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Sammanfattning  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det existerar en överordning mellan utvecklade och 

utvecklingsländer vilken i så fall påverkar de negativa konsekvenser som uppstår, för 

lokalbefolkningen, till följd av massturismen i Thailand.  

För att finna svar på våra frågeställningar har vi valt att utföra öppna intervjuer med sex 

stycken respondenter som alla är verksamma inom turistindustrin i Thailand. Fyra av 

intervjuerna genomfördes på plats i Thailand. För att ytterligare fördjupa förståelsen för våra 

valda problemställningar har litteraturstudier genomförts. De teorier vi har valt att utgå från 

behandlar ämnena imperialism och figurationer. 

Det insamlade materialet var mycket talande och visade att det råder ett maktförhållande 

mellan västvärlden och Thailand. Maktförhållandet existerar på grund av den ojämna 

fördelningen av ekonomiska tillgångar som råder i världen, tillgångar som idag till stor del 

återfinns i västvärlden. Detta innebär att turister som innehar dessa resurser har möjlighet att 

resa till Thailand och diktera villkoren för hur de önskar att resan bör se ut. Önskan om att 

tjäna pengar är, för thailändarna, så pass stor att det knappt förekommer någon reflektion över 

vilka konsekvenser turismen för med sig. Maktförhållandet som idag råder mellan Thailand 

och västvärlden reproduceras ständigt. Detta leder till förödande konsekvenser för Thailand 

och dess befolkning. Massturismen ger konsekvenser såsom miljöförstöring, inkomstläckage 

och prostitution.  

Nyckelord; figurationer, negativa konsekvenser, imperialism, massturism och ekonomiska 

tillgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The purpose of this thesis is to investigate if there exists a superiority between developed and 

developing countries, which then in turn effects the negative consequences, for the local 

inhabitants of Thailand, that follow from mass tourism.  

To be able to answer the questions that we have selected for this thesis, we chose to perform 

open interviews with six respondents which were all involved in the tourism industry in 

Thailand. Four of the interviews were carried out on location in Thailand. In order to deepen 

our understanding of the selected questions even further literary studies have been made as 

well. The theories we have chosen concern the topics of imperialism and figurations.  

Our empirical material gave significant results. It showed that there is indeed an imbalance of 

power between the western world and Thailand. The relationship between the two exists due 

to an uneven distribution of economic resources, the majority of which can be found in the 

western world today. This means that tourists who possess these resources have the 

opportunity to travel to Thailand on their own terms, they get to dictate the journey to suit 

themselves. The desire to earn money is so great for the Thai people that there is hardly any 

concern for what consequences the tourism might cause. The relationship of power that exists 

between Thailand and the western world today is constantly reproduced. This leads to 

devastating consequences for Thailand and its inhabitants. Mass tourism generates 

consequences such as pollution of the environment, revenue leakage and prostitution.  

Key words; figurations, negative consequences, imperialism, mass tourism and economic 

resources.      
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1.1 Inledning 

”Thailand är gästfrihetens och leendenas land. 

Här känner du dig välkommen så fort du landat. I 

Thailand finns alla ingredienser för den perfekta 

semestern. Havet är turkosblått, stränderna är 

kritvita med sammetslen sand och maten är 

fantastiskt god. För att inte tala om shoppingen 

som är i världsklass”.  

(www.apollo.se, 2010) 

Vi har noterat att många researrangörer använder sig av denna typ av beskrivning i sin 

marknadsföring av Thailand. En bild målas upp av ett paradis där vardagstristessen inte kan 

nå dig, ett paradis dit vem som helst är välkommen och där du med största sannolikhet 

kommer att bli bortskämd och ompysslad av ett folk som visar tacksamhet ända ut i 

fingerspetsarna. Budskapet som sänds ut försäkrar resenären om en lyckad semester och mer 

därtill; Åk till Thailand och lev som en kung, för det är du värd!  

Men innan resan börjar vill vi presentera en annan bild av paradiset Thailand, vilken 

innehåller allt annat än sorglösa leenden och en bekymmerslös tillvaro.   

Enligt en rapport av Heine (2010) reser miljontals turister till Thailand varje år, de förväntar 

sig att komma till ett paradis, vilket de också gör i viss mening. Den miljö turisten får se med 

fina hotellanläggningar, välskötta golfbanor, milslånga sandstränder samt mötena de får med 

den ödmjuka befolkningen finns mycket riktigt på plats. Men paradiset har också en baksida. 

Det turisten kanske inte reflekterar över är vem som har byggt den fina hotellanläggningen, 

hur vattendistributionen påverkats av golfbanorna eller vad som händer med de sopor som 

lämnats kvar efter dem. Befolkningen som bidrar till turistens paradissemester tjänar oftast 

under minimilön, de har långa arbetsdagar och många arbetar under dåliga förhållanden. 

Många barn tvingas till arbete och av dem är många olagliga flyktingar från närliggande 

länder. Ytterligare en tragisk konsekvens av turismen i Thailand är den omfattande 

sexturismindustrin som är väl synlig och accepterad som en del av vardagen.   

 

Weaver och Lawton (2006) beskriver att problem som dessa kan uppstå om en destination blir 

allt för beroende av turismen eller om turismsektorn kontrolleras, eller uppfattas vara 

kontrollerad, av utomstående intressen. En konsekvens av detta är att lokalbefolkningen 

upplever att de förlorar kontrollen över händelser som påverkar deras liv i vardagen. Denna 

känsla förstärks i och med ökningen av stora transnationella bolag och ovissheterna som följer 

med globaliseringen av världen.   

 

Om turismen växer i en mycket snabb takt hinner lokalsamhället, med dess ekonomi och 

kultur, kanske inte anpassa sig på ett effektivt sätt till de förändringar som turismen bringar. 

Följderna kan då bli en växande känsla av oro och maktlöshet inom det lokala samhället, 

menar Weaver och Lawton (2006).  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det existerar en överordning mellan utvecklade och 

utvecklingsländer vilken i så fall påverkar de negativa konsekvenser som uppstår, för 

lokalbefolkningen, till följd av massturismen i Thailand.  

1.3 Frågeställningar 

 Råder det ett maktförhållande mellan utvecklade länder och utvecklingsländer som 

bidrar till att massturismen i Thailand får negativa konsekvenser?  

 Vilka negativa konsekvenser utsätts följaktligen lokalbefolkningen för på grund av det 

eventuella maktförhållandet mellan Thailand och de turistgenererande länderna?  

1.4 Avgränsningar 

Vi anser att vissa avgränsningar är nödvändiga att göra i arbetet med uppsatsen. Vi har valt att 

inte belysa positiva effekter av massturism då dessa inte är relevanta för att besvara våra 

frågeställningar. Beslutet att undersöka Thailand togs därför att vi anser att det är ett mycket 

populärt resmål. I uppsatsen har vi valt att endast utgå ifrån Thailand, men effekterna av 

massturism återfinns naturligtvis på flera andra platser i världen. Fältarbetet kommer att 

utföras på Koh Chang, en ö belägen vid Thailands östkust. Denna plats har valts ut för att det 

är ett växande turistmål. Utvecklingen har gått fort vilket uttrycks som oroande av såväl 

lokalbefolkning som förespråkare av hållbar turismutveckling, denna plats blir därför 

intressant för oss att undersöka. Vi vill dock poängtera att även om studien utfördes på Koh 

Chang återfinns fenomenet tydligt även på andra platser i Thailand.  

De respondenter vi har valt att intervjua är lokalbefolkning som lever och verkar med 

turismen i sin vardag. Med lokalbefolkning menar vi individer som lever och verkar i 

Thailand oberoende av nationalitet och ursprung. Vid de intervjuer som genomfördes i 

Sverige var respondenterna av asiatisk härkomst och arbetade med turismindustrin i Thailand. 

Det är deras personliga åsikter vi vill fånga in. Därför har vi avstått från att söka upp 

myndigheter av olika slag då vi tror att dessa skulle kunna ge en vinklad bild av turismen i 

Thailand. Vår uppfattning är att myndigheter är mer intresserade av att framhäva turismens 

positiva effekter eftersom den är en stor inkomstkälla.        

1.5 Metod 

Metodvalet för utförandet av uppsatsen grundas först och främst i de metodologiska 

utgångspunkter som beskrivs nedan. Vidare beskrivs även val av intervjumetod samt generellt 

genomförande. Vi har även valt att i ett senare stycke presentera en bakgrund till vad som 

skrivits om och kring ämnet idag, detta för att skapa en djupare förståelse för läsaren.    

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning ser arbetsprocessen olika ut beroende på vilken 

utgångspunkt forskaren väljer att ha, hävdar Bryman (2002). Oavsett vilken utgångspunkt 

forskaren har i sitt arbete finns det ett antal forskningsstrategier eller metoder att använda sig 

av för att finna svaren på sina frågor. Bryman (2002) tar särskilt upp kvalitativ och kvantitativ 

metod som verktyg i samhällsvetenskaplig forskning.  

Vi har i följande kandidatuppsats valt att använda oss av kvalitativa metoder. Bryman (2002) 

beskriver kvalitativ metod som mer inriktad på ord än till exempel siffror. Förhållandet 
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mellan teori och praktik uppfattas som induktivt, det vill säga att teorin härleds ur de 

observationer och resultat som studien genererar. Vi hävdar däremot, i likhet med Davies 

(1999), att det är svårt att arbeta å ena sidan helt induktivt eller å andra sidan deduktivt. Det 

bästa är att kombinera båda synsätten då forskaren har med sig vissa teoretiska tankar och 

resonemang när han/hon ger sig ut på fältet. Detta påverkar intrycket och tolkningen av det 

som studeras samtidigt som det är viktigt att vara öppen för nya impulser och idéer under 

arbetets gång. Enligt Davies (1999) bör det i arbetsprocessen kontinuerligt ske ett samspel 

mellan induktiv och deduktiv metod. I likhet med Dannefjord (2005) ser vi att det kan vara 

svårt att utföra forskning utan att i förhand veta vad det är som ska undersökas. För att kunna 

utföra forskning hävdar Dannefjord (2005) att det krävs förundersökningar och teoretiskt 

arbete. Att studera något utan förförståelse är därmed meningslöst.  

Enligt Bryman (2002) ligger tyngdpunkten i den kvalitativa metoden på tolkning, forskaren 

vill därmed förstå den sociala verkligheten utifrån individernas tolkningar av den. Forskaren 

innehar även ett konstruktivistiskt synsätt, vilket betyder att sociala företeelser kan härledas 

till, och skapas i, ett samspel mellan individer. Metoder i kvalitativ forskning är till exempel; 

deltagande observation och kvalitativa intervjuer. Vidare beskriver Lantz (1993) att kvalitativ 

analys gör det möjligt att öka förståelsen för nya fenomen. Eftersom vi önskar att empirin ska 

generera egna uppfattningar och tolkningar hos respondenterna anser vi att kvalitativ metod är 

det tillvägagångssätt som lämpar sig bäst. 

Vi har valt att utföra det som Lantz (1993) kallar för öppna intervjuer. Detta val motiveras 

med att denna typ av intervju har en design som möjliggör för respondenten att fritt redogöra 

för hur han/hon upplever ett fenomen. Respondenter får därmed möjlighet att ge sin högst 

personliga bild och åsikt om fenomenet. Denna typ av intervju kan således generera data som 

hjälper oss att förstå respondentens subjektiva erfarenheter. Lantz (1993) beskriver att empati 

i den öppna intervjun blir ett verktyg som används för att förstå respondentens upplevelser 

utifrån dennes perspektiv och utgångspunkter. Vi valde därför att skriva ut intervjuerna som 

enskilda berättelser för att skapa ett starkare intryck hos läsaren och bidra till en ökad intensiv 

förståelse för våra respondenter och deras syn på turismen i Thailand. 

Intervjuerna har genomförts dels i Thailand och dels i Stockholm. Totalt har sex intervjuer 

utförts. Detta på grund av att vi efter intervjuerna kunde känna en teoretisk mättnad i 

materialet och urskilja ett tydligt mönster i de svar som givits från våra respondenter. Vi 

bedömde att ytterligare intervjuer inte skulle ha påverkat resultaten för studien. 

Respondenterna är anonyma och deras historier kommer att återberättas under fiktiva namn.  

Respondenternas ålder, yrke eller kön är inte avgörande för att besvara frågorna. Det viktiga 

är att de befinner sig på, eller har erfarenhet av, en plats i Thailand där turism förekommer i 

en organiserad form. Det vi vill nå är respondenternas personliga åsikter om turismen i 

Thailand. Vi har använt oss av bandspelare samt anteckningar vid intervjutillfällena för att 

göra det lättare för oss att minnas samtalen korrekt.   

Vidare har vi valt att utgå från ett par på förhand utvalda begrepp och teorier som presenteras 

nedan under rubrikerna presentation av ämnesområde och teoretiska utgångspunkter. För att 

finna detta material har vi genomfört litteraturstudier samt artikelsökningar via Internet. Med 

en kombination av litteraturstudier och djupintervjuer ämnar vi besvara de frågeställningar 

som ställts upp för uppsatsen. Respondenternas berättelser ger direkta svar på vår andra 

frågeställning medan den första frågeställningen besvaras utifrån våra tolkningar av dessa svar 

tillsammans med våra teoretiska utgångspunkter.  
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I analysdelen har vi använt oss av tematisk analys för att se eventuella samband i det 

empiriska materialet. Tematisk analys är ett sätt att systematisera kvalitativa metoder. Enligt 

Boyatzis (1998) kan man genom tematisk analys se saker i ett material som inte är uppenbara 

för andra. Processen används för att analysera kvalitativa data och den går ut på att se mönster 

i ett till synes lösryckt material och sedan klassificera eller koda mönster. Att koda innebär att 

sätta en etikett på ett visst fenomen eller dela in dem i olika teman. Följande steg i processen 

är att tolka eventuella mönster. 

1.6 Källkritik 

Enligt Ödman (2004) bör forskaren vara medveten om att intervjupersonerna inte alltid är helt 

pålitliga. Därmed är källkritiskt tänkande ett viktigt verktyg i forskningsprocessen. För att 

säkra tillförlitligheten finns det tre kriterier som bör uppfyllas. Det första är samtidskravet 

vilket innebär att intervjun ska utföras så nära i tiden som möjligt till det som ämnar 

beskrivas. Det andra kravet handlar om att forskaren ska fastställa att det inte förekommit 

någon intervjuareffekt. Det tredje kravet kallas det beroendekritiska kriteriet där forskaren 

försäkrar att respondenten inte hämtat sina påståenden från en annan källa.  

Vi bedömer att våra respondenter mycket väl uppfyller samtidskravet eftersom 

turismindustrin är en del av deras vardagliga liv. Gällande det andra kravet anser vi att 

frågeställningarna var så pass öppna att vi som intervjuare inte påverkade respondenternas 

svar. Däremot är vi av den uppfattningen att det thailändska folket inte gärna talar illa om 

människor, detta tror vi har sin grund i etno-kulturella och till viss del även religiösa normer 

och värderingar. Dock är detta vår egen tolkning. Vi har ingen anledning att inte tro att 

respondenterna talar sanning men eftersom de inte vill framställa Thailand i dålig dager kan 

det hända att de inte ger en helt rättvis bild av turismen. Vissa respondenter gav därmed mer 

utsvävande och detaljerade svar än andra. Det beroendekritiska kravet uppfyller vi genom att 

respondenterna svarar på frågor som gäller deras personliga åsikter och upplevelser från deras 

situation i vardagen.  

För att underlätta intervjuerna som ägde rum i Thailand inser vi värdet av att kunna 

thailändska. Då detta inte är fallet var engelska det enda alternativet. Många av våra 

respondenter kunde förhållandevis god engelska men vi reserverar oss ändå för att detta kan 

ha bidragit till att respondenterna inte kunde uttrycka allt som de ville. 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Imperialism: Ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin (2010) syftar till en stats 

territoriella och ekonomiska expansion eller till teorier som kan förklara orsakerna till denna 

expansion. Imperialism betyder i regel en ambition om att skapa ett territoriellt 

sammanhängande politiskt system. Ett flertal teoretiker, bland andra Lenin, har beskrivit 

imperialismen som en manifestation av det expansionsbehov som kapitalismen innefattar.  

Figurationer: Ett uttryck hämtat ur Norbert Elias sociologi. Enligt Andersen och Kaspersen 

(2007) kan en figuration beskrivas som ett nätverk av individer och grupper som bildar 

komplexa kedjor av samverkan och beroende till andra grupper. Människor är relaterade och 

förbundna till andra människor och grupper och mellan dem uppstår olika maktrelationer. 

Figurationsmodellen gäller för relationer mellan olika sociala grupper, sociala klasser och 

stater. Exempel på olika figurationer är familjer, grannskap och städer. 
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Överordning: Ett begrepp som enligt vår mening syftar till att något har högre rang än något 

annat och har därmed makt att utöva påtryckningar på det underordnade. I detta sammanhang 

bestäms överordningen även av finansiella tillgångar. 
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2.1 Presentation av ämnesområde 

I avsnitten nedan ligger utgångspunkten i SwedWatchs turismrapport En exkluderande resa, 

en granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien (2008), journalisten Jennie 

Dielemans bok Välkommen till paradiset (2008), Svenska Burma Kommitténs rapport I 

skuggan av det svenska turistparadiset (2009) samt The Ethical Travel Guide (2009). Utifrån 

dessa kommer vi att redogöra för hur diskussionen förs idag kring de faktiska konsekvenser 

som massturism bidrar till och det sociala ansvar som såväl researrangörer och den enskilda 

resenären har. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse av och inblick i det valda 

uppsatsämnet. Beskrivningen gäller inte bara Thailand specifikt utan ger en generell överblick 

av massturismens konsekvenser. Avsnitten nedan är indelade i underrubriker där bakgrund till 

turismens framväxt i Thailand, den generella turismindustrins framväxt, konsekvenser av 

massturismen utbredning och förändringar inför framtiden kommer att diskuteras.  

2.2 Bakgrund om turismens utveckling i Thailand 

 

I en rapport av Heine (2010) beskrivs att Thailand tog emot cirka 100 000 turister per år, 

innan år 1960. Men i och med Vietnamkriget fick landet en ökning av antalet besökare då 

Thailand kom att bli en tillflyktsort för amerikanska soldater. Den ort som växte snabbast var 

fiskebyn Pattaya vilken fylldes av ett otal barer och bordeller. År 1976 lämnade de sista 

amerikanska soldaterna Thailand och besöksantalet hade vid det laget stigit till närmare 1,1 

miljoner.  

 

För att kunna utnyttja Thailands tidiga popularitet som turistland skapade regeringen 1960 

Tourism Organisation Thailand (TOT) vars huvuduppgift var att se över marknadsföringen 

av landet. Turismen expanderade kraftigt och målet var att förbättra handelsbalansen samt att 

öka inströmningen av utländsk valuta. Den företeelse som hade störst drivkraft i turismens 

expansion var sexturismen då det under 1980-talet återfanns närmare en miljon prostituerade i 

Thailand, berättar Heine (2010).  

 

Vidare beskriver Heine (2010) att ett försök till att kontrollera turismutvecklingen i Thailand 

gjordes på 1970-talet då införandet av en så kallad Tourism Control Act diskuterades. Tanken 

var att denna skulle reglera utvecklingen i viss mån. Förslaget fick dock nedslag på grund av 

påtryckningar från turismindustrin samt dess nära relation till parlamentet.  

 

Enligt Heine (2010) skapade den växande turismindustrin även en bredare målgrupp som 

spände från affärsmän och gruppresor till charterturister och backpackers. På senare år har 

turismutvecklingen sett tendenser till ökad inhemsk turism. Det är nu en större del av 

thailändarna som har råd att resa och detta medför att turistorterna får ta emot ännu fler 

besökare. Thailand är idag ett av de populäraste resmålen i världen, vilket speglas i 

besökssiffrorna som uppgick till drygt 14 miljoner internationella besökare år 2007 gentemot 

landets 67,8 miljoner invånare samma år.      

    

Enligt SwedWatchs turismrapport En exkluderande resa, en granskning av turismens effekter 

i Thailand och Brasilien (2008) försvinner mellan 60-70 % av alla de inkomster som turismen 

inbringar årligen i Thailand ut i världsekonomin och enbart 30-40 % av turismens inkomster 

kommer landet tillgodo. 10,6 % av landets anställda arbetar inom turistrelaterade yrken.  
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2.3 Turismindustrins framväxt 

 

The Ethical Travel Guide (2009) beskriver att idén att tjäna pengar på turismen till en början 

framstod som ett mycket god sådan. Många länder hade trots allt fantastiska naturresurser och 

kulturella attribut att sälja. Ett flertal utvecklingsländer vände sig till turism som en väg ut ur 

fattigdomen. Turismen blev då en motor för utveckling. Samtidigt började internationella 

organisationer framhäva turism som en god sak, de spred budskapet att turism skulle hjälpa 

utvecklingsländer att attrahera investerare och stimulera dess ekonomi. Argumenten för detta 

var att turismen skulle generera valutaväxling i en tid då inkomster från mer traditionella 

sysselsättningar, som till exempel jordbruk, minskade. Turism blev således ett attraktivt 

alternativ att sysselsätta sig med. Det skapades därmed arbetstillfällen som lockade den fattiga 

befolkningen. Generalsekreteraren för The World Tourism Organisation (WTO) Francesco 

Fangialli uttrycker sig enligt följande; ”Tourism is the major factor in the war on poverty. For 

most developing countries… it is their largest single export and major driver of jobs, 

investments and economic transformation” (The Ethical Travel Guide, 2009, sid 7).  

 

Enligt The Ethical Travel Guide (2009) var det inte förrän år 1991 som det formellt 

beslutades hur turismindustrin i världen borde styras. Det var vid FNs konferens om miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro 1992 som det i Agenda 21 fastställdes att ”environmental 

protection should constitute an integral part of the tourism developmental process” (Ethical 

Travel Guide, 2009, sid; 10) samt att ”tourism development should recognize and support the 

identity, culture and interests of indigenous people” (Ethical Travel Guide, 2009, sid; 10). Tio 

år senare antog även WTO en global hederskodex som bland annat rörde förebyggandet av 

exploatering av kvinnor och barn. År 2002 framtogs regler för det som ansågs vara hållbar 

turism i det som kallas Cape Town Deklarationen. Samma år anordnades även det 

internationella ekoturism året. Turism har också uppmärksammats på senare tid i och med 

FNs Millenniemål, dessa mål behandlar främst minskandet av fattigdom och ojämlikhet i 

världen. Turismen identifierades som en nyckelfaktor för att nå dessa mål, då speciellt 

gällande fattigdomsbekämpning, jämställdhet mellan könen och bevarandet av miljön. Trots 

att turism kan ses som ett verktyg i länders utveckling har den i många fall orsakat stor skada 

likväl för människors hälsa som miljöns. Det står klart att den potential som turism har till att 

göra gott, i många fall, inte lyckas.  

 

I mitten av 1990-talet semestrade 20 % av Europas och Nordamerikas befolkning i 

utvecklingsländer, presenterar The Ethical Travel Guide (2009). Idag kan vi resa nästan 

överallt i världen i trygghet (bortsett från terrorism), bekvämt och utan att behöva planera så 

mycket själva mer än själva resan till och från flygplatsen. Resten sköts av diverse 

researrangörer, resebyråer, reseguider och hotellreceptionister. Men dessa privilegier kan i 

vissa avseenden komma att minska njutningen. Så mycket av resan blir nu förundersökt och 

specialpaketerad att mycket lite av resan blir oförutsägbart och lämnat till slumpen.  

 

I The Ethical Travel guide (2009) beskrivs vidare att de flesta turister är villiga deltagare i 

massturismen som idag har kommit att räknas som världens största industri. Enligt WTO har 

denna industri en vinst på ca 500 miljarder amerikanska dollar per år och är även den snabbast 

växande industrin. Enligt WTOs beräkningar kommer siffrorna för antalet internationella 

turistresor utförda på ett år att dubblas till år 2020, siffran kommer då att vara 1,6 miljarder 

resor på ett år. Men i dagsläget är det bara en liten del av världens befolkning som åker på 

semester, trots ekonomisk nedgång har turismen således bara börjat växa. Den extraordinära 

turismexpansionen har inte bara ägt rum på grund av billigare flygresor, specialiserade 

turistbyråer eller det tilltagande utnyttjandet av Internet. Världen vi lever i idag är ekonomiskt 
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sammanlänkad och sprider ut sig från de rika metropolerna i Europa och Nordamerika. Detta 

medför att investerare kan finna affärsmöjligheter var som helst i världen. För att beskriva hur 

multinationella företag gör affärer över nationsgränser används begreppet globalisering. 

Ekonomin är dock endast en aspekt av globaliseringen, i takt med att kritiska röster gjort sig 

hörda mot global kapitalism har det i och med globaliseringen riktats uppmärksamhet mot 

individernas ansvar som globala medborgare. Klimatförändringen är då den mest framstående 

konsekvensen av individernas handlingar. 

2.4 Konsekvenser av massturismens utbredning 

I En exkluderande resa (2008) beskrivs att turistindustrin är en av världens mest 

betydelsefulla näringar och utgör idag cirka 11 % av världens BNP och sysselsätter mer än 

200 miljoner människor. Ett av industrins största problem är det inkomstläckage som drabbar 

många länder. Det innebär att vinsterna som turismen bringar inte återinvesteras i landet eller 

kommer lokalbefolkningen till godo. Mellan 60-90 % utav inkomsterna försvinner från 

värdlandet. Den relativt nya reseformen All-inclusive har förvärrat situationen med 

inkomstläckage ytterligare. Det är på senare år som denna typ av problem har börjat 

uppmärksammats.  

I The Ethical Travel Guide (2009) berättar direktören för Tourism Concern att en del 

människor kan skaffa sig en förmögenhet på turismen, men de flesta av dem lever i de länder 

som turisterna själva kommer ifrån. I de flesta fall har industrin inte sitt huvudsäte i det land 

där den verkar utan istället i metropolerna i de utvecklade länderna. Denna organisation 

innebär att konsumenterna spenderar merparten av sina pengar i köpet av paketet redan innan 

de åker på semester. En stor del av den summan hamnar hos utlandsägda företag i 

värdländerna och därmed inte hos lokalbefolkningen. Detta ekonomiska läckage är ett stort 

problem för värdländerna. Turismen gynnar självfallet även ekonomin i värdländerna, 

kunderna behöver äta, sova och bli underhållna. Dock händer det ofta, speciellt i fattiga 

länder, att turister äter importerad mat och bor i hotell där inget är lokalt producerat. 

Turisterna efterfrågar det som de är vana vid hemifrån vilket i sig bidrar till ytterligare 

läckage. 

Vidare beskriver rapporten En exkluderande resa (2008) att ungefär 70 % av alla människor 

som arbetar inom turistrelaterade yrken är kvinnor och att en betydande del av dem är under 

25 år. Det är kvinnorna som har de lägst betalda arbetena. 10-15 % av arbetarna beräknas vara 

barn. Ofta används tillfällig arbetskraft där gästarbetarna saknar giltiga anställningsavtal 

vilket i samband med turismens säsongsbetoning gör att tillvaron blir mycket otrygg. 

Thailand är starkt beroende av denna billiga typ av arbetskraft, cirka 80 % av gästarbetarna 

kommer ursprungligen från Burma. Enligt en rapport av Svenska Burma Kommittén (2009) 

har burmeserna lockats till Thailand i hopp om att kunna skaffa sig ett bättre liv, de flyr från 

en hårt kontrollerat militärt förtryck och extrem fattigdom. Efter tsunamikatastofen 2004 

ökade efterfrågan på arbetskraft i Thailand. Majoriteten av dem som byggde upp de förstörda 

hotellanläggningarna var burmeser. Många av de hotell där svenska researrangörer inhyser 

sina gäster har burmesiska flyktingar förvärvsarbetat vid, för löner mycket under minimilönen 

medan andra inte ens får ut sin lön. De burmesiska flyktingarna blir hänvisade till de arbeten 

som thailändarna idag anser ha låg status, vara farliga eller smutsiga. Burmeserna innehar 

inga arbetstillstånd och står därmed utanför lagar och skyddande avtal, vilket gör dem mycket 

lätta att utnyttja.   
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Enligt En exkluderande resa (2008) medför turismens utbredning även andra problem. Ett 

exempel på detta är att stora delar av lokalbefolkningen tvingas flytta från sina hem. I takt 

med den växande turismen har kustnära mark blivit mycket attraktiv. Företag har i flera fall 

hotat lokalbefolkningen i syfte att driva bort dem från sina hem. Det förekommer mutor mot 

lokala myndigheter för att de ska utfärda tillstånd som ger företagen äganderätt till 

markområdena. Den oförstörda naturen där de lever är mycket attraktiv i turisternas ögon. 

Stora byggen såsom hotellkomplex förminskar deras jordbruksmark avsevärt vilket i sin tur 

leder till ökad import till följd av ökade livsmedelspriser. Småföretagare har svårt att 

konkurrera med de större kedjorna. Turismen har också bidragit till en kraftig ökning av 

prostitution. Thailand är ett mycket attraktivt resmål för sexturister och ligger på fjärdeplats 

över vilka länder som är populärast bland sexturister. Många av de prostituerade kommer från 

fattiga länder såsom Burma, Laos och Kambodja.  

Dielemans (2008) redogör i sin bok Välkommen till paradiset hur turistindustrin delvis ser ut 

och drivs idag. I nuläget är det endast omkring 2,5 % av världens befolkning som reser, 

resterande 97,5 % har ingen möjlighet att göra det. Människor i västvärlden ser det som en 

självklarhet och en rättighet att få resa. Turistindustrin som säljer den rekreation vi anser så 

väl behöva förpackar våra drömmar och fantasier men säljer andra människors hem, 

naturområden och kulturer. Dielemans (2008) menar på att västvärldens konsumtion ger 

intrycket av att vara en solidaritetshandling. Vi förväntar oss att världen ska le och välkomna 

oss med öppna armar, vi förväntar oss tacksamhet. 

En snabbt växande trend som Dielemans (2008) tar upp är turisternas önskan om att få 

uppleva det äkta. Med det äkta menas bland annat lokalbefolkningar och deras traditioner och 

kulturer. Efterfrågan på lokalbefolkningarnas kulturer skapar stora krav på invånarna. När 

dessa samhällen utvecklas och lokalbefolkningen får tillgång till vissa faciliteter som 

exempelvis kylskåp minskar deras attraktionskraft avsevärt. De anses då inte vara lika 

eftertraktade och äkta. Turisterna konsumerar alltså inte enbart deras kulturer utan också deras 

fattigdom. Ett exempel på detta ges i följande citat av en kvinna från en Thailändsk by ”The 

tourists think we are primitive people. The guides say they don’t want to see good roads or 

clean villages or anything modern, so we have to live like this to please the tourists” (The 

Ethical Travel Guide, 2009, sid 13).  

 

Ytterligare en konsekvens av turismens utbredning, enligt The Ethical Travel Guide (2009), är 

den rådande vattenbristen på många platser i världen. Det är då främst golfbanor som står för 

den största vattenförbrukningen men även den generella vattenanvändningen som turister 

anser sig vara i behov av. FN har fastställt att den genomsnittliga turisten använder lika 

mycket vatten under ett dygn som en invånare i ett utvecklingsland skulle använda för att 

producera ris för hundra dagar. När turister började inse tjusningen med solsemester var det 

kustlandskapen som blev de första att exploateras. FN har tagit fram en lista på alla de 

negativa konsekvenser som kustturismen har medfört för miljön. Denna innehåller bland 

annat förstörelsen av mangroveträsk och korallrev, erosion av stränder samt utsläpp från 

vattenfordon. Nära knuten till miljöförstöringen är även nedbrytningen av den mänskliga 

miljön till följd av turismens intrång. Eftersom det nu är möjligt att besöka avlägsna platser i 

världen på semestern har även intresset för avlägsna folkslag ökat. Turistens intresse för dessa 

nya kulturer är dock inte alltid särskilt finkänsligt.  

 

Vidare belyser The Ethical Travel Guide (2009) turistens förkärlek till shopping, då gärna 

souvenirer av olika slag. Marknader dyker därmed upp för att tillgodose turisternas behov. 

Detta genererar pengar till lokalbefolkningen men mycket av det som säljs är dock inte lokalt 
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producerat. Det som är autentiskt för individers materiella kultur blir nedbrutet av turismen, 

det äkta förloras till följd av konsumentens efterfrågan på detaljhandel.  

Den sociala påverkan som turismen innebär går djupare än effekterna av enbart sex och 

droger, beskriver The Ethical Travel Guide (2009). Många västerländska turister tar med sig 

sina moraliska normer och värderingar på semestern och förväntar sig att lokalbefolkningen i 

värdlandet ska acceptera och handla efter dessa. Detta skapar obalans i många kulturer.  

2.5 Förändringar för framtiden 

 

Problemet tycks vara att få individen att handla etiskt och inte bara vara intresserad av etiska 

frågor, menar The Ethical Travel Guide (2009). En orsak till detta är att vi inte vet hur vi ska 

handla etiskt. Enligt konsumentundersökningen, i The Ethical Travel Guide (2009), MORI 

poll on corporate responsibility från 2003 skulle tre fjärdedelar av befolkningen ändra sina 

köpmönster om de fick mer information i förväg. Även om det blivit lättare för oss att hitta 

rättvisemärkta varor i matvarubutikerna är det fortfarande svårt att hitta rättvisemärkta resor. 

Fram tills nu har resebolagen mer än gärna hållit kunderna omedvetna om hur industrin 

fungerar i verkligheten.  

 

Ytterligare en orsak till vårt handlande kan enligt The Ethical Travel Guide (2009) att hållbar 

turism har setts som en dyr nischprodukt och många företag såg det inte som deras ansvar att 

utvärdera deras kollektiva ansvar. Företagen satte istället skulden på de lokala regeringarna 

och konsumenterna. Kunderna efterfrågar billiga resor och regeringarna har ingen plan för hur 

expandering av turismen ska gå till, var några av försvarsargumenten. 

 

Vidare beskriver The Ethical Travel Guide (2009) att Thailand som turistland har mycket att 

erbjuda, då främst soldränkt respit för sönderstressade västerlänningar. Thailand är bra på att 

erbjuda och uppfylla dessa turisters drömmar om paradiset. Vad Thailand inte lyckats med är 

att föra en turism som gynnar de thailändare som sett sina traditioner och samhällen bli 

överkörda av horder av turister.  

Samtidigt säljer dagens turistindustri bilden av ett paradis, menar Dielemans (2008). Det är 

västvärlden som styr turistindustrin och inte alla de människor som tvingas anpassa sig efter 

den. Vi tar över samhällen och formar dem så att de ska passa våra förväntningar, önskemål 

och krav. Turistindustrin säljer något de inte äger. 
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3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

3.2 Imperialism  

 

Enligt Mowforth och Munt (2003) kommer majoriteten av världens turister från de utvecklade 

länderna. Statistiken visar att 57 % kommer från Europa och att 16 % kommer från 

Nordamerika. 80 % av alla internationella resenärer har sitt ursprung i endast tjugo länder. 

Därmed är det en liten elit som har makten att bestämma i turismindustrin. De företag som 

tillhör denna elit är till största delen intresserade av snabba vinster och avkastning på kapital 

och investeringar.  

 

Stora delar av de pengar som turismen genererar i ett land skickas utomlands, menar 

Mowforth och Munt (2003). Ett exempel är, som vi redan nämnt, Thailand där cirka 60-70 % 

av intäkterna från turismen lämnar landet. Denna företeelse har av kritiker kallats den ”nya 

imperialismen”. Dessa kritiska röster hävdar att vad som kallas den tredje världen 

(utvecklingsländer) är i en beroende ställning till den första världen (utvecklade länder), 

utifrån detta är steget inte långt till att hävda att det rör sig om de främsta formerna av global 

dominans – kolonialism och imperialism. Kolonialism ses här som en speciell form av 

imperialismen där en stat utövar makt över en annan samt innehåller ockupation av ett 

territorium.  

 

Mowforth och Munt (2003) beskriver att det faktum att de utvecklade länderna äger mycket 

av turistinfrastrukturen i utvecklingsländerna, samt att majoriteten av turister härstammar från 

de utvecklade länderna, har för många kommit att bli ett starkt uttryck för kolonial och 

imperialistisk dominans. De utvecklade länderna utgör kärnan i turismindustrin vilken både 

skapar efterfrågan och genererar turister till periferin, alltså utvecklingsländerna. Det är denna 

makt över turism- och annan relaterad utveckling som gör dessa kärnmetropoler 

imperialistiska och därmed också likställer turism med imperialism. Vidare beskrivs det att 

det är själva förekomsten av turister i ett land som framkallar den kolonialistiska synen på 

turism, då speciellt genom de attribut som följer med förhållandet mellan herre och tjänare. 

 

Turism och kolonialism/imperialism är besläktade med varandra, de drivs av samma sociala 

processer där grunden är ockupationen av utrymme möjliggjort genom utökandet av makt. 

Mowforth och Munt (2003) hävdar även att det inte bara är akademiker som sett sambandet 

mellan turism och kolonialism. En före detta styrelsemedlem i The Ecumenical Coalition on 

third world tourism (ECTWT), vilket är världens största turistiska frivilligorganisation 

uttrycker sig enligt följande; 

 
Tourism, especially Third World tourism, as it is practised today, does not benefit 
the majority of people. Instead it exploits them, pollutes the environment, destroys 
the ecosystem, bastardises the culture, robs people of their traditional values and 
ways of life and subjugates women and children in the abject slavery of 
prostitution. In other words, tourism epitomises the present unjust world economic 
order where the few who control wealth and power dictate the terms. As such, 

tourism is little different from colonialism (1992:3) (Mowforth och Munt, 2003, 
sid; 52).  

 

Mowforth och Munt (2003) för vidare en diskussion om hur synen på världen förändrats i och 

med globaliseringen. Uppfattningen som råder är att det bara finns en värld, med en global 

ekonomi och en global kultur och en global miljö. Detta synsätts förespråkas och drivs av de 

utvecklande länderna, det är påtryckningen av detta synsätt på utvecklingsländerna som utgör 
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grunden för den ”gröna imperialismen”. Därmed utgör även ekoturismrörelsen ett tryck på 

utvecklingsländerna.  

 

2.3 Figurationsteorin etablerade och outsiders 

 

Elias (2004) menar att samhällets olika aspekter bygger på sociala relationer, det vill säga 

relationer mellan olika individer och grupper. Dessa sociala relationer skapar på ett större plan 

olika nätverk som människor tillhör. Mellan dessa olika nätverk som existerar i vårt samhälle 

uppstår vissa maktskillnader, det vill säga att en del nätverk eller grupper anser sig inneha 

större makt än andra grupper. Denna maktskillnad kallar Elias för figurationer och den 

reproduceras dagligen i vårt samhälle. 

 

Enligt Elias (2004) är det som knyter samman olika samhälleliga aspekter, som till exempel 

politiska, ekonomiska och historiska företeelser, de sociala relationer och nätverk som skapas 

mellan individer. Människor etablerar relationer med andra människor som de gör affärer 

med, bor, arbetar, firar eller roar sig tillsammans med. Ofta är dessa relationer mycket 

specialiserade och starkt organiserade. Med detta menar Elias (2004) att samhällen i själva 

verket är organisationer av människor som interagerar med varandra. Genom integrationen 

skapar människor ett ömsesidigt beroende av varandra. Men dessa inbördes beroenden, 

strukturer och funktioner som finns i de sociala relationerna kan ge upphov till vissa speciella 

problem. Det centrala problemet grundar sig i att vissa sociala grupper tillskriver sig mer makt 

och inflytande än en annan grupp. Det kan inträffa att till exempel ett grannskap börjar 

betrakta ett annat grannskap som sämre och att människorna där har lägre status. Den 

etablerade gruppens makt framkommer även genom att de formar båda gruppernas 

värderingar av både sin egen grupp och den andra gruppen. Detta innebär att outsidergruppen 

accepterar sin underordning gentemot den etablerade gruppen. Elias (2004) menar att denna 

maktskillnad grundar sig i statusordningen och rangordningen i samhället. Det som 

symboliserar den etablerade gruppen är att de har en starkare sammanhållning och en högre 

solidaritet än den andra gruppen. Ofta föds denna sorts sammanhållning ur en gemensam 

historia eller gemensamma upplevelser som människor delar eller har delat med varandra. 

Dessa aspekter är starka faktorer som gör att denna typ av figuration har möjlighet att hävda 

sig och bevara den starka makt som gruppen erhåller gentemot andra grupper. Den etablerade 

gruppen försvarar sin överlägsna ställning genom ryktesspridning, diskriminering och 

fördomar gentemot outsidergruppen.  

 

Elias (2004) noterar även att det endast är i förhållande till outsiders som den etablerade 

gruppen tenderar att hålla ihop. Individer inom själva gruppen konkurrerar om nästan allt och 

kan även tycka illa om eller förakta andra medlemmar i gruppen. Men när den etablerade 

gruppen ställs mot outsidergruppen stärks sammanhållningen och gruppen blir enad.  

 

En annan aspekt som Elias (2004) tar upp om sociala relationer är när han diskuterar resande. 

Elias (2004) menar att resande inte endast innebär att flytta från en fysisk plats till en annan, 

utan att människor även flyttar mellan sociala grupper. När en människa anländer till en annan 

destination måste han/hon alltid etablera sig i nya sociala relationer och söka sig till andra 

redan existerande grupper. Ofta känner de sig som nykomlingar och hamnar i rollen som 

outsiders. De måste vänja sig vid denna roll som tvingar dem att vara beroende av den 

etablerade gruppen vars känslor och seder skiljer från deras egna. 

Det generella för figurationen etablerade och outsiders är att den alltid uppstår ur samspelet 

mellan två grupper vars beroende blir mer ömsesidigt menar Elias (2004). Figurationen 
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kännetecknas av att den etablerade gruppen alltid kämpar för sin överlägsenhet och markerar 

sin sociala status och överlägsenhet genom stigmatiserade föreställningar, diskriminering och 

fördomar av den underordnade gruppen. Förr eller senare kommer spänningarna som existerar 

mellan etablerade och outsiders att påverka människan och dennes liv, eftersom figurationen 

som han/hon ingår i har en viss makt över henne.   
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4.1 Empiri 
 

4.2 Fältstudie Thailand 11-25 april 2010 

 

För att kunna undersöka det givna ämnet utförde vi en fältstudie i Thailand. Vi insåg värdet i 

att uppleva platsen i fråga för att kunna göra en grundligare analys av ämnet. I följande stycke 

kommer vi att presentera några generella intryck vi fick under vistelsen i Thailand som vi 

anser vara relevanta för vår studie. Dessa intryck ger även en ökad förståelse för de uttryck 

som respondenterna har givit vid intervjuerna.  

 

På Koh Chang (se bilaga 2) blev vi genast medvetna om att denna ö präglats hårt av turismen. 

Det som finns på ön är uppbyggt endast för turisterna och tillgodoser många av de behov som 

de kan tänkas ha. Diverse barer och restauranger samt klassiska souvenirbutiker kantar vägen 

och längs med strandremsorna ligger hotell efter hotell med varierande klass. Vi såg att 

byggnationen av fler hotell är påbörjad och det finns inget som skulle kunna ge antydan om 

att turismutvecklingen skulle avstanna, snarare tvärt om.  

 

Utifrån egen erfarenhet av Koh Chang både från tre och sex år tillbaka i tiden kan vi 

konstatera att utvecklingen här har gått väldigt fort. För bara några år sedan fanns det inte så 

mycket mer än djungel och ett fåtal hotell på denna ö. Det genuint thailändska har fått stå åt 

sidan för det fabricerade thailändska som turisterna efterfrågar så som ett överflöd av barer 

och restauranger vilka skyltar med allt från Full moon parties (en festlighet som blivit en 

backpacker tradition) till löften om europeisk mat på menyerna.   

 

Lokalbefolkningen är övervägande trevliga och tillmötesgående. Stämningen är mycket 

positiv och det slår oss mer än en gång att thailändarna här tycks göra vad som helst för att 

tillgodose turisternas behov. Efterfrågas till exempel vattenskoterturer ordnas det trots 

rådande förbud mot oväsen längs stranden. Vi upplever även en stark gränsdragning mellan 

turister och lokalbefolkning, vi undrar var de bor, var de äter och handlar?   

 

Det tycks som om majoriteten av de turister som vistas på ön samtidigt som vi är européer, 

där tyskar, holländare och britter utgör den största delen av dessa. Det är väldigt tydligt att 

många av dem har rest hit i syfte att köpa sex. Barerna som kantar vägen fylls kvällar och 

nätter av västerländska män på jakt efter samma sak. Detta är något som sker öppet och vi 

hörde flera samtal mellan män som skröt om sina erövringar. Att sexturismen är utbredd i 

Thailand var vi väl medvetna om. 

 

Bortsett från det ovan nämnda kan vi på många sätt säga att vi funnit ett paradis på Koh 

Chang. Värmen, solskenet, stränderna och havet tillsammans med ett vänligt bemötande och 

god service bäddar för en fantastisk helhetsupplevelse. Men vi har svårt att bortse från motivet 

som vi uppfattat driver Thailands turismindustri – tjäna så mycket pengar som möjligt oavsett 

konsekvenserna.        

 

Under fältarbetet vistades vi även i Bangkok. Vid tiden för vårt besök pågick massiva 

demonstrationer i huvudstaden då de så kallade Rödskjortorna krävde nyval. 

Sammandrabbningarna mellan demonstranter, polis och militär blev så kritiska att UD 

avrådde svenskar från att vistas i Bangkok.   
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4.3 Intervjuer  

  

Nedan presenteras respondenternas berättelser var för sig för att, som redan nämnts, ge 

läsaren en djupare förståelse för det valda ämnesområdet.   

 

4.4 Intervju med Mali och Chai 

 

Mali och hennes man Chai arbetar på en thailändsk resebyrå i Stockholm sedan sex år 

tillbaka. Resebyrån var från början inriktad på att sälja resor till thailändare bosatta i Sverige, 

men har på senare tid kommit att inrikta sig på att erbjuda ekoturism i Thailand. Denna 

inriktning föddes ur en, som Mali uttrycker det, känsla att vilja ge tillbaka något till landet. De 

var trötta på att sälja den traditionella charterresan med sol och bad som förtecken. Mali 

menar att charterresenärer oftast inte ser mycket mer av Thailand än just stranden och hotellet, 

vilket hon tycker är synd. I och med resebyråns ”giving back” filosofi doneras en liten summa 

av de pengar som tjänas vid bokning till olika ideella organisationer som bland annat arbetar 

med att skydda och bevara miljön i Thailand.  

 

Mali berättar att Thailand som resmål har allt att erbjuda; sol, bad, vackra stränder, trekking 

och kultur. Turismen genererar stora inkomster till landet och är därmed mycket viktig. 

”Thailändarna tycker om turisterna och välkomnar dem ofta med öppna armar, men på 

senare tid har de kommit att betraktas mer som inkomstkällor och därför har utvecklingen 

skett på fel sätt” menar Chai. Vidare beskriver Chai att det inte finns något 

konsekvenstänkande i Thailand. Många hotellkomplex byggs upp utan att man reflekterar 

över vilka följder detta kan få. Både Mali och Chai berättar att turisterna från början sågs som 

gäster men har nu kommit att, av thailändarna, betraktas enbart som kunder. ”Allt handlar om 

pengar och detta har bidragit till en negativ bild av Thailand samt skapat mycket korruption i 

landet”, berättar Chai.   

 

När det gäller turismens konsekvenser berättar Mali att det alltid är lättare att ta fram negativa 

aspekter av olika företeelser, vad det än kan gälla. Därför påpekar Mali och Chai att det också 

finns positiva effekter av turismen i Thailand så som till exempel förbättrad infrastruktur och 

fler arbetstillfällen. Dock påpekar Chai att även om turismen skapat fler arbetstillfällen är 

lönerna mycket låga och det finns sällan några anställningsavtal. Det har dock blivit vanligare 

att resebolag tar ett socialt ansvar genom att certifiera sig på olika sätt och på så sätt ställa 

krav på den Thailändska turismindustrin. ”Men det är då viktigt att detta också uppfylls, vilket 

dessvärre inte alltid är fallet” säger Mali.  

 

Vidare beskriver Mali och Chai att de existerar en stor obalans mellan turister och 

lokalbefolkning. Det är inte förrän denna obalans jämnas ut som utveckling kan ske. Turister 

anser sig stå över lokalbefolkningen och behandlar dem därefter. ”Det är delvis 

charterbolagen som har skapat denna obalans, de har applicerat medelhavsmodellen på 

Thailand” berättar Chai. Det som marknadsförs av charterbolagen är nästan uteslutande 

paradisstränder. ”Detta är tråkigt eftersom Thailand har så mycket mer att erbjuda än endast 

sol och bad” menar Mali. Vidare påpekar Mali att man naturligtvis inte ska sluta resa till 

Thailand för att sola och bada men att man kanske kan kombinera en sådan resa med något 

annat.  

 

Många av de negativa effekterna av turismen har sin grund i ekonomin menar Chai. 

Turisterna ses enbart som ett sätt att tjäna pengar, det gäller därför för lokalbefolkningen att ta 

för sig av deras tillgångar. Enligt Mali kan många som reser till Thailand leva billigt på sin 
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semester, människor som kanske inte tjänar så mycket i sitt hemland kan leva i överflöd i 

Thailand. Synen på lokalbefolkningen blir därför skev enligt Mali. Turisterna utnyttjar 

därmed invånarnas beteende och behov och ser dem mer som betjänter.  

 

Mali och Chai uttrycker en önskan om att de som semestrar i Thailand i framtiden kommer att 

semestra med mer eftertanke. ”Att kombinera sin sol- och badsemester med till exempel 

kultur eller community based tourism vore en bra kompromiss” säger Mali. De understryker 

även att alla aktörer inblandade i turismindustrin måste ta sitt ansvar för att utveckling ska 

kunna gå åt rätt håll. ”Turisten ska uppleva att de verkligen är i Thailand från och med att de 

stiger upp på morgonen tills de somnar på kvällen” säger Chai. Denna upplevelse blir enligt 

Chai urvattnad till följd av massturismen där det mesta blir stöpt i en och samma form 

oberoende av vart i världen du befinner dig.   

 

Mali och Chai tycker att det fortfarande är pengarna som styr industrin och att det inte 

reflekteras över konsekvenserna. Det är lätt att säga att ansvaret helt och hållet ligger hos 

landet i fråga men självklart måste charterbolag och andra researrangörer ta sitt ansvar och 

följa de certifieringar som skrivs under samt noggrant tänka över hur resmålen marknadsförs. 

Både Chai och Mali menar att det viktigaste för framtiden är utbildning, både av 

lokalbefolkningen och av turisterna.   

 

Mali vill avslutningsvis eliminera eventuella fördomar som finns mot mer ekobetonade resor; 

”(…) Resor på ett lite schysstare sätt behöver inte vara en challenge. Turister kan 

fortfarande bo på bra hotell, bekvämt och fortfarande vara schysst resande”.  

 

4.4 Intervju med Atsani   

 

Atsani är 32 år gammal och kommer ursprungligen från Bangkok där det efter ett tag blev 

svårt för honom att hitta ett bra arbete. Atsani flyttade till Koh Chang för fyra år sedan och 

driver nu en egen bar på Lonely Beach. När Atsani berättar om sitt jobb beskriver han att 

mycket handlar om att skapa en kännedom för turisterna om hans bar. ”Det är egentligen ett 

24-timmars jobb, på dagarna gäller det att göra reklam på stranden och prata med de turister 

som är nya på ön, och på kvällen handlar det om att affärerna ska flyta på”.  

 

Atsani hävdar att han inte reflekterat närmare över turistindustrin i Thailand och dess 

konsekvenser. ”Visst kan jag säga att det inte sker utefter en speciell plan och att det blir 

mycket skräp kanske”. Det viktigaste är i alla fall att gästerna kommer och besöker hans bar. 

”Så länge människor kommer hit och affärerna går bra, är jag också glad”. Atsani säger 

själv att han är väldigt social och tycker om att prata med gästerna och har blivit en person 

som många känner igen, detta har bidragit till att hans bar är välbesökt av de turister som 

kommer till Lonely Beach. ”Det är en livsstil”, skrattar Atsani och ler. Han uttrycker en 

önskan om att så många som möjligt ska komma till Koh Chang så att ännu fler människor 

kan upptäcka hans bar. Atsani har en mycket positiv syn på turister eftersom de är hans 

levebröd. Atsani har öppet alla kvällar i veckan för att få verksamheten att bli lönsam. ”Det är 

inte alltid lätt att få det att gå ihop, men hittills har jag klarat mig”. Atsani tycker även att 

turister och thailändare lär av varandra i kulturmötet. Det mesta på ön är byggt för turisterna 

menar Atsani. ”Det kan vara svårt att finna det äkta Thailand här, men man kan ju försöka” 

säger Atsani. 

 

När vi frågar Atsani om utvecklingen på Koh Chang säger han att bebyggelsen på ön har skett 

i rask takt sen han kom till ön för fyra år sedan. Bredvid hans bar har träd och palmer skövlats 
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för att ge plats för nya hotell som är under uppbyggnad, ”Nya hotell innebär nya gäster och 

de passar mig utmärkt”. Infrastrukturen är något som också förbättrats sedan Atsani kom till 

Koh Chang. Han berättar att de bara för några år sedan var svårt att nå vissa delar av ön med 

bil på grund av det dåliga väglaget. Däremot uttrycker han att detta inte är en miljö han skulle 

vilja bilda familj i. ”Det är ingen plats för barn, det förekommer ju en del droger”. Atsani är 

också medveten om att han inte kan driva denna typ av verksamhet för alltid utan kommer om 

några år vara tvungen att hitta en annan industri att arbeta inom. ”Det är klart att jag inte kan 

hålla på såhär för alltid, men för en tid går det ju bra”.  

 

Atsani har själv byggt sin verksamhet utefter det han tror att gästerna vill ha, i detta ingår 

temakvällar, en viss typ av musik och inredning, olika rabatterbjudanden samt ett brett 

spritsortiment. Något som han är extra stolt över är att hans bar är den enda på Lonely Beach, 

enligt honom själv, som har mer än en importerad öl från Europa. Atsani upplever att de allra 

flesta av hans gäster är trevliga och avslappnade men att det självklart finns undantag. Han 

nämner att det en och annan gång händer att människor blir för berusade och startar bråk. 

”Men pengar är pengar, alla är välkomna!”.   

 

I framtiden hoppas Atsani på en jämn ström av gäster, verksamheten är ju beroende av dem. 

Samtidigt menar Atsani på att utvecklingen har gått snabbt och i och med det hårdnar 

konkurrensen om gästerna. Det får gärna komma fler turister till Koh Chang men för att 

verksamheten ska gå runt vill inte Atsani att det ska öppnas fler barer och restauranger. Atsani 

anser själv att han inte kan påverka utvecklingen så mycket därför har han inte heller 

reflekterat över vems ansvar det är att driva en hållbar turismutveckling.    

4.6 Intervju med Tata 

Tata är försäljningschef på en Resort i Koh Chang, det är ett familjeföretag vilket hon arbetat 

för i sex år. Familjen var tidigare verksamma inom annan industri men insåg snabbt att 

marknaden och konkurrensen var för tuff. Turismindustrin framstod då som ett bra alternativ 

och familjen köpte land på öarna Koh Samui och Koh Lanta. Efter tsunamin 2004 

expanderade de även sin verksamhet till Koh Chang. Tata beskriver att Koh Chang 

tillsammans med många andra öar på Thailands östkust var relativt okända destinationer för 

utländska turister innan tsunamikatastrofen inträffade. Efter tsunamikatastrofen 2004 har 

utvecklingen gått i rask takt och destinationerna på Thailands östkust är idag mycket 

välbesökta. ”Innan vi köpte mark här på Koh Chang hade jag endast hört talas om ön, men 

jag hade aldrig varit här”, berättar Tata. 

Tata beskriver en stor glädje över sitt arbete och kan inte jämföra turismyrket med något annat 

yrke som hon har erfarenhet av. ”Jag känner mig mycket hedrad över när människor besöker 

vårt hotell och det är underbart att ha en relation direkt med kunden istället för att gå via en 

mellanhand”. 

När Tata beskriver de negativa konsekvenser som turismen i Thailand fört med sig beskriver 

hon först och främst att turismen är en väldigt känslig industri som lätt påverkas av olika 

saker. ”Som situationen ser ut nu så påverkas vi otroligt mycket av de oroligheter som just nu 

pågår i Bangkok mellan Rödskjortorna och regeringen, det är dåligt för affärerna”.  Tata 

beskriver även de ekonomiska risker som hennes familjeföretag har tagit i form av banklån. 

För att utöka sin verksamhet behövde de låna cirka 200 miljoner Baht, vilket motsvarar cirka 

47 miljoner svenska kronor, som ska betalas tillbaka till banken på mellan fem till tio år. Och 

i tider som dessa då finanskris råder över världen drabbas dessa företag inte bara av mindre 
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besökare utan även av växande lån och höjd ränta. ”Eftersom era länder är vår industris 

största marknad så drabbas vi mycket hårt” säger Tata. Däremot beskriver hon även att staten 

är mycket öppna och stödjer denna typ av industri då de inbringar stora statsinkomster för 

landet.  

Andra negativa konsekvenser som Tata ser med turismen är den ökande sexturismen som har 

blivit som ett signum för Thailand. ”När turisterna är i sina egna länder gör dem inte som de 

gör när de kommer hit. Men när de kommer hit gör de lite som de vill, (…) men jag bryr mig 

inte så mycket vad de gör eller inte gör så länge de gör det på en lämplig plats” berättar hon. 

Tata poängterar dock att det inte bara är inom sexturismen som turister tror att de kan göra lite 

som de vill utan detta gäller även andra aspekter. Till exempel beskriver hon att det är många 

turister som vill bada på kvällen och under natten, men med tanke på de starka strömmar som 

finns i havet är det mycket farligt för turister. Men eftersom turisterna efterfrågar detta har 

många hotell sina pooler öppna även nattetid och många hotell har fått bygga pool eftersom 

det är en så stor efterfrågan bland turister. Tata understryker att ”När turisterna kommer hit så 

lyssnar de inte, de håller sig inte till regler och bestämmelser som vi har här. Jag har svårt 

att tro att de beter sig såhär i sina egna länder”.  

Tatas inställning till turister är väldigt bra anser hon. Generellt sätt är turister väldigt snälla 

och ödmjuka och det är tack vare turisterna som hon tjänar sina pengar. Hon beskriver också 

att hennes yrke mycket handlar om att tillfredsställa sina gästers behov. Det kan handla om 

allt mellan att ändra menyn på hotellet till att skaffa fler solstolar till poolen. Har gästerna 

några önskemål om aktiviteter som de vill göra så försöker Tata till sitt yttersta att uppfylla 

dessa önskemål för att gästerna ska trivas.  

När vi frågar Tata vad hon själv har för önskemål för turismen i framtiden svarar hon att hon 

helst av allt vill att turbulensen i Bangkok ska avta så snabbt som möjligt så det inte påverkar 

de turister som planerar sin semester för sommaren. När hon ser på volymen av turister som 

besöker Koh Chang vill hon helst att antalet besökare ska öka för att företaget ska tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Men hon vill att turisterna ska bli mer vad hon kallar för 

kvalitetsturister och därmed värna mer om naturen i Thailand. Tata poängterar dock att fler 

turister kräver utökade resurser som till exempel fler fordon vilket i sin tur genererar mer 

utsläpp, ”Det är upp till varje individ att ta sitt ansvar att bevara och värna om naturen, 

turisterna måste ta första steget”. Tata berättar också att staten har många restriktioner för 

Koh Chang som hotellägarna och andra företag måste förhålla sig till, då cirka 80 % av ön ägs 

av staten och inte är till försäljning. Till exempel så är det strängt förbjudet att ha solstolar på 

stranden och vattenfordon som Jetski är också förbjudna. Bebyggelsen på ön är något som 

Tata tror kommer att öka. Fler hotell kommer att byggas och det är många delar av ön där det 

finns gott om plats för nya hotell. 

4.7 Intervju med Bin 

 

Bin är 45 år gammal och arbetar på ett hotell vid Lonley Beach på Koh Chang. Hans uppgifter 

är varierande, det kan vara allt ifrån att servera i restaurangen, agera piccolo åt hotellgästerna 

och köra transfer från Bangkok med nya hotellgäster. Bin är född och uppvuxen på Koh 

Chang och kan därmed vittna om den snabba turismutvecklingen på ön de senaste åren. Han 

berättar att ön innan tsunamikatastrofen var väldigt primitiv. Till exempel fanns endast ett 

fåtal enkla hotell på ön, den stora kajen som ligger på öns norra udde där det idag går bilfärjor 

var endast en enkel båtkaj och det var bara en liten del av öns vägar som var asfalterade. Efter 
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tsunamikatastrofen var det många företag som flyttade över sina verksamheter till ön eftersom 

Koh Chang tillsammans med grannöarna Koh Mak och Koh Kut helt klarade sig från skador. 

 

Bin uttrycker en glädje över sitt arbete, det innebär en trygghet för honom och hans familj att 

veta att han har en inkomst, och även om den inte är särskilt stor så kan den ibland utökas 

med dricks från en och annan turist. Samtidigt uttrycker Bin att turisterna inte alltid för gott 

med sig. Fler turister innebär fler mopeder och taxibilar som tillsammans med de dåliga 

vägarna och den sporadiska belysningen av dessa innebär en stor säkerhetsrisk. ”Trafiken har 

ju ökat och vägarna är inte så bra, det sker många olyckor i trafiken här” berättar Bin.  

 

Turismindustrin i Thailand är rörig säger Bin. Organisationen är inte effektiv och det är 

många som ser mellan fingrarna. Vidare berättar Bin att ”De värsta är dem som kommer hit 

för att, som vi brukar säga njuta av de thailändska kvinnorna”. Bin syftar här till sexturismen 

i Thailand. På varje hotellrum finns en lista på saker som är förbjudna på hotellet såsom att 

röka, spela hög musik och inte ta med prostituerade kvinnor till rummet. Men många gäster 

struntar fullkomligt i hotellets bestämmelser. Detta är något som bekymrar honom men 

samtidigt något han inte vet hur man ska tackla.  

 

I sitt arbete möter Bin turister från hela världen dagligen, de flesta av dem är västerländska, 

men det är även många thailändare som semestrar på Koh Chang. Bin säger att han föredrar 

de skandinaviska turisterna för att de är snälla och inte klagar så mycket. Det är värre med 

tyskarna och ryssarna, de är mindre tillmötesgående och blir väldigt arga om något inte passar 

dem. Bin beskriver också att thailändska turisters önskemål och beteende skiljer sig väldigt 

mycket mot västerländska turister. ”Ni vill ha sol och bad när ni kommer hit, vi trivs bättre i 

skuggan och badar helst inte i havet” säger Bin och ler. Bin förklarar att nästan alla hotell på 

Koh Chang är byggda för att tillfredsställa västerlänningars önskemål. Hotellet ska helst ligga 

så nära stranden som möjligt. Samtidigt är en pool ett måste för hotellet tillsammans med en 

restaurang. 

 

Frågan om vad som bör ske i framtiden finner Bin svår att svara på. Turisterna som kommer 

hit borde vara mer medvetna, säger han till sist. Turisterna borde acceptera och uppskatta den 

thailändska kulturen och inse att allt inte kan vara som hemma på semestern. ”Vi gör så gott 

vi kan men vi måste ju få behålla vår kultur och vårt sätt att göra saker på” menar Bin. 

Samtidigt förstår Bin att hotellet måste se till turisternas önskemål för att de ska trivas för att i 

sin tur konsumera mer. Konkurrensen på ön har blivit hård och hotellen måste ständigt följa 

med i utvecklingen av trender och förnya produkter och utbud.   

 

4.8 Intervju med Yuth 

Yuth är 34 år och kommer ursprungligen ifrån Hong Kong, han arbetar som Hotell Manager 

och administratör på ett ekoturistiskt hotell i Bangkok. Han är utbildad arkitekt och kom till 

Thailand för fyra år sedan för att göra något annorlunda. Tillsammans med sin kollega Rose 

fann Yuth en perfekt fastighet för att få uttrycka sin kreativa förmåga och samtidigt få driva 

sitt eget företag. I tre år har Yuth tillsammans med Rose drivit ett hotell i Bangkok vars mål är 

att låta turisterna ta del av den vardagliga kulturen i staden samt att vara ett alternativ till de 

västerländskt inspirerade hotellen som har etablerats i Bangkok. 

Den generella uppfattningen som Yuth har om turismen i Thailand är att det finns många så 

kallade hot spots. Det vill säga platser i landet som har mycket hög turismomsättning som till 

exempel Phuket, Koh Samui och framförallt Bangkok. ”Bangkok är inte bara en hot spot för 
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Thailand, utan fungerar som ett nav för hela Asien där turister ofta stannar två eller tre 

dagar innan de reser vidare till sin slutdestination, och det gäller att verkligen ta tillvara på 

dessa turister”. Yuth beskriver att Bangkok är en destination där det aldrig råder lågsäsong 

för turister även i tider som dessa då det råder politisk oro i landet. Han beskriver också att en 

av de största dragningskrafterna för turisterna i Bangkok är shoppingen. Stadsdelen Siam i 

centrala Bangkok har flera stora shoppinggallerior som varje dag fylls av turister i jakt på 

billiga kläder, elektronikprodukter och accessoarer. ”Om en turist vill ta del av kulturen i 

Bangkok så skulle jag inte råda till att besöka och bo i Siam, det är en helt västerländsk 

stadsdel och är inte på något sätt thailändsk” säger Yuth. 

Vidare beskriver Yuth att han är orolig för hur den politiska situationen och 

demonstrationerna kommer att utvecklas. Även om det inte är första gången som denna typ av 

demonstration har ägt rum i Thailand beskriver han att det är en mycket spänd stämning som 

råder över staden, ”Vi blir otroligt påverkade av denna typ av dumhet, men samtidigt så 

försöker jag inte oroa mig allt för mycket. Vi måste fortsätta leva och vara väl förberedda när 

turisterna kommer tillbaka”. Turismen är något som blivit mycket betydande för Thailand 

menar Yuth. Det är något som hela landets ekonomi är beroende av och människorna som 

arbetar inom turismindustrin har inte råd att ha ett mellanår. 

De främsta konsekvenserna av massturismen i Thailand är de ökade utsläppen och den ökande 

nedskräpningen som finns att bevittna menar Yuth. Infrastrukturen i form av vägar är något 

som är mycket dålig i de flesta delarna av Thailand och trots att regeringen har fullföljt många 

logistiska projekt i form av kollektiva transportmedel i Bangkok är bilismen det vanligaste 

transportsättet i staden. ”En annan synbar konsekvens är de slumområden som bildats vid 

Bangkoks utkanter som man kan bevittna när man kör bil in till staden på kvällen, de liknar 

nästan de kåkstäder som byggts upp i Indien”. Detta menar Yuth är konsekvenser som 

uppkommit ur den obalans som uppstått mellan människorna i Thailand, ”De finns egentligen 

ingen mellanklass i Thailand. Är du fattig så är du jättefattig och är du rik så är du otroligt 

rik”. 

En annan tydlig konsekvens som Yuth berättar om är prostitution och sexturism som är 

mycket vanligt i Thailand. Även om koppleri är förbjudet i Thailand menar Yuth att 

regeringen och polisen ofta ser mellan fingrarna för denna typ av industri. ”Staten är väldigt 

öppen för denna typ av aktivitet för att de kan leva på intäkterna”. Sexturismen är också 

något som många associerar med Thailand. ”Ser jag ett grabbgäng på stan så tänker jag inte 

direkt att de är ute för att ta del av kulturen”, berättar Yuth. Han beskriver också att det är en 

typ av aktivitet som han vant sig vid och han bryr sig inte så mycket om vad turister gör och 

inte gör. Yuth beskriver även att det förekommer korruption inom staten och framförallt inom 

polisväsendet, vilket gör att många människor har förlorat förtroendet för den federala 

myndigheten. ”Naturligtvis är alla väl medvetna om att polisen styrs av mutor och arbetar 

inte efter samma mål och vision som regeringen. Det är som om de är två helt olika företag”.  

När Yuth pratar om turismens utveckling och framtid i Thailand så hoppas han på att utbytet 

mellan människor ska få en ny dimension. Att kombinera turism och utbildning vore bra för 

landets utveckling, menar Yuth, Turismen skull nå en ny nivå om kulturmötet blev mer 

primärt för resandet. Regeringens samarbete är något som Yuth också hoppas kommer 

förbättras. Om alla statliga institutioner arbetar mot samma vision så kommer korruptionen 

förmodligen att minska. För sin egen del hoppas han att turismen till Thailand kommer att 

fortsätta öka. ”Människor här älskar turister. Oavsett om det är en taxichaufför eller en 

servitris så är ni deras chefer, ni betalar deras lön och det är mycket nöjda med det”. Yuth 
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beskriver också att Thailand är ett land som är mycket passande för turismen eftersom det är 

ett mycket tålmodigt och accepterande land. ”Människorna här är mycket öppna för olika 

saker som att lära sig ett nytt språk och att ändra på saker och ting för att turisterna ska 

trivas”.   
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5.1 Analys 
 

Att Thailand är ett populärt resmål är inte svårt att förstå. Landet erbjuder faciliteter som 

passar för såväl barnfamiljen, backpackern, lyxresenären och sexturisten. Den välkomnande, 

öppna och accepterande kulturen har bidragit till att turismen har haft möjlighet att utvecklats 

åt ett flertal olika riktningar. Landets lagstiftning förbjuder visserligen ett flertal olika 

verksamheter såsom prostitution och droganvändning men detta är ändå något som väl synligt 

förekommer på turistorterna. Att massturismen bidrar till ett antal negativa konsekvenser är 

lätt att se.  

 

Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av Boyatzis (1998) tematiska analys. Efter 

att ha sammanställt och jämfört alla intervjuer visade sig det insamlade materialet vara 

mycket talande. Slutsatsen är att det råder ett maktförhållande mellan utvecklade länder och 

utvecklingsländer, i detta fall mellan Thailand och västvärlden. Det som framstod som det 

tydligaste temat var överordning vilket tar sitt uttryck i ekonomiska tillgångar och dess 

inverkningar. Ekonomiska faktorer påverkar maktfigurationerna och beroendeförhållandet 

mellan Thailand och västvärlden som i sin tur blir synliga genom ett flertal olika 

konsekvenser för landet och dess befolkning. Ekonomi genomsyrar hela turismindustrin. Alla 

de konsekvenser och problem som massturismen har skapat i Thailand kan härledas till 

ekonomiska aspekter. Ekonomin är en drivkraft till maktfigurationer och imperialism samt en 

avgörande faktor för att dessa kan fortskrida.   

 

Det övergripande temat överordning genom ekonomiska tillgångar har här nedan deltas in i 

tre underteman vilka vi valt att kalla; 

 

1. Ekonomi och Makt 

2. Ekonomi och Konsekvenser  

3. Ekonomi och Framtiden 

 

Innan vi gör en djupare analys av våra valda underteman vill vi ge en grundligare beskrivning 

av varför vi ser överordning genom ekonomiska tillgångar som ett framstående tema.  

 

Efter att ha utfört fältstudien i Thailand har det blivit synligt hur västvärldens överordning i 

samband med massturism bidragit till negativa konsekvenser för landets invånare. 

Människorna i Thailand är medvetna om de konsekvenser som uppkommit till följd av 

turismen men behovet att tjäna pengar är för dem större än viljan att förändra. Enligt Weaver 

och Lawton (2006) innebär en snabb turismutveckling att lokalsamhället kanske inte hinner 

anpassa sig på ett effektivt sätt till de förändringar som turismen bringar. Följderna för 

lokalbefolkningen blir då en känsla av att förlora kontroll över sin vardagliga 

levnadssituation.      

 

Sammanfattningsvis kan det, efter våra intervjuer, konstateras att samtliga respondenter är 

positiva till turismen. De är tacksamma över de arbetstillfällen som turismen bringar och att 

det i sin tur ger dem ett drägligare liv. Att tala om de negativa konsekvenserna upplevs som 

svårare, människorna och landet är oerhört beroende av turisterna och de pengar som 

spenderas. De vill inte under några som helst omständigheter framställa Thailand som ett 

dåligt resmål. Men visst medger de att det finns problem som behöver lösas. Sexturismen är 

det problem som lyfts fram som det allra svåraste att finna en lösning på. Andra problem som 

respondenter tar upp under sina intervjuer är miljöförstöringen, dåliga arbetsvillkor och 

urholkningen av den lokala kulturen.  
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Som Atsani beskriver i intervjun är det viktigaste för honom att kunderna hittar till just hans 

bar. Om de sedan tar droger eller konsumerar stora mängder alkohol är av mindre betydelse 

för honom personligen. Gästen blir inte viktig i sig utan det är pengarna de kan spendera som 

räknas. Flera respondenter har gjort liknande uttalanden, detta som ett uttryck för hur de 

ekonomiska tillgångarna styr dagens turismindustri. Turismen handlar inte längre om mötet 

mellan människor, lokalbefolkningen ser istället turisterna som inkomstkällor och turisterna 

ser resandet enbart som ett självförverkligande.  

 

Nedan presenteras de tre teman som identifierats genom den tematiska analysen. Det första 

temat som diskuteras är ekonomi och makt där det ges en beskrivning av hur ekonomiska 

tillgångar kan påverka maktförhållandet mellan lokalbefolkning och turister. Det andra temat 

kallat ekonomi och konsekvenser belyser vilka faktiska effekter maktfigurationer bidrar till i 

Thailand. I det sista temat ekonomi och framtiden förs ett resonemang kring hur en önskvärd 

utveckling ska kunna ske.    

 

5.2 Ekonomi och Makt 

 

Utifrån respondenternas utsagor och de litteraturstudier som genomförts för denna uppsats har 

en tanke formats om att den turistiska utvecklingen av en plats kan startas och drivas antigen 

av lokalbefolkningen eller av olika utomstående individer. 

 

Thailand är ett exempel på hur det kan gå om utomstående krafter går in i ett land och styr en 

turismutveckling. Enligt Heine (2010) fick turismen i Thailand sitt avstamp i och med 

Vietnamkriget då amerikanska soldater sökte avslappning och kvinnligt umgänge i landet. Det 

tycks som om utvecklingen allt sedan dess fortsatt att styras av turisternas efterfrågan. 

Turismens tillväxt i Thailand har inneburit att lokalbefolkningen förlorat mer och mer kontroll 

vilket betyder, som tidigare nämnts, att en mindre del av vinsten från turismen tillfallit dem. 

Lokalbefolkningen i Thailand har inte varit inblandade i utvecklingens början, men har med 

tiden kommit att dra nytta av de nya möjligheterna som skapats i och med initiativet från de 

utomstående och därmed utökat sin roll i den vidare turismtillväxten. Dock är dessa nya 

möjligheter till stor del skapade av utomstående, vilket innebär att utvecklingen ändå inte sker 

på lokalbefolkningens villkor. Detta är ett tydligt exempel på västvärldens överordning. 

Thailand har fått foga sig efter västvärldens önskningar på hur utveckling ska gå till.    

 

Maktförhållandet som råder mellan västvärlden och Thailand har existerat under en relativt 

lång tid. Under 1970-talet diskuterades förslaget om att införa en så kallad Tourism Control 

Act som skulle reglera utvecklingen av landet berättar Heine (2010). Förslaget gick dock 

aldrig igenom då det inte var något som turistindustrin önskade. Redan då hade västvärlden 

makten, vilket kom till uttryck genom möjligheten att förhindra denna typ av åtgärd. Detta har 

i förlängningen sedan resulterat i ett antal förödande konsekvenser för landet.  

 

Mycket av den utveckling som har skett i Thailand har präglats av den västerländska kulturen. 

Som Yuth nämnde i intervjun är stadsdelen Siam i Bangkok, tydligt västerländskt präglad och 

saknar därmed mycket av den thailändska känslan som kan upplevas på andra platser. En 

stadsdel som Siam är mycket uppskattad bland turister, det är en plats som många turister 

kommer till, där de kan känna en trygghet i att befinna sig tillsammans med människor vars 

villkor är lika deras egna. Människorna har samma typ av klädstil, samma typ av hudfärg och 

befinner sig i en miljö som skulle kunna vara hämtad ur vilken europeisk storstad som helst. 

Även om de är 1000-tals mil ifrån sitt hem så känns denna plats mer som hemma än resten av 
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staden. Som nämnts ovan känner turisten en större trygghet bland dessa människor men också 

bland den typ av utbud som finns kring dessa platser. Shoppingen är en av Thailands allra 

största dragningskrafter, men det krävs att utbudet är rätt för att turisten ska konsumera. 

Denna omtalade trygghet är en effekt av att turisterna befinner sig en social kontext som är 

mycket lik den sociala kontext som dessa människor befinner sig i under sin vardag. Detta 

beteende kan även vara ett uttryck för en försvarsmekanism som turister vidtar för att undgå 

att tillhöra outsidergruppen. Exempelvis kan turisten känna ett lugn sprida sig i kroppen när 

han/hon promenerar på en gata i Bangkok där det kryllar av folk som liknar henne själv, där 

det till och med kan hända att det talas ens eget språk. Det skapas ett socialt band turister 

emellan som bidrar till en psykologisk trygghet. Men detta sociala band är något som löses 

upp så fort turisten är på flygplatsen och ska bege sig hemåt. Turisterna är då samlade igen, 

men behöver inte ställas gentemot en annan grupp. Det kan nu istället uppstå förakt mot andra 

turister.  

 

Yuth berättade vidare under intervjun att de flesta thailändare känner en stor förkärlek till 

turister och många ser turister som sina chefer. Invånarna här visar stor uppskattning för 

turister men det är något som i många fall vänds emot dem. Denna uppskattning omvandlas 

till ökad makt till turisterna vilket får dem att känna att de är den etablerade gruppen. Tata 

beskrev i intervjun att många turister fullkomligt bortser från de lagar och regler som finns. 

Till exempel måste många hotell se till att poolen är öppen nattetid eftersom turisterna kräver 

det. Dessa sociala faktorer är exempel på hur den etablerade gruppen utövar, bevarar och 

försvarar sin makt över lokalinvånarna som blivit outsiders i sitt eget land. För att 

figurationen mellan etablerade och outsiders ska fortsätta att existera krävs dock ett 

ömsesidigt beroende. I detta fall är pengar det ömsesidiga beroendet. Den etablerade gruppen 

innehar ekonomiska resurser och outsidergruppen behöver dem. I samtliga intervjuer beskrev 

respondenterna att deras verksamhet kräver att turister konsumerar deras produkter. Atsani 

berättar att det viktigaste är att människor kommer till hans bar och Tata beskriver att hon 

försöker göra sitt yttersta för att uppfylla turisters önskemål. Turismen har blivit dessa 

människors levebröd och de har inte råd att gå miste om några uteblivna intäkter. Priset de får 
betala är att tillskriva makten åt turisterna och tillfredsställa deras önskemål till varje pris. 

 

Tata och Yuth talade i intervjuerna om att sexturismen är mycket stor i Thailand och har 

kommit att bli något som många turister associerar med Thailand. Likaså föreställningen om 

att alla thailändare är glada och öppna och alltid har ett leende på läpparna, oavsett vad 

turisterna tar sig för. Detta är exempel på de stigmatiserade föreställningar som Elias (2004) 

beskriver att den etablerade gruppen har om outsidergruppen. Turisterna är väl medvetna om 

dessa föreställningar samt obalansen i maktförhållandet mellan dem och lokalbefolkningen. 

De vet precis vad de får och inte får göra, men ändå är de inte sena att tänja på gränserna för 

att se hur mycket makt de kan utöva på outsidergruppen. Ett exempel på detta är prutning. Det 

är väl känt att det går att pruta ner priserna i Thailand och många turister utnyttjar detta till 

den grad att det mer kommit att likna en sport. Trots upplysningar om att prutningskulturen är 

accepterad i Thailand och att priserna sätts därefter kan detta ses som ett uttryck för att 

turisterna anser sig ha makten att bestämma priset på varorna. Det framstår som helt 

respektlöst att förhandla om kronor och ören för nöjets skull.   

 

Så länge det ömsesidiga beroendet hålls intakt kommer figurationen mellan turister och 

lokalinvånare fortsätta att existera. Den obalans mellan människorna som Yuth beskriver 

kommer att bestå dels på grund av att en stor del av vinsten hamnar i västvärlden och inte i 

värdlandet. Samtidigt är denna obalans en bidragande faktor till att så många turister besöker 
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Thailand. Tata beskrev i intervjun att ”Eftersom era länder är vår industris största marknad 

så drabbas vi mycket hårt”, detta är ett bra exempel på hur stort det ömsesidiga beroendet 

kommit att bli för landet. I intervjun med Tata berättar hon även om de stora lån som 

människor tar för att få möjlighet att ta del av turismindustrin. Därför har, som även Yuth 

beskrev i intervjun, människorna som arbetar inom turismnäringen i Thailand inte råd att ha 

ett mellanår. Speciellt inte i en rådande lågkonjunktur då räntorna har höjts. Med detta i 

åtanke måste lokalbefolkningen i Thailand göra allt som står i deras makt för att turisterna ska 

spendera så mycket pengar som möjligt under sin vistelse, även om detta innebär att de själva 
tillhör outsidergruppen.  

 

Mowforth och Munt (2003) understryker, som nämnts tidigare, att de utvecklade länderna 

äger mycket av turistinfrastrukturen i utvecklingsländerna samt att majoriteten av turister 

härstammar från de utvecklade länderna. Det är detta faktum som har kommit att bli ett starkt 

uttryck för kolonial och imperialistisk dominans. Det är alltså till stor del ekonomiska 

tillgångar som genererar kolonial och imperialistisk dominans. Detta maktspel har existerat 

under väldigt lång tid, befolkningen i de utvecklade länderna har vant sig vid sin överordnade 

position och lokalbefolkningen i utvecklingsländerna, i detta fall Thailand, har fogat sig och 

låter sig i många avseenden domineras. Turismindustrin är ett klart exempel på hur denna 

maktrelation göds och bibehålls. Det kapitalistiska övertaget som de utvecklade länderna 

innehar är näst intill omöjligt att förändra, det som möjligtvis skulle kunna ske är en 

utjämning av klyftan. Först och främst måste de tillgångar som turismindustrin genererar 

stanna i landet i fråga. För att nå dit krävs en gradvis utveckling, åtgärderna måste börja 

någonstans. Enligt respondenterna är det i många fall turisterna som ska ta sitt ansvar, att 

efterfråga lokalt ägda verksamheter vid planerandet av semestern är en början till förändring. 

Men av erfarenhet är det svårt att lära nya vanor. Turisterna måste komma till insikt om att de 

kan påverka samt att dessa nya val inte alls betyder att det blir en sämre semester, i många fall 

blir det istället en rikare upplevelse eftersom de då kan komma i kontakt med något som är 

mer representativt för Thailand. Om ekonomiska tillgångar är lika med makt, och det är de 

individer i de utvecklade länderna som har tillgångarna så bör en del av förändringen börja 

här. Om turisterna kan påverkas att göra rätt val när de konsumerar finns det hopp om att 

obalansen i förhållandet kan jämnas ut.  

 

5.3 Ekonomi och konsekvenser 

Massturismen till Thailand har bidragit till ett flertal förödande konsekvenser för landet och 

dess befolkning. Konsekvenserna består av miljöförstöring, prostitution, stora ekonomiska 

förluster, urholkning av den lokala kulturen, dåliga arbetsvillkor och en högre acceptans för 

droganvändning. Dessa problem är väl synliga och existerar i mer eller mindre hela landet. 

Anledningen till att denna utveckling har haft möjlighet att fortskrida och eskalera är 

västvärldens förhållandevis stora ekonomiska tillgångar. De ekonomiska resurserna 

understödjer de maktfigurationer som existerar och ständigt reproduceras länderna mellan.  

Som många av våra respondenter uttryckte sig så bidrar den expnaderande turismen även till 

ökade utsläpp ifrån bilar, båtar och andra färdmedel. Tata beskrev i intervjun att ökad turism 

även innebär en ökning av fordon som i sin tur genererar mer utsläpp. Framförallt de 

respondenter som intervjuades på ön Koh Chang beskrev hur utvecklingen på ön har skett i 

rask takt. Detta har också medfört till att en stor del av den djungel som finns på ön har 

skövlats för att ge plats åt nya hotell för att i sin tur ge plats åt ännu fler turister. För att lösa 

dessa problem som också till stor del givetvis sker på bekostnad av lokalbefolkningen måste 

landets myndigheter ta sitt ansvar. Men även här grundar sig komplexiteten i att många 

aktörer i landet vill tjäna pengar. Därför godkänns byggnationer av exempelvis 
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hotellanläggningar och golfbanor utan att tänka på framtida konsekvenser. Såsom Chai 

uttrycker det har medelhavsmodellen blivit applicerad på Thailand i allra högsta grad. På 

grund av de ekonomiska förutsättningar som västvärlden besitter jämfört med 

utvecklingsländerna kan turisterna med lätthet besöka dessa länder och diktera villkoren för 

hur dessa besök ska se ut. Turisternas höga krav och önskemål bidrar till de negativa 

konsekvenser som uppstår till följd av massturismen i Thailand.  

Pengarna som anses vara så attraktiva i thailändarnas ögon ger turisterna den ofantliga makten 

att styra över landet. När vi rör oss ur vår normala vardagliga sociala kontext förändras vårt 

beteende, vilket kan få enorma konsekvenser för Thailand och dess befolkning. Under våra 

semesterresor frångår vi vissa av de normer och värderingar som normalt sett präglar vårt 

sociala liv. Detta leder till att sådant vi aldrig skulle göra hemma blir fullt möjligt att 

genomföra under semestern. Ett exempel är den ökande alkoholkonsumtionen i Thailand som 

turisterna bidrar till. När turisten lämnar sin vardags kontext för att åka på semester händer det 

ofta, som Elias (2004) hävdar, att individen ändrar sitt beteende. Turistens alkoholkonsumtion 

ökar ofta under semestern, denna ökade konsumtion blir då norm för lokalbefolkningen som 

influeras av detta beteende. När turisten åker hem återgår alkoholkonsumtionen till det 

normala medan lokalbefolkningen fortsätter konsumera på samma nivå.     

Som flera av respondenterna uttryckt ses inte längre turisterna som gäster utan enbart som 

inkomstkällor. Ytterligare ett problem som flera respondenter beskriver är sin oro inför 

sexturismen. Respondenterna anser att det är ett mycket stort problem men påpekar ändå att 

de inte vill döma någon. Det är en skrämmande tanke att vi har tillräckligt med resurser så att 

vi till och med kan köpa människor. En stor del av problemet är att drömmen om pengar är så 

stor att priset tenderar att bli hur högt som helst. En del av upprätthållandet av den ojämna 

maktbalansen skapas emellertid av thailändarna själva. Den genuint vänliga och accepterande 

religionen bidrar också till att denna typ av problem kvarstår, då de väljer att se mellan 

fingrarna och har svårt för konfrontationer. Enligt Yuth är också polismyndigheten präglad av 

korruption vilket gör att turisterna kan muta sig ur obehagliga situationer och på så sätt 

undvika att komma i kontakt med det thailändska rättssystemet. 

Ett annat stort problem som uttrycks av respondenterna är urholkningen av den lokala 

kulturen. Många av de attraktioner som turisterna mer än gärna besöker och upplever, 

uppfattas som den äkta thailändska kulturen, men dessa attraktioner är egentligen skapade för 

att göra turisterna nöjda. Ett exempel på detta är de världsberömda Full moon parties som 

lockar tusentals turister varje månad. Där utnyttjas landets resurser till fullo för att 

tillfredsställa turisternas behov och det dem lämnar efter sig är berg av skräp, stora problem 

med droger och misshandelsfall. Turismen i landet sker nästan uteslutande på turisternas 

villkor, det turisterna efterfrågar, vad det än må vara, väljer thailändarna att tillgodose. Detta 

skapar stereotypa bilder av thailändare och Thailand, att de oavsett är tacksamma för att 

turister väljer att besöka landet. Som Tata beskriver i intervjun är hon tacksam över turisterna 

eftersom det är dem hon får sin inkomst ifrån. Tata berättar också att de allra flesta är trevliga 

och att hennes jobb är att tillfredsställa deras behov och önskningar. 

Att det är turismen som styr landet är inte svårt att se, som redan tidigare nämnts i avsnittet 

fältstudie i Thailand är mycket uppbyggt och skapat för turister. Det är tydligt att människorna 

lever åtskilda från turisterna och det blir klart att detta ökar kontrasterna mellan dessa två 

olika sociala grupper. En av massturismens mer tragiska konsekvenser är att 

lokalbefolkningen tvingas flytta från sina hem till fördel för turisterna. I Swedwatchs rapport 

En exkluderande resa (2008) framgår det att det är vanligt att lokalbefolkningen utsätts för 
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hot och tvingas flytta. Att denna process är möjlig att genomföra, menar Elias (2004), är på 

grund av den rådande statusordningen och rangordningen i samhället. Om en social grupp blir 

tillskrivna negativa egenskaper och att de inte anses vara lika mycket värda som en annan 

social grupp får dessa negativa karaktärsdrag så stor innebörd att outsidergruppen tillskriver 

sig själva dessa egenskaper. Detta gör att den ojämna maktbalansen fortskrider och att 

effekter såsom tvångsflyttning blir fullt möjligt att verkställa. För turisterna är det inga som 

helst problem att upprätthålla dessa figurationer utan snarare tvärtom enklare då de genom 

sina ekonomiska tillgångar får en viss status gentemot värdbefolkningen. Mali påpekar att 

turisterna utnyttjar detta beteende och att de ser på befolkningen som deras betjänter. Tata 

menar också på att turisterna ofta inte lyssnar på deras uppsatta regler utan gör som de själva 

anser vara lämpligt. Tata tror inte att detta uppförande existerar i samma utsträckning i deras 

respektive hemländer. Det behöver inte vara på detta vis. Egen erfarenhet av resande i världen 

visar att det i många länder inte är turisten som sätter villkoren för semesterresandet. Ett 

exempel är Iran där landets lagar och regler i stor utsträckning styr turistens vistelse. Regler 

om klädsel och uppförande måste följas enligt lag. Detta är ett extremt exempel med ändå 

intressant i detta sammanhang för att belysa att turism kan finnas och drivas på en plats även 

om det inte är turisten som styr genom efterfrågan. 

Maktförhållandet mellan turismindustrin och Thailand är komplicerat och det skapar långa 

händelsekedjor som medför konsekvenser på många sätt. Ett exempel på vidden av problemet 

visas i Svenska Burma kommitténs rapport (2009) där det ges en beskrivning av 

arbetsförhållanden för burmesiska migrantarbetare. Den enorma efterfrågan från turisterna gör 

att utvecklingen påskyndas och nya hotell byggs i hög hastighet. För att detta ska vara möjligt 

är thailändarna beroende av billig arbetskraft som är villig att arbeta dygnet runt. Burmeserna 

fyller dessa krav och blir utnyttjade på många gånger grymma sätt.    

Många av alla dessa konsekvenser är turisterna inte medvetna om. De vet inte om att dem 

ständigt reproducerar obalansen i figurationerna. Researrangörerna har här ett enormt ansvar, 

det är framförallt de som tjänar pengar på denna obalans. Researrangörernas ansvar blir 

särskilt tydligt i ljuset av Mowforth och Munts (2003) beskrivning av imperialism. Det 

inflytande som västvärlden har över utvecklingsländerna samt att majoriteten av turister 

härstammar från de utvecklade länderna framhäver turismindustrins tendenser till kolonial 

och imperialistisk dominans. 

Alltså grundar sig alla dessa problem som uppstår i och med massturismen i pengar. 

Maktfigurationerna som skapas i och med västvärldens välfärd produceras och reproduceras 

ständigt. Detta kommer att fortgå så länge som merparten av de ekonomiska tillgångarna finns 

i västvärlden och så länge människor inte är medvetna om vilka konsekvenser deras resande 

bidrar till. Denna moderna form av imperialism möjliggörs genom det idag rådande 

maktförhållandet. Turisterna försöker ständigt, enligt Elias (2004), att visa sin makt genom att 

markera sin sociala status, då med de ekonomiska tillgångar som de innehar. Thailands 

beroendeställning gentemot västvärlden gör att dessa konsekvenser kan fortskrida. Vår tids 

kolonialism innebär att vi har möjlighet att utnyttja landet när som helst vi anser ha behov av 

att göra det.  

 

5.4 Ekonomi och Framtid 

 

Strävan efter intäkter styr turismindustrin med järnhand. Det är inte frågan om att göra 

turismindustrin mindre lukrativ i framtiden det handlar snarare om att föra utvecklingen i rätt 

riktning, skapa en organisation för den och förmedla vikten av att bevara det som är genuint. 
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För att detta ska vara möjligt krävs stor förändring, men för att detta ska kunna ske måste det 

först skapas en vilja att förändra.   

 

Politisk instabilitet framstår som en stor källa till oro för de som arbetar inom turismindustrin 

i Thailand. Det finns en rädsla för att turisterna kommer att välja bort att resa till Thailand på 

grund av att det är förknippat med fara. Kampen för politisk stabilitet har förts länge i 

Thailand och genom tiderna har många demonstrationer, protester och militärkupper 

förekommit. Det är självklart att detta påverkar turismen i Thailand, något som många av våra 

respondenter uttrycker oro inför. Det är inte bara politiska oroligheter som påverkar detta utan 

även naturkatastrofer i likhet med tsunamin 2004.  

 

Styret och politiken i Thailand kommer att fortsätta påverka turismen negativt. Det kan till 

och med gå så långt att olika reseföretag skulle kunna bojkotta Thailand vilket varit fallet med 

andra länder i världen med politisk instabilitet. I ljuset av det som hänt i Bangkok de senaste 

veckorna är detta inte en omöjlighet, dock kan situationen komma att ändras snabbt.   

  

Ytterligare en faktor som kommer att påverka utvecklingen av turismindustrin i Thailand är 

framtidens turister. Det uttrycks en önskan om medvetna turister. Den medvetna turisten 

måste ha Thailands bästa i åtanke, detta behöver inte betyda, vilket respondenterna antydde, 

att bo och leva under spartanska förhållanden. Eftersom det är jakten på pengar som driver 

industrin måste det till en början försäkras att pengarna som industrin genererar stannar i 

landet. Medvetenheten handlar om att vara uppmärksam och ifrågasätta. Okunskapen om 

konsekvenserna av vårt resande grundar sig i en brist på information. Något som är av största 

vikt i detta sammanhang är researrangörernas ansvar att förmedla information till kunderna. 

Men även här krävs det att kunden faktiskt kräver denna information. Researrangörerna 

kommer inte att ändra protokoll om de inte tjänar på det.    

 

Framtidens turister måste också vara mer lyhörda för den thailändska kulturen. Det som 

presenteras för dagens turister är inte alltid genuint för den thailändska kulturen och många av 

respondenterna uttrycker en önskan om att människor ska visa mer respekt och intresse för de 

thailändska traditionerna och sättet att leva. Bin uttrycker i intervjun att thailändarna måste få 

göra saker och ting på deras eget sätt och att turisterna borde uppskatta den thailändska 

kulturen snarare än att försöka omvandla den till något mer västerländskt. Denna arrogans 

som många turister uppvisar grundar sig i den hierarkiska ordning som upprättades för 

mycket länge sedan i och med imperialismen. I samtalen med respondenterna har det getts 

antydan till att turisterna intar en överlägsen ställning i förhållande till thailändarna. 

Obalansen mellan turister och lokalbefolkning är djupt rotad och är ytterst svår att häva. På 

grund av att invånarna i väst har blivit indoktrinerade i deras överlägsenhet har öst blivit satta 

i en beroendeställning som det visat sig vara mycket komplicerat att ta sig ur. Det framstår i 

många fall som om öst hålls kvar i fattigdom för att väst inte vill att de ska kunna utvecklas 

till det bättre.    

 

Ytterligare en faktor som påverkat resenärens handlingar hittills, enligt The Ethical Travel 

Guide (2009), är att hållbar turism ansätts vara dyrare än vanlig turism och att det endast 

riktar sig till en viss typ av turist. Respondenten Mali uttryckte i linje med detta att hållbar- 

eller ekoturism fått en stämpel som något svårt och energikrävande. Det finns idag ett flertal 

alternativa sätt att resa där lokalbefolkningen gynnas utan att turisten behöver ändra sina 

normala resvanor i någon större utsträckning. Respondenterna Mali och Chai driver en 

resebyrå och donerar exempelvis en liten del av arvodet till olika välgörenhetsorganisationer i 
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Thailand. Medvetenhet är därmed nyckelordet för framtidens turister, medvetenhet om att små 

förändringar kan göra stor skillnad.       

 

Förändring måste i övrigt även komma inifrån det egna landet. Om det inte finns en önskan 

hos thailändarna att förändra turismindustrin som den ser ut idag kommer det bli ytterst svårt 

att genomföra. Denna slutsats kan dras av att se till hur kolonialmakterna applicerade sina 

utvecklingsmodeller på kolonierna och förväntade sig stor succé. När påtryckningar om 

förändring kommer utifrån möts detta oftast av motstånd och ovilja. Det kommer dock alltid 

att finnas maktfigurationer på ett eller annat sätt, därför kommer obalansen aldrig att bli helt 

jämn. En grupp kommer alltid att kunna utöva makt över en annan, det kanske inte ens är 

önskvärt att det ska vara total balans mellan olika grupper. Men obalansen ska inte vara så 

orättvis att konsekvenserna blir oproportionerliga.  

Utbildning framstår också som en ytterst viktig del för en god utveckling. Respondenterna 

efterfrågar en gedigen turismutbildning i Thailand dels för att effektivisera industrin men 

också rikta uppmärksamhet till och skapa kännedom om turismens konsekvenser för landet. 

Genom utbildning kan lokalbefolkningen skapa sig ett kunskapsövertag. Att öka 

medvetenheten om turismens konsekvenser medför att lokalbefolkningen kan börja ställa krav 

på industrin. Det som oroar är om utvecklingen sker i samma takt och på samma sätt som den 

gjort hittills i Thailand. Lösningen för att driva turismen på ett hållbart sätt är att det måste 

vara mer lönsamt. Här blir det även viktigt med efterfrågan, eftersom respondenterna 

uttrycker en otrolig vilja att tillfredställa kundens behov kan efterfrågan på miljövänlighet och 

hållbarhet vara nyckeln till god utveckling för turismindustrin i Thailand. 

En positiv utveckling som Tata nämner är att vissa restriktioner faktiskt instiftats på Koh 

Chang. Att staten äger 80 % av ön samt att vissa förbud har upprättats är ett steg i rätt riktning 

till att nå en mer hållbar turismutveckling. Alla inblandade aktörer måste ta sitt ansvar i 

framtiden. Organisationen för turistindustrin måste noga ses över. Obalans nämns flera gånger 

vid intervjutillfällena, obalans i organisation, mellan aktörer, mellan resenär och 

lokalbefolkning och obalans i politiken. Finns det inget som avgränsar och sammanlänkar alla 

delar i turismindustrin kan den inte utvecklas till sin fulla potential. Om utvecklingen skulle få 

fortskrida som den gjort hittills finns det skäl till oro att det som Thailand blev känt för som 

turistmål ska förintas. Thailand marknadsförs fortfarande som ett paradis men är det 

egentligen paradiset vi kommer till?  

 

Utifrån respondenternas utsagor framgår att det inte reflekteras särskilt mycket över hur 

turismindustrin ska se ut i framtiden. Hoppet om ökade besökssiffror och avsaknad av 

politiska oroligheter eller naturkatastrofer finns för framtiden. Det verkar som utvecklingen är 

lämnad att ske utan vidare organisation. Det ges en antydan om en känsla av hopplöshet och 

maktlöshet inför industrins starka krafter. Turisterna är de som styr industrin genom 

efterfrågan, det som efterfrågas tillhandahålls nästintill blint oavsett konsekvens. Detta 

bejakande kan komma att leda till negativa konsekvenser för Thailands ekonomi i framtiden. 

Samtidigt som det finns en önskan om att besöksantalet ska ökas antyds en oro för att 

konkurrensen ska hårdna. Eftersom turismen i många fall har framstått som en gynnsammare 

sysselsättning än till exempel jordbruket har många valt att byta yrke och bransch. 

     

Framtiden för turismindustrin i Thailand kommer att färgas av hur framtidens turister väljer 

att agera, lokalbefolkningens önskan om förändring samt vilket ansvar resebolagen och 

researrangörerna kommer att ta för att leda en hållbar utveckling.  
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6.1 Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis kan de uppställda frågeställningarna besvaras enligt följande. Det råder 

ett maktförhållande mellan västvärlden och Thailand som beror på de ekonomiska tillgångar 

som västvärlden besitter. Att utvecklade länder förfogar över dessa ekonomiska resurser och 

har möjlighet att spendera dem vart de än behagar bidrar till att massturismen i Thailand får 

negativa konsekvenser. Det är denna överordning som ger västvärlden makt och, som social 

grupp, auktoriteten att tillskriva sig själva rollen som de etablerade. Detta leder i 

förlängningen till att den starkare sociala gruppen kan diktera villkoren för hur de önskar ha 

det. I Thailands fall har detta gjort att turisterna i många fall inte tagit någon hänsyn till vad 

landet själva önskar. Våra moraliska band gentemot den svagare sociala gruppen har 

försvunnit och västvärlden tar för sig utav landet utan att reflektera över framtida 

konsekvenser. Myndigheter i Thailand låter också detta ske, alltså sker turismen nästan 

uteslutande på västvärldens villkor. Turisternas behov, vilka den än må vara, tillgodoses av 

befolkningen. Som redan tidigare nämnts bidrar även avståndstagandet från våra vardagliga 

sociala kontexter till en ökning av de negativa konsekvenserna. 

 

De negativa effekterna för Thailand och dess befolkning är, som redan tidigare presenterats, 

ett flertal och de tenderar att ständigt öka. Miljön blir allt mer förstörd, drog- och alkohol 

användningen ökar, prostitutionen blir ett naturligt och accepterat inslag i vardagen och det är 

inte bara naturen som förbrukas utan också människor och deras kulturer. Respondenterna har 

också uttryckt sina farhågor inför alla politiska oroligheter och naturkatastrofer. Det är 

faktorer de inte har någon möjlighet att kontrollera men som slår hårt tillbaka mot turismen 

och som i sin tur slår tillbaka mot de människor som arbetar inom den. Att denna utveckling, 

där konsekvenserna får fortsätta att existera, blivit accepterad gör att den utan några 

hämningar kan fortskrida. Samtliga respondenter uttrycker en önskan om att förändringen bör 

komma från turisterna. De anser att det delvis är deras ansvar att arbeta för en hållbar 

utveckling och turism. I och med detta tänkande reproduceras återigen obalansen i 

maktförhållandet länderna emellan. Lokalbefolkningen tillskriver åter igen västvärlden 

makten och tillskriver sig själva rollen som outsidergrupp och obalansen hålls intakt. 

 

För att förändring ska kunna ske måste denna ovan nämnda maktbalans utjämnas. Utbildning 

av både resenärer och lokalbefolkning är en del av lösningen. Men för att på lång sikt kunna 

göra situationen bättre måste reseföretagen och myndigheter i Thailand ta sitt ansvar och 

enade arbeta mot samma vision. Thailand och dess befolkning måste våga ställa krav på 

västvärlden och ta kontrollen över utvecklingen i sitt land. För att de ska göra det måste 

medvetet resande bli en produkt som gör att företagen går med vinst. Konsumenter i 

västvärlden måste även få information om vad som pågår och vilka konsekvenser deras 

resande innebär. Sedan är det upp till oss resenärer att ställa krav på våra researrangörer och 

inte acceptera ett resande som innebär fler negativa konsekvenser än positiva.  

 

Förhoppningen är självfallet inte att människor ska sluta resa, det är genom resandet som nya 

kunskaper om varandra ska utbytas. Det är under mötet med nya kulturer och miljöer som 

möjlighet till ökad förståelse nås. Resandet bidrar till flera positiva effekter och gör att 

människor får sysselsättning och inkomster. Men resandet bör ske på ett mer organiserat och 

genomtänkt sätt. Enligt Dielemans (2007) är det endast 2,5 % av världens befolkning som har 

möjlighet till att resa och det är orimligt att en så liten andel av jordens befolkning ska stå för 

så mycket av den förstörelse som turismen bidrar till. Som redan tidigare nämnts måste den 

största delen av viljan till förändring komma inifrån landet men västvärlden har ändå stor 

makt att påverka och föra diskussionen framåt. 
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Enligt Dielemans (2008) tar turismindustrin över samhällen, kulturer och människor och 

formar dem till det som passar in i mallen för hur en turistort ska se ut. Turisterna förväntar 

sig att bli bemötta på ett visst sätt, se vissa saker och göra vissa aktiviteter. Samtidigt som det 

enligt Dielemans (2008) efterfrågas något som är äkta. Det som uppfattas som äkta är också 

primitivt och outvecklat. Det ska vara exotiskt, annorlunda och skilja sig ifrån den vardag 

individen är van vid. Strävan efter det äkta har i många fall lett till att människor hämmas i sin 

utveckling, lokalbefolkning får agera på ett önskvärt sätt för att passa in i mallen för det 

autentiska och primitiva som turisterna söker. Detta betyder att de inte får möjlighet att leva i 

ett utvecklat samhälle eftersom bilden av det äkta och det autentiska är starkt sammankopplat 

med det primitiva. En uråldrig by i norra Thailand med trådlöst Internet och 7-elevenbutiker 

har ingen attraktionskraft för turister.  

The Ethical Travel Guide (2009) ger en beskrivning av att det inte var förrän 1991, i samband 

med FN konferensen i Rio, som det beslutades hur turismindustrin skulle styras. Trots det 

ökade medvetandet sedan 1991 med flertalet deklarationer och riktlinjer för hur 

turismindustrin ska drivas för att bland annat skydda kvinnor och barn, bevara miljön och 

minska orättvisor, sker förändring tillsynes långsamt. Turismindustrin i Thailand innefattar 

fortfarande alla de ovan nämnda konsekvenser av massturismen.  

De negativa konsekvenserna som massturismen medför går inte att blunda för och presenteras 

i klartext i flertalet rapporter, böcker och artiklar vilka presenterats tidigare. Konsekvenserna 

består och tycks inte minska avsevärt. I en perfekt värld skulle människor ta ansvar för sitt 

handlande och inse att deras handlingar kan skada andra. Att semestra är ett sätt att fly undan 

vardagen och de måsten och ansvar som detta vanligen innefattar. Men faktum är att individen 

har ett ansvar var den än befinner sig att värna om omgivningen. Detta är viktigt i både 

sociala relationer, då till exempel att behandla lokalbefolkning med respekt, och inte minst ur 

miljösynpunkt, då till exempel genom att spara på vattnet eller inte skräpa ner. Saker som är 

självklara i turistens vardag i sitt hemland ska vara självklara även på semestern. Tyvärr 

medför det självförverkligande med resandet även ett ändrat beteendemönster och ändrade 

normer och värderingar. 

Önskan är, som redan nämnts, inte att människor ska sluta resa till Thailand. På många sätt 

finns paradiset där, men orättvisan ligger i att det är turisterna som till stor del har skapat 

paradiset, och inte thailändarna själva. I begynnelsen fanns klimatet, stränderna, havet och 

den gästvänliga kulturen i Thailand, men det räckte inte för turisterna. Samtidigt framstod 

turismen, vilket beskrevs i The Ethical Travel Guide (2009), som en väg ut ur fattigdomen 

och därför en industri som det var värt att utveckla. Paradiset tycks inte innefatta endast en vit 

sandstrand på en öde ö, dagens paradis måste även tillhandahålla trådlöst Internet, kaffe latte, 

Bamseklubb och kulörta drinkar. Turism bringar förändring till en plats hur den än bedrivs 

men det bör finnas en gräns för hur mycket ett land ska offra för att tillgodose behov som i 

många fall framstår som helt orimliga.    

Dagens resenärer verkar inte veta vad de vill. Å ena sidan vill turisten att resebyråerna ska 

kunna tillhandahålla färdiga resepaket där det i princip bara är att åka med, å andra sidan vill 

turisten uppleva något oväntat och spännande. Det okända är skrämmande men kittlande på 

samma gång. Resandet ses som en självklarhet men att bli kategoriserad som turist är det få 

som går med på.     
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6.2 Ytterligare reflektioner 

Alla problem som har tagits upp har sitt ursprung i ekonomiska förhållanden. Pengarnas makt 

genomsyrar och påverkar de flesta relationer i världen. Det är också pengarna som gör att 

vissa sociala grupper av människor eller nationer kan tillskriva sig själva makt som de sedan 

kan utnyttja gentemot andra sociala grupperingar. Genom att hävda att det är turisterna som 

ska ta det första steget i utvecklingen mot en rättvisare turismindustri i Thailand, tillskrivs 

västvärlden ytterligare makt. Deras öde ligger därmed i våra händer och de underkastar sig det 

inflytande som turisterna har över dem. För att kunna komma till rätta med problemen måste 

det finnas en vilja men också kunskap om hur de problem, som i denna uppsats berörts, på 

lämpligast sätt bör hanteras. Önskan om en lösning måste komma inifrån landet och alla, 

såväl som lokalbefolkning, myndigheter, researrangörer och turister, måste tillsammans arbeta 

mot samma mål.  

En del av problemet ligger, som vi ser det, i att thailändarnas normer, värderingar och 

acceptans har utvidgats i och med den explosiva ökningen av turister under en förhållandevis 

kort tidsperiod. Befolkningen väljer i många fall att acceptera de konsekvenser som 

massturismen medför på grund av önskan om att tjäna pengar är så drivande. För att tillhöra 

en social grupp måste man tillskriva sig samma normer och värderingar som hela gruppen i 

övrigt, annars riskeras uteslutning. Detta fenomen kan till viss del, enligt vår mening, 

återfinnas i Thailand. Lokalbefolkningen har inte lyckats att stå emot vissa av turisternas 

önskemål, de låter turister göra sådant som enligt lag är förbjudet. De måste våga säga nej till 

vissa typer av inkomster om det ska kunna bli en förändring men de bör också lägga vikt vid 

vilken moral och vilka värderingar som värdesätts. Idag råder det en likgiltighet inför 

problemen, för att komma tillrätta med detta måste följder av att bryta mot lagen 

implementeras.  

Dåliga förhållanden för de som arbetar inom turismindustrin togs upp i introduktionen till 

ämnesvalet som vanligt förekommande i Thailand. Det är dock omöjligt för den enskilde 

turisten att bedöma arbetsförhållanden för den lokalbefolkning de möter på sin semester. 

Researrangörer kan i dessa lägen ställa krav på de lokala samarbetsparterna att de som är 

anställda ska skyddas av anställningsavtal där deras trygghet säkras, lön fastställs och det 

värnas om deras hälsa. Eftersom viljan till förändring, som vi redan nämnt, måste komma 

inifrån landet har regeringen ett stort ansvar att se till att problemen får en lösning och att 

fastställda avtal följs.  

I västvärlden måste vi få information om att problemen som tagits upp i denna uppsats 

ständigt förekommer på turistorterna. Researrangörerna måste tillhandahålla resor som gör att 

konsumenterna har möjlighet att handla etiskt. Som Mali påpekade, vilket vi redan nämnt, 

behöver det inte vara svårt eller komplicerat att resa på ett mer medvetet sätt. Att behandla 

invånarna och kulturen med respekt, att handla lokalproducerat om möjligt, göra 

researrangörerna medvetna om problemen som förekommer skulle göra stor skillnad för 

länder som Thailand. Som redan tidigare nämnts förespråkar vi självfallet inte att människor 

ska sluta resa men det handlar bara om att göra det på ett mer medvetet sätt. Många resenärer 

är naiva och tror att pengarna de spenderar på sin resa gynnar värdlandet. Den största summan 

spenderas i köpet av paketet vilken som vi nämnt tidigare inte alltid når värdlandet. 

Resebolagen kan däremot med små medel se till att pengar stannar kvar i värdlandet genom 

att till exempel välja närproducerade varor och tjänster. Därmed gynnas även småföretagare 

och lokala entreprenörer och även miljön. Resebolagen tillhandahåller inte alltid information 

om att hotellet i fråga exempelvis har utländsk ägare, vilket gör att turisterna tror att deras resa 
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är en solidaritetshandling. Härmed blir information återigen av största vikt, turisten ska få 

möjligheten att välja om de vill handla etiskt eller inte.  

 

6.3 Avslutande diskussion och vidare forskning 

  

Världens turistindustri präglas idag av omfattande och komplexa problem som bör lösas för 

att vi i framtiden ska kunna fortsätta att resa och ta del av olika länder och dess kulturer.   

Som The Ethical Travel Guide (2009) beskriver är grundtanken med turismen i världen 

mycket god. Arbetstillfällen har skapats åt den fattiga befolkningen och turismen kunde ha 

blivit en väg ut ur fattigdomen för flertalet länder. Idag sker dock utvecklingen inte enbart i 

positiv riktning. I vår uppsats har vi belyst ett antal förödande konsekvenser som drabbat 

Thailand och dess befolkning. Vi anser att varje problem som följer i svallvågen efter 

massturismens utbredning är värt att studeras enskilt. Framtida forskning bör fokusera på 

varje problem i tur och ordning för att kunna komma fram till hur dessa ska tacklas. Till 

exempel hur arbetsvillkoren ska förbättras för dem som arbetar inom turismindustrins alla 

delar, hur miljöpåverkningen ska minskas, hur lokalbefolkningens intressen ska respekteras 

eller hur sexturismindustrin ska minska.  

 

Vidare berättar The Ethical Travel Guide (2009) att hållbar turism anses vara en dyr 

nischprodukt samt att ansvaret för utvecklingen ofta läggs över på andra organisationer än den 

egna. Denna missuppfattning bör redas upp, detta genom något så enkelt som 

informationsspridning. Människor måste informeras om att det inte behöver vara dyrare eller 

mer komplicerat att resa etiskt. Samtidigt som det klart ska framgå att individen har ett ansvar 

och en möjlighet att påverka. 

 

Det kommer inte vara en lätt uppgift för framtida forskare, problemen är av en komplex natur 

och lösningarna, om de ens går att finna, kräver samarbete och engagemang på flera nivåer 

och från flera olika håll. Det vi kunnat konstatera är att det mycket riktigt finns konsekvenser 

av massturismen i Thailand och att det i de flesta fall är maktrelationen mellan de utvecklande 

länderna och utvecklingsländerna som bidrar till dessa. Ekonomiska tillgångar styr relationer i 

världen vilket skapar händelsekedjor som är svåra att bryta. Här får vidare forskning ta vid 

och vår förhoppning är att framtiden kommer se ljusare ut för turismindustrins utveckling i 

Thailand. Vi står inför enorma problem som kommer fortsätt generera förödande 

konsekvenser i framtiden. Därför är det bråttom, tiden för att lösa problemen är nu och vi 

måste tro på att det är möjligt.   
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Bilaga 1 
 

Intervju frågor  

 

Allmän bakgrund hos respondent 

- Ursprung, ålder, yrke 

 

Tankar kring turismindustrin i Thailand 

- Konsekvenser av Turismen i Thailand  

- Turismens utvecklingstakt och tillvägagångssätt   

- Vad beror det på? 

 

Den egna positionen gentemot turisterna  

- känslor, attityd   

 

Hur ska det se ut i framtiden? 

- Regler, restriktioner, lagstiftning, myndigheters ansvar  
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Bilaga 2 
 

Figur 1:     

Karta över Koh Chang 

 

 

 

Figur 2: 

Karta över Thailand 
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