailändarna västerlänningarnas 
ömma vader och knäcker upp deras ryggar. Alltid med ett leende. Det finns inget som inte går 
att fixa. På Garlic Restaurant påminner man om tsunamin 2004. Bilder före, bilder efter och 
man tackar européerna som varit med och byggt upp stället på nytt. Trots att det inte är 
högsäsong kryllar Koh Phi Phi av svenska backpackers. För dem är den lilla ön ett stopp på 
vägen och befolkningen ett medel som gynnar målet. För den lokale är ön dennes vardag och 
de svenska resenärerna lika med överlevnad.82 
 
 

Phi Phi Don, huvudön inom ögruppen Koh Phi Phi, ligger fyra timmars båtfärd sydost om 

Phuket och är så pass liten (cirka sex kilometer lång och tre kilometer bred) att den oftast inte 

ens finns utsatt på Thailandskartorna. Phi Phi Don är dessutom den enda bland de fyra öarna i 

gruppen som är bebodd. Framöver i uppsatsen kommer jag att referera till ön som enbart Phi 

Phi, vilket är resenärernas egna generella benämning av platsen.  

Enligt Thailands öar och stränder – En guidebok av Tobias Larsson och Mikael Persson 

(2004) är ön: ”Bilden av Thailand, sinnebilden av paradiset. Kristallklart vatten, branta 

kalkstensberg, kurviga palmer. Phi Phi är vykortsvackert. Och populärt”83  Mycket populärt 

bland svenska backpackers, skulle jag vilja tillägga. Vore det inte för stränderna och för 

palmerna, skulle man kunna tro att man befinner sig i Sverige. Att Mudimbes första punkt (1) 

en erövring av det fysiska rummet verkställs är därför ett obestridligt faktum. Just för att den 

svenska backpackerdominansen på Phi Phi är så genomgripande uppfylls också samtidigt (3) 

införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen. Om alla de 

svenska backpackers på Phi Phi plötsligt försvann, skulle det utan tvekan leda till djupa och 

                                                 
82  Fältanteckningar, Phi Phi Don, lördag 14 april 2007 – måndag 16 april 2007. 
83  Tobias Larsson, Mikael Persson, Thailands öar och stränder – En guidebok av Tobias Larsson och 
Mikael Persson, red. Tobias Larsson (Stockholm, 2004), s. 302. 
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smärtsamma ekonomiska hål i de thailändska öinvånares fickor. Men denna punkt är ändå inte 

helt oproblematisk, något jag återkommer till i slutet av avsnittets analys. 

På Phi Phi möter jag två av informanterna. De är bröder och för bägge är det också andra 

gången de åker till Thailand. Ingen av dem gillar Bangkok, som jämförs med ön. ”Bangkok är 

inte det Thailand man vill ha, småöarna är mer genuina, inte lika mycket turistliv”, förklarar 

den äldre brodern.84  Han berättar att han vill ”uppleva” Thailand. Bland annat trekkar han 

därför på Khao Sok (Thailands största naturreservat) för att ”upptäcka något nytt, åka dit 

ingen varit” och betonar samtidigt att han även gillar ”fest och partyliv”. Något som uttrycks 

som kontraster. Att ”upptäcka något nytt, åka dit ingen varit” versus ”fest och partyliv” ska 

nämligen förstås som två helt väsensskilda resestilar inom backpackerrutten.  

I antologin Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen (1999), skriver Orvar Löfgren att 

turismen under nittiotalet präglats av en sorts upplevelsebesatthet och att upplevelserna 

resenärerna är ute efter rör sig mellan motpolerna äventyrliga/stillsamma aktiviteter.85  ”Fest 

och partyliv” skulle kunna misstolkas som en äventyrlig syssla. Men i själva verket återfinns 

ju oftast barerna vid de trankila stränderna och inte under en djärv trekkingtur. Även Elsrud 

talar om skillnaden mellan ”äventyrlig” trekking med de lokala (snabb tid) och ”lugnt” 

beachliv (långsam tid). Hon bedömer att resenärens kontroll över färdens olika aktiviteter 

leder till ”empowerment”, eftersom det hjälper backpackern att till fullo styra händelserna, 

dess upplevda skillnad, samt den reella tiden.86   

Informanten i fråga anser att de mindre öarna är mer ”genuina”, då det inte förekommer 

turistliv. På samma gång befinner han sig dock på lilla Phi Phi och bor på ett guesthouse där 

samtliga incheckade resenärer är svenska backpackers. Denna paradoxala hållning kan därför 

tolkas såsom att informanten inte anser att han själv är turist, eller lever turistliv. Tvärtom. 

Den ”vanlige” turisten är kanske till och med någon som förstör upplevelsen av ”äktheten”, en 

inställning exempelvis Andersson Cederholm finner bland sina informanter.87 Och eftersom 

denna resenär inte är turist, utan backpacker, blir han lika ”genuin” som den ö där han 

befinner sig, den ö som är det Thailand har strävar efter att ”uppleva”. 

Trots att han därutöver flera gånger poängterar att han är intresserad av att lära känna 

landet och det thailändska folket, säger han ändå att han i verkligheten sällan interagerar med 

de lokala subjekten på plats. Vare sig på Phi Phi, eller någon annanstans. Samtidigt som det är 

                                                 
84  Intervju med man, 27 år, Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, Luma Bar & Restaurant, söndag 15 april 2007, kl. 18:40 – 19:18.  
Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
85  Orvar Löfgren, ”Rum för resande”, ur Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen, red. Tom O’Dell (Lund, 1999), s. 45. 
86  Elsrud, s. 179. 
87  Andersson Cederholm, s. 62. 
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”äkta” att trekka i naturreservatet med en thailändsk guide i ”upptäckten av något nytt”, är det 

också bland de få gånger som den svenska backpackern har kontakt med en lokal befolkning. 

Möjligtvis för att det är en av få gånger som det passar in i bilden av ”oss” och ”dem”.  

 

”oss” = vi icke-autentiska från Väst  

som trekkar (utforskar) med och bland 

 ”dem” = de autentiska från Öst 

 

Fast vad han verkar glömma är att det numera är en sällsynt företeelse att befinna sig på orörd 

mark. Uttalandet ”att åka dit ingen varit” utgår inte från det thailändska subjektets blick, utan 

enbart från resenärens perspektiv. Med andra ord, att åka dit ingen vit man, eller svensk 

backpacker, varit. Kommentaren påminner därmed om koloniala tendenser. Said skriver: 

 
Men endast om de vita raserna gav efter för sin lust att resa – ett tecken på deras 
intellektuella överlägsenhet – kunde en kolonial expansion inträffa. Ur föreställningar som 
denna uppstod den allmänt omfattande uppfattningen om Orienten som ett geografiskt 
område som kunde odlas, skördas och bevakas.88 

 

Likaså informantens yngre bror längtar efter det ”genuina”. Han gillar inte alls ”turisterna” på 

andra områden. Och naturreservatet Khao Sok har gjort ett starkt intryck även på honom. 

Under vår intervju skildrar han mötet med den lokala befolkningen under trekkingen. 

 

Det fanns ingen elektricitet och de bodde i hyddor, bland djur. De var inte så bra på engelska. 
Det var mitt ute i regnskogen, mer äkta Thailand. (…) Det var det mest genuina. De är 
bergsfolk, har inga pengar, de behöver inga pengar för dem lever på naturen. Det var en bild 
jag hade sen innan.89  
 

Informantens tidigare bild om det ”äkta” och ”genuina” Thailand uppfylls. Det han föreställer 

sig kommer till liv, blir till en Sanning, i enlighet med det orientaliska diskursbegreppets alla 

konster och regler. Att de lokala subjekten är ”bergsfolk” innebär därmed att de inte lever i en 

industrialiserad värld, som han gör. Autenticiteten som uttalas om de Andra är ju också ett sätt 

för den svenske backpackern att dels framhäva sin egen olikhet gentemot ”bergsfolket”, dels 

via talet bekräfta och bevara åtskillnaden. Inte nog med att det sätts i kontrast mot resenären 

själv, dessutom markeras en differens mellan ”bergsfolket” och andra thailändare, som då inte 

                                                 
88  Said, s. 339. 
89  Intervju med man, 22 år, Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, Luma Bar & Restaurant, söndag 15 april 2007, kl. 19:25 – 19:55.  
Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 



Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand 
__________________________________________________________________________ 

 32

är lika ”äkta”. Exempelvis så berättar han att han under vistelsen på ön Koh Phangan ibland 

brukade spela biljard med några lokala invånare som arbetade på det vandrarhem där han 

bodde. Informanten upplevde att: ”De var slipade och visste hur de skulle uppföra sig. De var 

väldigt europeiska”. Att vara hal och att kunna bete sig är således något europeiskt, att inte ha 

elektricitet och leva på naturen är alltså något ”äkta” thailändskt. Enligt en svensk backpacker 

i april 2007.  Och måhända hade Said vänt sig i sin grav om han hade hört honom tala. 

Informantens eurocentriska hållning är tydlig. En eurocentrism som, med Stefan Jonsson 

ord, innebär ”en särskild tolkning av den europeiska kulturen som framhåller att denna vilar 

på vissa värden som gör den både unik och överlägsen”.90 Eurocentrismen är också ett 

misslyckande för globaliseringsivrarna. Bauman, kritisk till den västerländska entusiasmen 

kring globaliseringen, anser bland annat att nedbrytandet av förbindelsen mellan globala eliter 

och lokala andra är ett befogat skäl för bekymmer. Det eftersom distinktionen mellan 

globalt/lokalt snarare exkluderar vissa än inkluderar alla.91 Globaliseringsprocesserna, hävdar 

Bauman vidare, leder därmed till en ökad klyfta mellan välstånd och fattigdom.92  Ett välstånd 

Väst spenderar i det frenetiska samlandet på sensationer.93 Sensationer av de Andra, skulle 

man kunna säga. 

Vilket ju för oss tillbaka till Löfgrens idéer om upplevelseturism, men också till Mudimbes 

tankar kring en modern kolonisering och till punkt (3) införlivandet av det lokala ekonomiska 

systemet med den västliga kapitalismen. Genom kapital som intjänats i Sverige tar sig 

resenärerna i fråga både tid och råd att genomföra backpackerrutten. Vilket därmed blir ett 

uttryck för ”empowerment”, eftersom att de resande kontrollerar trippens olika aktiviteter. Att 

samla på sensationer och upplevelser tillämpas således av svenska backpackers i en lokal 

thailändsk miljö. Men även om bägge informanter uttrycker ett avstånd gentemot ”turister” 

verkar de ändå inte ha något emot att Phi Phi koloniserats av svenska backpackers på 

genomresa i Thailand. Själva befinner de sig några dagar på ön för att hänga på stranden och 

för ”fest och partyliv”. När pengarna används till att trekka på naturreservatet Khao Sok 

hamnar de växlade kronorna kanske ändå ”rätt”, trots uppfyllandet av en av Mudimbes teser.  

Problematisk blir dock frågan: Hur tolkar man samma praktik när mynten går rakt ner i de 

svenska barägarnas och säsongsarbetarnas fickor?  

 
 

 
                                                 
90  Jonsson, s. 144. 
91  Bauman, s. 6ff. 
92  Ibid., s. 67 
93  Ibid., s. 79. 
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4. KOH SAMUI OCH KOH PHANGAN 

 
4.1 Koh Samui, Chaweng – Den (sexualiserade) Andre, makt och motstånd 

 

Koh Samui är Thailands tredje största ö. Här finns både bungalows i lyxklass, mindre 
guesthouses, enorma klubbar och breda vägar. Samt en flygplats. På Chaweng Beach, den 
mest populära stranden på öns östra sida, är sanden nästan bländande vitkornig och vattnet 
någorlunda kristallklart. Åtminstone om man beger sig bort från strandbarerna där det av 
naturliga skäl alltid samlas en del skräp på nätterna. Servetter, tomma ölflaskor och 
cigarettfimpar ligger på morgonen oftast kvar som en påtaglig påminnelse om föregående 
natts bravader. Det finns svenska backpackers även på Koh Samui, det gör det, men de är inte 
lika framträdande som på Phuket eller som på Phi Phi. På klubben The Sounds Bar festar 
dessutom ett par västerländska tjejer. De är få, men de existerar åtminstone, till skillnad från 
exempelvis Bangla Road på Patong. De flesta gäster på stället är annars antingen unga 
backpackerkillar eller thaitjejer som dansar runt resenärerna i grupp. Även som västerländsk 
tjej är man en potentiell ny vän. Små thaikroppar rör sig förföriskt mot en, ler, etablerar 
ögonkontakt. Vissa vill prata, vissa vill mer. Som vit är du hursomhelst alltid intressant. 
Utanför The Sounds Bar säljer barn blommor för 20 baht (4 kr). Ännu är de för unga för att 
befinna sig inne vid bardisken.94  
 
 

Tio timmar och fyra färdmedel (båt-buss-båt-taxi) öster om Phi Phi hittas Chaweng Beach på 

ön Koh Samui. Om Chawengs nattliv skriver författarna till Thailands öar och stränder:  

 
Nattlivet, med barer och diskon, är rikt och bullrigt. Tyvärr har det också dragit till sig 
prostitution och sexhandel. Högljudda barflickor tillhör natten lika mycket som 
gatuförsäljning och grillspett i jordnötssås. Svenska barer är ett annat, något harmlösare, 
påfund som hittat hit.95 

 

I plurret på Chaweng Beach lär jag känna en av informanterna. När vi sätter oss ned för att 

dricka fruktjuice berättar hon att det är hennes tredje backpackertripp till Thailand.96  Under 

resorna har hon åkt kors och tvärs landet och ibland stannat upp till flera månader på en och 

samma plats. Såsom de tidigare resenärerna i analysen ser hon en stor kontrast mellan 

hemlandet och backpackerområdet. Hon menar att hon ”har blivit kär i Thailand” och pratar i 

älskvärda ordalag om ”mentaliteten, människorna, kulturen, allt”, något hon jämför med 

”sterila Sverige”. Informanten i fråga är därutöver, liksom volontären i Chiang Mai och 

resenären på Patong, en av de jag intervjuar som har nära förbindelser med den thailändska 

befolkningen. Under vistelsen på Koh Samui befinner hon sig till största delen i Chaweng och 
                                                 
94  Fältanteckningar, Koh Samui, Chaweng, tisdag 17 april 2007 – lördag 21 april 2007. 
95  red. Larsson, s. 212. 
96  Intervju med kvinna, 25 år, Koh Samui. Koh Samui, Chaweng, Mandalay restaurant, fredag 20 april, kl. 16:45 – 17:55.  
Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
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umgås då för det mesta med lokala invånare, däribland sexarbetare. Tillsammans åker de iväg 

för att bada, partaja och laga mat på små öar bort från Koh Samui. Eller så spelar de biljard 

och dricker öl på ställen på Chaweng där inga backpackers eller andra turister befinner sig. 

Sexhandeln i Chaweng jämför informanten med samma industri på Patong, Phuket.  

 
Tjejerna på Patong väljer det själva och skickar pengarna till sina familjer. Många mår 
dåligt och har sett mycket, jag har sett nån ledsen. De drar på ett leende, men kanske inte är 
så glada inuti. Alla väljer sina liv, lite svårare när man är fattig. (…) Thaitjejer skaffar 
pojkvänner, har 5-6 pojkvänner som skickar pengar till dem för att de inte ska gå på gatan, 
sen gör de det i alla fall. Här på Koh Samui är det inte ett lika stort problem. Här är det 
mycket ungdomar och snygga killar så thaitjejerna går med dem för att de vill. (…) Thaikillar 
går inte med thaitjejer på samma sätt. Det är tabu att kyssas på gatan, väldigt blygsamt 
allting. Thaitjejerna är egentligen blyga när det gäller sex. 
 

Enligt Foucault är sexualiteten ett område där maktrelationerna trängs, maktrelationer där just 

sexualiteten har en aktiv roll. Sexualiteten är därför, som historiskt mönster, ett stort ytligt 

nätverk där bland annat kroppen och begäret bidrar till förstärkningen av det dynamiska 

förhållandet mellan makt och motstånd. Foucault menar dessutom att sexualitetsmönstret är 

kopplat till ekonomin, eftersom att kroppen producerar och konsumerar.97  Han skriver:  

 
Sexualitetsmönstret har till uppgift inte att fortplanta sig utan att frodas, att förnya, 
annektera, uppfinna, penetrera kropparna in i minsta skrymsle och kontrollera 
befolkningarna på alltmer omfattande sätt.98 

 

En av Saids slutsatser är just att Väst förknippar Orienten - eller som i den här uppsatsen: 

Thailand - med ”fri och liderlig sexualitet”.99 Att västerländska män betalar för denna 

sexualitet är alltså helt i sin ordning, enligt den postkolonialistiska diskursen. Dels söker de en 

icke-förtryckt sexualitet någon annanstans än hemma som de dessutom bekostar, dels 

fortsätter de gärna slanta upp hemifrån, för att samma typ av sexualitet inte ska kunna frodas 

utanför deras kontroll. Motståndet konkretiseras i detta fall av de vanligtvis ”blyga” lokala 

kvinnosubjektens agerande. Istället för att ta emot farangernas pengar från Väst och nöja sig 

med det, tackar de både ja till den ekonomiska hjälpen och fortsätter samtidigt att sälja sig. 

Och speciellt på Koh Samui där det, i analogi med informantens uppgifter, är mer fördelaktigt 

eftersom att där finns ”mycket ungdomar och snygga killar”.  

Handlingen skulle av Foucaultkritiska Sandra Lee Bartky kanske till och med ses som en 

del av de sexarbetande thailändska kvinnornas identitet och något som är värt att försvara. 
                                                 
97  Foucault, s. 131, 134f. 
98  Ibid., s. 136. 
99  Said, s. 303. 
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Enligt Magnus Hörnqvist, författare till Foucaults maktanalys (1996), visar Bartky med 

övertygande resonemang att Foucault är trångsynt när han klarlägger de disciplinära 

maktteknikerna, eftersom att han helt bortser från de kvinnliga kropparnas perspektiv. 

Hörnqvist citerar därmed Bartky: 

 
Disciplinen, som är påtvingad, kan förse individen med såväl en känsla av kontroll som en 
tryggad identites-upplevelse [sic!]. Det finns en viss motsägelse i detta: medan disciplinens 
genomförande kan bidra till en mer omfattande förlust av makt, kan den samtidigt medföra 
en viss utveckling av personens förmågor. Alltså har kvinnor, liksom andra upplärda 
individer, ett intresse av att bevara sina färdigheter, oavsett vad det kostade dem att 
anskaffa dem och helt frånsett frågan, huruvida de som kollektiv (gender) skulle ha klarat 
sig bättre om de inte hade behövt skaffa sig dem från början. 100 

 

En av Foucaults viktigaste slutledningar är just att makt och motstånd är varandras motpoler, 

på samma gång som de ständigt samverkar.101  Något som också kritiska Bartky trots allt 

verkar hålla med om. Det vill säga, parallellt med att en lokal thailändsk prostitution av 

ekonomiska skäl ”påtvingas” kvinnan i Chaweng och på Patong, kan samma förlust av makt 

fungera som en identitetsmarkör hon vill bevara, vilket här visar sig i motståndet. Det 

motstånd som det lokala kvinnosubjektet demonstrerar när hon fortsätter prostituera sig även 

när att farangernas västerländska pengar trillar in. Vilket ju bidrar till realiserandet av en av 

Mudimbes idéer om den moderna koloniseringen, nämligen (3) införlivandet av det lokala 

ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen. 

Men om vi återgår till informanten. Interaktionen med den lokala befolkningen är värdefull 

för henne och leder till att hon återvänder som backpacker till Thailand. Närvaron upprepas 

därmed på de platser hon väljer att åka tillbaka till, vilket gör att Mudimbes (1) en erövring av 

det fysiska rummet uppfylls. Samtidigt berättar resenären att hennes plan är att arbeta i 

Sverige på somrarna och försöka skapa sig ett liv i norra Thailand under de övriga årstiderna. 

Där finns en mindre koncentration av västerlänningar och är därför också billigare som 

boendelaternativ. Inte nog med att återvändandet således befästs ytterligare, dessutom kan det 

kopplas till (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga 

kapitalismen, eftersom att de svenska kronorna hon tjänar under sommaren ska bekosta livet i 

Thailand. När jag frågar informanten vad hon har tänkt sysselsätta sig med under de nio 

månader hon ska bo i landet, svarar hon att hon funderar på att starta upp kurser i engelska. 

Antingen i norra Thailand eller på Koh Samui, då hon anser att där finns ett sådant behov. Det 

                                                 
100  Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm, 1996), s. 221f. 
101  Foucault, passim. 



Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand 
__________________________________________________________________________ 

 37

vill säga ett projekt i stil med (2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden. Vilket 

betyder att alla Mudimbes satser om den moderna koloniseringen härmed fullgörs. 

En annan av de informanter jag träffar på Koh Samui befinner sig i Thailand för femte 

gången. Som minst har hon rest som backpacker i tre veckor och som längst under ett års tid. 

Under vår intervju i Stockholm visar hon prov på ett ”oss” och ”dem”-tänkande, samt den 

stereotypiska dualismen á la Said. 

 

Jag tycker om klimatet, gillar den asiatiska miljön, stränderna, maten, öarna, allt som Sverige 
inte är. Livet på öarna är avslappnande och laidback. (…) Folk undrar varför jag åker. 
Thailändarna är inte de trevligaste människorna i världen. De är falska och vill tjäna pengar 
på dig. Värdelösa på engelska, det blir missförstånd hela tiden. Turisterna har gjort bort sig i 
Thailand, så thailändarna har blivit trötta på oss. Jag har förståelse för det. De ser bara 
pengar. Efter tsunamin sa alla att de skulle vara så trevliga, men det stämmer inte. En dag 
råkade jag slå ner en blomkruka i en affär och då fick jag betala flera hundra kronor. Ser de 
en full backpacker tar de sin chans. Bor man på lyxhotell får man en helt annan service, men 
backpackers behandlar de som skit. Alla är inte så, men 95 procent av befolkningen är inte så 
trevliga. (…) Jag både älskar och hatar landet. Det är bara att gilla läget. De tänker inte 
logiskt, jag vet inte om det är för att de är lågutbildade. De som är i Thailand kortare 
perioder märker inte av det här. De på hotellen får till exempel högre utbildning, det är 
västerlänningar som äger hotellen. Men det är en del av charmen med att resa ibland, 
backpackerlivet. Det finns så många fina platser som är lätta att ta sig till, underbara öar, jag 
älskar shoppingen och att allt är så billigt.102 
 

Genom hela intervjun pendlar informanten mellan att - å ena sidan - lovorda Thailand och - å 

andra sidan - prata om befolkningen som hon inte har så mycket till övers för. Inställningen 

”oss” och ”dem” är ett framträdande drag i samtalet. Kontrasterna mellan ”den gode” (den 

”högutbildade” thailändaren som jobbar på hotell som ägs av västerlänningar) och ”den onde” 

(den ”lågutbildade” thailändaren som vill ha flera hundra kronor i ersättning för den fällda 

blomkrukan) är något som bevisar detta vidare. Och möjligtvis kan man se den thailändske 

affärsinnehavares krav på hundratals kronor i kompensation för en förstörd blomkruka som 

motstånd mot en alkoholberusad västerländsk makt han har blivit ”trött på”. Något resenären 

ändå säger sig ha sig en viss förståelse för, då ”turisterna gjort bort sig i Thailand”. Den 

helhetsbild av Orienten, som enligt Said kännetecknas av ”dess avvikande mentalitet, dess 

invanda inexakthet, dess efterblivenhet” är också ”ett av de betydelsefulla utvecklingsdragen i 

artonhundratalets orientalism”.103 En orientalism som i resenärens bild av dagens Thailand 

skulle kunna uttryckas som koloniala tendenser å hennes part. 

                                                 
102  Intervju med kvinna, 29 år, Koh Samui. Stockholm, hemma hos informanten, fredag 2 mars, kl. 17:45 – 18:30.  
 Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna intervju. 
103  Said, s. 322. 
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Hon medger därutöver att hon inte alls är intresserad av att interagera med de lokala subjekten 

på plats. Istället, säger hon, tänker hon backpacka mellan öarna i södra Thailand och målet är 

personlig rekreation. Med andra ord: äta god mat, shoppa, slappna av, få thailändsk massage, 

sola, bada, festa och träffa andra backpackers. Trots allt så ”både älskar och hatar” hon landet, 

vilket också gör att hon återvänder och ofta till samma öar. Att hon återvänder bidrar därmed 

till (1) en erövring av det fysiska rummet och samtidigt att den generella inställningen om den 

Andre fortsätter att frodas. Inte nog med det. Under intervjun meddelar hon att hon har fått 

jobb i Thailand, under sommaren 2007, som inkastare på olika öar där hon känner svenska 

bar- och klubbägare. Åter igen ett återvändande, åter igen en markör för dess vikt i erövringen 

av det fysiska rummet i koloniseringen av Thailand. 

Dessutom är hon, i hennes definition, en ”lyxbackpacker”, eftersom att hon inte bryr sig 

om hur mycket pengar hon spenderar. Något hon berättar när vi träffas på klubben Green 

Mango i Chaweng.104  Hon åker alltså från Bangkok och backpackar därefter mellan öarna Phi 

Phi, Koh Samui och Koh Phangan, fram och tillbaka. Hon är på resande fot i totalt fyra 

veckor och nu är det snart dags att åka tillbaka, är det tänkt då vi ses. Under de här veckorna 

uppfyller hon målet med resan. Och det kostar henne cirka 35 000 kronor. Trettiofemtusen 

kronor i fyra veckor är lite drygt nio tusen kronor i veckan. Det är en enorm summa att 

spendera i Sverige. I Thailand blir den hiskelig. När jag därför frågar denna ”lyxbackpacker” 

hur hon lyckas med en sådan bedrift rycker hon på axlarna. Hon menar att hon inte låter sig 

stoppas av vad något kostar. Vid ett tillfälle köper hon en ring för några hundra kronor, tappar 

bort den och inhandlar därför nästa dag en exakt likadan. Vid ett annat tillfälle är det dags att 

”detoxa på lyxspa efter för mycket sprit och mushrooms105”. När hon går på restaurang 

beställer hon flera olika maträtter, smakar lite av varje och lämnar resten kvar på tallriken. 

Hon dricker dyra och många drinkar, shoppar, blir masserad flera gånger i veckan och åker 

iväg på utflykter. Mudimbe skulle nog hålla med om att (3) införlivandet av det lokala 

ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen uppfylls. Flera dagar efter vårt möte i 

Chaweng befinner jag mig på ön Koh Phangan. Då får jag ett mejl där informanten berättar att 

hon väljer att strunta i hemresan från Bangkok. Istället stannar hon kvar en vecka extra på 

Koh Samui och köper en helt ny biljett för flera tusen kronor som avgår direkt från ön. 

Begreppet ”backpacker” kan helt enkelt inte längre begränsas till den terminologi Andersson 

                                                 
104  Deltagande observation med kvinna, 29 år, Koh Samui. Koh Samui, Chaweng, klubb Green Mango, lördag 21 april, kl. 
01:52 – 02:40. Om inget annat anges i den löpande texten, eller i en fotnot, är övriga referenser till informanten från denna 
deltagande observation. 
105  http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_mushrooms - magic mushrooms = “fungi that contain the psychedelic substances 
psilocybin and psilocin and occasionally other psychoactive tryptamines”. 
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Cederholm, Elsrud och Sandstedt använder. Det blir med denna informant, samt resenärerna i 

Chiang Mai och på Patong, uppenbart. Dessa tre backpackers är inte ”en ung vuxen som 

precis tagit studenten”, har inte ”en liten budget i västerländska mått mätt” och strävar inte 

efter att trippen ska vara ”jobbig”. Att ”ta avstånd från massturismen” kan förvisso appliceras 

på informanterna i Chiang Mai och på Patong, men inte på ”lyxbackpackern” i Chaweng som 

ju söker sig till andra likasinnade.  

Låt oss dock återvända till klubben Green Mango för en sista gång. Medan jag och 

informanten pratar ser jag oväntat ett par svenska backpackers som jag känner igen från Phi 

Phi. När jag då nämner det säger hon:  

 

Så är det hela tiden. Alla åker till samma ställen. Först åker man till ”Koppan” på ”full 
moon party”, sen till Koh Samui för att ta det lugnt, sen till Phi Phi och sen tillbaka igen. Det 
beror lite på hur länge man är i Thailand. 
 

Med andra ord, ett uttryck för The Traveller’s Circle. Som hon säger under intervjun i 

Stockholm: ”Det finns så många fina platser som är lätta att ta sig till”. Att resenärerna gillar 

vissa platser bidrar till att de lokala subjekten bygger förenklade leder - och att rutterna inom 

landet förenklas medför i sin tur att backpackern ofta fortsätter att återvända. Återvändandet 

befäster och bevarar en viss stereotypisk inställning om den Andre, som markeras i mötet med 

och i talet om denne. Resultat: en svensk kolonisering av Thailand. The Traveller’s Circle får 

därmed en dubbel innebörd. Och möjligen är detta ett bevis på att Bauman inte är helt ute och 

cyklar i sin kritik av den västerländska globaliseringsförtjusningen. Det globala känns 

plötsligt väldigt lokalt, utefter den västerländska elitens villkor. 

 

4.2 Koh Phangan, Hat Rin – ”Full moon party” dygnet runt och överallt 

 

Bara 30-40 minuters båtfärd norr om Koh Samui finner man öns lillasyster Koh Phangan. 
Koh Phangan är egentligen mest känt för de mytomspunna dygnet-runt-festerna vid varje 
fullmåne, ”full moon party”. De äger rum på öns sydvästra udde, Hat Rin, och det är hit 
svenska och andra backpackers vallfärdar. Var man än hamnar i Thailand och under vilken 
period som helst finner man aldrig svårigheter att fixa boende över natten för en ringa peng. 
Men över ”full moon party” på ”Koppan” ändras situationen radikalt. De mest populära 
bungalows, guesthouses och resorts är fullbokade minst en vecka innan den stora festen. Den 
1 maj 2007 är det dags igen. Den 22 april, det vill säga tio dagar innan fullmånens entré på 
himlavarvet, tar man glatt emot resenärer på omtyckta Coral Bungalows, beläget cirka 15 
minuters promenad från stranden på Hat Rin. Med tanke på att en kvarts vandring anses 
långt att gå på den lilla orten, ser man till att gästen ska känna sig så bekväm som möjligt. På 
Coral kan fyra personer dela ett rum med både fläkt och AC för en totalkostnad av 800 baht 
(160 kr)/natt. På verandan finns möjlighet att beställa samtliga dagens mål om så önskas; där 
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serveras inte endast olika frukostmenyer, utan även thairätter, mexikanskt, pasta, 
hamburgare, pizza, baguetter eller strikt vegetariskt. På kvällarna omvandlas dessutom 
terrassen till ett högljutt dansinferno där backpackers från Sverige, Norge, England, USA och 
Australien kalasar som om dem låg inför dödsbädden. Man dricker buckets 106  för 140-240 
baht (28 kr-48 kr), snurrar loss på borden eller plaskar och hånglar i poolen. Vissa av 
gästerna lämnar de facto aldrig grindarna. Det finns helt enkelt ingen anledning, såvida det 
inte är ”full moon party”. Inte nog med det, Coral är så populärt att Hat Rins övriga 
backpackers gärna tar en tuk-tuk för att komma på ett ofta förekommande ”pool party” eller 
för den goda sammanhållningen och atmosfären. Här har man nämligen lyckats skapa något 
så ovanligt som en förhållandevis familjär känsla mellan västerländska backpackers och lokal 
arbetande befolkning. Thaikillarna som serverar restaurangens rätter är inte enbart på plats 
för att ge service, utan på kvällarna byter de om och ställer sig på träplankorna för att festa 
tillsammans med gästerna. Thaitjejerna håller sig borta, prostitutionen syns ingenstans och 
det verkar inte finnas en annan förklaring till det än att Hat Rin i decennier främst varit 
omnämnt som mekkat för dansande vagabonder. Ett ”full moon party” är en massindustri. 
Tryckta tröjor med skriften: ”Has anybody seen my shoes? Full moon party – Koh Phangan” 
(alla tappar ju bort sina flip-flops i samband med strandfesterna) kan få den mest luttrade 
resenären att nicka igenkännande. Men även på vattenflaskorna påminner man om 
fullmånepartajet, överallt runt stranden sätter man upp affischer som meddelar när nästa fest 
äger rum och man har även rest ett monument men inskriptionen: ”Full Moon Party Original 
Bungalows Since 1989”. Ett ”full moon party” lockar så mycket folk är så pass 
inkomstbringande att man däremellan anordnar ”half moon party”, ”black moon party” och 
”pool party”. Allt för att resenären ska stanna lite längre på orten. 107  
 

Skribenterna till Thailands öar och stränder menar att även om de 10 000 partysjälar som 

dansar på stranden kan tyckas vara en tråkig ingrediens på Koh Phangan, så har massindustrin 

ändå ”bidragit till en markant förbättring av öbornas ekonomi och livsvillkor”. Och likväl 

författarna noterar därutöver att sexhandel och prostitution inte verkar finnas till.108 

Redan innan avresan till Bangkok känner jag till vad ett ”full moon party” går ut på. Men 

jag inser nog inte vidden av dess popularitet bland backpackers förrän jag väl befinner mig i 

Thailand. Två veckor in i fältarbetets gilla gång försöker jag boka om min biljett för att kunna 

närvara vid fullmånefesten den 1 maj, något jag annars missar eftersom flyget från Bangkok 

avgår samma dag. Det visar sig spräcka min budget. Därmed är jag inte själv närvarande på 

”Koppan” och Hat Rin den natten. Men jag befinner mig på plats veckan innan och slås av 

fullmånefestens totala införlivande med all övrig verksamhet på området. 

Att ett ”full moon party” är ett vida känt fenomen och ”ett måste” under resan i Thailand 

får jag ideligen höra. Av de sju svenska backpackers som är med i studien har exempelvis fem 

stycken antingen tidigare varit på ett ”full moon party”, eller är på väg till det som tilldrar sig 

den 1 maj. Två av dem har dessutom besökt en sådan happening flera gånger. Tyvärr är inte 

                                                 
106  Bucket – en hink fylld med valfri spritsort, groggvirke, is och många sugrör. 
107  Fältanteckningar, Koh Phangan, Hat Rin, söndag 22 april 2007 – söndag 29 april 2007.  
108  red. Larsson, s. 226, 228. 
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någon av de informanter som ska till Koh Phangan i närheten av där jag befinner mig dagarna 

innan festen. Jag träffar andra svenska backpackers på Coral Bungalows, men då det är deras 

första resa till Thailand faller de utanför ramen för mina uppställda kriterier. 

Hat Rin på Koh Phangan är ett bra exempel på att en modern kolonisering av Thailand äger 

rum, efter Mudimbes terminologi. Åtminstone två av tre punkter uppfylls, närmare bestämt, 

(1) en erövring av det fysiska rummet samt (3) införlivandet av det lokala ekonomiska 

systemet med den västliga kapitalismen. Dessa två punkter har dessutom framträtt som nära 

förknippade i undersökning av svenska backpackers i Thailand. Både för att resenärerna ofta 

bemäktigar sig det fysiska rummet, men också för att backpackerresan i sig går ut på att 

informanterna för med sig västerländskt kapital som inlemmas med det thailändska 

ekonomiska systemet. Att två av fem informanter dessutom återvänt till ett ”full moon party” 

är alltjämt en handling som bekräftar en svensk backpackerkolonisering av en plats som 

annars aldrig legat under officiellt västerländskt styre. 

Som vi ser i uttalandet av informanten kvinna, 29 år, Koh Samui, är också ”Koppan” och 

fullmånepartajen föremål för The Traveller’s Circle. Öns geografiska läge, mellan Koh Samui 

och Koh Tao (mest känt för en enorm ansamling dykvänliga platser, för läge se karta sid. 42), 

gör den tacksam att besöka som ett stopp på vägen. Några av de informanter jag pratar med 

gör den rutt kvinna, 29 år, Koh Samui beskriver. Andra svenska backpackers, som inte är med 

i just denna undersökning, struntar exempelvis helt i Phi Phi. På grund av dess sydvästra 

position känns ön inte nödvändig att besöka och istället satsar man på att genomföra cirkeln 

Koh Samui – Koh Phangan – Koh Tao, tillbaka igen och så upp till Bangkok och öarna 

däromkring. Det finns flera The Traveller’s Circle i landet. Alltid anpassade efter 

västerländska resenärers – och i detta fall svenska backpackers – behov. Så att man kan 

fortsätta leka med varandra i en annan värld, på en strand under en fullmåne, mil och åter flera 

mil hemifrån. Eller som Bauman skriver när han jämför ”turister” med ”vagabonder”: 

 
Turisterna är i rörelse för att de finner världen inom deras (globala) räckvidd oemotståndligt 
attraktiv – vagabonderna är i rörelse för att de finner världen inom deras (lokala) räckvidd 
outhärdligt ogästvänlig. Turisterna reser för att de vill göra det; vagabonderna för att de inte har 
något annat uthärdligt val. […] Vagabonder är resenärer som förvägrats rätten att bli turister. 
De får varken stanna där de befinner sig (det finns ingen plats som garanterar varaktighet, ett 
slut på den oönskade mobiliteten) eller söka efter någon bättre plats att vara på.109 

 

Och inatt, innan tröttheten blir för påtaglig, vore det måhända en idé att skänka Baumans ord 

en tanke. Kanske är det dags att åter igen packa ner sakerna och att börja bege sig hemåt. 

                                                 
109  Bauman, s. 88. 
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5. AVSLUTNING 

 
5.1 Slutsats och sammanfattning 

 

Enligt Tickets produktchef Johan Rejhagen har man hittills i år sålt cirka 22 000 biljetter till 

Thailand varav ungefär 15 procent, eller 3 300 stycken, endast varit flygstolar.  Denna siffra 

är naturligtvis bara en droppe i havet, då många fler arrangörer organiserar flygturer till 

Thailand utan hotell. Men kort och gott kan man ändå konstatera att många svenskar åker till 

Thailand och att en betydande del gör det som backpackers. Vad jag intresserar mig för är att 

ta reda på hur en massiv ansamling svenska backpackers i landet påverkar relationerna mellan 

resenärerna och invånarna. Skulle man kunna sammanfatta de förras närvaro på de senares 

mark som en kolonisering av Thailand? Premisserna i analysen hämtas därmed ur den 

postkoloniala teorin. 

Att studera svenska backpackers i Thailand innebär att platsen har en viss betydelse i 

uppsatsen. Vad jag undersöker är alltså om och i så fall hur den svenska 

backpackerdominansen i Thailand kan tänkas påminna om en kolonial expansion. Valet av 

plats och vad informanterna gör där, samt relationerna till lokalbefolkningen och det som 

framkommer under intervjuerna, säger ändå något om denna så kallade kolonisering. Många 

av de svenska resenärerna väljer dessutom att med frekvens återvända till samma platser. Det 

gör mig nyfiken att även ta reda på vilket eventuellt samband återvändandet kan ha med en 

påstådd kolonisering av Thailand. Syftet med uppsatsen och frågeställningarna är:  

 

• Kan man hitta något i mötet mellan svenska backpackers och lokal befolkning som 

påminner om (post)koloniala relationer och hur gestaltar det sig i så fall på plats? 

• Kan man koppla resenärernas återvändande till samma platser som en praktik av 

kolonial makt och om så är fallet, på vilka sätt visar det sig? 

• Kan man tala i termer av en modern kolonisering av Thailand enligt filosof Victor 

Mudimbes termer, det vill säga, ”en erövring av det fysiska rummet, en omskolning av 

’infödingarnas’ medvetanden, samt införlivandet av det lokala ekonomiska systemet 

med den västliga kapitalismen”? 

 

Genom närläsning av olika verk finner Said stöd för hur en kolonial maktordning skapats av 

Väst och fortfarande återfinns i våra medvetanden idag. Teman Said berör är gränsen mellan 
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”oss” i Väst (rationalitet, utveckling, återhållsamhet) och ”dem” i Öst (essentialism, 

autenticitet och sexualitet). Den eviga distinktionen mellan ”oss” och ”dem” märks därmed 

inom en rad varierande områden, där bland annat stereotypisering praktiseras. Strategierna för 

hur man skapar och bevarar stereotypisering och ”The West and the Rest” består, enligt den 

Saidinfluerade postkoloniale debattören Stuart Hall, av: 

 

• idealisering 

• projektion av sex- och förnedringsfantasier  

• att vare sig känna igen eller respektera olikhet 

• införlivandet av europeiska normer och att se skillnader med västglasögonen på, det 

vill säga, Väst = rätt (eurocentrism) 

 

Därutöver markerar Hall också existensen av den stereotypiska dualismen. Med det menas att 

ovan tillvägagångssätt inte bara formar en essentiell bild av den Andre, utan att stereotypen 

även omfattar två halvor, ”den gode” och ”den onde”. 

Foucault, men exempelvis också Bhabha, anser å andra sidan att relationen mellan 

kolonisatör och koloniserad inte kan förenklas till ”oss” och ”dem”. Han menar att i praktiken 

är grupperna inbegripna i ett påverkningsbart och sammansatt beroendeförhållande. Ett annat 

av Foucaults bidrag i den samtida samhällsdebatten – och även inom postkolonial forskning – 

är intresset för maktrelationernas dynamik och då hur makt och motstånd samverkar. Just 

relationen makt-motstånd blir viktig när jag undersöker sexindustrin i Thailand. 

Jag använder mig av de teorier och idéer som Said, Foucault och Mudimbe förknippas med 

inom den postkoloniala diskursen. På så vis gör jag i anspråk att försöka närma mig en 

tolkning av det som sker mellan svenska backpackers och lokala thailändska subjekt. 

Gällande resultatet av ”Koloniseringen av Thailand”, kan vi börjar med att titta på 

uppsatsens syfte och frågeställningarna från föregående sida. För att göra det lite enklare 

styckar jag åter igen upp Mudimbes tre kriterier för hur en modern kolonisering kännetecknas. 

 

(1) en erövring av det fysiska rummet 

(2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden 

(3)  införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen 
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I en enda menig kan man sammanfatta resultatet av studien: Ja, svenska backpackers i 

Thailand uttrycker tendenser och tillämpningar som tyder på en modern kolonisering av 

platserna de befinner sig på.  Nedan summerar jag hur detta visar sig i praktiken. 

Av de sju informanterna som analyseras i uppsatsen har tre av dem nära relationer med en 

thailändsk befolkning: man, 26 år, Chiang Mai, man, 34 år, Phuket och kvinna, 25 år, Koh 

Samui. Av dessa är det bara man, 26 år, Chiang Mai som interagerar med de lokala subjekten 

och i samma veva exponerar en ihärdig inställning att se det från de Andras perspektiv - och 

inte utifrån sitt eget som farang. Inte heller har han, till skillnad från de andra två, något 

projekt på gång i stil med Mudimbes (2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden. Han 

har flyttat till Chiang Mai och försöker etablera sig. Han är inte på plats för att ändra något i 

det rådande samhället, utan för att istället skapa sig ett liv efter de premisser som råder. Att 

han är volontär innebär troligtvis att han har fört med sig pengar från Sverige och att (3)  

införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den västliga kapitalismen gäller. Men 

inte i hög grad, eftersom att han söker arbete. Att han bemäktigar rummet med sin blotta 

existens som vit man är ofrånkomligt, eller med andra ord (1) en erövring av det fysiska 

rummet. Men samtidigt umgås han enbart med en lokal befolkning på platser där de Andra är i 

numeriskt överläge, vilket alltså medför att det fysiska rummet inte domineras av honom. 

Denna resenär är därmed den ende av de sju informanterna som inte kan sägas bidra till 

koloniseringen av Thailand. 

I fallet med man, 34 år, Phuket och kvinna, 25 år, Ko Samui är det annorlunda. Man, 34 år, 

Phuket är förtjust i Thailand och dess kultur och har goda avsikter i återvändandet till landet 

och till Phuket, Patong. Han bjuder sina thailändska vänner och dejter på middag och är 

uppriktigt oroad över den höga spridningen av HIV bland de lokala gaymännen. Paradoxalt 

nog gör just dessa goda avsikter att en modern kolonisering införlivas. Eller med andra ord (1) 

en erövring av det fysiska rummet, eftersom informanten gång på gång åker till området 

Paradise Complex, (2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden, med tanke på att han 

vill bredda HBT-medvetenheten i landet och hjälpa till att få bukt med det stora antal HIV-

smittade thailändska gaymän och (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den 

västliga kapitalismen, i och med att han ofta, men inte alltid, befinner sig på en och samma 

plats där hans västerländska pengar betalar för allt han och de lokala subjekten gör (i en icke- 

sexuell aspekt). Dessutom använder han ofta ordalag som vittnar om ett ”oss” och ”dem”-

tankesätt, speciellt i och med att han medger att Thailand lockar eftersom att det ju är ”olikt”. 

Även kvinna, 25 år, Koh Samui är med och bidrar till en svensk kolonisering av Thailand, 

efter Mudimbes sätt att klassificera en modern dito expansion. Interaktionen med den lokala 
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befolkningen är värdefull för henne och leder till att hon återvänder som backpacker till 

Thailand. Närvaron upprepas därmed på de platser hon väljer att åka tillbaka till, vilket gör att 

Mudimbes (1) en erövring av det fysiska rummet uppfylls. Samtidigt berättar resenären att 

hennes plan är att arbeta i Sverige på somrarna och försöka skapa sig ett liv i norra Thailand 

under de övriga årstiderna. Inte nog med att återvändandet således befästs ytterligare, 

dessutom kan det kopplas till (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet med den 

västliga kapitalismen, eftersom att de svenska kronorna hon tjänar under sommaren ska 

bekosta livet i Thailand. När jag frågar informanten vad hon har tänkt sysselsätta sig med 

under de nio månader hon ska bo i landet, svarar hon att hon funderar på att starta upp kurser i 

engelska. Antingen i norra Thailand eller på Koh Samui, då hon anser att det finns ett sådant 

behov. Det vill säga ett projekt i stil med (2) en omskolning av ’infödingarnas’ medvetanden. 

Förutom det uttrycker hon sig i ordalag som påminner om en autentisk ståndpunkt, eftersom 

att hon jämför det positiva ”allt” i Thailand med det ”sterila Sverige”. Därmed blir också de 

thailändska subjekten uppfattade ur ett essentialistiskt synsätt, vilket är utmärkande för 

dikotomin ”oss” i Väst/”dem” i Öst. 

På Phi Phi befinner sig bröderna man, 27 år, Koh Phi Phi och man, 22 år, Koh Phi Phi. 

Ingen av dem har något uppslag i åtanke som skulle kunna jämföras med (2) en omskolning 

av ’infödingarnas’ medvetanden. Däremot befinner de sig på lilla Phi Phi, som totalt 

genomsyrats av svenska backpackers på genomresa i Thailand. Detta gör att  (1) en erövring 

av det fysiska rummet och (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet uppfylls. Just 

den tredje punkten blir diskutabel när man betänker att många av bar- och restaurangägarna 

på ön är svenskar och en betydande del av dem dessutom säsongsarbetare. Det innebär att de 

svenska backpackerkronorna de facto i vissa fall hamnar i andra svenskars fickor. Och hur 

tolkar man denna rundgång av kapitalet? Precis som i fallet med de flesta tidigare 

informanterna uttrycker därtill bröderna en tydlig eurocentrism. Att de ser ett ”oss” och ett 

”dem” är tydligt i talet om den Andre och i samma tal märks även en skillnad mellan olika 

typer av thailändska lokala subjekt. Med andra ord, att som thailändare vara hal och att kunna 

bete sig är att uttrycka något europeiskt, att inte ha elektricitet och leva på naturen är något 

”äkta” thailändskt. 

En annan av informanterna som, likt bröderna, dels uppfyller (1) en erövring av det fysiska 

rummet och (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet, dels uttrycker ett ”oss” och 

”dem” med slängar av den stereotypiska dualismen är kvinna, 29, Koh Samui. Det är hennes 

femte resa till Thailand och hon har klara åsikter om de lokala subjektens mentalitet. 

Samtidigt som hon menar att thailändarna är ”lågutbildade” och ”inte så trevliga”, har hon 
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förståelse för att de är ”trötta på” backpackers som härjar runt i landet. Trots allt återvänder 

denna resenär till Thailand och är dessutom något av en lyxkonsument, då hon i fyra veckors 

tid lyckas spendera 35 000 kronor. Och mer egentligen, med tanke på att hon köper en helt ny 

biljett tillbaka till Sverige för att kunna stanna lite längre på Koh Samui.  

Två andra lyxbackpackers i studien är man, 26 år, Chiang Mai och man, 34 år, Phuket. 

Dessa totalt tre lyxbackpackers är ett bevis på att beteckningen ”backpacker” inte är enhetlig. 

Trots att det egentligen inte finns en generell terminologi kopplad till reseformen, råder vissa 

allmänna riktlinjer för hur en backpacker är. I enlighet med ”Koloniseringen av Thailand” 

skulle jag vilja påstå att dessa generella idéer grusas totalt. Ovan tre resenärer är nämligen inte 

”en ung vuxen som precis tagit studenten”, har inte ”en liten budget i västerländska mått 

mätt” och strävar inte efter att trippen ska vara ”jobbig”. Att ”ta avstånd från massturismen” 

kan förvisso appliceras på informanterna i Chiang Mai och på Patong, men inte på 

”lyxbackpackern” i Chaweng som ju söker sig till andra likasinnade. 

Tittar vi på sexindustrin i Thailand utkristalliseras två praktiker: ”gay for pay”, samt vit 

västerländsk man – brunt lokalt kvinnosubjekt. ”Gay for pay” är helt enkelt den ekonomiska 

aspekten av homosexualitet. ”Vill någon vit man betala så finns det thaikillar som är gay”, 

förklarar en thailändsk homosexuell vän till man, 26 år, Chiang Mai. Enligt Foucaults 

maktanalys skulle en praktik som ”gay for pay” kunna vara ett exempel på ”perversiteternas 

tillväxt”, ett sätt på hur västerländsk makt griper in på de thailändska manskropparnas domän 

och uppställer nya regler.  Men Foucault menar även att maktens växelspel kantas av ojämlika 

förhållanden och i samverkan med andra relationer, både sexuella sådana och ekonomiska.  

I Chaweng på Koh Samui är prostitutionen utbredd. En av Saids slutsatser är just att Väst 

förknippar Orienten - eller som i den här uppsatsen: Thailand - med ”fri och liderlig 

sexualitet”. Att västerländska män betalar för denna sexualitet är alltså helt i sin ordning, 

enligt den postkolonialistiska diskursen. Dels söker de en icke-förtryckt sexualitet någon 

annanstans än hemma som de dessutom bekostar, dels fortsätter de gärna slanta upp hemifrån, 

för att samma typ av sexualitet inte ska kunna frodas utanför deras kontroll. Motståndet 

konkretiseras i detta fall av de vanligtvis ”blyga” lokala kvinnosubjektens agerande. Istället 

för att ta emot farangernas pengar från Väst och nöja sig med det, tackar de både ja till den 

ekonomiska hjälpen och fortsätter samtidigt att sälja sig.  

Tar man båten över till Koh Samuis lillasyster Koh Phangan, eller ”Koppan”, finner man 

att sexhandel inte är en del av näringslivet på ön. Prostitutionen finns i själva verket 

ingenstans. Istället har man, på Hat Rin, byggt upp hela den lokala industrin kring ett enda 

tema: ”full moon party”. I decennier har danssugna västerländska backpackers vallfärdat till 



Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand 
__________________________________________________________________________ 

 48

stranden på Hat Rin för att dansa på dygnet runt-festerna under fullmånen. För att stilla den 

väntan som råder mellan festerna har man numera även skapat en verksamhet kring ”half 

moon party”, ”black moon party” och ”pool party”. Detta gör att den fysiska dominansen av 

backpackers är påtaglig, ekonomiskt viktig för ön och att resenärerna återvänder. På 

”Koppan” är det alltid fest. Vilket ju också gör att Mudimbes (1) en erövring av det fysiska 

rummet och (3) införlivandet av det lokala ekonomiska systemet realiseras. Dessa två punkter 

är för övrigt förknippade i sammanhanget, då västerlänningar alltid har med sig i-landsvaluta 

som växlas in till thailändska baht och används på platsen i fråga. 

”Koppan” och fullmånepartajen är därutöver föremål för The Traveller’s Circle. Öns 

geografiska läge, mellan Koh Samui och Koh Tao gör den tacksam att besöka som ett stopp 

på vägen. Några av informanterna genomför rutten Phi Phi - Koh Samui - Koh Phangan (Koh 

Tao) fram och tillbaka och så upp till Bangkok och öarna däromkring. Det finns hursomhelst 

flera The Traveller’s Circle i landet. Alltid anpassade efter västerländska resenärers – och i 

detta fall svenska backpackers – behov. Att resenärerna gillar vissa platser bidrar dessutom till 

att de lokala subjekten bygger förenklade leder - och att rutterna inom landet förenklas medför 

i sin tur att backpackern ofta fortsätter att återvända. Återvändandet befäster och bevarar en 

viss stereotypisk inställning om den Andre, som markeras i mötet med och i talet om denne. 

Resultat: en svensk kolonisering av Thailand. The Traveller’s Circle får därmed en dubbel 

innebörd. Och möjligen är detta ett bevis på att Bauman inte är helt ute och cyklar i sin kritik 

av den västerländska globaliseringsförtjusningen. Det globala känns plötsligt väldigt lokalt, 

utefter den västerländska elitens villkor. 

 

5.2 Fortsatt forskning 

 

Jag konstaterar att en svensk kolonisering av Thailand är en reell praktik i vår globaliserade 

värld. Detta gör jag utan att ha inkluderat de lokala subjektens - de Andras – röster i 

undersökningen. De gånger jag tolkar in ett motstånd mot en vit västerländsk makt i Thailand 

kommer via uttalanden från svenska backpackers i uppsatsen. Det är den enda källan. Prov på 

detta är det thailändska fnysandet på det heliga berget som man, 26 år, Chiang Mai redogör 

för. Eller det lokala subjektets anspråk på flera hundra kronor i kompensation för en trasig 

blomkruka, enligt kvinna, 29 år, Koh Samui. Eller som de thailändska sexarbetande 

kvinnornas praktik att både ta emot pengar från flertalet farang-pojkvänner i utlandet och 

samtidigt fortsätta sälja sig på plats, i analogi med kvinna, 25, Koh Samui. Dessa är mina 
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slutledningar på hur lokalt motstånd tillämpas. De Andra har därmed fortfarande inte fått sina 

stämmor hörda.  

Said har kritiserats för att ignorera de koloniserades egna framställningar. Av den orsaken 

menar därför Spivak att den intellektuelle inom forskningsfältet måste föra fram de 

subalternas tystnad, eftersom att dessa aldrig tidigare hörts – och fortfarande inte hörs idag. 

Jag håller med. För jag anser att det finns ett motstånd från thailändsk befolkningen mot 

västerländska resenärer och däribland svenska backpackers. Där de förra opponerar sig mot en 

i-landsmakt som gör sig gällande på deras område och på ojämlika villkor.  

Ett nästa steg skulle därför kunna vara att åka till Thailand och se efter. I förarbetet inför 

denna uppsats fanns det helt enkelt inte tid att försöka hitta thailändska subjekt på plats som 

talade bra engelska. Jag var fullt upptagen med att leta efter svenska backpackers. Inför 

framtida forskning tror jag dock att det kan vara en idé att ta Spivaks ord på allvar. De 

subalterna måste få höras. För ju fler svenska backpackers som åker till Thailand, desto mer 

angeläget blir därmed även behovet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Sofia Hadjipetri, SPJ(VT05), Etnologi VT07, C-uppsats: Koloniseringen av Thailand 
__________________________________________________________________________ 

 50

6. KÄLL – OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

6.1 Källor 

 

Mejlkorrespondens med Johan Rejhagen, produktchef på researrangören Ticket [2007-07-23] 

 

Intervjuer (samtliga utförda av författaren) 

 

1. Namn: Anonym (kvinna, 29 år, Koh Samui) 

Yrke: Ekonomiassistent/Administratör 

Födelseår: 1977 

Kön: Kvinna 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 5 

Intervjudatum: 2007-03-02 

Intervjuns längd: 45 minuter 

 

2. Namn: Anonym (man, 34 år, Phuket) 

Yrke: Avdelningsombudsman, RFSL 

Födelseår: 1973 

Kön: Man 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 5 

Intervjudatum: 2007-03-14 

Intervjuns längd: 40 minuter 

 

3. Namn: Anonym (man, 26 år, Chiang Mai) 

Yrke: Volontär 

Födelseår: 1980 

Kön: Man 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 7 

Intervjudatum: 2007-04-07 

Intervjuns längd: 85 minuter 
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4. Namn: Anonym (kvinna, 21 år, Phuket) 

Yrke: Kock 

Födelseår: 1985 

Kön: Kvinna 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 2 

Intervjudatum: 2007-04-12 

Intervjulängd: 35 minuter 

 

5. Namn: Anonym (man, 27 år, Koh Phi Phi) 

Yrke: Mittemellan plugg och jobb 

Födelseår: 1980 

Kön: Man 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 2 

Intervjudatum: 2007-04-15 

Intervjuns längd: 38 minuter 

 

6. Namn: Anonym (man, 22 år, Koh Phi Phi) 

Yrke: Student 

Födelseår: 1985 

Kön: Man 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 2 

Intervjudatum: 2007-04-15 

Intervjuns längd: 30 minuter 

 

7. Namn: Anonym (kvinna, 25 år, Koh Samui) 

Yrke: Mediesäljare 

Födelseår: 1982 

Kön: Kvinna 

Antal backpackerresor till Thailand (inkl. april 2007): 3 

Intervjudatum: 2007-04-20 

Intervjulängd: 70 minuter 
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Deltagande observation (samtliga utförda av författaren) 

 

2007-04-07, kl. 12:30 - 17:30, Chiang Mai, Wat Phrathat Doi Suthep 

2007-04-11, kl. 18:00 - 19:25, Phuket, Patong, Paradise Complex 

2007-04-21, kl. 01:52 - 02:40, Koh Samui, Chaweng, Green Mango 

 

Fältanteckningar (samtliga utförda av författaren) 

 

2007-04-05, kl. 20:50, Bangkok, Khao San Road, Chada Guest House 

2007-04-07, kl. 11:20, Chiang Mai, Chiang Mai Inn 

2007-04-10, kl. 00:20 - 02:30, Phuket, Patong, Bangla Road, Dicoteque Tiger 

2007-04-13, kl. 16:12, Phuket, Patong, Jungceylon, Coffees World 

2007-04-14 – 2007-04-16, Koh Phi Phi, Phi Phi Don, Tiger Bar, Garlic Restaurant 

2007-04-17 – 2007-04-21, Koh Samui, Chaweng, Chaweng Beach, The Sounds Bar 

2007-04-22 – 2007-04-29, Koh Phangan, Hat Rin, Hat Rin Beach, Coral Bungalows 
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BILAGA  - INTERVJUFRÅGOR 
 
Om informanten 

 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Kön 

4. Yrke 

5. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

6. Vilka egenskaper värderar du hos andra människor? 

 

Om informantens tidigare resor till Thailand 

 
1. När åkte du till Thailand första gången? 

2. Hur många gånger har du varit i Thailand? 

3. Hur länge stannade du varje gång? 

4. Varför har du återvänt till Thailand flera gånger? 

5. Hur har du blivit bemött av lokalbefolkningen? 

6. Har du lärt känna lokalbefolkningen? Om ja, vad ser du för likheter/skillnader mellan dig och dem? 

7. Vad har du gjort under dina resor till Thailand? 

8. Vilka platser har du besökt och hur har platserna varit? 

9. Påverkade de olika platserna ditt sätt att vara och agera? Om ja, hur? 

10. Har du upplevt dig vara annorlunda som person under resorna? Om ja, på vilket sätt? 

11. Har du haft några specifika mål med resorna till Thailand? Om ja, vad? 

12. Tycker du att det finns något typiskt genuint i Thailand? Om ja, kan du ge något/några exempel?  

 

Om informantens stundande resa 

 

1. När åker du till Thailand? 

2. Hur länge blir du borta? 

3. Vilka platser ska du besöka? 

4. Vad ska du göra? 

5. Har du något specifikt mål med resan? Om ja, vad? 

6. Varför återvänder du till Thailand? 


