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Förord 
Sju veckors arbete har kommit till sitt slut. Innan jag startade kändes dessa sju veckor som en 
evighet och nu när jag kommit till dess avslut upplever jag att tiden gått så fort. Långa kvällar och 
sena nätter har präglat den senaste tidens arbete. Allt som oftast fyllda med lust men ibland även 
frustration, trötthet och irritation. Allt här i livet är en process, så även denna.  
Jag vill tacka min handledare Magnus Berg för värdefulla synpunkter och kommentarer. När min 
oro varit stor har du fått mig tillbaka på banan igen, tack! Jag vill även tacka Martin för att du 
finns nära mig och alltid ger mig ditt stöd, tack. 
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Inledning  
”Jag behöver verkligen semester.” Uttrycket känns igen, inte sant. Industrialismens framväxt 
under 1900-talet har ökat möjligheten för resande, att vara turist har kommit att bli en naturlig del 
i många människors liv. 
   Den globala turismnäringen utgör idag världens största bransch med sina 11,7 % av världens 
BNP (bruttonationalprodukt) - den står för 8 % av världens export samt utgör 8% av världens 
alla arbetstillfällen.1 Med siffror som dessa i bakhuvudet kan det verka djärvt att jag tar mig an 
detta förefallande enorma fält.  
   Jag riktar mitt fokus mot turistens berättelser om det upplevda och undersöker hur dessa 
berättelsers utformning i slutändan kan säga något om den globala diskursens maktordning. Jag 
anser att undersökandet av turismen som fenomen kan skapa objekt för kunskap vilket stärker 
min övertygelse om att turism som ämne är intressant att studera utifrån ett sociologiskt- och 
kulturanalytiskt perspektiv.  
   Jag är en del av det sammanhang som turismen innefattas av då jag själv tycker om att resa. De 
senaste åren har dock präglats av att jag börjat ifrågasätta mig själv som resenär. Vart är jag på väg 
och varför? Hur ser jag på dem jag besöker och hur hanterar jag för mig nya okända miljöer? Det 
är frågor som har öppnat upp en nyfikenhet hos mig, en nyfikenhet som har präglats av att vilja 
veta och förstå mer. Jag önskar att man som mottagare av denna text även kan känna att denna 
nyfikenhet är närvarande genom uppsatsens alla delar.  

Motiv till ämnesvalet 
Thailand är idag ett självklart resmål för hundra tusentals svenskar varje år. Den ökade tillgången 
på resor har möjliggjort att man idag kan sätta sig på ett direktflyg från Sverige till vita 
sandständer och ”turistparadis” på andra sidan jorden. Detta fenomen fascinerar mig, jag vill veta 
mer om de bakomliggande tankarna till detta resande. Genom att använda mig av kritisk 
diskursanalys önskar jag finna ökad förståelse för ämnet. 
   Genom att jag har valt ett kritiskt perspektiv på ämnet turism har jag fokuserat på hur turismen, 
genom sitt varande, påverkar människan och hennes sammanhang negativt. Viktigt att framhäva 
är dock att turismen som fenomen, bland annat genom sin enorma globala expansion, bidragit till 
ett flertal positiva följder. Samhällen som tidigare levde under knappa förhållanden har genom 
turismen och dess efterföljande marknadsarena getts möjlighet till ökad levnadsstandard. Trots 
flertalet positiva konsekvenser som turismen för med sig kan jag inte undgå att fråga mig om 
turismen som fenomen kan vara en arena där resenären och lokalbefolkning kan mötas på lika 
villkor.2 Detta är ingången till mitt arbete. 

                                                 
1 John Urry.The Tourist Gaze. (2002: London). s. 5 
2 Klas, Grinell. Att sälja världen. Omvärldsbilder i svensk utlandsturism. (2004: Göteborg). s. 10 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur fenomenet turism kan förstås utifrån ett postkolonialt 
perspektiv. Jag vill undersöka hur man genom reseskildringar diskursivt talar om det upplevda, 
hur man genom upplevelser gör det främmande till något nära och känt. Genom att analysera hur 
turisten genom formuleringar beskriver ”den andre” vill jag undersöka hur detta även säger något 
om hur man talar om sig själv och sin egen grupp. Syftet med uppsatsen blir därmed tudelat.  

Frågeställning 
Den tänkta huvudfrågeställningen till mitt material är: Hur skapas och reproduceras bilden av 
Thailand bland svenska turister? 
För att syftet i sin helhet ska kunna besvaras ställer jag följande underfrågor till mitt undersökta 
material: 

• Vad representerar Thailand i turistens ögon? 
• Hur ser turisten på sig själv i förhållande till det han/hon möter? 
• Hur förhåller sig turisten till det lokala och globala? 
• Vad/hur uppfattas det som beskrivs som annorlunda? 
• Hur och på vilket sett kan jag i materialet se hur det främmande görs till det egna 

hemtama, hur man som turist försvenskar det man upplever?  
• Hur kan man se att dessa ofta outsagda definitioner gällande det främmande i sin tur 

beskriver vad som är ”normalt” och svenskt?  

Materialbeskrivning 
Analysmaterialet för studien grundar sig på reseskildringar från Internetsidan www.Resdagboken.se. 
Internetsidan fungerar som en gratis webbtjänst för personer som är ute och reser. Hemsidan ägs 
och drivs av Europeiska Reseförsäkringar. Tjänsten erbjuder möjlighet för resenärer att hålla 
kontakten med släkt och vänner genom att dels skriva dagboksinlägg, beskriva sin resrutt på en 
världskarta samt lägga upp bilder på ett separat fotoalbum. Det finns även möjligheter att göra sig 
nya bekantskaper under resan då resenärerna själva kan utbyta erfarenheter och tips genom 
diverse forum.3

   Resdagboken har uppställt vissa regler som användarna förväntas hålla sig till. Dessa grundar 
sig på BitoS´s etiska råd (Branschföreningen för Innehålls- och Tjänsteleverantörer på 
Onlinemarknaden i Sverige). En branschorganisation som arbetar för att skapa ett gemensamt 
regelverk, normer och värdegrunder för användandet av Internet. Dessa regler och etiska 
värderingar står att läsa på hemsidan, tillgängligt för alla användare.4  

                                                 
3 Internetsida: Resdagboken.se. Uppgifter hämtade: 2008-05-02. 
4 Internetsida: Resdagboken.se. Uppgifter hämtade: 2008-05-02. 
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Avgränsningar  
Då jag utifrån ett sociologiskt och kulturanalytiskt perspektiv har intresse av turism och resande 
och att jag därtill fascineras över de senaste tio årens extremt exploaterande av svenskars 
turistande i Thailand, ser jag detta som ett intressant och relevant avgränsningsområde. Genom 
att jag väljer att fokusera på turistens förhållande till det han/hon upplever önskar jag finna 
ingångar till hur man diskursivt kan tänkas tala om sig själv och det ”främmande”, mellan ”vi och 
dom”.  
   Urvalet av analysmaterial har skett i två etapper. Första etappen har innefattats av ett sökande 
efter relevant textmaterial. Då Resdagboken omfattas av tusentals inlägg kräver materialet någon 
form av avgränsning. Geografisk och tidsmässig avgränsning blev här relevant för mig. Jag har 
därför valt att fokusera på inlägg som alla kan härledas till några av Thailands destinationer som 
för många svenskar kopplas samman med sol- och badsemester alternativt konsumtion. Resinlägg 
kopplade till Ö-turism och huvudstaden Bangkok ringar därmed in mitt fokus. Landets norra 
destinationer med fokus på bergsvandring har därmed inte blivit föremål för mitt studium. 
Gällande tidsavgränsningen har jag valt att fokusera på inlägg skrivna mellan år 2006-2008. 
Utifrån denna inramning har jag studerat cirka sjuttiotal inlägg och kommit fram till vissa 
återkommande teman bland de insända reseskildringarna. Utifrån dessa teman, vilka kommer 
presenteras längre fram i uppsatsen, har jag valt ut cirka tjugo inlägg som kommer att analyseras 
utifrån den kritiska diskursanalysens modell. Valet av just dessa tjugo har främst baserats på en 
uppfattning om att dessa på ett tydligt sätt utgjort det specifika temats diskurs.  
   Jag har konstaterat efter genomläsning av flertalet inlägg att de personer som använder sig av 
hemsidan Resdagboken.se till största del är i åldrarna mellan 20-30 år. Detta har bidragit till att jag 
indirekt blivit ”tilldelad” en ytterligare avgränsning, en avgränsning baserad på ålder.  
   Mitt fokus ligger vid att studera berättandet om något, formuleringen och förmedlandet av 
intryck från något men inte om detta något i sig. Därför är frågan om sanningshalten hos detta 
något inte relevant. Med detta vill jag säga att jag inte kan och heller har som ambition att komma 
med någon form av sanning utan ser snarare undersökandet av det upplevda som det centrala.  
   Jag vill ändå lyfta frågan om tillförlitlighet till materialet då urvalet av inlägg i slutändan avgörs 
på grundval av mina egna subjektiva erfarenheter. Min strävan har dock hela tiden varit att välja 
inlägg som speglar temana på ett så rikt och komplext sätt som möjligt. Tillförlitligheten till 
materialet kan också ifrågasättas utifrån resenärens perspektiv, då jag aldrig kan veta hur mycket 
av sanning som ligger bakom varje inlägg. Det är upp till varje resenär att själv formulera sina 
inlägg.    
   Trots dessa eventuella ”brister” med materialet finner jag ändå att en analys av inläggen, med 
dessa tankar närvarande, har kunnat ge en bild över hur man som turist kan tänkas tala om det 
upplevda, detta då både sanning och fiktion säger något om den diskursiva praktiken som 
inläggen verkar inom.  
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Etiska reflektioner 
Internetsidan Resdagboken.se innehåller tusentals inlägg om resmålet Thailand. Den enorma 
kvantitet av material möjliggör att en analys av vissa inlägg kunnat genomföras utan att 
anonymiteten avslöjats. Jag har valt att bibehålla inläggens ursprungliga form i så stor 
utsträckning som möjligt vilket medfört att jag inte korrigerat stavfel samt avsaknad av versalerna 
å ä ö.  Genom detta bibehållande har jag önskat att läsaren ska få en tydligare förståelse för 
inläggens direkta tilltal. För att försäkra mig om att full konfidentialitet uppnåtts har jag dock gett 
pseudonymer till samtliga personnamn och till de svenska orter som nämns i materialet.  
   Det är även relevant att belysa min egen relation till det jag har analyserat. Då jag sett att den 
svenska Thailandsturismen gått från att för femton år sedan ha varit ett exklusivt resmål för 
extremt privilegierade svenskar till att idag nästintill ha blivit en massans resmål, har det varit 
relevant att fundera över hur jag som observatör ”tagit mig rätten” att kritisera denna massans 
konsumtion. Min strävan har hela tiden varit att visa på komplexiteten gällande relationen mellan 
turisten och det han/hon upplever. Jag är medveten om min subjektivitet och min förförståelse 
och därför anser jag det viktigt att påpeka att jag försökt förhålla mig till mitt material kritiskt, 
samtidigt som jag är medveten om mina begränsningar. Min strävan har dock varit att detta inte 
ska påverka min kritiska hållning gällande synliggörandet av intet ont anande turisters sätt att tala 
om det främmande. 
 

Metodredovisning 
Valet av metod har grundats på övertygelsen om att man genom det skrivna ordet kan finna 
utsagor som kan analyseras i ett större sociologiskt och kulturanalytiskt sammanhang. Som metod 
för min analys har jag valt diskursanalys – närmare bestämt kritisk diskursanalys. Varje metod har 
sina begränsningar, så även denna. Med kunskap om detta är jag införstådd med att samma 
sammanhang kan belysas ur vitt skilda perspektiv beroende på valet av metod. Jag ser därför 
diskursanalysen som ett av flera möjliga sätt på vilket studerandet av turism kan genomföras på. 

Diskursanalys 
Jag har haft intresse av att belysa sambanden mellan kunskapsproduktion och makt och anser 
därmed att diskursanalys är en lämplig metod. Enligt Aina Loomba möjliggör diskursanalysen att 
”[…] spåra länkarna mellan det synliga och det dolda, mellan det dominerande och det 
marginaliserade, mellan idéer och institutioner”5, vilket stärkt min övertygelse om att denna 
metod faller inom ramarna för mitt ändamål.  
   Genom att använda diskursanalys ställer jag mig bakom det socialkonstruktivistiska 
angreppssättet med dess fokus på kritisk inställning till självklar kunskap, vilket i sin tur resulterar 
i en förståelse av att verkligheten bara är tillgänglig för oss genom våra kategorier. Sättet på vilket 

                                                 
5Ania Loomba. Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion i ett forskningsfällt. (2006: Stockholm). s. 62. 
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vi uppfattar världen skapas och upprätthålls inom sociala processer, där olika sanningsanspråk 
formar världen på sitt sätt.6  
   Att likt en detektiv försöka finna ”sanningen bakom” diskursen blir därmed inte intressant, då 
detta enligt den socialkonstruktivistiska förförståelsen inte är möjligt eftersom man aldrig kan nå 
verkligheten utanför diskursen. Det blir istället diskursen i sig som blir föremål för det 
intressanta, att finna mönster i utsagorna som visar på hur vissa uttryck i en specifik kontext blir 
accepterade som naturliga och självklara och inte andra.7  
   Sociolingvisten Norman Fairclough betonar vikten av att diskursen måste kopplas till hegemoni 
och makt. Det är genom bibehållandet av diskursen som den ledande klassen behåller sin makt. 
Genom att de olika sociala grupperna accepterar sina egna positioner, oavsett om den är 
överordnad eller underordnad, kan diskursen behålla sin statiska form.8

   Kunskapen om världen och den verklighet vi lever inom är baserat på de kulturer och 
historiska processer som vi blivit formade av. Det finns alltså ett samband mellan kunskap och 
social handling där olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar.9 Dessa 
utgångspunkter ser jag som viktiga i mitt sökande efter förståelse för turistens sociala verklighet. 

Kritisk Diskursanalys  
Undersöker jag hur Marianne Winther–Jørgensen och Louise Phillips kartlägger och redogör för 
Norman Faircloughs så kallade kritiska diskursanalys, ligger denna teori och metod i linje med min 
studie. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på sambanden mellan diskurs och social praktik, 
där diskursen både skapar sociala värden samt producerar sig själv genom andra sociala praktiker. 
Dialektiken mellan diskursen och andra sociala dimensioner blir därför central för den kritiska 
diskursanalysen, vilket jag sett som viktigt i denna studie.10 Ett av den kritiska diskursanalysens 
huvudsyften blir därmed att visa på sambanden mellan diskursiva praktiker och bredare sociala, 
kulturella strukturer. Applicerar jag detta på min egen studie innebär detta att jag genom 
undersökandet av den diskursiva praktiken som den globaliserade turisten/resenären utgör har 
önskat få en bild av hur denna aktivitet både producerar och reproducerar bilden av bland annat 
det främmande.     
   Inom diskursanalysen står språket i fokus. Det är genom språket vi skapar representationer av 
verkligheten. Den fysiska världen existerar men den får mening genom diskursen, dvs. genom hur 
vi talar och uppfattar vår omgivning. Språket tar alltså plats som en ”maskin” som skapar den 
sociala världen och sätter därmed gränser för vad som ger mening.11 Med denna utgångspunkt på 
verkligheten ifrågasätts behovet av sanningsanspråk. Winter-Jørgensen och Phillips belyser i detta 
sammanhang Michel Foucault som enligt dem betonar att sanningen är omöjlig att nå då man 
                                                 
6 Marianne, Winther-Jørgensen & Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. (2000: Lund). s. 11 ff. 
7 Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund ). s. 28. 
8 Norman, Faiclough. Critical Discourse analysis. The critical study of language.  (1995: London). s. 94. 
9 Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 11 ff. 
10Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 67 ff. 
11Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 15 ff. 
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aldrig kan verka utanför diskursen vilket får konsekvensen att man därmed inte kan finna någon 
värld utanför representationen.12    
   I centrum för den kritiska diskursanalysen står alltså språket, både som en handling möjlig att 
påverka samt en form av handling som är socialt och historiskt förankrad, en handling som står i 
relation till andra sociala aspekter. Relaterar jag detta till mitt undersökta material ser jag hur dessa 
utgångspunkter stämmer väl överens med mitt syfte. Då jag har önskat ta reda på hur man som 
turist talar om det främmande och hur man ser på sig själv i relation till det man upplever har 
sökandet i språket samt sambanden mellan språket och det sociala sammanhanget, mellan den 
egna handlingen och den historiska kontexten, varit avgörande för att nå kännedom om hur man 
diskursivt talar om dessa ämnen. Jag vill dock framhäva att jag inte gör anspråk på att på djupet 
redogöra för materialets lingvistiska struktur, utan ser språket snarare som en utgångspunkt, ett 
avstamp, för blottlägga större sociala handlingsmönster.  
   Då jag anser det viktigt att sätta mitt undersökta material i relation till perspektiv på makt 
stämmer även här den kritiska diskursanalys in, då denna teori och metod utgår från att ”[…] 
diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 
grupper, […]”.13 Sambandet mellan diskursen och samhället, där samhället står för strukturer, 
relationer och processer som alla kan relateras till någon form av maktperspektiv blir relevant att 
studera i min studie. Genom användandet av den kritiska diskursanalysen har jag ställt mig 
bakom dess syfte att på ett kritiskt sätt söka efter och blottlägga diskursiva praktiker som 
producerar sociala ojämlikheter som i sin tur bidrar till ojämna maktförhållanden. Den kritiska 
diskursanalysens syfte är därmed att bidra till en ”[…] social förändring i riktning mot mer 
jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället i stort”.14

   Jag har även ställt mig bakom Faircloughs uppfattning om att denna form av analys inte kan 
utge sig för att vara politisk neutral, utan att den snarare ska ses som ett kritiskt angreppssätt med 
en vilja till social förändring. Winther–Jørgensen och Phillips lyfter fram att detta enligt 
Fairclough kräver att forskaren ställer sig på de undertryckta samhällsgruppernas sida.15

    För att diskursanalysen ska vara meningsfull har det krävts att jag satt analysen i relation till 
någonting annat. ”Man måste alltså ha en idé om vad det är som den konkreta praktiken 
reproducerar eller förändrar – alltså om vad det är för struktur som den ska analyseras i 
förhållande till”.16 Den kommunikativa händelsen måste alltså ställas i relation till 
diskursordningen. Denna diskursordning sätter ramarna för min analys. Genom analysen söker 
jag efter att, som Winther–Jørgensen och Phillips uttrycker det ”[…] kartlägga hur omvärlden 
(eller delar av den) framställs, och vilka sociala konsekvenser det får”.17  

                                                 
12Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 21. 
13 Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s 69 
14Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 67ff. 
15 Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 67ff. 
16 Winther-Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s.133. 
17 Winther–Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 138. 
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Redogörelse för själva utförandet 
Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver hur Fairclough delar upp 
diskursbegreppet i tre dimensioner där han skiljer mellan Diskurs som text, Diskurs som diskursiv 
praktik och slutligen Diskursen som social praktik.  Diskurs som text (1) innebär som ovan nämnt 
ett studium av textens struktur, ett jämförande mellan olika inläggens grammatiska uppbyggnad. 
Diskursen som diskursiv praktik (2) lägger fokus på hur diskursen distribueras och sätts i ett 
bredare sammanhang, hur man konsumerar texten i det specifika sammanhanget den verkar 
inom. Slutligen utökas diskursbegreppet till att undersökas i en social praktik (3), att texten och 
den diskursiva praktiken relateras till bredare sammanhang så som andra sociologiska teorier och 
forskning.18  
   Under analysen har det visat sig att dessa tre ovan nämnda etapper lätt arbetar sida vid sida, att 
det varit svårt att strikt genomföra dessa steg åtskilda från varandra, något som jag inte heller 
funnit eftersträvansvärt. Jag har därför valt att föra samman analysen till två etapper. Detta för att 
få en djupare och mer givande diskussion. 
   Dispositionen för analysen bygger därmed på att jag sammanför den kommunikativa 
händelsens första och andra etapp, diskursen som text och diskursen som diskursiv praktik till en 
gemensam del. Därefter ämnar jag gå in i analysens andra del, den så kallade diskursordningen, 
där jag relaterar första delens resultat till en bredare social praktik för att ge diskursen mening och 
innehåll.19

   Innan själva analysarbetet genomfördes har jag lagt vikt vid att kartlägga diverse teman som 
enligt mig ofta var återkommande i de olika resdagboksinläggen. Dessa teman kunde återfinnas i 
vitt skilda inlägg och forum, dock alla inom ramen för mina avgränsningar. 
   I den första etappen av analysen finns det intresse att studera texten utifrån vissa givna 
”glasögon”. Fairclough betonar vikten av att studera texten utifrån perspektiven Transitivitet 
Nominalitet och Modalitet. Transitivitet innebär ett undersökande av hur meningsbyggnad och 
ordval ger uttryck för vilket perspektiv en händelse eller relation upplevs.20 Resultatet av 
nominalitet är då subjektet i texten gör sig frånvarande ”trollas bort” från själva texten. Att 
aktören döps om från handlande människa till ett handlande verb eller adjektiv, t.ex. ”Våldet på 
fängelser har accelererat kraftigt de senaste åren.” Genom denna formulering blir det ägande 
ansvaret mindre synligt och det krävs mer av mottagaren för att reda ut de olika sammanhangen, 
vem bär ansvar för vad.21 Begreppet Modalitet fokuserar på hur man i den skrivna texten kan 
utläsa vad subjektet innefattas av, hur man i texten kan se att subjektet står bakom det skrivna 

                                                 
18 Göran Bergström & Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 
(2005: Lund). s. 305 ff. 
19 Winther–Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 72 ff. 
20 Bergström & Boréus. (2005: Lund). s. 281. 
21 Fairclough. (1995: London). s.11 ff. 
   Bergström & Boréus. (2005: Lund). s. 284 ff. 
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ordet. Det blir här intressant att titta på hur subjektet framställer verkligheten, vad man tillskriver 
sig själv och hur man genom texten beskriver förhållandet till världen och andra människor.22  
   Trots denna medvetenhet om att dessa analysbegrepp är viktiga i Faircloughs syn på den 
kritiska diskursanalysen vill jag ändå flagga för att dessa begrepp inte är av högsta prioritet i denna 
min analys. Då utgångspunkten för Internetsidan Resdagboken.se är just att man som skribent gör 
sig synlig genom sina inlägg, knyts avsändaren och subjektet naturligt till varandra. Berättarjaget 
är därmed nästintill alltid tydligt och visar sällan tecken på att bli ”borttrollat” vilket får till följd 
att fokus på undersökandet efter modalitet och nominalitet i dess strikta form inte känns 
högprioriterat att undersöka. 
   Jag har istället formulerat frågeställningar som kan ses som varianter av de ovan beskrivna 
analysbegreppen, allt för att kunna fördjupa förståelsen för just detta specifika textmaterial; 

•  Hur är den stilistiska stilen i texten - detaljerat undersökande, förenklat eller starkt präglat 
av symboler?  

• Hur är tilltalet i texten - underförstått, distanserat eller finns det ett samförstånd mellan 
subjektet och den tänkta läsaren? 

• Hur är författarberättandet - synligt eller osynligt?  
   De nyfunna kunskaperna som jag har tillskansat mig under analysens första etapp samt de 
tidigare kartlagda temana, ligger till grund för analysens andra del. Genom en växelverkan mellan 
resdagboksinlägg, dess stilistiska form samt teorier knutna till ämnet turism har analysen tagit 
form genom den kritiska diskursanalysens riktlinjer.  

Teori och tidigare forskning 

Teorier blir intressanta först då de sätts samman i en kontext. De valda teorierna har tillsammans 
med metoden bidragit till att jag kunnat föra en givande diskussion i analysen. Jag har använt mig 
av tre sammanhang som jag finner fruktbara för denna analys. Det första belyser 
postkolonialismens utgångspunkter och premisser, det andra belyser innebörden av orientalism 
och hur applicerandet av detta synsätt påverkar bilden av ”vi och dom”. Det tredje 
sammanhanget fokuserar på kritisk forskning gällande turism. För att få en relevant ingång i 
analysen har jag valt att fokusera på en redogörelse för innehållet av dessa tre sammanhang.  

Postkolonialism 
Denna studie utgår från ett postkolonialistiskt perspektiv, det vill säga en förståelse av att världen 
fortfarande går att förstå som en kolonial ordning. C. Michael Hall och Hazel Tucker beskriver i 
Tourism and Postcolonialism hur utvecklingen av postkoloniala perspektiv växte fram som ett resultat 
från övertygelsen om att de europeiska teoriernas dominans inte var tillräckliga för att förklara 
världens maktstrukturer på. Det postkoloniala perspektivet möjliggör att man kan belysa bilden 

                                                 
22 Fairclough. (1995: London). s.164 ff. 
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av ”det främmande” utifrån en mer komplex och mångbottnad grund.23 Man kan ju fråga sig 
varför det fortfarande är intressant att definiera sig som koloniserad trots att man frigjort sig från 
tidigare härskande kolonialmakten? Hall och Tucker belyser här behovet av att föra samman 
relationen mellan ekonomi och politik och sätta det i förhållande till utvecklade respektive mindre 
utvecklade nationer. Den maktrelation som uppstår med dessa perspektiv närvarande gör det 
relevant att än idag tala om världen som uppdelad mellan kolonisatör respektive koloniserad.24 
Hall och Tucker belyser genom Matthews, hur man idag kan förstå turismen som nykolonialistisk 
agent då kapitalistiska länder strävar efter att få dominans över utländska turismdestinationer, 
exempelvis genom ägandet av flygbolag, bussbolag, hotell och resorts. Den utländska 
dominansen av ägande inom turismnäringen kan därmed ses som en del av den nykoloniala 
diskursen. Att turismnäringen i slutändan inte kommer lokalbefolkningen till gagn ser de som en 
viktig aspekt i det postkoloniala sammanhanget.25

   Även Bill Achcroft, Gareth Griffith och Helen Tiffin tar i The Empire writes back – Theory and 
Practice in Post-Clonial Litteratures upp hur de postkoloniala teorierna kom som ett svar på behovet 
av att ifrågasätta gängse normer. Man önskade berätta verkligheten från en annan infallsvinkel.26 
Författarna lyfter fram det engelska språket som maktmedel då detta påtvingades befolkningen i 
de kolonialiserade länderna. Genom att det engelska språket på flera håll fortfarande är norm, 
trots ländernas självständighet, menar de på att den koloniala kulturella hegemonin lever vidare.27

   Det är viktigt att uppmärksamma att det postkoloniala perspektivet inte har som ambition att 
definiera en teori, utan snarare söker synliggöra behovet av belysandet av komplexiteten i den 
traditionella västerländska historieskrivningen.28   

Orientalism  
I och med den postkoloniala utgångspunkten blir teorierna i boken Orientalism, skriven av Edward 
Said centrala.29 Genom att använda sig av Foucaults diskursteori försöker Said ringa in och 
identifiera begreppet orientalism. Han söker lyfta fram innehållet i det nätverk av maktstrukturer 
på vilket sett den europeiska kulturen styrt och producerat Orienten, både politiskt, sociologiskt, 
militärt, ideologiskt, vetenskapligt och konstnärligt.30 Genom att göra en historisk tillbakablick på 
temat orientalism, visar Said på hur flera av dess doktriner lever kvar än idag, om än i ny skepnad. 
Grinell skriver;  

                                                 
23 C. Michael, Hall & Hazel, Tucker.(red.) Tourism and postcolonialism. Contested Discourses, Identities and Representations. 
(2004: London). s. 3-15. 
24 Hall & Tucker. (2004: London). s. 3-15. 
25 Hall & Tucker. (2004: London). s. 3-15. 
26Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin Helen. The Empire Writtes Back. Theory and practice in post-colonial literatures. 
(2002: London). s. 11. 
27Ashcroft, Griffiths & Tiffin, (2002: London). s . 2 ff. 
28 Hall & Tucker. (2004: London). s. 3-15. 
29 Edward Said. Orientalism. (1993: Stockholm). 
30 Said. Orientalism. (1993: Stockholm). s. 66. 
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”De uttalade kunskaperna och åsikterna om Orienten kallar Said manifest orientalism, medan de 
på Orienten projicerade fantasierna utgör en latent orientalism.”31  

Genom att införa en distinktion mellan manifest och latent orientalism vill Said visa på hur 
orientalismen sträcker sig även långt utanför den akademiska sfären. Said menar på att alltför ofta 
ses kultur och litteratur som politiskt och historiskt oskyldiga i skapandet av bilden av ”den 
andre”. Samhälle och kultur måste enligt Said studeras tillsammans.32 Kulturens ramar innefattar 
inte enbart ett begränsande utan även en produktivitet inom det begränsade utrymmet. För Said 
blir det intressant att undersöka språkets själva utformning som genom sin lingvistiska 
uppbyggnad visar prov på hur man talar om det upplevda.33 Genom användandet av begreppet 
orientalism vill Said alltså beskriva västerlandets sätt att närma sig Orienten, där maktdominansen 
var och fortfarande är högst levande, något som även jag har funnit intressant att studera i detta 
mitt studium. 
   Vad är det egentligen som innesluts i begreppet Orienten? Klas Grinell har i sin avhandling 
berört denna fråga. Genom att undersöka hur svenska researrangörer mellan åren 1930 – 1990 
har framställt världen utanför Sverige önskar Grinell få en bild av hur man framställer de 
utländska resmålens invånare. Utifrån Grinells studiematerial, som baseras på broschyrer och 
prospekt, kan han se att den geografiska avgränsningen inte är det som främst avgör om en plats 
anses tillhöra Orienten eller inte. Detta visas tydligt genom konstaterandet att både städerna Alger 
och Tunis ligger väster om Sveriges västligaste utpost och trots detta innesluts i den orientaliska 
diskursen. Grinell ser snarare att föreställningen om Orienten i de undersökta reseföretagens 
föreställningsvärld snarare är knutet till bilden av islam där slöjan som attribut ofta blir det som 
betecknar vad som anses inneslutas i begreppet Orienten.34 Grinell belyser även att länder som 
Thailand och Kina sällan saluförs i avhandlingens empiriska material som en del av den självklara 
orientaliska diskursen, men menar samtidigt att det i praktiken sällan är just religionen som man 
är intresserad av att fånga in i begreppet Orienten utan att snarare det exotiska, det icke moderna 
och icke rationella som bestämmer dess definition.35 Då jag menar att dessa kategoriseringar 
tydligt kan urskiljas i mitt material gällande föreställningen om Thailand har teorier om 
orientalism blivit en viktig del för förståelsen av det undersökta.  

Från turist till resenär 
Att resa har kommit att bli en självklar erfarenhet för många västerlänningar i det moderna 
samhället. John Urry beskriver i boken The Tourist Gaze hur resandet har blivit en markering av 
status.36 Genom resandet vidmakthåller man en status i sociala relationer till andra. Enligt Urry 

                                                 
31 Grinell. (2004: Göteborg). s. 83. 
32 Said. (1993: Stockholm). s. 97. 
33 Said. (1993: Stockholm). s. 88ff. 
34 Grinell. (2004: Göteborg). s. 76-79. 
35 Grinell. (2004: Göteborg). s. 80. 
36 Urry. (2002: London). s. 5. 
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har moderniteten skapat behovet av resandet som en nödvändighet, tron på att både den fysiska 
och psykiska hälsan ska återuppbyggas genom resandet.37

   Grinell belyser att ”[…] turismindustrin uppkom i samklang med industrialismens organisering 
mellan fritid och kommunikationer”.38 Uppdelningen mellan vardag och semester gjorde det 
alltså möjligt att formulera resan som en möjlighet till självutveckling och njutning. Njutning kom 
till att gå från en ynnest för få till att bli ett krav tillgängligt för flertalet. Urry menar att 
industrialismen gjorde att resandet blev en mer demokratisk aktivitet än vad det hade varit 
tidigare, alla som arbetade skulle nu kunna njuta av semester.39 Turisten hade kommit att bli likt 
en pilgrim som går från det kända till det okända för att sedan gå tillbaka till det kända.40  I och 
med massturismen och charterturismens framväxt sker en ökad kommersialisering av resmålen. 
Grinell skriver, 
  ”Medan den klassiska sevärdhetsresan fortfarande bar spår av, bildnings- och 

pilgrimsresande man reste för att se och lära och besöka de vördade kulturella platserna – 
behandlas världen i charterresan alltmer som en vara”.41  

Man konsumerar nu sol, bad och ”paradis” och visar föga intresse för de socioekonomiska eller 
politiska förhållandena på det besökta resmålet. Den upplevelse som saluförs i hemlandet blir det 
som konsumeras.42       
   Postmodernitetens individfokus har även bidragit till ett varierande sätt på vilket man kunnat 
resa. Urry belyser hur individen med ”god smak” tydligt tagit avstånd från massturismen där den 
goda smaken inneburit ett avståndstagande från massan och dess klichéer.  En ”riktig semester” 
ska i detta avseende baseras på två viktiga ting, (1) att resans destination är långt bort från 
massturismens resmål, (2) att resan arrangeras av små researrangörer som inger individen känsla 
av att var unik och viktig. Här finns behovet av att få känna sig som en resenär istället för en 
turist.43   
   Relevant för analysen har även varit Urrys definition av den så kallade ”turismblicken” (Tourist 
Gaze) som innefattar ett system av sociala aktiviteter och tecken som tillsammans definierar en 
viss praktik hos turisten. Turismblicken ska, enligt Urry, sättas i relation till det motsatta, det vill 
säga den icke turistiska sociala praktiken som främst kan skönjas i hemmamiljön med dess 
vardagliga sysslor närvarande.44 Analyserandet av den så kallade turismblicken är närvarande i 
uppsatsens analys.  

                                                 
37 Urry. (2002: London). s. 5. 
38 Grinell. (2004: Göteborg). s. 9. 
39 Urry. (2002: London). s 16. 
40 Urry. (2002: London). s 9. 
41 Grinell. (2004: Göteborg). s 218. 
42 Grinell. (2004: Göteborg). s 218. 
43 Urry. (2002: London). s 85-86. 
44 Urry. (2002: London). s 1ff. 
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I analysen använder jag även begreppet backpacker vilket ska förstås som en grupp människor, 
oftast unga, som genom resandet, innefattande internationellt långväga destinationer, relativt liten 
budget och spartanska levnadsideal, söker efter personlig utveckling och tillfredsställelse.45

   Den postmoderna turisten innehar alltså höga krav på sitt resmål. Behovet över att vara 
ständigt tillfredsställd ställer höga krav på turismdestinationen som måste leva upp till turistens 
behov över att få känna sig som en del av något unikt. Enligt Urry är den postmoderna turisten i 
större utsträckning mer medveten om att han/hon är turist. Det finns en medvetenhet kring 
konstruerandet av en plats och en kultur, att turisten genom sin blotta närvaro på den besökta 
platsen ingår i en överenskommelse av kommersialism.46 Grinell beskriver hur man under 1970-
talet uppmärksammade den västliga dominansen som turismen utgjorde. Man började tala om 
konsekvenserna av det strukturella ekonomiska beroendet som turismnäringen bidragit till och 
man började tala om turism som en form av nykolonialism. Denna synvinkel har jag sett som 
viktig att ha närvarande i den kommande analysen. 
   Ett ytterligare sammanhang som jag anser är viktigt att lyfta fram gällande turism och resande 
är de studier fokuserade specifikt på turism och Thailand skrivet av Erik Cohen.47 Hans studier 
med fokus på turismnäringens framväxt i Thailand och hur denna har kommit att påverka både 
infrastruktur och levnadsförhållanden för lokalbefolkning har gett mig kunskaper givande för 
analysen. 

Analysen 
Analysen innehåller två delar. Första delen innefattas av en analys över fyra längre resinlägg där 
två olika personer skrivit varsina två inlägg. Jag gör en genomgång på en stilistisk nivå samt 
jämför de med varandra. Min ambition är att skapa mig en bild av hur man kan tänka sig att den 
språkliga utformningen är en del av en större diskursordning. Första delen ska ses som en 
redogörelse för själva textinnehållet och de resonemang jag för här ska vidare ses som en grund 
för etapp två i analysen. Analysen i del ett blir relevant först när diskussionen placeras i sin 
kontext och ställs mot de teoretiska resonemang som förs. Analysens andra etapp fokuserar på 
teman som jag funnit ofta återkommande i det material jag studerat. Dessa teman kommer att 
diskuteras och sättas i relation till tidigare forskning och teorier inom ämnet turism och 
globalisering. 

Analys etapp 1: Diskursen som text och praktik  
Ett gemensamt drag i de fyra inläggen är att samtliga är skrivna med ett personligt tilltal. Inläggen 
skrivna av person A (A: 1 och A: 2) är av berättande karaktär där fokus främst ligger på att 
beskriva händelseförlopp snarare än upplevelser. Den språkliga stilen är personlig genom 

                                                 
45Camille, O´reilly. Tourist or Traveller? Narrating Backpacker Identity i Discourse, communication, and tourism. Adam 
Jaworski & Anette Pritchard (red.). (2005: Clevedon). s. 150 ff. 
46 Urry. (2002: London). s 90 ff. 
47 Erik. Cohen. Thai Tourism. Hill Tribes, Islands and Open-Ended Prostisution. (1996: Bangkok). 
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subjektets ofta återkommande använde av teckensymboler. Exempel på symboler som används 
för att förstärka känslan av det skrivna ordet kan vara utropstecken !, uttryckssymboler så som  ;)  
: P samt användande av stora versaler. Inläggen skrivna av person A innehåller även många 
engelska ord vilket kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan kan användandet av engelska uttryck i 
texten spegla personens talspråk, att man i texten strävar efter att efterlikna sättet på vilket man 
vanligtvis talar, vilket i så fall skulle visa på subjektets personlighet. Å andra sidan kan de engelska 
uttrycken ge en bild av att personen distanserar sig från texten genom att använda sig av två olika 
språk i en och samma text. Tilläggas här bör att person A eventuellt har engelska som första 
språk och därmed känner sig mer bekväm med användandet av engelska uttryck, något som jag 
inte kan få svar på. Mitt intresse ligger ändå vid att se hur denna kombination av 
språkanvändande bidrar till en distansering alternativt ett närmande av texten. 
   Jämför jag detta med inläggen skrivna av person B (B: 1 och B: 2) ser jag även här att den 
stilistiska formen präglas av en redogörelse för vad man åstadkommit snarare än för den 
personliga upplevelsen. Även här är den språkliga stilen informell vilket visas genom frekvent 
användande av slang och direkta tilltal till den tänkta mottagaren. I båda inläggen B: 1 och B: 2 
kan jag se att de direkta tilltalen till vissa tänkta mottagare bidrar till att inläggen kan upplevas på 
ett inneslutande alternativt uteslutande sätt. Detta genom inläggens ofta återkommande 
användande av koder, som kan tolkas rätt av vissa men fel av andra, vilket får konsekvensen att 
delar av texten implicit förstås av några utvalda men inte av alla.   

”Persson hoppas du har de så jävla kul på jobbet! Som du märker så e duutfryst från våran 
resedagbok! Inte mer än rätt när man beter sig på de sättet! Hmm!”48

De direkta tilltalen till vissa tänkta mottagare skapar en vilja till kommunikation, då subjektet 
ställer direkta frågor till några utvalda mottagare. Resinlägget fungerar här som en form av blogg 
snarare än som ett envägskommunikativt redskap.  
   Även inläggen A: 1 och A: 2 har formen av flertalet koder, men då inte med lika tydlig tänkt 
mottagare. Koderna i dessa inlägg innefattas snarare av att mottagaren krävs på vissa informella 
förkunskaper för att göra texten begriplig.  Detta visas genom exemplet nedan som åskådliggör 
kravet av en förförståelse över vad som innefattas i begreppet att ”festa”; 

”Igar kvall tog vi och festade till det litegrann. Dock gick det fran litegrann till lite for mycket 
och det slutade med att vi inte kom sa langt som vi tankt oss. Precis som forra gangen vi 
festade, och Anna gick in i vaggen och typ knackte nasan, ramlade hon nu ner for en trappa 
istallet och skrapade upp hela benet. For att citera henne: Det har inte det att det ar spriten. Jag 
ar en olycksfagel. Sure, inte spriten Anna :) Ikvall ska vi gora ett nytt forsok..”49   

Går jag tillbaka till inläggen skrivna av person B kan jag se att dessa innefattas av flertalet 
meningsuppbyggnader som kräver att den tänkta mottagaren kan läsa ”mellan raderna”. Jag kan 
se en form av nominalitet i texten då den ”trollar bort” det handlande subjektet och istället 
formulerar den faktiska handlingen som något som ”råkat komma till en”. Genom detta sätt att 

                                                 
48 Resdagboksinlägg: B: 2. Författat: 2008-04-23. 
49 Resdagboksinlägg: A: 1. Författat: 2008-04-30. 
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formulera sig skriver subjektet sig fri från ansvar från det faktiska agerandet. Detta kan visas i 
följande citat;  

”Detta kanske inte gor alla lika glada, hehe. Vi rakade rammla in pa ett stalle som hette 
tattoo.haha mer behover man kanske inte saga mer an att ingen kom undan! ;)”50  

Graden av mottagare innefattas av ett brett spektrum, från nära familjerelationer till mer ytliga 
långväga relationer. Skribenten till inläggen måste därför förhålla sig till dessa mottagares 
differentierade bilder av denne. Jag upplever att det breda spektrum av tänkta mottagare bidrar till 
att skribenten får svårt att tillgodose mottagarnas differentierade behov. Skribentens medvetenhet 
om den breda kollektiva mottagaren bidrar till att talet om det upplevda stannar vid att vara 
personligt, aldrig privat. Under analysens andra etapp utvecklar jag detta resonemang gällande 
den tänkta mottagaren.        

Analys etapp 2 – Diskursen i en social praktik 
Genom textmaterialet har sex teman kommit att bli föremål för analysens andra del. Följande 
teman är återkommande i det material jag valt att studera 
 

• Det trygga äventyret  
• Att inte vara som alla andra turister 
• Sol, bad, konsumtion och lättja 
• Dom andra 
• Erotik  
• Tilltalet till dem där hemma 

 
Jag kommer att föra ett resonemang kring dessa teman, både separat och i jämförelse med 
varandra. Tillsammans önskar jag att de utgör grunden för en givande diskussion kring den 
diskursiva sociala praktik som den verkar inom. 

Det trygga äventyret  
Ann Simons belyser tre så kallade resenärstyper, tre sätt på vilket man som turist ser sig själv som; 
(1) ”Den kontrastsökande resenären” - den som medvetet söker efter det som är motsatt det egna 
vardagslivet. (2) ”Den likgiltiga resenären” - den som inte visar intresse för den globala kulturen 
överhuvud taget. (3) ”Den trygga resenären” - den som medvetet söker sig till platser och miljöer 
som inte visar tecken på främmandeskap.51 Relaterar jag detta till mitt undersökta textmaterial 
kan jag se att det finns en längtan efter att göra det man inte vanligtvis gör till vardags. Jag kan 
här alltså se att det finns en diskurs som kan innefattas av den ”Den kontrastsökande resenären”. 

                                                 
50 Resdagboksinlägg: B:1. Författat: 2008-03-08. 
51 Ann Simons. Saying the same old things. A contemporary travel discourse and the Popular magazine text. i Tourism 
and Postcolonialism. Contested Discourses, Identities and Representations. Hall & Tucker (red.). (2004: London). s. 175. 
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Det finns en tydlig förväntan hos skribenten på det så kallade ”stora äventyret” vilket visar sig 
genom att man, innan resan har påbörjats, skriver inlägg om att man inom kort ska ”ge sig ut på 
äventyr”.  

”Bokat! Nu e flyget bokat och betalt! Ingen återvändo! Biljetten gick på ca 13 166 kr per 
person, då flyger vi från London -> Bangkok -> Sydney -> Auckland -> Singapore -> 
London.Thailand 2 veckor, Australien 2 veckor, Nya Zeeland ca 6-12 mån och sen Singapore 
några dagar. Ska bli så kul!” 52

Men vad är det man möter när man ute på detta så kallade äventyr? Jag kan finna att skribenterna 
till inläggen visar tecken av att brottas med behovet av igenkänning kontra strävan efter sökandet 
av äventyr. Inte ovanligt att man lyfter fram det igenkänningsbara till något exotiskt; 

”Började med att gå på burger king och äta och sen, direkt efter, när vi gick längst med 
trottoaren så hör jag hur några ropar - Sandra! Döm om min förvåning när jag såg halva 
personalen från Pizzeria/Restaurang Tuppen i Sölvesborg!! Världen är inte alls så stor som 
man tror.”53

Eller att man ger uttryck för att medvetet söka äventyret, det exotiskt främmande; 

”Var ganska skont att lamna Patong med Starbucks, Burger King och Swensens och komma 
till det riktiga Thailand.”54

Relaterar jag detta till Erik Cohens resonemang om hur turismnäringen i Thailand har kommit till 
att heterogeniseras, finner jag punkter på vilket detta stämmer överens med mitt material. Cohen 
talar om att heterogeniseringen kommit att skapa ett motsatspar gällande turismnäringen i landet. 
På ena sidan står behovet av att turisten ska innefattas av det ”naturliga”, den oförstörda 
vildmarken samtidigt som turisten kräver speciella attraktioner så som äventyr, djurparker etc.55 
För att tillfredsställa detta motsatspar, bevarandet av naturen i samklang med uppbyggnaden av 
turismattraktioner, sätts stora krav på de lokala producenterna. Krav som många gånger försätter 
lokalbefolkningen i en underordnad relation till turisten.  Jag kan relatera detta resonemang till 
Hall och Tuckers diskussion om att världen än idag kan förstås i termer av koloniala diskurser då 
relationen mellan producenten och konsumenten bygger på den enes krav av tillfredsställelse och 
den andres förmåga till att tillgodose detta behov. Maktförhållandet blir här ett faktum svårt att 
undgå.56

   Jag kan i mitt material se just detta krav på att man som turist önskar ha del av så brett 
spektrum av upplevelser som möjligt inom loppet av en och samma tid. Exemplet nedan visar på 
en fråga formulerad på ett av hemsidans forum där skribenten vill ha förslag på boende i det 
tänkta besökta området: 

                                                 
52 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-22. 
53 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-02-24. 
54 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-02-04. 
55 Erik. Cohen. (1996: Bangkok). s.12. 
56 Hall & Tucker. (2004: London). s. 3-15. 
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”Åker till Koh Samui i Juni och undrar vilken strand man ska välja. […] vill ha lagom av allt, 
om man nu kan få det. Men gärna bo lungt och ha nära till liv och rörelse och en bra strand är 
ett måste.' Några tips kanske?!?”57

Jag frågar mig i vilken grad skribenterna till inläggen är beredda att verkligen utsätta sig för 
situationer som de till vardags inte är vana att uppleva. Jag kan uppleva att det finns en 
motsättning mellan den föreställda bilden över resan som ”det stora äventyret” och det faktiska 
handlandet. Att flertalet textinlägg har rubriker som exempelvis ”Mitt livs resa” eller ”Nu eller 
aldrig” talar om en förväntan över de kommande upplevelserna. I detta tolkar jag in att man har 
en förväntan över att man ska ta del av flertalet situationer som man vanligtvis inte utsätter sig 
själv för. Väl framme på plats kräver man dock en bekvämlighet som i mångt och mycket ska 
likna den man är van att tillskaffa sig i sin vardag på hemmaplan.  
   Tittar jag vidare på Luke Desforges artikel Traveling the world: Identityand travel biography, gällande 
identitet och resande belyser han två viktiga händelser kopplade till resan som visar på subjektets 
identitetsskapande. Själva beslutet att ge sig ut och resa är det ena, återkomsten hem är det andra. 
Desforges menar på att man i och med dessa två handlingar tydligt visar på ett skapande av 
identitet. Beslutet att ge sig ut och resa innefattar samtidigt att man inskriver sig i den globala 
postmoderna diskursen om den autonoma, självständiga resenären som genom resan förväntas 
finna, om inte ny så ändå en breddad identitet. Att komma hem innebär ett krav på uppvisande 
av den nya förväntade erfarenheten som enligt diskursen ovan, ska införlivas i den nya 
identiteten.58  Kanske är det så att det snarare är bilden av resan som kommunicerar med sin 
omgivning än själva resan i sig. Beslutet att faktiskt ge sig ut blir här det centrala, inte vad man 
fyller resan med. 

Att inte vara som alla andra turister 
Som tidigare nämnt har postmoderniteten förändrat synen på resandets karaktär, från den tidigare 
grupp- och familjeturisten till den idag mer självständiga och egenplanerade resenären. Detta 
medför ett behov av att sticka ut, att göra sin resa till ”unik” och ”äkta”.59 Jag kan finna en 
diskurs i det undersökta materialet som talar om detta; 

”[…] Det finns hur mycket turister som helst här, så det var skönt att inte verka lite borttappad 
som de... Vi bor dessutom på ett flashigt hotell som de har rabatt på, så återigen njuter pappa 
och jag av livet!! […]” 60

Kelly Davidson talar i artikeln Alternative India: Transgressive Spaces om hur Breezer betonar hur 
synen på den ”sanna resenären”, jagets centrala plats och kravet på äkta upplevelser är typiska för 

                                                 
57 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-26. 
58 Luke Desforges. Traveling the world. Identity and travel biography i Annals of Tourism Research, no 27. 
 (2000). s. 926 –945. 
59 Urry. (2002: London). s. 46. 
60 Resdagboksinlägg: Författat: 2006-10-01.  
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den postmoderna resenären.61 Enligt Davidson karaktäriseras den postmoderna resenären bland 
annat på tron att man genom mötet med det nya ska finna kunskap om det som inte kan 
återfinnas i västlandet.62 En tro på att man genom en återgång till naturen ska få möta ”det 
sanna”.  Det blir intressant att leka med tanken att detta sökande efter äkthet kräver att det finns 
något som är statiskt och fast, någon form av ”uräkthet” som går att finna bara man söker på rätt 
sätt och tillräckligt länge. Grinell belyser denna tankegång genom att uppmärksamma den franske 
filosofen Jacques Derridas kritik över den så kallade ”blickens hegemoni”. Derrida riktar här en 
kritik mot närvarometafysiken som ”[…] betecknar tron på att det finns ett självklart och 
avgränsbart nu varifrån subjektet kan se och förstå världen.”63 Enligt Derrida är det omöjligt att 
uppnå ett äkta nu då samtiden är i ständig förskjutning och rörelse. Grinell skriver; ”Ingen 
människa kan därmed heller förstå vare sig själv eller någon annan fullt ut. Förutsättningarna har 
alltid redan förändrats.64 Med detta resonemang vill jag belysa just det omöjliga i att tro att man 
som resenär ska finna det ”äkta”, att det ska finnas ett ”äkta Thailand” bortom turismens 
närvaro, en uppfattning som jag dock finner återkommande i mitt material;  

”[…] Fast tjaa, jag lockas inte alls till Pattaya efter alla beskrivningar. Ska det vara Thailand så 
får det banne mig vara Thailand på riktigt också hihi :)”65

Relaterar jag detta till Camille C. O´reillys artikel Tourist or Traveller? Narrating Backpacker Identity 
som fokuserar på identitetsskapande kopplat till resande, belyses hur de olika begreppen turist, 
resenär alternativt backpacker kommunicerar med sin omgivning. Genom observationer av en 
Internetsida ämnad för backpackers samt utförda intervjuer med personer som ser sig själva som 
backpackers har O´reilly tydligt kunnat se vad som anses inneslutas i de olika begreppen. Från 
backpackerns perspektiv innefattar turistbegreppet något negativt. Är man turist är man inte 
intresserad av att gå utanför normen av göromål. Resenären däremot innefattas av 
självständighet, ideal, rörlighet och frihet, begrepp som alla kopplas samman med att vara 
backbacker. O´reilly menar på att det är denna frihetskänsla som kopplar samman backpackern med 
begreppet resenär.66  
   Hall och Tucker sammanför resenärens syn på sig själv som fri, överlägsen och äkta med den 
föregånga fantasin om den koloniala överlägsenheten. De menar att resenären genom denna 
självbild övertar den sociala positionen som samhällets sociala elit, där integrationen med 
lokalbefolkningen är frånvarande.67  
   Relaterar jag detta resonemang till mitt analysmaterial slås jag av hur man indirekt ger uttryck 
för motsättningen mellan det ”äkta” och det som upplevs som ”massans kultur”. Å ena sidan vill 
                                                 
61 Kelly Davidson. Alternative India: Transgressive Spaces i Discourse, communication, and tourism. Jaworski. Adam & 
Annette. Pritchard (red.). (2005: Clevedon). s. 30. 
62 Kelly Davidson. (2005: Clevedon). s. 30. 
63 Grinell. (2004: Göteborg). s. 112. 
64 Grinell. (2004: Göteborg). s. 113. 
65 Resdagboksninlägg: Författat: 2008-04-14 22:53. 
66 O´reilly. (2005: Clevedon). s. 155 ff. 
67 Hall & Tucker. (2004: London). s. 51 ff. 
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man likt resenären vara självständig och fri, samtidigt som man likt turisten vill ta del av de 
aktiviteter och nöjen (sol och bad) som annars associeras med typiska turistaktiviteter.  
   En aktiv handling bland flertalet skribenter är dess benägenhet att hela tiden vara på ”resande 
fot”, att ständigt vara på väg till en ny destination. Något som kan kopplas till behovet att visa att 
man inte är en del av turistdiskursen som inbegriper en mer statisk reseupplevelse. Det finns ett 
återkommande motsatspar som flera gånger gör sig påmind i inläggen, nämligen den mellan 
begreppen impuls och planering. De flesta resor verkar vara planerade i stora drag med präglas 
ändå av att man genom impuls tar dagen som den kommer. Jag kan ändå se att denna till synes 
frihet sätter just krokben för den fria planeringen. Om valmöjligheterna är oändliga förvandlas 
den tänkta friheten istället till en begränsning. Denna så kallade imaginära självständighet och 
unikhet tycker jag präglar mycket av materialet. Skribenterna strävar alla efter att inte vara en del 
av massans kultur med genom de förväntade upplevelserna som ”ska ingå” i resupplevelsen sker 
en oundviklig likriktning dem emellan. 
   Resenärens upplevelse av att vara upptäcktsresande, att uppleva det äkta kan relateras till Hall 
och Tuckers resonemang gällande den koloniala diskursen. Den uppenbara avsaknad av kontakt 
mellan subjektet och lokalbefolkningen förstärker känslan av att resenären med förhållandevis 
mycket pengar på fickan agerar som social elit, tar sig från plats till plats utan egentlig 
hänsynstagande till det besökta.  
   Ö-turismen i Thailand har fört med sig en likriktning av aktiviteter. Trots den ständiga 
förflyttningen mellan olika destinationer utför man ändå samma form av aktivitet på de olika 
platserna, detta för oss in på diskursen om Sol, bad, konsumtion och lättja. 

Sol, bad, konsumtion och lättja 
Trots konstaterandet i det omöjliga att finna det ”äkta” blir jag ändå intresserad av att titta 
närmare på vad man som skribent kan tänkas mena med det ”riktiga Thailand”. Genom att ta del 
av Cohens redogörelser för turismens framväxt i Thailand får jag få en bild över hur turismen 
rent geografiskt har genomgått en förskjutning. Då landet i mitten på 1960-talet tog steget till att 
bli ett resmål för turister var det främst aktiviteter så som besökandet av buddistiska tempel och 
flytande marknader i områden nära Bangkok som av myndigheterna framhävdes som sevärda 
attraktioner. Genom den redan då relativt väl utvecklade infrastrukturen kom dock turismen att 
sprida sig till andra delar av landet. Här var det främst resor till bergen och dess stamfolk i norr 
samt till öarna i söder, som kom att utvecklas till resmål. Dessa turistmål kom att ”upptäckas” av 
turisterna själva. Långt senare i och med ”öppnandet” av stränderna kom externa investerare att 
bli huvudarrangörer för resor till dessa områden och massturismen blev då ett faktum.68  
   Med denna bakgrund finner jag det intressant att titta på ett ofta återkommande element i både 
resdagboksinlägg och reklam för resor till Thailand, nämligen fokuseringen på bilden av paradiset. 
Jag kan se att föreställningen om det ”äkta Thailand” ofta kopplas samman med bilden av 
paradiset. Flera tidigare forskare talar om motsättningen mellan turistens krav på bekvämlighet 
                                                 
68 Cohen. (1996: Bangkok). s. 6-8. 
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samtidigt som kravet på det så kallade ”Paradiset” är högst närvarande.  Detta dubbla krav visas 
genom uttalandet nedan; 

”Hejsan! Jag undrar om någon vet ett bra hotell i hua hin ? ska dit i december. vill helst bo på 
ett ganska litet och mysigt hotell men närma stranden och shopping ställena .”69  

Framväxten av så kallade resorts är ett resultat av efterfrågan på ”Paradis med alla 
bekvämligheter”. Resorten har kommit att bli ett ”paradiset innanför muren” där verkligheten 
med dess lokalbefolkning exkluderats och osynliggörs. Urry belyser hur man i boken The Golden 
Horades, skriven av Turner och Ash (1975) talar om att servicepersonalen som arbetar inom dessa 
anläggningar fungerar som ”surrogatmammor” för turisten. Genom att denne skyddar turisten 
från yttre faror fråntar man henne ansvaret för sitt eget varande.70 Urry ser även relationen mellan 
turisten och producenten som problematisk då turisten med dess krav på snabb leverans och hög 
standard sätter agendan för interaktionen dem emellan. Om turisten känner att dennes 
förväntningar inte uppfylls av producenten, kan han/hon byta plats, finna en plats som bättre 
lever upp till dennes förväntningar. Exempel på detta resonemang fann jag även i mitt material; 

”Flyttade fran skitstallet som vi bott pa nu, sjukt dryga. Sa nu blir de pooh,oh,uddi,so.Doh 
varje dag! Kan inte fa battre sevice.”71

Möjligheten att hela tiden kunna förflytta sig från en plats till en annan bättre skapar en 
överordnad respektive underordnad relation dem emellan. Den lokala producenten lever hela 
tiden med hotat att resenären när som helst kan flytta vilket sätter höga krav på producenten att 
tillgodose turistens krav på kulturell tillfredställelse. Detta bidrar i sin tur till att lokala 
producenter tävlar om turistens gunst, där turisten fungerar som handelsvara med total makt att 
själv välja agent.72   
   Dennison Nash betonar i sin artikel Tourism as a Form of Imeprialism hur människor från 
högindustrialiserade länder förväntar sig, ja till och med kräver att ledigheten utomlands ska 
innehålla standard som denne tar för givet hemma.73  
   Tänkvärt är att begreppet paradis, av Gud skapad trädgård, kommer från den kristna religionen 
och är därmed inte lika självklart förankrad som begrepp i den thailändska kulturen. Det som 
västerlänningen kategoriserar som paradis, vita stränder och turkost vatten, är för de flesta från 
lokalbefolkningen en plats för arbete och en plats för uppställandet av fiskebåtar.74 Turismen har 
däremot satt krav på lokalbefolkningen att omvärdera den egna bilden och bruket av stranden 
från att vara en form av arbetsplats till att bli en plats för fritid. Turismen har med detta 

                                                 
69 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-20. 
70 Urry. (2002: London). s. 7 & 52. 
71 Resdagboksinlägg: författat: 2008-03-08. 
72 Urry. (2002: London). s. 38. 
73 Dennison Nash. Tourism as a Form of Imeprialism i Hosts and Guests. The Antropology of Tourism. Valene L. Smith 
(red.). (1989: Philadelphia). s. 39. 
74 Cohen. (1996: Bangkok). s. 176. 
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handlande utfört en form av imperialism över lokalbefolkningen. Stranden har alltså kommit att 
bli en plats för avslappning och lek.  
   Något som kan kopplas till ovan diskurs ”Det trygga äventyret”, är konstaterandet att de 
aktiviteter som turisten främst ägnar sig åt på semestern är aktiviteter som även kan utföras i den 
egna hemmamiljön.75 Att sola, bada, få massage och att dyka är alla aktiviteter som man kan 
tillgodose sig med i Sverige. Med detta vill jag just belysa hur man applicerar sin egna 
igenkänningsbara trygga miljö på det som från början var främmande. En annan ”aktivitet” som 
enligt mig är den mest frekventa handlingen bland de inlägg jag tagit del av är olika former av 
konsumtion. Jag kan se att shopping är en oerhört viktig del i uppfattningen över vad man ska 
tillgodose sig under sin vistelse i Thailand; 

”[…] Krabi idag, Bangkok imorgon! Shopping, Shopping!! Måste köpa en resväska!! kan inte 
släpa runt på mina påsar längre! Orka! Har köpt rätt mycket redan. Det är kul! Älskar att 
handla!”76

”har har vi iallafall varit i patong en hel dag och bara shoppat shoppat, det var kul for jag hitta 
massa saker, kopte levis jeans for 500 kr, ett annat par random 140 kr och ett par 50 kr. 
PANGPRIS! :D har aven kopt lite annat skit, men jag ar nojd. shoppingen i patong var 
verkligen jattebra, bast hittills, dom har dom vanliga standen som finns overallt men dom har 
ocksa typ 4-5 stora varuhus med mer normala klader osv.”77

Denna form av shopping kopplas ofta samman med att man genom att pressa ner priset på varan 
ska få den billigare än utgångspriset. Då denna form av handelsförhållande inte är vanligt i 
Sverige, kan jag skönja att skribenten i texten ofta upplever detta som något exotiskt och 
spännande.  

”[…] I dag har hela dagen gått i shoppingtema. […] Jag har köpt ett par dieseljeans som jag 
lyckades pruta ner till 160 svenska kronor, de du Jenny S!! Har även köpt två lacostelinnen för 
30 kronor styck efter en jädra massa prutande. […] Inte illa pinkat och vi är redan laddade för 
att ge oss ut i prutar svängen igen, tror allvarligt att vi är som gjorda för det här och går gärna 
en match mot dig Carro P i framtiden. (Ha ha ha) […].”78

En intressant tanke är att detta handlande, att pruta på varor, förefaller vara något som skribenten 
anammar från den besökta kulturen. Ett för svensken relativt exotiskt sätt att handla med varor 
på kommer ändå att göras till något hemtamt. Jag kan dock inte undgå att reflektera över hur 
denna handling även kan ses med nykoloniala förtecken. Det handlande subjektet tar sig rätten att 
kräva att en vara ska vara billigare än utgångspriset utan att detta ställs i relation till dess faktiska 
kostnad i svenska mått mätt. Sätter jag detta i relation till att subjektet samtidigt ställer höga krav 
på boendets standard, kravet på att bo lyxigt innanför resortens murar finner jag det aningen 
olustigt att man i kontrast till detta pressar priserna på det man vill konsumera.  
   I diskursen om sol, bad, konsumtion och lättja kan jag även se att festandet har en central plats. 
Flera av inläggen talar om festandet som en viktig del av resan;     

                                                 
75 Cohen. (1996: Bangkok). s. 170. 
76 Resdagboksinlägg: Författat: 2006-12-07. 
77 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-22. 
78 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-02-24. 
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”Nu j***ar ska de festas!!!!![…] Igår började festen som ska få avsluta den här resan. Nu e de 
värmning på rummet, svettiga discon, billiga buckets och att kurera bakfyllan på stranden som 
gäller.”79

Kelly Davidson belyser hur festandet för många backpackers i Indien kommit att bli signifikant 
med den livsstil som man strävar att vara en del av under resan. Hon belyser hur backpackern i 
Indien många gånger kopplar samman festandet med diverse ceremonier kopplade till gamla 
hippieideal alternativt New Age rörelsen. Många fester kan uppkomma i samband med att man ska 
fira någon form av astrologisk händelse eller att man genom firandet ska upphöja jordens 
element.80 Informanterna skapar sig en anledning till att festa baserat på föreställningen om det 
besökta landets religiösa/kulturella ideal. Det som för mig är mest slående i undersökandet av hur 
man i analysmaterialet talar om festandets kultur, är hur detta kommunicerar med den tänkta 
mottagaren. Jag upplever känslan av att man som främling på den nya platsen agerar på ett sätt 
som man vanligtvis inte gör på hemmaplan, man vill visa upp en ny sida av sig själv. Detta kan 
visas i följande inlägg; 

”På tal om att festa. Snacka om att det inte var en lung kväll när vi var i Patong! Festade 5 
dagar i rad! Det har ja aldrig gjort förut, men det gick. Stranden på dagen, baren på kvällen. Det 
var faktiskt riktigt kul.”81

Genom den förväntade bilden av resenären som nyfiken och äventyrslysten skapas krav på att 
agera på det sätt som förväntas av henne/honom. Genom att subjektet talar om att hon ”aldrig 
tidigare festat fem dagar i sträck” säger hon samtidigt för läsaren att hon nu tillförskaffat sig en 
erfarenhet som är viktig för mottagaren att vara medveten om. Resdagboken fungerar här som ett 
verktyg för identitetsskapande där subjektet använder hemsidan för att kontinuerligt förmedla de 
nya erfarenheterna.  

Dom andra 
Jag är intresserad av hur skribenten talar om ”dom andra” (lokalbefolkningen). I mitt 
analysmaterial nämns de förhållandevis sällan. Då man pratar om lokalbefolkningen relateras 
dessa oftast till service eller någon form av profit. En iakttagelse från materialet är att man ofta 
talar om thailändarna som ”trevliga och gästvänliga”. 

”Veckan här på Koh Kho Khao har varit kanon, en mysig thailändsk liten ö som vi varmt kan 
rekommendera :) Så thailändskt som det kan bli!! Människorna här på ön är så gästvänliga[…]82

Utifrån det förhållandevis lilla material jag tagit del av är det även anmärkningsvärt att man vid 
några tillfällen även benämner thailändarna som ”små”. 

”[…]Vi fick en liten guid (Ek) som var en valdigt liten Thailandare. jatte go och glad.”83

                                                 
79 Resdagbokinlägg: Författat: 2008-04-27. 
80 Davidson. (2005: Clevedon). s. 46. 
81 Resdagboksinlägg: Författat: 2006-12-07. 
82 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-11. 
83 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-17. 
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Detta kategoriserande innebär ett avskiljande och en distansering dem emellan. Relaterar jag detta 
till Grinells avhandling, baserat på studiet av hur marknadsföringsmaterial till utomsvenska orter 
skapar bilden av ”den andre” ser jag att en av hans slutsatser just är att;  

”[…] folket endast kommer in i markandsföringsmaterialet om de väcker turismblickens 
intresse. […] lokalbefolkningens uppgift som det framstår i marknadsföringsmaterialet [är] att 
vara estetiska objekt för turismblicken, och /eller passa upp på turisten.”84   

Jag vill med detta visa på hur turismen som fenomen grundar sig på ett avståndstagande och en 
distansering. Detta sker från båda håll, både från turisten och från lokalbefolkningen. Då det 
finns en vanlig föreställning om att man genom sitt resande ska finna nya möten med människor 
och att man genom dessa ska fullända sig själv, blir det med bakgrund av detta en smula naivt att 
tro att detta är möjligt. Att bortse från den maktstruktur som ligger i begreppet turism är naivt 
och oreflekterat.85  I studiet av turism som fenomen måste man enligt Nash ha klart för sig de 
grundläggande maktstrukturer som turismen innefattas av, nämligen konsekvenserna av att 
turisten njuter av ledighet och nöje medens lokalbefolkning krävs på arbete för att möjliggöra 
turistens önskan. Det är alltså viktigt att man hela tiden relaterar turismen till större sociala 
strukturer för att få hela dess förståelse.86

   Jag vill ändå betona, precis som Nash gör att man måste komma ihåg att det krävs ett lokalt 
samarbete mellan olika parter för att turismnäringen ska få fäste i området.  Precis som mellan 
alla mänskliga relationer krävs även relationen mellan turist – lokalbefolkning på en viss 
överenskommelse. Nash belyser överenskommelsen om olikhet som påfallande viktig i detta 
avseende.  Hur båda parter ser varandra som grupper med ett speciellt sätt att vara vilket bidrar 
till ett generaliserande och ett kategoriserande från båda håll.87 Genom objektifieringen av den 
andre fråntas kravet på personlig interaktion parterna emellan, något som öppnar upp för att man 
i större utsträckning kan värna om sitt egenintresse. Nash belyser även hur främlingen genom sitt 
utanförskap från majoritetsbefolkningen, som ofta grundar sig på en förvirring över den nya 
situationen, lätt tillskaffar sig ett igenkännande nätverk av människor hemifrån. Något som 
förstärker segmenteringen av gruppernas olikhet.88

   Även Urry tar upp problematiken mellan turisten och den lokala befolkningen. Urry belyser hur 
karaktären av själva gazen spelar in i detta förhållande. Är gazen fokuserad på att besöka en viss 
sorts attraktion, så som Roms Colosseum alternativt Kinesiska muren, eller är gazen fokuserad på 
upplevelsen av en viss sorts stämning eller livsstil? Den första kräver ett förhållandevis 
ögonblickligt arrangemang från den lokala befolkningens sida, då turisten reser vidare efter 
uppsökt attraktionen. Den sistnämnda formen av gazen kräver däremot, precis som ovan 
beskrivit, ett större arrangemang av den lokala befolkningen. Befolkningen kommer här även till 

                                                 
84 Grinell. (2004: Göteborg). s. 219. 
85 Nash. (1989: Philadelphia). s. 44 ff. 
86 Nash. (1989: Philadelphia). s. 44 ff. 
87 Nash. (1989: Philadelphia). s. 44 ff. 
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att bli större föremål för gazen än tidigare, då turisten i detta läge intresserar sig för en viss sorts 
kultur eller livsstil, vilket i sig påverkar maktrelationerna dem emellan på ett tydligare sätt.89  
   Samtliga subjekt i det analyserande materialet befinner sig i Thailand mer än bara för en kort 
visit. Alla har som ambition att ta del av upplevelser som får dem till att stanna mer än bara några 
dagar. Trots att jag inte kan finna konkreta uttalanden om att skribenten strävar efter att ta del av 
just den thailändska kulturen lutar jag mig på Urrys resonemang om att resenärer, som ser sig resa 
under en längre tid, förväntar sig en inblick i en viss sorts kultur eller livsstil. Jag frågar mig dock 
vad denna kultur innefattas av då det appliceras på turistdestinationerna i Thailand? Är det den 
uppbyggda ”fiktiva verkligheten” skapad för att tillfredsställa den västerländska turisten eller är 
det en verklighet som tydligare speglar vardagen för lokalbefolkningen?  I materialet kan jag se 
hur skribenten visar på hur dessa två verkligheter befinner sig sida vid sida, otroligt nära men 
ändå så långt ifrån varandra. Utdraget nedan visar på hur skribenten efter redogörelsen över 
hennes upplevelse över lokalbefolkningens boendeförhållande direkt byter ämne för att gå tillbaka 
till det trygga välkända;  

”Tillbringade den mesta tiden pa stranden under nagon palm, kvallarna pa KC's Restaurant 
och natterna pa KC's Bar. Vi har sakert promenerat 1mil om dagen langs stranden och aven 
tagit en rejal promenad genom hela staden tills vi hamnade bland lokalbefolkningens bostader, 
eller rattare sagt skjul. Koh Chang ar absolut nagot jag rekomenderar for er resglada!”90

Den lilla världen bestående av stranden och restaurangen står för det trygga och välkända och 
världen utanför står för det okända och otrygga. Trots att man befinner sig på andra sidan jorden 
har man här alltså gjort sig en ”borg av trygghet”, en borg som innefattar allt man behöver. En 
promenad utanför ”borgens” murar förknippas med fara och olust.  

Erotik  
Cohen redogör för att den första större turismgruppen som besökte Thailand bestod av 
amerikanska militärer som under Vietnamnkriget kom till landet för vila och rekreation. I och 
med den enorma tillströmningen av soldater (40,000) under denna period kom landet att fokusera 
på en ny dimension av turism; den turism orienterade prostitutionen. Officiellt marknadsfördes landet 
som exotiskt snarare än erotisk och trots att man på 1960-talet kom att förbjuda prostitution 
gjordes inte mycket i praktiken för att förhindra denna växande marknad. Inofficiellt kom landet 
att marknadsföras som ”exotic and erotic”.91  
   De senaste tiotal åren har dock präglats av en större uppmärksamhet gällande den västerländska 
sexturismens stora inverkan på landet vilket har bidragit till att det idag finns en större 
medvetenhet bland alla turister att detta är något som är närvarande. Jag kan i mitt material se en 
diskurs som präglas av ett tydligt avståndstagande till den öppet synliga sexturismen. Genom 
detta tydliga avståndstagande definierar skribenten sig själv. Just detta, att man genom 

                                                 
89 Urry. (2002: London): s. 50 ff. 
90 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-01-12. 
91 Cohen. (1996: Bangkok). s. 2 ff. 
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definitionen av andra även definierar sig själv, visas tydligt i citatet nedan då kvinnan uttrycker att 
hon absolut inte är en del av den thailändska sexindustrin. Genom att uttrycka ett avståndstagande 
både mot prostitution generellt samt ett mot det som enligt henne upplevs som en ”typisk 
thailändsk kvinna” definierar hon sig själv; 

”jag vet inte va man ska saga, allt ar sa sjukt, allt man ser, man tycker synd om alla tjejer och 
acklas av alla gamla gubbar som dessutom far sa mycket sjalvfortroende att dom gar och 
spanar in mig och Linda ocksa. nar vi stod och dansa pa tiger igar sa va det en kanske 45 arig 
turist gubbe som stallde sig bakom mig och la handerna pa mina hofter, jag vande mig om och 
skrek till honom: IM NOT THAI! du e acklig..”92

Just detta att Thailand har kommit att bli representant för kopplingen mellan turism och sex 
anser jag ha stor inverkan på skribentens relation till det upplevda. Det talas vid flera tillfällen om 
skribentens medvetenhet kring detta faktum och att man blir illa berörd av det man ser; 

”Gick pa en nattpromenad nar vi kom fram och konstaterade att "vart fan har vi hamnat". Det 
var thailandska horor precis overallt och de var saklart tatt foljda av vasterlandska man. Jag vet 
inte om jag ska skratta eller grata.93” 

Det är ändå intressant att reflektera över hur den öppna prostitutionen och turismen lever nära 
varandra. Båda delar har kommit till att bli beroende av varandra och har därmed svårt att 
avveckla sig själva. Den oundvikliga närvaron gör att resenären krävs ta ställning till det han/hon 
ser; 

”Det finns prostiotuerade men dom lägger man ju inte märke till.. själv så går jag inet runt och 
tänker" okej nu ska vi ut och se alla prostituerade" om man inte tänker på det ser man dom 
inte..iafl inte jag! det finns nästan allt du vill ha i patong när det gäller massage, shopping osv! 
Jag gillar patong!”94

Det finns en annan handling som enligt mig kan knytas till den erotiska diskursen, nämligen 
kopplingen mellan turism och massage. I flera inlägg uttrycks hur skribenten njuter av den 
massage de tillskansar sig under resan. I den envägskommunikativa kroppskontakten som 
massagen grundas på kan jag finna ett intressant belysande. Att betala för att bli fysiskt berörd 
och att denna handling utförs av lokalbefolkningen för att tillfredsställa turistens behov kan 
kopplas samman med nykoloniala tankegångar. Jag kan se att det finns en föreställning om att 
man i det besökta landet har rätt till att få känna sig som kung, där massagen kan tolkas som en 
uppassande handling utförd av det servande folket.  

”[…] I Patong hann vi aven med […] ett besok pa ett fint spa. Vi kande oss som kungar:) Vi 
fick bland annat Aloe Vera inpackning, helkroppsmassage, angbastu och jacuzzibad!”95

Det är värt att reflektera över hur denna handling kommunicerar med sin omgivning.  Genom att 
ta beslutet att betala någon för att bli masserad säger man också att man har möjlighet att 
prioritera sin kropps välbefinnande. Detta i kombination med att man som svensk resenär 

                                                 
92 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-22. 
93 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-01-12. 
94 Resdagboksinlägg: Författat: 2008-04-08. 
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innehar betydligt mer pengar är gemene man i det besökta landet bidrar till att massagen kan ses 
som en handling som stärker turistens föreställning om sig själv som överlägsen. En 
överlägsenhet som bekräftar maktförhållandet mellan de olika parterna, en match där turisten 
titulerar sig själv som segrare.    

Tilltalet till dem där hemma 
Slutligen vill jag belysa hur inläggen kommunicerar med den tänkta mottagaren det vill säga ”de 
där hemma”. Detta belystes även i analysens första del men kommer nu utvecklas till ett 
belysande av hur dess kommunikativa handlande ses ur ett sociologiskt och kulturanalytiskt 
perspektiv.   
   Den postmoderna epoken präglas av ett enormt utbud av kommunikationer. Dessa möjligheter 
till kommunikation skapar både en frihet och en ofrihet människor emellan. Kravet över att alltid 
vara uppkopplad och närvarande kan relateras till mitt material. Jag kan se att Resdagbokens 
funktion både frigör och snärjer sin användare. I samband med skribentens beslut att under resan 
använda sig av hemsidans dagboksfunktion, skriver denne in sig i förväntningen av att alltid vara 
uppkopplad och närvarande till de tänkta mottagarna på hemmaplan. Det skapas ett behov av att 
så snabbt som möjligt förmedla det upplevda till dem där hemma. Då det utifrån det undersökta 
materialet, finns en outtalad föreställning över vad som är ”rätt sorts upplevelser och äventyr” 
försätts skribenten i en underordnad position jämte dess tänkta mottagare. Det finns rätt och det 
finns fel sorts upplevelser och viktigt blir här att förmedla till mottagaren att man tillgodosett sig 
den ”rätta sorten”.  
  Den postmoderna människan är medveten om platsens betydelse för identitetsskapande. 
Vetskapen om att man befinner sig på en viss plats men att man lika gärna skulle kunna befinna 
sig på en ännu bättre plats åskådliggörs i O´reillys artikel. Här belyser hon Zigmund Baumans 
tankar som just betonar att i samma stund som vi vet att vi kan vara någon annan stans desto 
mindre finns det anledning till att stanna kvar på den tänkta platsen.96 Denna stress över att inte 
vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt visas genom följande uttalande; 

”det lustiga här är att man sätter upp sådana krav på att man ska ha kul hela tiden. så fort man 
suttit på rummet en halvtimme av 2 timmar man måste vänta på vad man nu har planerat 
härnäst så blir man skitrastlös o springer iväg i panik för att hitta på nåt. d går väl över med 
tiden när man börjar känna sig som hemma och kan ta det lite lugnare.”97

Även Davidson belyser genom hennes studie hur backpackers i Indien talar om föreställningen 
över att man måste har gjort vissa specifika erfarenheter för att få kalla sig som en ”sann resenär”. 
Enligt Davidsons studie uttrycker informanterna föreställningen om att ”man inte gjort Indien 
om man inte varit i Goa”.98  Även denna föreställning, att resrutten ska innefattas av vissa 
besökta resmål, kan skönjas i mitt material. Då flera av inläggen skrevs under en period då det på 
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stränderna ägde rum så kallade Full-Moon Party kom detta till att bli en handling som för många 
blev ett signum för att man verkligen gjorde den ”äkta resan”.  
   Jag kan även i materialet se att det finns en diskurs som talar om ett visst tilltal till den tänkta 
mottagaren. Ett tilltal som innefattas av att den tänkta mottagaren uppmanas bli avundsjuk på 
skribentens resa. Genom att upphöja sin egen vistelse som lyxig och fantastisk talar man indirekt 
om vad mottagaren inte har tillgång till. Detta visas tydligt genom att man beskriver det egna 
vädret (sol, värme, varmt vatten) i kontrast till vädret hemma i Sverige (regn, snö, kyla). 
Skribenten skapar sig alltså en identitet genom definitionen av ”den andre”;  

”Har för övrigt hört att vintern har kommit,vi känner en gnutta sympati med er,men innerst 
inne kan vi inte låta bli att njuta ännu lite mer av hur bra vi har det :)” 

”Och så en liten önskan: kan ni där hemma va så snälla att börja skotta undan all snö innan jag 
kommer,annars finns en stor risk att jag kapar planet o drar tillbaka till Petra & Freddan!”99

Här kan vi se att Resdagboken fungerar som ett verktyg för att definiera sin egen identitet. 
Genom förmedlandet av avundssjuka mellan skribenten och den tänkta mottagaren skapas en 
identitet baserad på skribenten som social elit.  
 

Avslutning 
Efter genomgånget material kommer nu en avslutande diskussion. Denna ska ses som en 
sammanfattning av arbetet som helhet där fokus ligger vid ett sammanfattande av analysens 
slutsatser.   

Sammanfattande diskussion 
Den globaliserade världen har möjliggjort att resandet har blivit en självklar del i många 
människors liv. Jag har funnit intresse av att kritiskt undersöka hur detta handlande kan tolkas i 
ett större sociologiskt och kulturanalytiskt perspektiv. Jag anser att det är viktigt att man som 
verksam på universitetet studerar ämnen som har relevans även utanför universitetets väggar. Då 
begreppet turism är något som de flesta i samhället kan relatera till, finner jag det relevant och 
nödvändigt att man visar på begreppets komplexitet och mångbottnade innehåll. 
   Denna uppsats har haft som mål att finna ny kunskap kring hur man kan tänkas tala om det 
främmande, hur man genom talet om ”dom andra” definierar sig själv och den egna gruppen. För 
att finna möjliga svar på dessa frågor har jag valt att belysa svenskars förhållande till resmålet 
Thailand. Att valet föll på just resmålet Thailand baseras på min egen fascination över de senaste 
årens enorma expansion över antal turistresor till landet.  
   Genom att jag har tagit del av resinlägg från Internetsidan Resdagboken.se har jag skapat mig en 
bild av hur det skrivna ordet kan säga något om det upplevda. Resdagbokens affärsidé grundas på 
att man som resenär ges möjlighet att skapa sig ett forum för förmedlandet av det upplevda. 
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Genom möjligheten till bl.a. formulerande av dagboksinlägg, kan man hålla kontakten med dem 
där hemma.  
   För att få en ökad förståelse för hur turismen som fenomen kommunicerar med sin omvärld 
har teorier kopplade till postkolonialism, orientalism och kritisk turismforskning varit aktuella. 
Dessa teorier och tankegångar har fungerat som grund för på vilket sätt jag närmat mig 
analysmaterialet. 
   Som metod har jag använt mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. En metod 
fokuserad på att skapa förståelse för en diskurs varande och uppkomst genom analys av språket. 
Genom att studera språkets utformning, hur det förmedlas och vad språket innefattas av för 
inneslutande och uteslutande mekanismer har jag önskat att få kunskap om diskursens struktur. 
Genom sökandet efter mönster i utsagor om turism har jag funnit vissa sätt på vilket upplevelser 
har presenterats på som jag sedan kunnat relatera till min analys.  
   Med mig under analysen har jag även haft den kritiska diskursanalysens koppling till 
maktperspektiv närvarande under hela arbetet. Det har varit viktigt för mig att hela tiden koppla 
de olika diskurserna till hegemoni och makt. Genom att olika sociala grupper accepterar sina 
positioners och dess inbördes relationer, i detta fall relationen mellan turisten och 
lokalbefolkningen, har olika diskurser kunnat bibehålla sin statiska form. Något som påverkar 
maktrelationen mellan parterna. Den kritiska diskursanalysens utgångspunkter och verktyg har 
fungerat som grund för analyserandet av hemsidan Resdagboken.se. Utifrån analysens diskussion 
vill jag framhäva för mig vissa centrala slutsatser.  
   Man kan inte bortse från den maktstruktur som innefattas i begreppet turism. Turismen som 
fenomen grundas på att ena parten blir servad av den andra. På det sätt på vilket man i 
undersökningsmaterialet talar om den besökta platsen, lokalbefolkningen och den föreställda 
bilden av det upplevda, skapas ett distanserande mellan parterna turist och lokalbefolkning.  
   Jag har kunnat se att det i materialet funnits en föreställning om och en vilja över att den 
planerade resan ska innefattas av begreppet äventyr. Detta har sedan stått i kontrast till den 
faktiska redogörelsen. Jag har funnit en diskurs som talar om hur man många gånger väljer 
tryggheten före äventyret. Detta kan ses genom valet av aktiviteter och boendeformer som ofta 
talar om behovet av igenkänning snarare än äventyrets ovetskap.  
   Jag har kunnat se att det funnits en tydlig bild över att man som turist ska finna det ”äkta 
Thailand”. I detta begrepp inbegrips bilden av det så kallade ”paradiset”. Turisten söker efter det 
exotiskt spartanska paradiset innehållande vita sandstränder, turkost vatten och stillhet samtidigt 
som han/hon inte är beredd att tumma på kravet av bekvämligheter. Den lokala producentens 
uppgift blir här att serva turisten med myter och fantasier samtidigt som denne ska representera 
högmodernitet och lyx. När jag relaterat detta till tidigare forskning har jag kunnat se att dessa 
kontraster försätter turisten i en överordnad position i förhållande till den lokala producenten. 
Här blir den kritiska diskursanalysens maktperspektiv synligt. Det faktum att turisten ständigt är 
mobil, att han/hon när som helst kan byta plats om förväntningarna inte uppfylls, försätter den 
lokala producenten i en underordnad position. När jag applicerat detta på ett större sammanhang 
har jag kunnat se att detta medfört till att många turistorter blir väldigt sköra då de är helt 
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beroende av turismnäringen som inkomst. Lämnar turisterna platsen innebär detta även att 
lokalbefolkningen måste flytta. 
   Genom diskursen ”dom andra” har jag sett hur man i materialet företrädesvis sällan talar om 
lokalbefolkningen. Kommer dessa in i inläggen nämns de främst i sammanhang som kan relateras 
till service eller profit. Man talar om thailändare som trevliga, gästvänliga och små. Genom 
objektifieringen av ”den andre” fråntas båda parter ansvaret för att skapa integration. Kanske kan 
man med detta se att globaliseringens effekter skapar en misslyckad och påtvingad integration 
människor emellan.  
   Jag har även funnit en diskurs som kan kopplas samman med begreppet ”erotik”. Genom det 
tydliga avstånd inläggen visar på gällande den öppna prostitutionen definierar man sig själv. 
Inläggen medvetandegör mottagaren om att denne är införstådd i den relativt öppna 
prostitutionen i landet. En prostitution som baseras på att mannen är västerländsk turist och 
kvinnan är thailändska. Genom att tydligt förkasta det som uppdagas för dem tydliggörs deras 
egen ståndpunkt och därmed identitet.   
   Ett ytterligare fenomen som jag har kopplat till temat erotik är skribenternas förhållande till 
massage. Då massagen är en aktivitet som utgör en viktig del i diskursen om den förväntade 
Thailandsresan har jag sett att den är relevant att belysa. Att betala för att bli fysiskt berörd, att 
massagen baseras på en envägskommunikativ kroppskontakt och att handlingen utförs av 
lokalbefolkningen för att tillfredsställa turistens behov av välbefinnande är perspektiv som jag 
kopplat till nykoloniala tankegångar. Genom att betala för att bli masserad säger man samtidigt att 
man har möjlighet att prioritera sin kropps välbefinnande. Flera skribenter uttrycker att den 
känner sig som ”kungar” då de värnar om sin hälsa och massagen kommer här till att 
representera den vita mannens föreställning om sin överträfflighet, där massagen kan ses som en 
uppassande handling utförd av det servande folket. Även här blir den kritiska diskursanalysens 
maktperspektiv synligt 
   Materialet har visat på hur hemsidan Resdagboken.se fungerar som ett verktyg för förmedlandet 
av nya identiteter. Då jag har kunnat skönja hur det finns en föreställning om vad som ska 
innefattas i den typiska resdiskursen och hur detta ska förmedlas har jag kunnat dra slutsatsen om 
att hemsidan både fungerar som frigörande och hämmande för individen. Frigörande genom det 
sätt på vilket inläggen redogör för den glädje som den upplevda resan förmedlar samtidigt som 
den förväntade bilden av vad som ska inbegripas i resdiskursen sätter krav på individen att 
förmedla just det förväntade. Jag har även kunnat se hur skribenterna formulerat sin egen 
identitet genom talet om vad de tänkta mottagarna inte har. Genom talet om hur underbart och 
fantastiskt upplevelsen av resan är, förmedlas indirekt vad mottagarna är i avsaknad av. Genom 
förmedlandet av avundssjuka mellan skribenten och den tänkta mottagaren skapas en identitet 
baserad på skribenten som social elit.  
   Jag har genom denna studie önskat visat på komplexiteten med begreppet turism. Den ökade 
fria rörligheten har skapat enorma möjligheter. Genom belysandet av turism har jag önskat 
uppmärksamma en kritisk diskussion kring en aktivitet som för de flesta av oss är något självklart 
och naturligt. Då turismnäringen innefattas av världens största marknad är det relevant att man 
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som konsument gör sig medveten om dess komplexitet.  Turismen skapar utveckling visst, men 
jag frågar mig ändå för vem? Turismen skapar krav på det besökta landet att objektifiera sig och 
turismnäringen har idag vuxit till att bli en politisk handelsvara.  
   Genom belysandet av turismens bakomliggande strukturer och hur man genom det skrivna 
ordet uttrycker föreställningar om andra och sig själv, har jag önskat bredda förståelsen för 
turismen som global företeelse. Det är först genom medvetenheten om turismens bakomliggande 
strukturer som vi kan medvetandegöra vårt eget handlande och jag önskar att denna uppsats kan 
ha gett en sådan effekt för läsaren vilket det sannerligen har gjort för egen del.  
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