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Abstract 

In this essay I point out that the presence of  ”Otherness” plays a key role in the novel The 

Beach by Alex Garland, and that the text relates to a colonial literary tradition. I’ve mainly 

used the distinction of Otherness and cultural representation presented by the postcolonial 

theorist Edward W. Said to guide me. In my examination of the text the presence of 

Otherness, how it is described and the effects that it has on the story’s central group of 

characters, has been my focus point. I’ve investigated the occurrence of different elements in 

the text which creates the sense of Otherness and identified the two most prominent 

opposition groups in relation to the protagonist of the story. On the story’s setting level aside, 

a colonial and imperialist theme can also be found on an intertextual level by made references 

to American war movies like Apocalypse Now, a specifically good example as the script of 

that movie is based upon the colonial themed novel Heart of Darkness by Joseph Conrad. I 

will summarize how the opposition between the Self and the Other throughout The Beach 

effects the plot’s outcome, and present my conclusion: that the author Alex Garland 

intentionally places his novel in a tradition of colonial storytelling to give a critical comment 

on the modern world’s similarities with its colonial past, especially when it comes to 

contemporary tourism. In my opinion the novel is also questioning the human’s civilized state 

and social evolvement. 

Key Words: The Beach, the Other, den Andre, kolonialism, imperialism, turism. 
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Inledning 

När jag första gången läste boken The Beach (1996) av Alex Garland hade jag redan sett 

filmatiseringen – utan att bli vidare imponerad. Handlingens grunddrag hade ändå varit 

tilltalande, tyckte jag: ett gäng backpackers hade upprättat ett kollektiv på en okänd och 

svårtillgänglig östrand i Thailand där de i stort sätt levde i en paradistillvaro bortom den 

turism och konsumtion de avskydde. Gruppens moral, ideal och gemenskap började dock 

sakta men säkert sättas på prov under handlingens gång för att slutligen också sättas helt ur 

spel när deras hemliga tillhåll riskerade att avslöjas. 

Just det jag hade gillat med filmen framställdes bra mycket bättre i boken skulle det visa 

sig, däribland handlingens psykologiska dimension. Huvudpersonen Richard berättar i första 

person om sina upplevelser på ön och den inblicken i hans allt labilare psyke (ett förlopp som 

blir rätt så förenklat i filmen) stärker känslan av en nalkande och oundviklig katastrof. Som 

den främsta indikatorn på Richards minskande kontroll över sig själv och den allt hotfullare 

situationen på ön fungerar närvaron av Daffy Duck: backpackern som i berättelsens början 

förser Richard med kartan till den hemliga stranden och kollektivet som uppehåller sig där. 

Daffy, som efter överlämnandet tagit livet av sig, återvänder i form av vanföreställningar, 

vanföreställningar som mer och mer präglas av Richards förkärlek till krigsfilmer som 

Apocalypse Now (1979). Mot slutet av berättelsen kräver Richard att få veta vad hans 

hjärnspöke är ute efter. “The horror” svarar Daffy, men Richard förstår inte vad han menar. 

”The horror” upprepar Daffy då. En liten klocka ringde när jag såg den upprepade repliken 

(The horror, the horror!). Först när jag kände igen kapten Kurtz sista ord i Joseph Conrads 

Heart of Darkness (1899) insåg jag också att den koloniala kopplingen egentligen hade 

funnits där hela tiden i form av referenserna till kolonialt tematiserade krigsfilmer. 

Apocalypse Now är ett exempel, en film som ju till och med är baserad på just Conrads verk 

Heart of Darkness. 

Både i The Beach och Heart of Darkness konfronteras en resande huvudperson med 

mänsklighetens mörker och civilisationens begränsningar. Kolonialstyret ligger till grund för 

den senare av berättelserna, vilket fick mig att börja fundera över om det fanns fler likheter 

mellan handlingen i The Beach och kolonialtidens förhållanden. Vad jag har valt att 

undersöka i den här uppsatsen är hur utomstående grupper i The Beach porträtteras i 

förhållande till huvudpersonens egen. Kan man säga att porträtteringen av dessa följer ett 

kolonialt mönster, i så fall på vilket sätt, och med vilket syfte? 
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Syfte, teori och metod 

Jag har valt att granska The Beach ur ett postkolonialt perspektiv för att blottlägga vad jag 

uppfattar som en tematiskt kolonial struktur i verket. 

Forskningen kring postkolonial litteratur är förstås omfattande men i dessa sammanhang 

nämns sällan The Beach mer än i förbigående. Då det ändå sker omtalas ofta verket i 

anknytning till William Goldings (1911–1993) Lord of Flies och Joseph Conrads (1857–

1924) Heart of Darkness, och då som en modern sammanslagning av de två. Just mitt val av 

ämne tycks efter mycket sökande ytterst sällan vara den centrala fokuspunkten för den 

forskning som utgår specifikt från The Beach. Handlingen studeras ofta i förhållande till 

ämnen som globalisering, turism och konsumtion men jag har tagit hänsyn även till dessa 

texter då de bitvis innehållit resonemang relevanta för mitt eget arbete. Två av dessa texter är 

skrivna av Alex Tickell och John Hatcher. De har skrivit artiklarna ”Footprints on the Beach: 

Traces of colonial adventure in narratives of independent tourism” (2001) respektive ”Lonely 

Planet, Crowded World: Alex Garlands The Beach” (1999). 

I mitt arbete har jag genomgående använt mig av Edward W. Saids postkoloniala teorier 

rörande begreppet ”Otherness” (Annanskap). Begreppet var centralt i hans verk Orientalism 

(1978) och kan enkelt sammanfattas som en kulturell process där en makthavande grupp 

tillskriver utomstående grupper andra egenskaper än den egnas. Otherness representeras av 

”the Other” (den Andre), medan den självupplevda kulturidentiteten utgör The Self (Jaget). I 

Saids Orientalism kretsade diskussionen kring Västvärldens förhållande till Mellanöstern, 

men tanken är något han utvecklar i ett större postkolonialt och kulturellt perspektiv i Culture 

and Imperialism (1993), vilket är en källa jag har förhållit mig mycket till. 

I kapitel ett kommer jag att med en kortare redogörelse presentera begreppet ”den 

Andre”. I kapitel två undersöker jag därefter olika faktorer vilka skapar en upplevelse av 

Annanskap, varpå jag utifrån dem identifierar de två mest framträdande motsatsgrupperna i 

The Beach och vad de representerar i protagonisten Richards ögon i kapitel tre. I kapitel fyra, 

”Vi-mot-Dem-tematiken”, visar jag på konsekvenserna som kommer av en sådan uppdelning. 

Kapitel fem har jag vigt åt att lyfta fram de likheter jag funnit hos The Beach i förhållande till 

ett kolonialt litteraturarv. Från den sammanställda informationen rörande den tematiserade 

oppositionen mellan Jaget och den Andre kommer jag i slutdiskussionen försöka summera 

effekterna som detta tema har på intrigen, och vad syftet med denna tematisering kan tänkas 

vara. 
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Begreppet ”den Andre” 

”Otherness is a fundamental category of human thought” skrev Simone De Beauvoir i sin 

introduktion till The Second Sex som gavs ut 1949.
1
 Motsatsparet Jaget/den Andre (i olika 

variationer) har inom de teorietiska fältens vida och ibland överlappande områden haft flera 

innebörder. Den franska filosofen Simone de Beauvoir (1908–1986) använde dem exempelvis 

i en feministisk diskurs, men då som en vidarearbetning av Friedrich Hegels (1770–1831) 

tankar om hur ett subjekt formas genom medvetenheten om ett objekt. Beauvoir använde 

begreppen Jaget (istället för subjektet) och den Andre (istället för objektet) för att skildra vad 

hon uppfattade som ett alltomspännande motsättningsförhållande mellan det manliga och det 

kvinnliga.
2
 Emmanuel Levinas (1906–1995) använde inte samma distinktion. Han la vikt vid 

förhållandet mellan det ”bekanta” Jaget och den ”främmande” Andre och framför allt mötet 

mellan dessa två instanser: Jagets behov av självidentifiering kan leda till att det i mötet med 

den Andre endast uppmärksammar det hos denne som är relaterbart till tidigare erfarenhet, en 

erfarenhet som utgår från Jaget självt och som därmed är begränsad. Det korrekta alternativet 

skulle vara att erkänna den Andre som avvikande i sin egen rätt – något som medför 

skyldigheter och samtidigt är utgångspunkten för etisk medvetenhet.
3
 

Efter att Edward W. Said (1935–2003) gav ut sitt verk Orientalism (1978) fick den 

postkoloniala teoribildningen, som har sin grogrund i 1970-talet, ett uppsving. I denna bok 

redogjorde författaren för det han uppfattade som Västvärldens sätt att genom historien 

konstruera sin egen identitet genom att med självutnämnd rätt till tolkningsföreträde tillskriva 

andra folkslag och kulturer vissa egenskaper som allt som oftast fjärmade dem från 

Västvärldens egen (önskade) självbild.
4
 I det här fallet är Väst Jaget och Orienten den Andre. 

Vad än Jaget och den Andre har fått uppbära för innebörd i olika teorier rör sig 

identitetskapandet återkommande om två skilda distinktioner som understöder varandra i en 

dialektisk relation, en relation som kretsar kring identitet och formulerande av identitet.
5
 Just 

konstruerande av identitet är ett fenomen som uppmärksammas mycket inom postkoloniala 

kulturstudier och av författaren Edward Said. 

 

                                                
1 Simone de Beauvoir, introduktion till The Second Sex, New York: Modern Library, 1968, s. xvii. 
2 Emilia Wendykowska, Simone de Beauvoir and her legacy, München: GRIN Verlag, 2012, s. 3. 
3 Adriaan Theodoor Peperzak, To the Other: An Introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas, West 

Lafayette: Purdue University Press, 1993, s. 19, 22. 
4 Edward W. Said. Orientalism, New York: Pantheon, 1978, s. 5 ff. 
5 Richard Jenkins, Social Identity, London: Routledge, 2013, s. 5. 

http://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emilia+Wendykowska%22
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Det främmandegörande hos den Andre 

Som Said tar upp i Culture and Imperialism handlar den Andre som konstruktion inte bara om 

Västvärldens klargörande av den egna identiteten, när Väst väl har konstaterat sin egen 

överlägsenhet har denna föreställning rättfärdigat förtryck och exploatering av de folkgrupper 

som klassats som underlägsna.
6
 Den Andre har fungerat som ett politiskt verktyg för att 

legitimera det egna beteendet. Vissa postkoloniala studier pekar exempelvis på att den 

stereotypiska kannibalfiguren skapades för att stödja: “the cultural cannibalism of 

colonialism, through the projection of western imperialist appetites onto the cultures they then 

subsumed.”
7
 År 1800 styrde Väst officiellt över 55% av jordytan och även om bara 35% stod 

under nationernas kontroll hade den siffran ökat till 67% år 1878.
8
 

I Saids verk diskuteras även hur bilden av den Andre har gestaltats genom den samtida 

kulturen under kolonialtiden. Saids åsikt är att den europeiska kulturen ofta (om inte alltid) 

beskrev sig själv på ett sätt som godkände de egna koloniala intressena och höll dem för goda. 

Han menar vidare att även om litteraturen inte bör hållas som ansvarig för kolonialväldet så 

befäste den ändå strukturen genom sitt passiva erkännande och brist på motstånd.
9
 Den 

västerländska kunskapen om andra kulturer som har förvärvats genom århundraden finns det 

därför goda skäl att ifrågasätta. Saids åsikt var att ”imperiets vetenskap har mer med imperiets 

egen verklighet att göra än med det som den påstår sig berätta om”.
10

 Den postkoloniala 

forskningen ledde till en ökad kritisk inställning till äldre texter, skönlitterära som 

vetenskapliga, och de ”sanningar” de gav uttryck för, men utan samma tidsmässiga perspektiv 

är det nog svårare att analysera dagens föreställningsbilder, de nyuppkomna som nedärvda. 

Den Andre lever fortfarande kvar i Västvärldens bild av omvärlden, understödd som den är av 

vår fortsatta tendens av att identifiera oss själva i förhållande till andra. Vi åskådliggör våra 

olika grupptillhörigheter på olika vis, bland annat genom hur vi klär oss, vårt utseende och 

beteende, liksom sättet vi talar.
11

 Jag har nu tänkt fokusera på dessa tre punkter: språket, 

utseendet och beteendet, och förklara deras betydelse för skapandet av den Andres identitet i 

The Beach. 

                                                
6 Edward Said, Kultur och Imperialism, övers. Hans O. Sjöström, Stockholm: Ordfront, 1995, s. 9. 
7 Maggie Kilgour, förord till Eating Their Words: Cannibalism and the Boundaries of Cultural Identity, New 
York: SUNY Press, 2001, s. vii. 
8 Said 1995, s. 40. 
9 Ibid., s. 133 f. 
10 Per Jagebäck, förord till Kultur och Imperialism, övers. Hans O. Sjöström, Stockholm: Ordfront, 1995, s. iv. 
11 Carmen LIamas, Dominic Watt, introduktion till Languages and Identities, Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2010, s. 1. 
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Språket 

Ingrid Piller slår i Intercultural Communication fast att all mänsklig kommunikation “whether 

we consider it as intercultural or not, takes place in and through language”.
12

 Kommunikation 

är avgörande för att vi som människor ska förstå en annan persons intentioner, känslor och 

tankar till fullo. Oförmågan att språkligt förstå den Andre kan därför upprätthålla en fortsatt 

känsla av distans. Piller fortsätter lite senare: ”With language being the main criterion that 

distinguishes humans from the rest of the animal world, the seeming speechlessness of the 

linguistic other has at times invited extreme cruelty”. Författarens exempel från verkligheten 

tyder på att oförmåga att uttrycka sig sammankopplas med bristande kunskap, även när den 

talande inte använder sitt eget modersmål och åhöraren är medveten om detta.
13

 Företeelsen 

kan ses som en effekt av etnocentrism, att avvikande kulturyttringar bedöms utifrån 

uppfattningen att den egna kulturen står för en önskvärd norm. Att dessutom påtvinga den 

egna kulturen genom sin maktposition kallas kulturimperialism, och under kolonialtiden var 

språket en laddad fråga som kolonialmakterna förhöll sig olika till vid olika tidpunkter.  I 

vissa fall förtrycktes lokala språk till förmån för det egna, ibland tilläts bara en utvald och 

användbar elit skolas i det.
 
Att inte behärska maktens språk var trots allt i sig ett tecken på 

underlägsenhet och ett maktmedel att nyttja för de koloniserande länderna.
14

 

Språkförbistring möjliggör också en fortsatt projicering av främmandegörande 

föreställningar på den Andre eftersom dennes tystnad ger utrymme för antaganden. Och som 

tidigare nämnt, den uppfattade stumheten hos den Andre tycks allt oftare leda till ”grymhet, 

dålig behandling och hat än solidaritet, medkänsla och vänlighet”.
15

 Det som genom tystnad 

förblir dolt hos den Andre kan också upplevas som något hotfullt. Genom språket framställer 

vi trots allt oss själva, vilken typ av person vi är och kan på flera subtila sätt förmedla vår 

egen tillförlitlighet som bundsförvant eller vän.
16

 

 

 

                                                
12 Ingrid Piller, Intercultural Communication: A Critical Introduction, Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2011, s. 144. 
13 Ibid., s. 146 ff. 
14 Naz Rassool, Global Issues in Language, Education and Development: Perspectives from Postcolonial 

Countries, Bristol: Multilingual Matters, 2007, s. 39, 43. 
15 Piller 2011, s. 151. 
16 Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the Evolution of Language, Cambridge: Harvard University Press, 

1998, s. 78. 
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Utseendet 

Vissa aspekter av vårt utseende kan vi styra över, men medfödda drag som hintar om vårt 

ursprung (vilket vidare kan leda till felaktiga antaganden om vår grupptillhörighet) är desto 

mer ofrånkomliga. I och med att européer började utforska världen allt mer vid det sena 1400-

talet och framåt uppstod vid kontakten med främmande folkslag ett upplevt behov av 

kategorisering. Termer som ras, etnicitet och kultur uppkom och började brukas allt flitigare. 

Ett rastaxonomiskt system upprättades där människor bedömdes utifrån sitt utseende. 

Historiskt har det funnits en stark uppfattning om samband mellan fysiska attribut, god hälsa, 

personlighetsdrag och värderingar, inte minst till följd av rasbiologins utveckling under 1800- 

och 1900-talet. Även om ljus hy tycks åtrås i olika kulturer världen över förblir vithet också 

en symbol som står för kulturella och sociala distinktioner mellan och inom etniska grupper.
17

 

Andra hudfärger kom i den västerländska diskursen att stå för negativa egenskaper. 1792 

publicerades en artikel skriven av den tyske filosofen Christoph Meiners (1747–1810) med 

titeln On the Colors and Shades of Different Peoples. Enligt honom var ljus hy inte bara 

estetiskt och moraliskt överlägset, de “vita” vidareutvecklades dessutom evolutionärt medan 

“gula”, “svarta” och “röda” folkslag halkade allt längre efter.
18

 Även om mycket har hunnit 

förändras idémässigt sedan dess förekommer givetvis fortfarande föreställningar om 

egenskaper kopplade till hudfärg och genetiska egenskaper i dagens västerländska samhälle. 

Till utseendet räknas också klädnad, vilken har en stark koppling till kultur och social 

interaktion, ”kläderna gör mannen” som det heter. I Clothing Culture, 1350-1650 står att läsa: 

”the facility of clothing [is] to cover up and to uncover, to stand prominently in the way of 

others’ ability to see the body, which makes it a vehicle for the representation of the self 

within society”. Men i Västvärldens möte med den Andre har också avsaknaden av kläder 

varit en fråga för debatt, detta eftersom kopplingen kläder har till kroppen också ger dem 

betydelse på ett socialt och moraliskt plan.
19

 Andra folkslags nakenhet kom att symbolisera 

deras avsaknad av allt det som européerna ansåg som avgörande inslag för, som Ter Ellingson 

slår fast, ”not only civilization but even of human society”.
20

  

 

                                                
17 Habib Naqvi, Krysia Saul, Oxford Handbook of the Psychology of Appearance, Oxford: Oxford University 

Press, 2012, s. 203 ff. 
18 Susanne Zantop, Colonial Fantasies: Conquest, Family, and Nation in Precolonial Germany, 1770-1870, 

Durham: Duke University Press, 1997, s. 83, 88. 
19 Catherine Richardson, introduktion till Clothing Culture, 1350–1650, Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 

2004, s. 8. 
20 Ter Ellingson, The Myth of the Noble Savage, Berkeley: University of California Press, 2001, s. 25. 
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Beteendet 

Beteende är en tredje grund för främmandegörande. Under renässansen som varade från ca 

1300-talet fram till 1600-talet betraktades ”vilden” som en okunnig men omvändbar hedning, 

bedömd som denne blev ur ett religiöst perspektiv. Vilden kom också att bli, framhållen av 

tänkare som Rousseau (1712–1778), en symbol för det av samhället okorrumperade 

naturbarnet: den noble vilden. Mot slutet av upplysningstiden som sammanföll med 1700-

talets slut skedde dock en förändring. Vilden som varit ett objekt för primitivistisk och exotisk 

mytbildning tilldelades en mer negativt uttalad roll – standardvilden var en hotfull kannibal 

utan förmåga till moralisk bättring. Denna bild framträdde i takt med kolonialmakternas 

avancemang i världen, en tidsperiod då naturvetenskapen hade ett stort inflytande på 

opinionen och klassade ”naturfolk” som evolutionärt underutvecklade.
21

 Naturvetenskapen 

rangordnade som tidigare nämnt olika folkslag i ett rastaxonomiskt system, där den vita rasen 

ansågs vara den mest avancerade. Att andra folkslag inte levde upp till den vita och 

eftersträvansvärda normen förklarades med att de befann sig på tidigare stadier av den 

enspåriga evolutionsprocessens skala.
22

  

Moralen var något som tillskrevs stor betydelse för det civiliserade tillståndet, Charles 

Darwin (1809–1882) framhöll till exempel i The Descent of Man (1871) att moralisk 

medvetenhet var det som skilde djur och människa åt.
23

 Andra folkslags underutveckling 

ansågs även innefatta detta, deras oförmåga att skilja rätt från fel. Kannibalism är ett 

typexempel på en idé om immoraliskt bundet handlande som vissa menat, däribland William 

Arens, projicerades i en oproportionerlig omfattning på olika folkslag.
24

 Frågan har också 

väckts av antropologen Gananath Obeyesekere om en del rapporterade fall i själva verket varit 

ett resultat av Västvärldens fixering vid ämnet, som vid mötet mellan James Cooks 

expeditioner och maorier då britterna själva erbjöd de senare tillagat människokött.
25

 På 

samma sätt hävdar vissa forskare att dagens turister ibland påverkar sina resmål. De 

efterfrågar en autenticitet utifrån en kulturell uppfattning om landet varpå lokalborna svarar 

på denna efterfrågan med vad Dean MacCannell kallar ”staged authenticity”, en form av 

kulturell självrepresentation som innebär att värdfolk skapar en illusion av autenticitet menad 

för turistens blick.
26

 

                                                
21 Shirley Lindenbaum, “Thinking about Cannibalism”, i Annual Review of Anthropology 2004: vol. 33, s. 488. 
22 Ibid., s. 487. 
23 Charles Darwin, The Descent of Man [1871], Princeton: Princeton University Press, 1981, s. 70. 
24 Lindenbaum 2004, s. 475. 
25 Ibid., s. 483. 
26 Peter Robinson, Operations Management in the Travel Industry, Wallingford: CABI Publishing, 2009, s. 275. 
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Den Andres representationer i The Beach  

Det finns ändå ett behov av den Andres närvaro också i dagens moderna samhälle, menar 

Henri Tajfel. Samtidigt som folk kommunicerar och interagerar med varandra mer än 

någonsin tidigare ökar ett behov av att vidhålla uppfattningen om skillnader och därmed 

behålla sina specifika drag och sin identitet.
27

 Globaliseringen leder till att landsgränser börjar 

förlora sin betydelse, folk kan nu röra sig över dem friare än tidigare. Turism är en ständigt 

pågående form av denna människoförflyttning och en intressant företeelse i diskussionen 

kring den (moderne) Andre. Resebyråers affärsidé går ändå till stor del ut på att locka kunder 

med löften om det exotiska och främmande, ett löfte som ofta inbegriper en bild av andra 

folkslag och deras sedvänjor. Samtidigt innebär ökade turistströmmar en påverkan på den 

”autentiska” upplevelse som eftertraktas.
28

 Och backpackern (som har en så central roll i The 

Beach) bidrar till detta. Genom att verka som en agent för globaliseringens homogeniserande 

effekter och kulturell kolonisation är backpackern ett eko av den kolonisatör denne önskar ta 

avstånd ifrån.
29

 Med det perspektivet, att turismen skulle kunna ses som en modern form av 

koloniseringsprocess och backpackern som dess agent, är det för min uppsats intressant att 

handlingen i The Beach är förlagd till ett så pass väletablerat turistmål som Thailand.  

Edward W. Said gör i Kultur och Imperialism iakttagelsen att i fransmäns och 

engelsmäns ”berättelser, historiska skildringar och upptäcktsfärder [under 1860-talet] 

framställdes det egna medvetandet som den huvudsakliga auktoriteten, en aktiv energipunkt 

som inte enbart gav mening åt kolonisationen utan också åt den exotiska geografin och de 

exotiska folken”.
30

 Det samma kan sägas om berättarstilen The Beach. Den är skriven i första 

person och alla intryck är filtrerade och från minnet formulerade av en och samma person, 

Richard. Han har lämnat moderslandet England bakom sig för att resa ut i världen i jakt på 

upplevelser. Men lika lite som pionjärerna under kolonialtiden kunde frånsäga sig sitt 

ursprung kan Richard göra det. Formad av sin kultur sätts alla erfarenheter han senare skaffar 

sig i relation till detta, i jakten på det orörda söker han det annorlunda: hans blick är 

ofrånkomligen Västvärldens blick och den Andre gestaltats ur detta begränsande perspektiv. 

I Richards berättelse framträder två tydliga gruppidentiteter till vilka han själv hör: den 

västerländska och strandkollektivets. Utifrån dessa ska jag härefter försöka visa på hur de 

                                                
27 Henri Tajfel, Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981, s. 223. 
28 James Annesley, Fictions of Globalization, London: Continuum, 2006, s. 105 f. 
29 Bianca Leggett, “Baggage Claims: The figure of the English backpacker in the contemporary travel novel”, i 

Journal of Postcolonial Cultures and Societies 2011: vol. 2, s. 59. 
30 Said 1995, s. 22. 
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laddas genom motsättningarna ”thailändare” och ”turister” och hur dessa grupper intar rollen 

som den Andre genom sättet de gestaltas, främst språkligt, utseendemässigt och 

beteendemässigt. 

 

Thailändarna 

Said skriver också i Kultur och imperialism att de koloniala romanernas skildringar av 

”infödingar” är klart ideologiska och selektiva. Detta sätt att skildra: ”tystar effektivt den 

Andre, det återupprättar olikheten som identitet, det behärskar och framställer områden som 

utformats av ockupationsmakter och inte av overksamma invånare.”
31

 Samma mönster kan 

urskiljas i The Beach och hur huvudpersonen väljer att skildra sina upplevelser av människor 

och platser. I handlingens början anländer Richard till Bangkok och Khao San Road och möts 

där av vad han beskriver som en tryckkammare: "Khao San Road was backpacker land. 

Almost all the buildings had been converted into guest-houses, there were long-distance-

telephone booths with air-con, the cafés showed brand new Hollywood films on video, and 

you couldn’t walk ten feet without passing a bootleg-tape stall. The main function of the street 

was as a decompression chamber for those about to leave or enter Thailand, a halfway house 

between East and West."
32

 Redan här blottas protagonistens uppfattning om Väst och Öst som 

två kulturdimensioner och att gränserna har upphört att gälla på Khao San Road, till förmån 

för turismen och kommersen. Själv bekänner Richard sig varken till turist- eller 

backpackerlägret, de tillhör samma massa av konsumenter i hans värld, själv är han en 

traveller (ungefär som svenskans ”resenär”). Berättarrösten kommenterar den påträngande 

närvaron av västerländska backpackers, men de thailändare som förekommer på platsen 

skildras inte heller med någon större respekt. Porträtten av de senare är lika ytliga som 

flyktiga. John Hatcher som skrivit en artikel om reseskildringar i litteraturen gör en liknande 

iakttagelse apropå The Beach: “Apart from the drug gang on the island, the few Thais who 

appear are walk on extras in their own country, sleazy or comic appendages to the backpacker 

world […].”
33

 

Något som framkallar denna komiska effekt som Hatcher nämner är enligt min mening 

dialogerna i texten, och hur de framställs. Alla samtal Richard för med thailändarna i 

anslutning till Khao San Road återges med felaktiga meningsuppbyggnader och 

                                                
31 Said 1995, s. 235. 
32 Alex Garland, The Beach, Harmondsworth: Penguin Books, 1997, s. 5. 
33 John Hatcher, “Lonely Planet, Crowded World: Alex Garland's The Beach”, i Studies in Travel Writing1999: 

vol. 3, nr. 1, s. 143. 
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artikulationsbrister. Servitören som tar Richards frukostbeställning morgonen efter hans 

ankomst kan tas som exempel när han försäkrar sig: “You wan’ order one banan’ pancake?”
34

 

Thailändarens oförmåga att artikulera sig på engelska poängteras inte här mer än att det 

nedtecknas. Jag har dock redan tagit upp hur språket, och förmågan att behärska det, i en 

social situation har en maktfunktion. Thailändarna som Richard samtalar med framstår som 

komiska eftersom de inte behärskar (imperial-)maktens språk, vilket på den ”västifierade” 

platsen Khao San Road är engelskan. Jag nämnde också i förbigående hur bristande förmåga 

att uttrycka sig också sammankopplas med intellektuella brister och detta blir än mer påtagligt 

i nästa sekvens av berättelsen. Efter sin frukost vänder Richard tillbaka till sitt rum och stöter 

på vägen på en äldre thailändsk dam som städar i hans korridor. Förgäves försöker han 

förklara, först med ord, sedan med kroppsspråk, att det inte är en bra idé att svabba en 

elektrisk glödlampa med en blöt skurmopp. 

‘Excuse me […] That light is dangerous with the water.’ 

‘Yes,’ she replied. Her teeth were either black and rotten or yellow as mustard: it 

looked like she had a mouth full of wasps. ‘Hot-hot.’ She deliberately brushed the 

light-bulb with the edge of her mop. Water boiled angrily on the bulb, and a curl of 

steam rose up to the ceiling.
35

 

Richard ger till slut upp sina försök att förklara en för honom högst grundläggande kunskap, 

då det inte tycks ha någon effekt eller spela någon roll. Väl vid sin dörr hittar han den karta 

som senare kommer leda honom till den hemliga stranden. Han förstår att det är hans påtända 

rumsgranne, med vilken han haft en kortare konversation kvällen innan, som gett den till 

honom. Det visar sig att denne därefter hade skurit upp sina handleder och förblött till döds på 

sitt rum. 

Tillsammans med gästhusets andra inneboende kallas han till förhör på den lokala 

polisstationen. Även den här gången får Richard tala med en thailändare, en polisman, och 

inte heller den här gången är det en person med ”koll på läget” som skildras: ”The policeman 

was perspiring, but not with the heat. The air-con in the room made it feel like a fridge. It was 

more to do with the exertion of speaking English. When he came to a difficult word or a 

complicated sentence his brow would crease into a hundred lines. Then little beads of sweat 

would pop up like opals on his brown skin.”
36

 Den här gången kommenteras thailändarens 

bristande språkförmåga i texten, tillsammans med en iakttagelse av hans bruna (det vill säga 

                                                
34 Garland 1997, s. 12. 
35 Ibid., s. 13. 
36 Ibid., s. 16. 
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icke-vita) hudfärg som på ett sätt understryker hans Annanskap. Den bristande språkförmågan 

kombineras även här med bristande kunskap: det är först när Richard förklarar att ”(Mister) 

Daffy Duck” är en tecknad seriefigur som det går upp för polismannen att det namn som 

Richards avlidna rumsgranne skrivit in sig på gästhuset med är ett falskt namn. Detta 

tillsammans med upprepade frågor, felaktiga antaganden och de språkliga snedsprången gör 

att inte ens denne lagens tjänsteman framstår som en större förmåga.  

Både situationen med den gamla städerskan och polischefen får dem att framstå som 

mindre vetande. Den västerländska kulturen är en del av deras vardag, men det är en vardag 

de inte behärskar. Det blir Richard som framstår som den som har det intellektuella övertaget 

i båda situationerna eftersom det endast är han, i egenskap av infödd västerlänning, som har 

full tillgång till den ursprungligt västerländska kunskapen. Richard undanhåller informationen 

om kartan, och förklarar efteråt varför: ”Because I didn’t want to get involved in some foreign 

police investigation and I didn’t want my holiday fucked up.”
37

 Denna nonchalanta inställning 

till Thailands rättsväsende, och dess representant, kan ses som ett bevis på Richards egen 

självupplevda överhet. Alex Tickell har i en artikel där han behandlar The Beach i förhållande 

till kolonial litteratur reflekterat över Richards inställning till den inhemska befolkningen och 

kommit fram till att: “the character of Richard in Garland’s text is more committed in his 

avoidance of any meaningful interaction with the indigenous Thai population. […] Indeed, in 

prioritizing the authority of the European in (the) place of the Other […] Garland inherit the 

literary-cultural strategies of colonial travel-writers and commentators.”
38

 

När Richard lämnat polisstationen blir han vän med ett franskt par, Étienne och 

Francoise, som han berättar om kartan för. Vid hans första samtal med Étienne slås det fast att 

språket inte kommer stå i vägen för deras relation. Richard frågar om Étienne talar engelska 

och förklarar på korrekt franska att han inte är så bra på att tala just franska. Etienne skrattar 

till svar och bekräftar att han kan engelska och han gör det ”in a gently accented voice”.
39

 I 

kontrast med thailändarna framstår Ètienne och hans flickvän som jämlikar till Richard på ett 

helt annat sätt. Det kan också framhållas som en komisk omständighet att representanter för 

kolonialtidens två främsta imperialmakter, England och Frankrike, nu har gått samman för att 

finna ett oexploaterat landområde där de inte har någon som helst laglig rätt att vistas, då ön 

som är målet för deras resa ligger i ett skyddat nationalpark. Återigen nonchaleras värdlandets 

lagstiftning när den ställs mot västerlänningarnas egna intressen. 

                                                
37 Garland 1997, s. 17. 
38 Alex Tickell, “Footprints on The Beach : Traces of colonial adventure in narratives of independent tourism”, i 

Postcolonial Studies 2001: vol. 4, nr. 1, s. 45. 
39 Garland 1997, s. 18. 
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Innan avfärden tar Richard en promenad som för honom bort från turiststråket Khao San 

Road: ”I suddenly found myself surrounded by Thais. I’d half forgotten which country I was 

in, stuck in backpacker land, and it took me a few minutes to adjust to the change.” Richard 

iakttar några barn som leker i en kanal när ett av dem lägger märke till honom: ”I suppose a 

pale face would once have held some intrest for him, but not now. He held my gaze for a few 

secounds, either insolent or bored, than leapt into the black water. […] When the kid surfaced 

he looked at me again, treading water. The motion of his arms cleared a circle in the floating 

litter.”
40

 Här ställs Richard inför den Andres blick, han ser sig själv genom dennes ögon och 

konstaterar sin egen vithet, sitt bleka ansikte. Man får inte veta vad som försiggår i Richards 

tankevärld, men vad han ser är en miljö som är förstörd av turismens och västerlandets 

närvaro och sin egen spegelbild finner han (tidigare i samma scen) bland de förorenande 

oljevirvlarna i vattnet. Om han reflekterar över sin egen skuld i situationen framgår inte men 

upplevelsen är i vilket fall inte tillräcklig för att få honom på andra tankar angående den 

hemliga stranden i nationalparken. Händelsen innebär dock en vändning i porträtterandet av 

thailändare, de går från att verka som ett komiskt och ignorerbart inslag till något med en 

allvarligare och mörkare innebörd, en rent av hotfull sådan. 

Tillsammans med det franska paret tar han sig till Ko Samui. Där kommer trion överens 

med en lokalbo som i utbyte mot betalning kan ta dem till nationalparken, till en ö där det är 

tillåtet att vistas tillfälligt. När det står klart för mannen att de tre västerlänningarna vill stanna 

på ön längre än vad lagen påbjuder går det att lösa i utbyte mot mer pengar.
41

 Ingenting i den 

globaliserade och kapitalistiska värld (vars inflytande mannens Reebokskor är en hint om) är 

utom räckhåll för den som har medel att betala och det tycks alltid finnas någon med mer eller 

(oftast) mindre moraliska tjänster att erbjuda i det Thailand som Garland målar upp genom sin 

berättare. 

Trion tar sig i alla fall till ön, och därifrån simmar de över till den som ligger intill, den 

som enligt Richards karta ska vara platsen för den hemliga stranden. Innan de når dit snubblar 

de dock över en cannabisplantering och undviker med nöd och näppe de beväpnade 

thailändarna som vaktar den. De når till slut fram till den grupp av 30-talet västerlänningar 

som slagit sig ner på öns motsatta sida och blir av dem upplysta om att en överenskommelse 

gäller, båda grupperna lever på ön, men håller sig på var sin kant. Det gemensamma intresset i 

att bevara det som pågår på ön hemligt är grunden för denna överenskommelse. 

                                                
40 Garland 1997, s. 29 f. 
41 Ibid., s. 52. 
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De knarkodlande thailändarna har en lockande dragning för Richard, vars glorifierade syn på 

våld har sitt ursprung i hans böjelse för amerikanska krigsfilmer. I Richards personliga fantasi 

omvandlas ön till krigets Vietnam och knarkodlarna (som han i smyg närmar sig för att 

studera) till den nordvietnamesiska fienden. Krigssituationen som medför en opposition 

mellan två grupper speglar det tematiska förhållandet mellan Jaget och den Andre och det 

som lockar Richard är mötet mellan dessa instanser. När han betraktar en av sina utnämnda 

motståndare fäster han uppmärksamheten vid det hos denne som är främmande, exotiskt och 

hotfullt: ”The first thing I registered were his markings: a black-blue dragon tattoo crawling 

up a denslely muscled back, with a claw on one shoulder-blade and flames on the other. […] 

The man was facing away from me in at a three-quarter angle, with one arm resting on his 

rifle and the other on his hip. Across his tattoo, running from his neck to the left side of his 

ribcage, was a deep, pale scar. […] He held his AK as casually as a snake-charmer holding a 

cobra. He was perfect.”
42

 Vapnen är attribut som utlovar våld, den nakna huden ett tecken på 

det ociviliserade tillståndet, draktatueringen inrättar honom i en kultur av asiatisk symbolism 

och mystik, ärren är en vittnesbörd om mannens stridsvana. Avslutningsvis liknas den här 

mannen också med en alternativ bild av den kulturelle Andre: ormtjusaren som håller i en 

kobra. Richards fixering vid sina utsedda fiender och sin egen fantasivärld tilltar under hans 

tid på ön och han sammanfattar situationen på följande vis: “We had binoculars, jungle, a 

quarry, a threat, the hidden presence of AK-47s and slanted eyes. The only missing element 

was a Doors soundtrack. Too familiar to be strange, and too exiting to dread. Before long, 

impossible not to enjoy.”
43

 Det exotiska hotets närvaro är för Richard en källa till 

eftersträvansvärd spänning. 

Upplösningen av The Beachs handling innebär en faktisk konfrontation mellan 

knarkodlarna och strandgruppen. Ledaren för thailändarna talar då engelska, med mer 

säkerhet än de flesta som har fått komma till tals tidigare. Den ende thailändare som kan 

konkurrera med ledaren i dialogutrymme är polismannen i berättelsens början. Eftersom 

behärskandet av språk kan sättas i relation till makt kan båda dessa mäns relativa talförhet 

förklaras med deras respektive maktpositioner i två olika makthierarkier, den ena i lagenlig 

samhällsstruktur, den andre i en våldsbaserad och illegal sådan. I Richards våldsglorifierade 

värld är det dock bara den senare som är av betydelse och värd att respektera. 

 

                                                
42 Garland 1997, s. 281. 
43 Ibid., s. 238. 
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Turisterna 

Redan tidigt i berättelsen framstår turismen och backpackerverksamheten som något negativt 

som uppslukar det orörda och autentiska. Det finns en oro och missbelåtenhet över denna 

utveckling. Étienne formulerar problematiken vid sitt första möte med Richard: ”I want to do 

something different, and everybody wants to do something different. But we all do the same 

thing.”
44

 När de förbereder resan till ön där de kommit fram till att den hemliga stranden ska 

finnas läser Etienne i sin reseguidebok om hur öarna i närheten en efter en har fördärvats på 

grund av turisternas närvaro. Han påpekar i samma veva att hans guidebok är tre år gammal, 

att utvecklingen kanske har hunnit gå ännu längre finner han inte vara en orimlig tanke. Vad 

som antyds är att jakten på det orörda hela tiden medför en expansion av västerländsk 

närvaro. När Richard och hans ressällskap närmar sig sitt mål får de veta genom mötet med 

två amerikaner, Zeph och Sammy, att rykten om en hemlig paradisstrand redan cirkulerar i 

området. Innan Richard riktigt insett hur beroende platsen är av diskretion, förser han paret 

med en kopia av sin egen karta. Spridandet av den här typen av information är vad som på 

andra platser banat väg för den turistinvasion som har präglat Richards upplevelse av 

Thailand fram till den stunden, men själv gör han inte den kopplingen mellan sitt eget 

handlande och den kommersiella turismen. 

Richard själv definierar sig, som tidigare nämnt, som en ”traveller” och inte en 

lågrankad turist, men skillnaden däremellan framstår ändå som något diffus när Richard 

försöker sätta ord på den: ”I had ambiguous feelings about the difference between tourists and 

travellers – the problem being that the more I travelled, the smaller the differences became. 

But the one difference I could still latch on to was that tourists went on holidays while 

travellers did something else. They travelled.”
45

 Roger Bowen anser att den upplevda 

skillnaden mellan olika resenärsgrupper också framträder i Joseph Conrads texter, bland annat 

genom den återkommande karaktären Marlows betraktelser av ”the leisured traveling class” i 

verk som Lord Jim, en typ av resenärer som står i kontrast till den mer seriösa äventyraren.
46

 

John Hatcher förklarar att uppdelningen mellan just backpackers och turister började 

artikuleras i och med att backpackerkulturen började ta form under 1960-talet och dess 

utövare kände ett behov av att profilera sig i ideologisk opposition mot den mer kommersiella 

turismen. Nu med ökade möjligheter till resande har båda gruppernas närvaro ökat på olika 

                                                
44 Garland 1997, s. 19. 
45 Ibid., s. 96. 
46 Roger Bowen, “Journey's End: Conrad as Revenant in Alex Garland's The Beach”, i Conradiana 2007: vol. 

39, nr. 1, s. 43. 
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resdestinationer världen över. Problemet för Richard och hans likar, i deras försök att 

definiera sig själva inom turistkulturen idag, är enligt John Hatcher att de har ärvt sin 

alternativa resstil och ideologi från det forna 1960-talet. Idag har reseindustrin utvecklat sin 

verksamhet för att kunna erbjuda annat än de traditionella turistupplevelserna och riktat in sig 

på den växande gruppen turister: ”flattered to see themselves hailed as ’adventurers’, ’creative 

travellers’ and ’alternative travellers’.”
47

 Gränsen mellan backpacker och turist är inte längre 

så självklar med en så pass mångsidig och anpassad resemarknad. Alex Tickells iakttagelse 

styrker denna uppfattning: ”however alternative these practices of independent tourism might 

once have been,” skriver han, “they now cover an informal network of routes and places in 

the ’Third World’ which are often as commodified, in terms of the comparative sophistication 

of the local tourist industry, as the resort-tourism of the package-holiday.”
48

 Dessutom, det 

som en gång började som en liten backpackerguide, Lonely Planet, har idag vuxit till något 

som leder strida strömmar ”mainstream-turister” till forna backpackertillhåll, konstaterar John 

Hatcher.
49

 Garlands Richard stämmer in: ”Set up in Bali, Ko Pha-Ngan, Ko Tao, Borocay, 

and the hordes are bound to follow. There’s no way you can keep it out of Lonely Planet, and 

once that happens it’s a countdown to doomsday.”
50

 Lonely Planet är en rörelse med en stor 

skara anhängare, och det är en rörelse som innebär ett uppenbart hot för det orörda och 

autentiska, den eftersträvansvärda upplevelsen av Thailand. Att starta upp en bosättning på en 

ö i en nationalpark, resonerar Richard, medför åtminstone ett visst försprång. 

”In the context of Anthony Giddens’s claim that the construction of identity in 

contemporary Western society entails a ‘reflexively organized trajectory of the self,’” 

argumenterar Tickell, “it could be argued that it is the encounter with the self, by way of 

‘Otherness’, that concerns the independent tourist.”
51

 Den egna identiteten kräver sin motsats 

och i The Beach skulle jag vilja påstå att det förhållningssättet tas till det yttersta i och med 

strandgruppens extrema positionering till omvärlden, vilket innebär att främmandegörandet av 

sin motpart också inbegriper andra turister och backpackers som inte ingår i det slutna 

kollektivet. 

Efter en tid på ön får Richard uppdraget tillsammans med en annan gruppmedlem, Jed, 

att göra en resa till närmaste turisttillhåll för att införskaffa nödvändig proviant till ön. I denna 

sekvens av handlingen framgår det tydligt hur den psykologiska distanseringen till andra 

                                                
47 Hatcher 1999, s. 136. 
48 Tickell 2001, s. 42. 
49 Hatcher 1999, s. 134. 
50 Garland 1997, s. 139. 
51 Tickell 2001, s. 41. 
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västerlänningar har slagit rot och börjat utvecklas under Richards tid på ön: “Everyone looked 

so strange to me that I couldn’t believe I didn’t look equally strange to them” funderar han till 

en början.
52

 Upplevelsen övergår snart från förundran till avsky. Alla han möter framstår som 

fientliga och kulturellt dekadenta, själsligt som kroppsligt: ”I began scanning the dark bodies 

lounging around me as if I were photographing the enemy, familiarizing myself with the 

images, filing them away. Occasionally couples walked near me and I caught snatches of their 

conversations. I must have heard twenty different accents and languages. Most I didn’t 

understand, but they all sounded like threats.”
53

 Den hotfulla bilden som Richard målar upp 

utgörs i det senare exemplet av ansiktslösa mörka kroppar, deras språk är allt som oftast 

obegripligt för protagonisten, men hans upplevelse av det som sägs präglas av rädslan för det 

hot som de talande utgör. Tidigare har språket, och jag avser då språkandet på engelska, varit 

grunden för komiska inslag i mötet med den Andre. Det har varit grunden för förståelse 

mellan bokens centrala figurer. Här blir istället Richard ställd inför en situation där han inte 

behärskar de språk som talas och det blir enligt min mening väldigt tydligt hur språket, och 

förståelsen av språk, är förenat med makt. Här förstår inte Richard den Andres tal och det är 

en påminnelse om hans egen utsatthet i relationen till den Andre och vad denne representerar. 

Richards oförmåga att förstå språket ger också större utrymme för en negativ tolkning av den 

Andres intentioner – oförståelsen möjliggör och understöder konstruktionen av den Andre 

som ett potentiellt hot. 

Det är också under proviantfärden som det uppdagas att de två amerikanerna som 

Richard försett med en karta innan sin egen avfärd till ön nu planerar samma resa i sällskap av 

tre tyskar, en direkt konsekvens av Richards oförsiktiga hantering av information menad för 

ett utvalt fåtal. Han har i och med proviantfärden med Jed kommit till insikt med vikten av 

diskretion, detta efter att ha noterat tillståndet för den ort de kommit till för att göra sina 

inköp: ”Most of all, I could pick up the scent of decay. […] The serious travellers had already 

moved on to the next island in the chain, the intermediate travellers were wondering where all 

the life had gone, and the tourist hordes were ready to descend on their freshly beaten 

track.”
54

 Richards allt mer påträngande hjärnspöke Daffy (en av de tre grundarna av 

strandkollektivet tillika mannen som inledningsvis gav Richard kartan till ön) går så långt som 

att likna turismens påverkan vid cancer eller AIDS, en inställning han format efter sina år på 

resande fot. ”How can you imagine what it’s like, living with cancer for eleven years?” frågar 

                                                
52 Garland 1997, s. 171. 
53 Ibid., s. 177 f. 
54 Ibid., s. 177. 
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han Richard. ”’Living with death. Time-limits on everything you enjoy. Sitting on a beautiful 

beach, waiting for a fucking time-limit to come up. Affecting the way you look at the sand 

and the sunsets and the way you taste the rice. Then moving on and waiting for it to happen 

all over again. For eleven years!’”
55

 Att den bräckliga tillvaron på stranden nu kan vara hotad 

(på grund av amerikanernas planer) blir dock tills vidare en hemlighet mellan Richard och 

Jed. 

I Conrads Heart of Darkness ger karaktären Marlow vid ett tillfälle uttryck för sin 

uppfattning om ”belgarnas rovgirighet och (underförstått) britternas rationalitet i utövandet av 

imperialismen”.
56

 Om man accepterar likheterna mellan kolonialism och turism är det aningen 

roande att också se likheterna i hur Richard och de andra i strandkollektivet (som nutida 

kolonisatörer) gör samma typ av uppdelning som Marlow. Att gruppen framhåller det egna 

handlandet som ädlare än turisternas ändrar inte det faktum att båda grupperna befinner sig på 

mark som inte tillhör dem och utnyttjar den för sina egna egoistiska syften. Hur man än ser på 

saken är likheterna överhängande fler än olikheterna, även om det finns personligt intresse av 

att intala sig något annat. 

När Zeph och Sammy till slut ändå närmar sig ön med sitt sällskap har mycket hunnit 

hända, en rad olyckliga omständigheter som gör att de är mer ovälkomna än någonsin. En 

allvarlig matförgiftning har tärt på strandgruppens sammanhållning, därefter råkade tre 

medlemmar ut för en hajattack under en fisketur. När inkräktarna nu närmar sig har en person 

nyss begravts, en ligger döende och en tredje är försatt i chocktillstånd. För att skydda 

stranden har man valt att inte skaffa hjälp från omvärlden, men beslutet har samtidigt skapat 

splittringar och gjort stämningen i gruppen ansträngd. Strandgruppens relation till omvärlden 

är till följd mer spänd än någonsin. Ledaren, Sal, har uppmärksammats på det annalkande 

hotet och Richard (från början också i sällskap av Jed) har fått i uppdrag att med kikare 

bevaka deras förehavanden på grannön där de slagit läger. Trots att deras eventuella ankomst 

till strandkollektivets ö också innebär en uppenbar fara för de nyanlända (skulle de stöta ihop 

med cannabisodlarna först) är det ingenting som de införstådda i situationen fokuserar på, 

förutom Jed. Lojaliteten till strandkollektivet är så pass stark att den annalkande gruppen inte 

betraktas som annat än ett hot som måste avvärjas. Richard, som i hemlighet ändå sett fram 

emot deras ankomst av spänningsskäl, ställs emellertid inför en del motstridiga känslor när 

han väl upptäcker att de närmar sig ön på en flotte de byggt: “It was also curious because I’d 

been anticipating this moment for what seemed like ages, but the reality of their presence left 

                                                
55 Garland 1997, s. 378. 
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18 

 

me feeling cold. I’d been anticipating something more dramatic than the bedraggled figures 

who sat huddled around their raft. Something a lot more sinister, considering that – as 

outsiders – they represented a threat to the secrecy of the camp and a threat to me.”
57

 De 

nyanlända råkar sedan på cannabisodlarna och blir skjutna till döds. När situationen blir så 

pass allvarlig börjar också Richards accepterande av en uppdelning mellan ”vi” och ”de 

andra” knaka i fogarna. 
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Vi-mot-Dem-tematiken 

Det thailändarna och turisterna har gemensamt i The Beach är att båda grupperna utgör hot 

mot strandkollektivets tillvaro på den hemliga stranden. Stranden, sammanfattar Sebastian 

Steltzer (i sin redogörelse för betydelsen av stränder i några utvalda verk), är den enda säkra 

sfären i en tredimensionell miljö av fara: ”From the inland of the secret island danger 

threatens in the shape of a group of Thais who cultivate marihuana. […] From the side of the 

water the group fears to be discovered by other travelers and the Thai authorities. From above 

they fear that airplanes could spot their forbidden colony.”
58

  

De två grupperna, thailändarna och turisterna, kan ändå både sägas hota och samtidigt 

stärka strandkollektivet sammanhållning. Detta eftersom en grupps särdrag får sin betydelse 

främst genom de uppfattade skillnaderna från andra grupper och de bibetydelser som 

innefattas av dessa skillnader.
59

 Henri Tajfel (1919–1982), mannen som formulerade denna 

tanke, använder begreppet ”perceived differences”, ett ordval värt att betona. Uppdelningen 

mellan grupper är inte beroende av faktiska skillnader utan upplevelsen av skillnader. 

Ytterligare en faktor som skapar känslan av ”gruppskap” är känslan av enhetlighet, enligt 

Donelson R. Forsyth. Han omskriver ett citat stöpt av sociologen William I. Thomas (1863–

1947): ”if men define situations as real, they are real in their consequences.” Detsamma gäller 

grupper menar han: om föreställningen om gruppen uppfattas som verklig så är den verklig i 

sina konsekvenser.
60

  

En grupp måste också på någon nivå ha ett gemensamt mål, något de strävar att uppnå 

kollektivt.
61

 I The Beach är målet att hemlighetshålla strandens existens. Hotet från den Andre 

rättfärdigar den ”hotade” gruppens handlingar, något som även drabbar dess egna medlemmar 

då vikten av konformitet ökar. Avvikande element måste antingen inarbetas i gruppen eller 

exkluderas. I The Beach leder det till, som Alex Tickell skriver, extrema förhållanden: ”The 

Beach is described in edenic terms […] However, as in Golding’s novel, the island 

community soon descends into internal conflict and becomes a tropical dystopia in which the 

inhabitants sacrifice each other, rather than betray their presence to the outside world.”
62

 

 

                                                
58 Sebastian Stelzer, Writing the Shore – The Shore and the Self: The floating meaning of the Coastline in British 

and American Literature, München: GRIN Verlag, 2011, s. 66. 
59 Tajfel 1981, s. 258. 
60 Donelson R. Forsyth, Group Dynymics, Stamford: Cengage Learning, 2010, s. 9, 11. 
61 Steve M. Jex, Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach, Hoboken: John Wiley & Sons, 

2002, s. 300. 
62 Tickell 2001, s. 48. 



20 

 

Strandkollektivets identitet 

Strandlivet innebär både ett försakande av identitet och ett anammande av en ny. Något 

symboliskt lämnar Richard sina passhandlingar bakom sig innan han anländer till ön i 

berättelsens början, svensken Sten som dör till följd av en hajattack begravs med ett kors där 

varken hans efternamn eller födelseår anges. ”But perhaps it was more appropriate that way,” 

funderar Richard. “Second names felt connected to the World, maybe because they were a 

link to family and home, so they were never used or asked.”
63

 Richard reflekterar själv över 

hur lite han känner till om sina kamrater, det förflutna är ingenting man talar om och det enda 

han vet är var de kommer ifrån och var de rest i världen: ”The only talking topic that streched 

beyond the circle of cliffs was travel […] In a way it wasn’t so surprising, considering that 

(apart from our ages) an interest in travel was the only thing we all had in common.”
64

 

Det stämmer visserligen inte. Flertalet gånger när medlemmar i strandkollektivet 

konverserar med varandra utbyter de kulturella referenser bundna till världen bortom ön. 

Ritualen att säga god natt till varandra i tur och ordning, hämtad från TV-serien The Waltons, 

är ett exempel.
65

 Samtidigt som gruppen frånsäger sig kopplingen till omvärlden är den 

fortfarande en del av dem i form av kulturell erfarenhet, och därtill en källa till gemenskap. 

“For these young travelers the beach is an empty space on which they can inscribe their own 

revised version of the western imperialist myth,” hävdar John Hatcher, “a tropical paradise 

without natives, peopled by westerners transforming themselves into tropical people while 

retaining their western identity.”
66

 Jag instämmer med honom och tror därutöver att det just är 

medvetenheten om sin egen tillvaros motsägelsefullhet som gör deras förhållningssätt till 

omvärlden så extremt. Deras närvaro på ön är trots allt ett bevis på att hotet från omvärlden är 

reellt: de själva är ett symptom på samma globalisering och turismexploatering som de skyr. 

Inte minst därför tror jag att deras slutna strandidentitet får en stor betydelse. Vardagen kretsar 

kring rutinmässiga arbetssysslor som erbjuder en känsla av identitet inom gruppen (i och med 

de olika arbetsområdena fiskare, jordbrukare, snickare och matansvariga) och ett syfte i och 

med ansvaret för kollektivet och stranden. Med sin gruppstruktur och jägar- och samlartillvaro 

lever de i en till synes förkapitalistisk värld, i opposition mot det moderna samhället.
67

 

                                                
63 Garland 1997, s. 317. 
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65 Ibid., s. 120.  
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I en modern tid av globalisering då gränserna för kulturell identitet blir allt otydligare 

befarade Edward Said, utifrån hur han uppfattade samhällsutvecklingen fram mot nittiotalet, 

att detta kunde leda till att ”avatistiska passioner” sattes i rörelse. Det vill säga att människor i 

sin strävan efter att (åter)upprätta sin identitet skulle söka sig till uråldriga representationer av 

den egna kulturen. Detta skulle kunna innebära att människor ”slungades tillbaka till en 

förgången imperietid när Västlandet och dess motståndare kämpade för och till och med 

förkroppsligade dygder som från början så att säga inte alls var dygder utan var avsedda för 

krig”.
68

 I The Beach är behovet av identitet och kontrastering gentemot den Andre stort, men 

det finns ingen direkt historia att falla tillbaka på då strandkollektivet bara funnits i 5 år. Den 

enda traditionen gruppen har är Tet-festivalen, men den presenteras i alla fall i enlighet med 

Saids idé om att traditionen får en framhävd betydelse i tider av hot om identitetsupplösning. 

Detta sker mot slutet av berättelsen då strandkollektivet precis har genomfört en begravning 

av den gruppmedlem som dött i samband med hajattacken. Av de två andra som var med vid 

tillfället är en kritiskt skadad och den andre har förlorat förståndet. Dessutom existerar hotet 

från de fem ungdomarna som letts till ön av Richards karta, något som bara ett fåtal i gruppen 

känner till, men det är alltså i det här läget som Sal talar inför gruppen: “‘Now, dates don’t 

mean much on the beach, but I keep a calendar. And it may interest you to know that the date 

is September the eleventh.’” Datumet markerar dagen då strandkollektivets grundare Sal, 

Bugs och Daffy kom till ön första gången 1989, vilket de kallade ”year zero”, starten på en 

egen tideräkning. “‘But after the trouble we’ve been through, particularly losing Sten, I now 

feel that the festival is exactly what we need,” menar Sal i sitt tal. “‘It will remind us what we 

are and why we’re here. As it marks our birthday, it will mark a fresh start.’”
69

 

Gruppen samlas kring förberedelserna av årsdagen och ignorerar samtidig de två 

personerna som klarat sig levande från hajattacken, något Richard uppmärksammar: “As far 

as the others were concerned, I think they were all aware that the calm since Sten’s funeral 

was in jeopardy, and a huge exercise in denial was underway. Instant, informal, an intuitive 

consensus so that talking about anything remotely contentious was out of bounds.”
70

 Den efter 

hajattacken skadade personen har förpassats till ett tält utanför lägret där han sakta med säkert 

dör av inre blödningar, endast med Jed som solidariskt sällskap. Jed som själv aldrig kommit 

in i gruppens gemenskap identifierar sig själv med den döende. Den chockskadade som 

självmant håller sig utanför lägret får till en början lite mer uppmärksamhet, men när han 
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vaknar till från sitt apatiska tillstånd uppfattas han som ett hot mot strandens hemlighetsstatus. 

Richard får i uppdrag utav ledaren Sal att, underförstått, ha ihjäl honom om det så skulle 

krävas. 

Under press börjar gruppen, med några få undantag, vända sig mot sina egna. 

Bevarandet av stranden går före individens behov. Handlandet försvaras med att de tre 

drabbade av hajattacken, samtliga svenskar, ändå aldrig var en del av gemenskapen till att 

börja med. Det faktum att bara en av dem kunde göra sig hjälpligt förstådd på engelska har 

bidragit till detta, men de har tidigare ändå varit uppskattade gruppmedlemmar för vad de 

bidragit med som fiskare. Det som sker är ett legitimerande av immoraliska handlingar genom 

främmandegörande. Tidigare har detta bara skett av grupper bortom den egna, men när hotet 

mot sammanhållningen upplevs vara tillräckligt stort sker samma exkluderande uppdelning 

också inom gruppen. Tre saker leder till detta moraliska förfall som jag uppfattar saken: 

isolationen, den ökande hotbilden parallellt med den gradvisa våldseskaleringen. Isolationens 

effekt beskriver Richard på följande vis: ”There's this saying: in an all-blue world, color 

doesn't exist... If something seems strange, you question it; but if the outside world is too 

distant to use as a comparison then nothing seems strange.”
71

 Den gradvisa våldseskaleringen 

kan i sin tur förklaras med vad Donelson R. Forsyth kallar ”Foot-in-the-door-techinque”; 

genom att inledningsvis ställa ett mindre krav, som den tillfrågade kan acceptera, är chansen 

större för att ett mer omfattande krav även det kommer att accepteras därefter.
72

 Ledaren Sals 

manipulativa härskarteknik går ut på just detta, och ju mer gruppen gör sig skyldig till, genom 

att inte opponera sig eller agera mot det som sker, desto mindre troligt är det att de kommer 

att göra det i fortsättningen. 

Våldseskaleringen når sin kulmen under Tet-festivalen. Under påverkan av alkohol och 

cannabis blir gruppens beteende allt vildare. Då cannabisodlarna dessutom dyker upp och 

lämnar de ihjälskjutna nyanlända som en varning för att sprida hemligheten om ön till 

utomstående uppstår något som bäst beskrivs som en masspsykos. Kropparna anfalls och 

lemlästas, en scen som lever upp väl till den stereotypiska bilden av hedniskt och 

kannibalistiskt beteende. När det sedan uppdagas att Richard är den som försett inkräktarna 

med kartan till stranden riktas aggressiviteten även mot protagonisten, som med nöd och 

näppe undkommer och tar sig från ön med livet i behåll. 
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Protaginistens galenskap 

Även Richard genomgår en psykisk förändring under tiden på ön. När han kommer dit ges 

han utrymme att leva ut sina Vietnamkrigsfantasier och ju närmare verkligheten närmar sig en 

faktisk krigssituation desto mer påträngande blir också närvaron av den inbillade Daffy. Om 

Daffy är en spegling av det undermedvetna, en efterkonstruktion av den återberättande 

Richard eller om han existerar i sin egen rätt är upp till läsaren att avgöra. Men i en scen mot 

slutet av handlingen avslöjar Daffy i alla fall ett motiv, att han verkar genom Richard för att 

förstöra strandkollektivet hellre än att se stranden gå under för turisthorderna.
73

 När han gav 

Richard kartan skulle det ha varit med intentionen att sätta destruktiva krafter i rörelse. När 

Richard inser att han dragits in i en situation där människoliv riskeras att offras för 

strandkollektivets bevarande förstår han att saker och ting har gått för långt och bestämmer 

sig att fly fältet under Tet-festivalen med några väl valda gruppmedlemmar, en plan som med 

bara knappa marginaler lyckas.
74
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hjärnspöket Daffy spelar, både i relation till protagonisten men också för handlingen. För den som är intresserad 
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The Beach i samspel med ett kolonialt litteraturarv 

 

“Right,” I said. “Tell me what you’re doing here.” 

He stared with a slightly baffled, innocent expression, then chuckled. 

“Are you here to stop us?” 

No answer. 

”Tell me why you are here!” 

“The horror,” he said. 

“What horror?” 

“The horror.” 

“What horror?”
75

 

(Samtal mellan Richard och Daffy, The Beach.) 

 

He cried in a whisper at some image, at some vision,--he cried out twice, a cry that 

was no more than a breath--“The horror! The horror!”
76

 

(Kapten Kurtz sista ord, Heart of Darkness.) 

 

“Finally Richard remains the unreliable narrator not because he tells an untrue story but 

because he has no understanding of what his story means” menar Roger Bowen. “The 

exchange with Daffy represents a kind of epiphany, but for the reader, not for Richard.”
77

 En 

popular tolkning av Kurtz sista ord (som jag håller med om) är att han i sitt dödsögonblick 

inser vidden av sina livshandlingar och upplevelser efter ett levt liv i den koloniala 

verksamhetens tjänst och egennytta. När Daffy yttrar orden väntar fortfarande den fasansfulla 

våldskulmen i The Beach, ett skeende som mer än väl visar på människans inneboende 

mörker och vad hon är kapabel till. Att Garland skildrar samma moraliska förfall som präglar 

Heart of Darkness är ett sätt på vilket en återgång till ett kolonialt tillstånd iscensätts i verket, 

enligt Bowen.
78

 Förfallets förlopp som jag i stora drag har försökt sammanfatta i föregående 

kapitel ser jag som ett resultat av författarens vilja att visa på det civiliserade tillståndets 

bräcklighet, som något som trots en uppfattad ”modern identitet” kan skalas av om en 

människa ges det utrymmet. Vad som då blottas är en människans primitiva kärna, källan till 

en identitetslös och destruktiv kraft som varken erkänner förståndets överhet eller lyssnar till 
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förnuftet. Det är vad jag tolkar som författarens budskap när han skildrar hur 

strandkollektivets medlemmar vänder sig mot en av sina egna, Richard, i ett slags psykotiskt 

raseri i den sista sekvensen som utspelar sig på ön. Richard minns tillbaka: ”I felt like I could 

appeal to someone if I found a face I knew. I could plead a case. But the more cutters that 

arrived, the more anonymous they became. Under their shifting feet, candles were kicked 

over. Darkness grew, features melted.”
79

 Det inre mörkret förkroppsligas inte bara av andra 

bortom den egna gruppen längre, det måste erkännas som en del av det egna Jaget också. 

Edward Said poängterade att medan Joseph Conrad visserligen var kritisk till 

Västvärldens självgoda imperialism så presenterade han aldrig i sina verk ett alternativ bild 

till den kulturen. Människor som koloniserades skildrades fortfarande i förhållande till 

Västvärlden, inte som människor med en egen kultur eller värde. Conrad, menar Said, var 

ändå formad av sin tid men alla de efterföljare som har tagit avstamp i hans litteratur och som 

presenterar en ”subtil och oreflekterad ensidighet i sina verk” efter den postkoloniala 

kritikåldern kan inte försvaras på samma sätt.
80

 David Hatcher reflekterar i linje med denna 

uppfattning över hur uppseendeväckande lite av The Beachs handling det är som kretsar kring 

Thailand, med tanke på att det är en roman om resande. Hatcher menar dock att den här 

endimensionella beskrivningen av Thailand beror på jag-perspektivet, och att det kan 

sammankopplas med den etnocentriska distans Richard och hans likar har till landet de färdas 

i.
81

 Detta håller jag med om, jag har redan i förbigående framhållit att Richards blick 

ofrånkomligen är Västvärldens blick, formad som han är av västerländsk erfarenhet, men det 

är också ett stilistiskt förhållningssätt som alltså har sin förlaga inom den koloniala 

litteraturen. På denna punkt skriver Garland in sig i den rad av författare som har återskapat 

den koloniala berättartraditionen i modern tid och som enligt Saids mening inte kan ursäktas 

med en viss tidsanda som i fallet med Conrad. Said beskriver ändå återskapandet som en 

naturlig del av skönlitteraturens väsen: ”Romaner är bilder av verkligheten på ett mycket 

tidigt eller mycket sent stadium i läsarens möte med dem: i själva verket bearbetar och 

upprätthåller de en verklighet som de ärver av andra romaner och som de artikulerar på nytt 

och populariserar på annat sätt med utgångspunkt i författarens situation, begåvning och 

böjelser.”
82

 Några av likheterna jag har funnit mellan Conrad och Garlands berättande är att 

Thailand i The Beach fungerar som Afrika i Heart of Darkness, det vill säga som en fond mot 

vilken författaren presenterar sitt budskap. Under 1800-talet var det imperialismens politiska 
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idéer som framfördes, hos Garland är det de nutida företeelser som det globala samhället har 

inneburit. Hos Conrad var det kolonisatören som förkroppsligade dessa idéer, hos Garland är 

det den västerländska backpackern. 

Min åsikt är att Garland har tagit ett koncept från 1800-talet och gjort sin egen 1900-

talsversion av det, men medan han visserligen har använt sig av en beprövad kolonial 

skildring av mötet mellan Västvärlden och omvärlden är det samtidigt värt att uppmärksamma 

att det också har tillkommit en ironisk ton i texten, vilket enligt min mening gör att Saids 

kritik av författare som återskapar negativa mönster utan att med nutidens medvetenhet 

problematisera dem trots allt inte innefattar Garland, åtminstone inte fullt ut. Förfarandet att 

skriva nedlåtande och marginaliserande om den Andre vill jag påstå är ett högst medvetet 

drag från hans sida och menat att (på ett ironiskt sätt) ge en negativ bild av den som berättar 

(Jaget), och inte den som blir skildrad (den Andre). Alex Tickell som också uppmärksammat 

Garlands ironiska berättarton menar att vi ska ha i åtanke att detta användande av ironi 

”serves to both question and reinstate a European cultural genealogy of representations of the 

Other.” Detta håller jag med om och menar att det är själva ironin som innebär en risk, det 

krävs att läsarna uppfattar den för att budskapet som Tickell sammanfattar härnäst ska gå 

fram: “In Garland’s text it is not colonial jingoism or Hollywood machismo which is the 

subject of satire, but rather Garland’s implied traveler-audience for accepting these discourses 

as appropriate frames for their encounter with the Other.”
83

 Om läsaren inte inser detta blir 

verket bara en äventyrsroman i mängden, som snarare förstärker än sticker hål på den 

västerländska etnocentrismen. 

I sitt behandlande av kolonial litteratur i Kultur och Imperialism nämner Said de typiska 

drag som den realistiska romanen bär i slutet av 1800-talet: ”Dess centrala tema […] var 

uppvaknandet eller det som Lukács kallar ’den ironiska desillusionen’. Huvudpersoner som 

råkar ut för tragiska eller komiska hinder väcks av handlingen i romanen bryskt och bordust 

till insikt om hur oförenliga deras förhoppningar och illusioner är med den samhälleliga 

verkligheten.”
84

 Vid ett senare tillfälle beskriver också Said hur många av Joseph Conrads 

verk sällar sig till denna genre, då författaren återvänder till ett tema som innebär en ”flykt till 

en eremittillvaro” för karaktärerna men: ”till skillnad från Robinson Crusoe på hans ö är dessa 

moderna versioner av imperialister som försöker frälsa sig själva på ett självironiskt sätt 

dömda att bli avbrutna och störda, som om det de har försökt utestänga från sin övärld tränger 

sig på i alla fall. […] I den europeiska skönlitteraturens kod är dessa avbrott i ett 

                                                
83 Tickell 2001, s. 45. 
84 Said 1995, s. 260. 
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imperieprojekt påtagliga erinringar om att ingen egentligen kan dra sig undan världen till sin 

privata version av verkligheten.”
85

 Även i det avseendet skulle man kunna säga att The Beach 

inrättar sig i den koloniala traditionen. The Beachs upplösning för med sig budskapet att den 

globala verkligheten inte ger någon dispens för utopiska fristäder. Det är enligt mig också ett 

slut som antyder att ett nytt Eden är en omöjlig chimär så länge människan som söker sig dit 

inte lämnar sitt eget mörker bakom sig, ett mörker som är djupt förankrat i hennes eget Jag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Said 1995, s. 231 f. 
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Sammanfattning 

Mitt mål med den här uppsatsen har varit att ta reda på om olika grupper i verket The Beach 

gestaltas enligt ett kolonialt mönster, hur detta i så fall görs och i nästa led också visa på syftet 

med en sådan framställning. Genom att fokusera på främmandegörande element som språk, 

beteende och utseende har jag granskat skildrandet av thailändare och turister och kommit 

fram till att de i relationen till huvudpersonen Richard, en representant för så väl 

västerlänningar som mer självständiga resenärer, framstår som mindre vetande, moraliskt 

korrupta, dekadenta och aggressiva och på det stora hela hotfulla. Detta i enlighet med 

konstruktionen av ”den Andre” som en negativ motpart till det egna Jaget. Även om 

oppositionsmodellen under kolonialtiden främst handlade om Västs förhållande till resten av 

världen sker i The Beach också samma främmandegörande mellan två västerländska grupper 

(strandkollektivet och backpackers), detta på ideologiska grunder. 

Främmandegörandet av andra bortom den egna gruppen har både en positiv och negativ 

inverkan på strandkollektivets sammanhållning. Närvaron av den Andre skapar en hotbild och 

när upplevelsen av hotet växer leder det till att strandkollektivets homogenitet och särställda 

identitet får en ökad betydelse. Konsekvensen blir samtidigt att gruppen börjar vända sig mot 

de egna medlemmarna i ett självmotsägande försök att bevara sammanhållningen, och 

strandens bevarande börjar därmed gå före individens enskilda behov. Handlingens centrala 

grupp drivs till ett upphävande av moraliska och sociala konventioner och därmed 

ogiltigförklaras strandkollektivets moraliska och ideologiska överhet i förhållande till sin 

omvärld, eftersom negativa egenskaper som tidigare projicerats på andra grupper i berättelsen 

nu också framträder inom den egna. Konstruktionen av den Andre finner jag närvarande i 

verket som en drivkraft för den centrala gruppens handlande, men det är snarare rädslan för 

den Andre och konsekvenserna av denna rädsla som i slutänden utgör det verkliga hotet. 

Skildringen av vad jag uppfattar som två skilda representationer av den Andre i The 

Beach är ytlig, negativt vinklad och med en etnocentrisk fokus på den egna gruppen och den 

egna gruppens intressen, vilket är vanligt förekommande förhållningssätt när andra kulturer 

representeras inom den koloniala litteraturen. Detta främmandegörande sker dock med en 

ironisk ton från författarens sida, inte minst understruket av handlingens upplösning då 

strandkollektivet självt råkar ut för en moralisk kollaps. Min slutsats är att författaren Alex 

Garland använder sig av koloniala skildringstraditioner för att kritiskt kommentera den 

moderna tidens likheter med sitt koloniala förflutna och att ett arv av samhällsstrukturer i 

vissa avseenden fortfarande är aktuella i vår globaliserade tidsålder – inte minst inom 
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turismverksamheten som är huvudtemat i The Beach. Västs fortsatta konstruktion, 

presentation och exploatering av den Andre som något främmande och exotiskt är en del av 

detta men i The Beach återfinns också det koloniala temat i scensättningen – att 

västerlänningar i jakt på orörd mark upprättar en bosättning utomlands utan någon laglig rätt 

att göra det. Resan mot galenskap och förlorade illusioner är ytterligare två tematiska drag 

som via Joseph Conrads verk knyter The Beach till en kolonial berättartradition. 
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