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Sammanfattning 

Titel  Thailand Tur & Retur - En undersökning av svenska turisters  

 resvanor till Thailand 

Ämne  Kandidatuppsats i Service Management (15 högskolepoäng) vid 

  Campus Helsingborg, Lunds Universitet 

Författare  Terese Gunnarsson, Leyla Larsson och Karin Öberg 

Handledare  Jan-Henrik Nilsson och Elisabeth Högdahl  

Nyckelord  Turism, turist, platsidentitet, äkthet, image 

Frågeställning – Varför reser svenskar till Thailand? 

– Varför väljer många svenska turister att återvända till 

Thailand?  

– Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resmönster till 

Thailand? 

Syfte   Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de  

  bakomliggande faktorerna till varför turister väljer att återkomma 

  till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan tänkas 

  påverka resmålets attraktionskraft.  

Metod  Vi har valt att använda kvalitativa metoder i form av tio stycken 

  djupintervjuer. Detta empiriska material har sedan analyserats 

  utifrån en teoretisk ram bestående av traditionell turismteori, 

  platsidentitet, äkthet och image.  

Slutsatser  Vi har kommit fram till att sol, bad och avkoppling samt att  

  komma bort från vardagen är de vanligaste anledningarna till  

  varför respondenterna reser till Thailand. Tsunamin tycks inte ha 

  haft någon större effekt på svenskarnas val av resmål. Khao Lak 

  har lyckats ge turisterna vad de vill ha, och det kan antas att 

  imagen av Thailand är så pass stark i turisternas medvetande att 

  katastrofen inte fick någon långsiktig effekt. Åtta av  

  respondenterna var återvändande turister, vilka alla hade skapat en 

  speciell relation till Thailand, där platsidentiteten var en viktig 

  faktor för att få dem att återvända. Vidare har vi kommit fram till 

  att faktorer såsom människornas vänlighet, bra prisläge, bra  

  klimat, vacker natur och god mat, har bidragit till att skapa denna 

  speciella relation som svenskar har till Thailand. 



Abstract 

Title  Thailand and back - A study of Swedish tourists’ travel patterns to  

 Thailand. 

Level  Bachelor of Science thesis in Service Management (15 ECTS) at

  Campus Helsingborg, Lund’s University 

Authors  Terese Gunnarsson, Leyla Larsson and Karin Öberg 

Advisors  Jan-Henrik Nilsson and Elisabeth Högdahl  

Keywords  Tourism, tourist, place identity, authenticity, image 

Research question – Why does Swedish people travel to Thailand? 

- Why do many Swedish tourists return to Thailand? 

- How has the tsunami affected the Swedes' travel patterns to 

Thailand? 

Purpose   The purpose of this essay is to examine the underlying factors of 

  why tourists choose to come back to a specific destination and how 

  a disaster might affect the destination´s attractiveness.  

Methodology  We have chosen to use qualitative methods in the form of ten 

  depth interviews. These empirical findings have then been  

  analyzed with theories such as traditional tourism theory, place 

  identity, authenticity and image theories.  

Conclusions  We have found that sun, sea, relaxation and get away from  

  everyday life are the most frequently mentioned reasons why  

  respondents travel to Thailand. The tsunami did not appear to have 

  had any greater effects on Swedes' choice of destination.  Khao 

  Lak has managed to give the tourists what they want, and it can be 

  assumed that the image of Thailand was so strong in the tourists' 

  awareness that the disaster did not generate any long-term effects. 

  Eight respondents were repeat visitors and they had all created a 

  special relationship with Thailand. We also identified that this  

  relationship was characterized by factors such as kindness, good 

  prices, good climate, beautiful landscape and good food, has 

  helped to create this special relationship between Swedes and 

  Thailand. 
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1. INLEDNING 

urism räknas som en av de största näringarna i världen och är av den anledningen 

en stor tillgång för många länders ekonomier. Enbart under 2009 gjorde vi 

svenskar 9,9 miljoner resor på fritiden med övernattning till utlandet.
1
 Ett populärt 

resmål är Thailand och 2007 valde 400 000 svenskar att resa hit, vilket är tre gånger fler 

svenska turister än tio år tidigare.
2
  

2004 drabbades Indiska Oceanien av en tsunami. Katastrofen skördade 5396 

människoliv i Thailand varav 2900 personer fortfarande saknas.
3
 Hälften av de döda var 

utländska turister varav 543 var svenskar. Sammanlagt drabbades människor från 55 länder 

och totalt omkom cirka 270 000 människor.
4
 Till de sex provinserna i Thailand som 

drabbades hårdast, räknas semesterorten Khao Lak. Här är turismnäringen den största 

industrin och hela 90 procent av lokalbefolkningen i de drabbade tsunamiområdena är direkt 

eller indirekt engagerade i turismnärliggande verksamheter. Tsunamin förstörde en stor del av 

turisminfrastrukturen och många förlorade även sina jobb.
5
 

Idag, snart sju år efter katastrofen, är de svenska turisterna sedan länge tillbaka i 

Khao Lak. Flertalet turismforskare befarade att turismen i Thailand skulle minska kraftigt 

efter tsunamin men det förefaller enligt statistik från Tourism Authority of Thailand som att 

antalet inkommande turister till Thailand har återhämtat sig förvånansvärt fort. I denna 

uppsats ämnar vi således undersöka varför svenskar reser till Thailand samt huruvida 

tsunamin har påverkat svenskarnas resvanor. Vi vill ta reda på de bakomliggande orsakerna 

till varför svenskar fortsätter att återvända till Khao Lak, ett av de värst drabbade områdena av 

tsunamin.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Franklin menar att turismlitteratur tenderar att fokusera på turism som en rastlös, kortlivad 

och spektakulär upplevelse. Dessa teorier betonar att turisten lägger stor vikt vid syftet med 

resan men inte att det skulle vara viktigt att komma tillbaka till platsen. Återbesök är dock ett 

väletablerat fenomen och vad många turister verkar njuta av är att komma tillbaka till det 

                                                                                                                                                         

 
1
 Tillväxtverket (2009). Fakta om Svensk turism. Sid 9 

2
 Swedwatch en exkluderande resa (2008). Sid 11 

3
 Densrisereekul, O.,Thanawood,C. & Yongchalermchai, C. (2006). Sid 206  

4
 Wijkman, A. (2005). Sid 24 

5
 Henderson, C, J. (2007). Sid. 98 
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välkända. Franklin menar att turism kan producera en så pass stark dragningskraft till en 

specifik plats att man hellre vill återvända till platsen istället för att upptäcka en ny.
6
 

Oppermann menar att det finns få studier som fokuserar på turisters 

destinationsval och få destinationschefer har därför kännedom om huruvida kunderna är 

återkommande. Denna fråga, gällande destinationslojalitet, är dock en avgörande fråga i 

många andra ”produktbaserade” avseenden där lönsamheten är beroende av återupprepande 

konsumenter. Därför bör målet för alla destinationer, enligt Oppemann, vara att locka så 

många återkommande besökare som möjligt för att minska marknadsföringskostnaderna. 

Dessutom borde den förväntade positiva word of mouth som genereras av nöjda 

återkommande kunder fungera som ytterligare ett marknadsföringsincitament.
7
  

Robinson & Gammon menar att återvändande turister skiljer sig i motivation 

från turister som reser för första gången. De menar att det finns en skillnad i viljan att fly från 

en miljö (förstagångs turister) och viljan att fly till en miljö (återvändande turister). 

Återvändande turister återkommer av en anledning – en anledning som hör ihop med 

destinationen
8
. 

En intressant infallsvinkel är huruvida en katastrof kan påverka de 

återkommande turisternas resvanor.  De flesta befintliga studier idag, vilka analyserar 

negativa effekter som olika katastrofer kan ha med avseende på turismen, har en tendens att 

söka snabba lösningar utifrån ett krishanteringsperspektiv. Dessa studier analyserar skapandet 

av en negativ image av platsen i turisternas ögon, vilket kan leda till en minskad turistström.
9
 

Intressant i sammanhanget är dock att till skillnad från vad många forskare säger så har 

Thailand återhämtat sig väldigt snabbt, med avseende på omfattningen av tsunamikatastrofen 

2004. Under året som följde tsunamin minskade antalet inkommande internationella turister 

med en och en halv procent, men redan 2006 hade turismen återhämtat sig med en ökning på 

20 procent i förhållande till 2005.
10

 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion anser vi att turism-

litteraturen bör kompletteras med forskning kring varför turister återvänder till en plats. Vi 

kommer att kartlägga vilka faktorer som har betydelse för att locka tillbaka svenskarna till just 

                                                                                                                                                         

 
6
Franklin, A. (2003). Sid. 52-53 

7
 Oppermann, M. (1998). Sid. 131  

8
 Robinson & Gammon (2004) Se Chalip, L., Green, C., Kesenne, S.,Martyn, S. & Taks, M. (2009). Sid 125 

9
 Ichinosawa, J. (2006). Sid. 113-115 

10
 Tourism Authority of Thailand (2011a). 
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Thailand. Vad många turister verkar njuta av är som sagt att komma tillbaka till det välkända 

vilket vi ämnar undersöka i vår uppsats.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka de bakomliggande faktorerna till 

varför turister väljer att återkomma till ett specifikt resmål samt hur en naturkatastrof kan 

tänkas påverka resmålets attraktionskraft. Företeelsen kommer att studeras utifrån ett 

empiriskt material, vilket innefattar kvalitativa intervjuer med turister i Khao Lak. 

Destinationen utgör således vår fallstudie för uppsatsen, vilken kommer att belysa 

ovanstående problemdiskussion.  

 

1.2.1 Frågeställning 

Uppsatsens syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

– Varför reser svenskar till Thailand? 

         – Varför väljer många svenska turister att återvända  till Thailand? 

              – Hur har tsunamin påverkat svenskarnas resemönster till Thailand? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att göra en fallstudie för att belysa vårt syfte. Thailand är ett populärt resmål bland 

svenskar och landet har dessutom drabbats av en naturkatastrof. Vår studie har därför 

avgränsats utifrån ett geografiskt perspektiv på så vis att vi har valt att utgå enbart från 

empiriskt material som har insamlats i Khao Lak, det område som drabbades värst av 

tsunamin. Då studien baseras på material som är specifikt för Khao Lak är resultatet således 

platsbundet. Fallstudien har vidare avgränsats till att äga rum mellan den 7-14 april 2011, då 

all empiri har samlats in.  Vidare har vi valt att avgränsa uppsatsen på så vis att vi endast har 

intervjuat svenskar, vilket innebär att vi har fått en nationell synvinkel på fenomenet. Det bör 

således påpekas att resultatet kan tänkas vara specifikt för svenska turister. Slutligen valde vi 

att avgränsa uppsatsens empiri till att enbart innehålla intervjuer då vi ansåg att observationer 

hade varit alltför tidskrävande att genomföra. Då vi ansåg att vi skulle få ut mer relevant 

information för vår frågeställning genom kvalitativa intervjuer valde vi således medvetet bort 

observation som metod.  
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2. METOD 

I detta kapitel ämnar vi presentera och motivera val av metod samt redogöra för hur vi har 

gått tillväga vid insamlandet av empirin.  

 

2.1 Angreppssätt 

2.1.1 Deduktion, Induktion & Abduktion 

I det deduktiva angreppssättet dras slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga teorier 

och allmänna principer
11

. Vid datainsamlingen prövas dessa hypoteser och slutligen 

framkommer ett resultat, vilket antingen förkastar eller bekräftar hypotesen och en eventuell 

revidering av teorin kan behöva ske.
12

 Det induktiva arbetssättet innebär enligt Patel & 

Davidson att forskaren studerar forskningsobjektet utan en redan förankrad teori. Teorin 

formuleras enligt detta sätt efter den insamlande informationen.
13

 Thurén menar dock att 

forskaren aldrig kan vara helt säker på en induktiv slutledning eftersom den bygger på 

empiriskt material som är unikt för varje situation och som sällan utgör en fullständig 

uträkning
14

 Det tredje angreppssättet, abduktion, innebär en blandning av deduktion och 

induktion.
15

  Här utgår man från varje enskilt fall och formulerar ett förslag till teoretisk 

djupstruktur, vilket kan sägas vara ett induktivt steg. I nästföljande steg, vilket kan sägas vara 

ett deduktivt steg, prövas teorin på nya fall. Här kan den ursprungliga teorin eller hypotesen 

breddas och utvecklas för att bli mer allmän.
16

 Metoden innebär sålunda att empirin utvecklas 

under processens gång samtidigt som teorin justeras och förfinas.
17

 Fördelen med detta 

abduktiva arbetssätt är att forskaren blir mer fri än om han eller hon arbetar stramt deduktivt 

eller induktivt. Dock finns det alltid en risk att forskaren omedvetet från tidigare erfarenheter 

väljer studieobjekt och formulerar en hypotetisk teori som inte lämnar rum åt alternativa 

tolkningar.
18

 

 Med kunskap om detta är vi införstådda med respektive angreppssätts för – och 

nackdelar. Vi har valt att utgå ifrån det abduktiva angreppssättet då vår teoretiska ram 

kommer att kompletteras och justeras i takt med att empirin växer fram. Till skillnad från de 

                                                                                                                                                         

 
11

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 23  
12

 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Sid. 23 
13

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 23 
14

 Thurén, T. (2002). Sid. 19-21 
15

 Alvesson, M. & Sköldberg ,K. (2008) Sid. 55 
16

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 24 
17

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Sid. 55 
18

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 24 
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andra två modellerna anser vi även att abduktion studerar mer underliggande mönster och ger 

en större förståelse för ett fenomen. Ytterligare en fördel med detta arbetssätt, som även 

Alvesson och Sköldberg poängterar, är att det under forskningsprocessen sker en alternering 

mellan tidigare teori och empiri, varvid båda omtolkas i relation till varandra.
19

 I vår studie 

har vi således utgått från empiriska fakta såsom vid ett induktivt arbetssätt, men teoretiska 

föreställningar som används vid deduktion har ej avvisats utan snarare använts som ett sätt 

upptäcka mönster som skapar förståelse för det empiriska insamlade materialet.  

 

2.2 Forskningsmetod och vetenskapssynsätt 

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod och fenomenologi 

Den största skillnaden mot kvantitativ forskning är att kvalitativ forskning istället för att 

fokusera på numeriska data, fokuserar på ord. Relationen mellan teori och praktik grundas på 

en induktiv syn och teorin har sin utgångspunkt i de praktiska forskningsresultaten.
20

  Enligt 

Trost är en kvalitativ studie att föredra om man är intresserad av att förstå människors sätt att 

resonera eller reagera, eller vill kunna urskilja varierande handlingsmönster.
21

 Kritik mot den 

kvalitativa forskningsmetoden avser att forskningen är alldeles för subjektiv och att den är 

svår att replikera. Vidare nämns problem såsom att de är svåra att generalisera samt att 

forskningsmetoden har bristande transparens.
22

  

 Vi är medvetna om metodens för – och nackdelar men då vi vill studera 

människors sätt att resonera vid val av resmål till det tsunamidrabbade Thailand är den 

kvalitativa forskningsmetoden att föredra. Denna metod lämpar sig för vår studie då vi vill 

förklara och ge förståelse för handlingsmönster samt analysera bakomliggande orsaker till 

turisternas resande utifrån deras perspektiv. För att få fram användbar och väsentlig 

information krävs en mer djupgående förståelse för studieobjekten, i vårt fall svenska turister, 

vilket vi syftar till att uppnå genom att göra kvalitativa intervjuer och därmed understöds även 

den kvalitativa forskningsmetoden. Patel och Davidsson menar att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att identifiera den intervjuades uppfattning om ett fenomen.
23

 Eftersom vi vill ta 

reda på varför svenskar reser till Thailand anser vi att denna metodform är bäst lämpad för vår 

uppsats. Detta innebär att vi kommer utgå från fenomenologin som vetenskapligt synsätt. 

                                                                                                                                                         

 
19

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Sid. 56 
20

 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Sid. 250  
21

 Trost, J. (2005). Sid. 14 
22

 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Sid. 320 
23

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 78 
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Enligt Alvesson och Sköldberg innebär fenomenologi att forskarens utgångspunkt är den 

subjektiva upplevelsen. Syftet med en fenomenologisk analys är sålunda att undersöka hur 

olika fenomen i människans omvärld uppfattas av dem.
24

 Rent metodiskt brukar forskare som 

jobbar med detta synsätt använda sig av öppna och kvalitativa intervjuer, vilket vi som ovan 

nämnts kommer att använda oss utav i vår uppsats. 
25

 Det fenomen som vi vill undersöka är 

svenskars resvanor till Thailand samt huruvida tsunamikatastrofen i Khao Lak 2004 har haft 

någon påverkan på dessa resvanor.  Uppsatsen består av tolkningar och analyser av resultaten 

från de kvalitativa intervjuerna, vilka sedan även sätts samman i en kontext med hjälp av 

existerande teoribildningar.  

 

2.3 Kvalitativ processevaluering 

För att analysera kvalitativa intervjuer menar Trost att forskaren ska läsa igenom intervjuerna 

och fundera över vad som sågs och hördes under intervjun för att sedan tolka materialet. Vad 

forskaren vill få fram vid analysen är ofta olika slags mönster eller beteendemönster som 

bildar olika analytiska kategorier. Vi har tagit tillvara på Trosts råd genom att anteckna i 

anslutning till intervjuerna, för att på så sätt komma ihåg resonemang och infallsvinklar som 

vi kom att tänka på under intervjuerna. Själva analysarbetet väntade vi några dagar med att 

utföra för att, som Trost nämner, få en distans till intervjuerna.
26

   

Enligt Halvorsen finns det två huvudformer av textanalys; helhetsanalys och 

delanalys. Delanalysen förutsätter att en intervjutext går att dela upp i olika påståenden som 

kan räknas eller kategoriseras. För att få fram meningsinnehållet bör man dock citera från den 

utskriva intervjun i rapporten. En helhetsanalys kan uppnås genom att försöka bilda sig ett 

allmänt intryck när intervjuerna läses igenom för att sedan välja ut sådant som illustrerar 

huvudintrycken. Utmaningen ligger i att beskriva helheten varför en kombination av de båda 

analyserna är att föredra.
27

 Vi har vid bearbetning av intervjuerna först gjort en delanalys 

genom att dela upp liknande frågor för att sedan gå igenom vad varje respondent svarat på just 

denna fråga. Detta för att få fram svar som kan kategoriseras. Vi har även gjort en 

helhetsanalys för att skapa oss ett allmänt intryck och för att på så sätt urskilja 

beteendemönster ur intervjumaterialet som inte framkommit genom delanalysen. För att, som 

                                                                                                                                                         

 
24

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Sid. 167-169 
25

 Davidson, B. & Patel, R. (2003). Sid. 33 
26

 Trost, J. (2005). Sid. 125-129 
27

 Halvorsen, K. (1992). Sid. 132 



 

 7 

Halvorsen nämner, få fram meningsinnehåll har vi valt att använda citat från intervjuerna i 

den empiriska analysen.  

 Enligt Patel & Davidson finns det vid kvalitativa studier några aspekter av 

validitet som är värda att reflektera över. En aspekt är att forskaren ibland kan frestas vid 

transkribering att redigera texten för att göra texten tydligare.
28

 Vi har således reflekterat över 

hur vi har hanterat vårt material och varit noggranna vid våra transkriberingar för att viktiga 

aspekter och nyanser inte ska falla bort. En annan aspekt är kommunikativ validitet, vilket 

enligt Patel & Davidson innebär att presentationen av tolkningarna bör läggas fram på så sätt 

att läsaren på egen hand kan få en uppfattning om trovärdigheten.
29

 För att främja detta har vi 

strävat efter att få ett bra samspel mellan respondenternas citat och vår egen text i uppsatsen 

så att läsaren lättare kan bedöma trovärdigheten i tolkningen. Vi har dessutom gjort allt vårt 

material från intervjuerna tillgängligt för läsaren, vilket innebär att detta i sin helhet finns att 

tillgå vid förfrågan.  

 

2.4 Intervjumetod 

Enligt Trost kan svarsalternativen vid kvalitativa intervjuer vara antingen öppna och 

ostrukturerade eller fasta och strukturerade. De öppna svaren möjliggör för svaranden att 

svara hur de vill medan de fasta svaren inte ger utrymme för sådana självständiga svar.
30

 Vi 

har med utgångspunkt i detta resonemang använt oss av öppna svarsalternativ. Detta då 

Bryman påpekar vikten av att den intervjuade får röra sig i olika riktningar så att forskaren 

kan få kunskap om vad den intervjuade anser vara viktigt och relevant.
31

 Vi har med andra 

ord valt att göra vad Halvorsen kallar djupintervjuer. Vid en sådan intervju uppmuntras 

informanten att med egna ord formulera erfarenheter och attityder av vikt för 

problemställningen.
32

   

Enligt Patel och Davidsson kan man utföra pilotstudier för att justera frågornas 

innehåll, sekvens, antal och formuleringar för att frågorna ska fungera så bra som möjligt.
33

 

Detta har vi tagit fasta på då vi innan vi åkte till Thailand utförde pilotintervjuer för att testa 

våra frågor. Dessa personer valdes omsorgsfullt ut för att vara så lika de verkliga 
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intervjupersonerna som möjligt. Vi valde därför ut personer som hade varit i Khao Lak och 

bad dem svara på våra intervjufrågor som om de befann sig på resmålet.  

Våra empiriska intervjuer utfördes i Khao Lak, Thailand, mellan den 7-14 april 

2011. Då vi var ute efter att intervjua svenskar och det på vårt hotell fanns blandade nationaliteter 

valde vi i början ut våra intervjuobjekt genom att så fort vi hörde att någon var svensk fråga om de 

ville ställa upp på våra intervjuer. När alla svenskar som fanns på vårt hotell intervjuats gick vi 

ner på stranden för att hitta fler respondenter och vi gick då systematiskt igenom alla som låg 

på stranden i tur och ordning för att fråga om dessa var svenskar. Slutligen åkte vi in till Khao 

Lak centrum för att där försöka hitta våra sista intervjuobjekt. Bland klädstånd och 

restauranger lyssnade vi efter svenska konversationer och lyckades hitta tre svenskar, varav 

två stycken ville ställa upp på en intervju. Det är således bara en person av alla tillfrågade som 

inte önskade ställa upp på en intervju.  

Vid kvalitativa studier är begreppet representativt urval enligt Trost ointressant. 

Problematiken ligger snarare i att man får alltför många ”vanliga” människor och för få 

”ovanliga.”.
34

 Halvorsen talar istället om ett urval där enheterna är så kvalitativt olika som 

möjligt. För att få ett sådant urval väljer forskaren medvetet ut enheter som avviker så mycket 

som möjligt från dem som redan intervjuats.
35

 Då det inte fanns så många svenskar att välja 

mellan under den tid då vi var där kunde vi inte få den variation vi önskade. Exempelvis har 

ingen traditionell backpacker kunnat intervjuas, och inte heller så många ungdomar som vi 

önskade. Dessutom är respondenter som reser med barn överrepresenterade. Vi har dock 

försökt få en jämn könsfördelning genom att be det underrepresenterade könet i en parrelation 

att ställa upp på vår intervju. Att så många som reser med barn har intervjuats gör att vi har 

fått ett empiriskt material som till stor del utgår ifrån vad denna kategori har för åsikter. 

Resultaten är således till stor del enbart applicerbar på denna kategori och vi hade kanske 

kommit fram till andra slutsatser om även andra kategorier intervjuats i större utsträckning. 

Att vi inte har intervjuat någon som är under 28 gör också att vi saknar mer ungdomliga 

aspekter på vår studie. Anledningen till att vi inte har lyckats få ett större urval är förmodligen 

att vi befann oss på resmålet under lågsäsong. Dessutom verkar det vara så att ungdomar och 

backpackers inte väljer att resa till just Khao Lak i första hand. Det är därför mycket möjligt 

att dessa turistsegment väljer att åka och återkomma till Thailand av helt andra anledningar än 

de som vi i denna rapport har kommit fram till.  
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Själva intervjun bör enligt Trost ske i en miljö som är så ostörd som möjligt och 

där det inte finns några åhörare. Det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön 

och forskaren kan därför låta respondenten bestämma intervjuplats. Vad som är viktigt är att 

forskaren vid analysen av materialet reflekterar över om och hur platsen kan ha påverkat 

trovärdigheten i det som kommit fram.
36

 Vi lät våra respondenter välja var de ville intervjuas 

för att det skulle bli så bekvämt och enkelt för dem som möjligt. Exempelvis skedde 

intervjuerna på hotellet antingen vid poolen eller i hotellets restaurang medan intervjuerna på 

stranden skedde vid respondenternas solstolar. Inne i Khao Lak centrum skedde intervjuerna 

på en restaurang samt utanför ett klädstånd. Vi trodde att intervjuerna på stranden skulle 

kunna påverka respondenternas resonemang kring våra tsunamifrågor på så vis att de 

uttryckte mer oro eller åsikter än vad annars skulle ha varit fallet, men ingen av dessa 

tillfrågade verkade påverkade på så sätt.  

Trost menar vidare att två intervjuare utför en bättre intervju om dessa två är 

samspelta eftersom forskarna då får tillgång till en större informationsmängd. Detta 

arrangemang är också lämpligt om ämnesområdet är ”känsligt”.
37

 Vi valde av dessa 

anledningar att vara två stycken som närvarade vid varje intervju. Dels för att frågor om 

tsunamin kunde tänkas vara känsliga för våra respondenter, men också för att en person skulle 

kunna anteckna under tiden medan den andra kunde koncentrera sig på att ställa rätt frågor.  

Vidare menar Trost att det positiva med att spela in intervjuer är att forskaren 

efteråt kan höra tonfall och ordval och därmed ordagrant skriva ner vad som sagts. Dessutom 

kan forskaren koncentrera sig på intervjun istället för att försöka skriva ner allt vad som sägs. 

Det negativa är att respondenterna kan bli nervösa samt att det tar tid att lyssna till banden och 

hitta var på bandet viktiga detaljer har sagts. Vi frågade alla respondenter om det var okej att 

spela in, vilket alla ställde sig positiva till. Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna 

var främst för att vi ville koncentrera oss på själva intervjun men också för att vi ville kunna 

göra fullständiga transkriberingar som hade blivit svårt att utföra utan inspelningar. Dessutom 

ökar denna konstellation materialets reliabilitet då Patel och Davidsson menar att god 

reliabilitet betyder att forskaren har gjort undersökningen på ett tillförlitligt sätt.
38

 Vad som är 

viktigt att tänka på vid kvalitativa intervjuer är, enligt Trost, att vi som intervjuare eller 
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respondenter, inte har missuppfattat något.
39

 Vi har således använts oss av vad Patel och 

Davidsson benämner interbedömarreliabilitet.
40

 Det betyder att två stycken har lyssnat till 

respondenterna och att våra två uppfattningar tillsammans ökar materialets reliabilitet.  

 

2.4.1 Intervjuobjekt 

Trost menar att forskaren bör begränsa sig till ett litet antal intervjuer då alltför många 

intervjuer ofta resulterar i ett ohanterligt material där viktiga detaljer lätt kan missas.
41

 Vidare 

menar Johannessen och Tufte att avsikten med kvalitativa undersökningar är att åstadkomma 

mycket information om ett begränsat antal personer varför det inte är ovanligt att urvalet 

består av 10-15 personer.
42

 Vi har valt att intervjua tio personer då vi anser att fler intervjuer 

skulle komma att bli ohanterligt med tanke på den tidsram som vi har, samtidigt som färre 

intervjuer skulle göra att vi missar viktiga aspekter. Vi anser att vi efter våra tio intervjuer 

uppnått en teoretisk mättnad i materialet eftersom vi då kunde se vissa mönster och 

upprepningar i respondenternas svar. Således gjorde vi den bedömningen att ytterligare 

intervjuer inte skulle ha påverkat resultaten för studien. De tio personer som vi har intervjuat har 

vi i uppsatsen valt att kalla Annika, Beatrice, Cecilia, David, Erik, Fredrika, Gudrun, Hanna, Ivar 

och Jonny. Vi har således låtit respondenterna vara anonyma i vår framställning för att de 

skulle känna sig bekväma med att svara så ärligt som möjligt på våra frågor.  

Våra respondenter var mellan 28 och 67 år gamla och medelåldern var 40 år 

medan medianen var 45 år.  Fem av respondenterna reste med sin respektive och barnen, 

medan två stycken reste med barn och barnbarn. Ytterligare två respondenter var par över 

femtio år medan enbart en av respondenterna svarade att de reste med kompisar. Åtta av tio 

respondenter åkte på semester en till två gånger per år, medan övriga åkte på semester tre eller 

fler gånger per år.  Dessutom nämnde åtta av tio tillfrågade att detta inte var deras första resa 

till Thailand och hela sex av tio hade varit i Thailand tre eller fler gånger. Enbart två 

respondenter var första gångens resenärer medan samtliga andra var återvändande turister. 

Nio av respondenterna svarade dessutom att de kommer att åka tillbaka till Thailand igen. 

 

 

3. BAKGRUND 
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I detta kapitel kommer vi redogöra för turismutvecklingen i Thailand för att ge en bakgrund 

till vår studie. Detta för att läsaren ska förstå vilka utgångspunkter vår uppsats tar avstamp 

ifrån. 

 

3.1 Turismutvecklingen i Thailand – en lägesbeskrivning 

Startskottet för turismen i Thailand var Vietnamkriget då Thailand blev ett populärt resmål för 

den amerikanska militären som åkte dit i syfte att vila upp sig. Detta ledde till att Thailands 

regering blev mer medvetna om vikten av turism och 1981 gick turismen om risodlingen som 

landets främsta inkomstkälla av utländsk valuta.
43

 

Idag är Thailand ett land som det ofta refereras till som en framgångssaga inom 

turismutvecklingen, men historiskt sätt kännetecknas dock utvecklingen av ett antal 

motgångar, varav turismnedgången 1991 då turismen sjönk med fyra procent kan nämnas. 

Två av de största problemen var kriget vid persiska golfen och spridningen av sjukdomen 

AIDS i Thailand. Kriget påverkade flygtrafiken så att många plan ställdes in eller fick ändra 

om sina rutter. Många turister ställde in sin resa på grund av rädsla för terroristaktiviteter 

relaterade till kriget.
44

 Vidare innebar spridningen av AIDS bland thailändarna på slutet av 

1980-talet att Thailand kopplades ihop med en ”sexparadisimage” relaterad till prostitution 

och AIDS. Den thailändska regeringen gjorde dock vad de kunde för att minska hotet från 

sjukdomen så att Thailand inte skulle förlora sin attraktionskraft som resmål.  

Efter dessa kriser skapade TAT, The Tourism Authority of Thailand, ett 

återuppbyggnadsprogram för turismindustrin. Marknadsföringen inriktades nu även på att 

återställa förtroendet bland turisterna och försäkra dem om att Thailand nu var ett stabilt och 

säkert land.
45

 Vad gäller AIDS problemet försökte regeringen förändra turistimagen från 

sexturism genom att betona kultur och natur, samt prisvärd shopping. 

Med billigt boende, gästvänlighet, en ökning i internationella flyg, en växande 

ekonomi och en uppbyggd infrastruktur lyckades Thailand öka sin turism igen.  

 

 

 

3.2 Turismutvecklingen i Khao Lak & Phuketprovinsen 
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Före den stora turismutvecklingen 1988 var Khao Lak karakteriserat av sparsamt befolkade 

byar som försörjde sig på fruktplantage och fiske. Turismen skapade nya möjligheter för 

människor att starta företag som försörjde flera hundra människor. Den snabba 

turismutvecklingen gjorde dock att attraktionen för traditionell försörjning minskade. 

Phukets turism tycks ha exploderat sedan 1980-talet och har sedan dess kommit att bli öns 

huvudnäring. Staden är landets andra internationella gateway för inkommande 

flygresenärer och tar emot omkring en tredjedel av Thailands totala internationella ankomster, 

vars årliga antal sägs ha överstigit tio miljoner de senaste åren.
46

 Utländska turister i Phuket 

ökade från cirka 20 000 år 1976 till över 530 000 år 1989 och 2001 hade antalet utländska 

turister i Phuket nått hela 2,7 miljoner.
47

 Kritiker av turismen i Phuket såsom Rakkit och 

Wong har dock påpekar att en sådan snabb tillväxt av massturismen permanent har förändrat 

det fysiska landskapet och socioekonomiska egenskaper på ön, vilket har gjort Phuket till en 

överexploaterad massturismsenklav.
48

  

 

3.3 Turismutvecklingen i siffror  

Enligt TAT minskade antalet internationella turister efter tsunamin, med totalt en och en halv 

procent medan intäkterna minskade med fyra procent.
49

 Dock minskade andelen inkommande 

turister till enbart Phukets internationella flygplats med över 68 procent jämfört med 

föregående år. Från januari till maj 2004 uppgick det totala antalet inkommande turister till 

Phukets flygplats till 487 423 medan siffran för samma period 2005 uppgick till 156 735 

stycken. Samtliga av de sex tsunamidrabbade provinserna var välbesökta turistmål då de 

tillsammans genererade 17 procent av de totala turismintäkterna i Thailand under 2004.
50

 

Enligt Henderson drabbades de sex provinserna längst Andamankusten i olika grad av 

tsunamin, varav Khao Lak och PhiPhi Islands var de värst drabbade områdena. Nästan alla 

hotell i dessa områden förstördes vilket kan jämföras med att enbart tjugo procent av Phukets 

hotell förstördes. Dock hade 80 procent av hotellen i Phuket öppnat igen i december 2005.
51
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Enligt Blom och Nilsson trodde många att tsunamikatastrofen skulle innebära en 

katastrof för turismen men det kan konstateras att turismen har återhämtat sig snabbt.
52

 2005 

reste 11,52 miljoner turister till Thailand vilket kan jämföras med 11,65 miljoner 

inkommande turister år 2004. Redan år 2006 kunde återhämtningen urskönjas i 

turismstatistiken då antalet inkommande turister ökade med hela 20 procent i förhållande till 

året innan. Enligt TAT:s senaste statistik från 2007 var antalet inkommande turister detta år 

14, 46 miljoner, vilket kan jämföras med 11,52 miljoner inkommande turister samma år som 

tsunamin och 10 miljoner inkommande turister år 2003. Turismen har sålunda återhämtat sig 

snabbt och det kan konstateras att turismen i Thailand från 1998-2007 har ökat med hela 53,7 

procent.
 53

 Enligt Swedwatch rapport ”En exkluderande resa” kan detta turistmönster även 

appliceras på svenskarnas resvanor i Thailand. 2007 semestrade cirka 374 000 svenskar i 

Thailand, vilket är tre gånger fler svenska turister än tio år tidigare.
54

 De svenska resenärerna 

står för totalt 2,6 procent av det totala antalet resenärer enligt statistik från TAT. Detta kan 

sättas i kontrast till motsvarande siffror 2007 för de övriga skandinaviska länderna då 138 332 

finnländare, 135 006 danskar och 110 076 norrmän reste till Thailand. Slutligen kan det 

konstateras att i förhållande till folkmängden i de olika skandinaviska länderna så är det 

proportionellt sett fler svenskar som reser till Thailand.
55

  

.  

                                   

                                  Figur 1: Karta över Thailand (Thailandtours 2011) 
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4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som belyser vårt ämnesområde 

samt redogöra för de teorier som kan tänkas hjälpa oss besvara våra frågeställningar. 

  

4.1 Vad är turism 

För att kunna sätta in vår empiriska analys i ett större sammanhang kommer vi att börja med 

att diskutera olika synsätt och definitioner av begreppen turism och turist.  

 

Enligt Hannam och Knox handlar turism huvudsakligen om att fly från hemmet och från de 

världsliga aspekterna av det vardagliga livet. Turisten söker möten med exotiska miljöer och 

kulturer då dessa skiljer sig från deras vardagsliv.
56

 Franklin hävdar däremot att turismen 

härstammar från villkoren i det moderna livet och upplevelser av moderniteten och är därmed 

inte en flykt från det.
57

 

 Enligt Blom och Nilsson innebär turism en form av förflyttning från hemmet till 

en plats, för att sedan komma hem igen. Denna förflyttning måste ske under en viss tid 

samtidigt som begreppet också kan innefatta ett avståndskriterium. Andra kriterier är att resan 

ska vara frivillig samt att de pengar som spenderas på platsen inte ska vara intjänade där.58  

 Turism har, enligt World Tourism Organisation (UNWTO), traditionellt sett 

definierats antingen i termer av turisters aktiviteter eller i de aktiviteter som företag 

tillhandahåller turister, det vill säga antingen i termer av efterfrågesidan eller av utbudssidan. 

På en konferens som hölls 1991, vilken handlade om rese och turismstatistik, bestämdes att 

efterfrågesidan var den mest lämpliga utgångspunkten. Turism definierades då som 

människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Denna definition inkluderar ett brett 

utbud av aktiviteter inom begreppet turism, och går utöver den vanliga uppfattningen att 

turism är begränsad till enbart semesteraktiviteter.
59

 Även tillväxtverket använder sig av 

denna turismdefinition då de menar att definitionen omfattar i princip all konsumtion som är 

direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Vidare anser tillväxtverket att det är vem 

som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism.
60 
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Franklin menar att en stor del av turismen handlar om ett intresse och en 

nyfikenhet för den föränderliga värld vi befinner oss i. Turism kräver inte att vi reser långt för 

att hitta de objekt, människor eller platser som stimulerar vår nyfikenhet, och den kunskap vi 

får blir till kulturellt kapital och värdefull påtaglig kunskap.
61

 Vidare är turism enligt Franklin 

en konsumtionsvara i dagens samhälle. Eftersom konsumtion är en uttrycksfull aktivitet 

tenderar turism att också att vara detta. Således handlar turism som nöje aldrig enbart om vila, 

avkoppling och njutning utan verkar ständigt i en politisk och moralisk kontext.
62

  

 Det finns alltså olika anledningar till konsumtion av turism, vilka kan handla om 

jakten på det äkta, att fly från det vardagliga livet eller ett seriöst nöje genom att njuta av 

resandet. Det kan också handla om att delta i nöjen som även kan utföras hemma eller att 

konsumera det bekanta som vi läst eller hört talas om.
63

 Turism konsumeras genom våra 

sinnen såsom syn, känsel, lukt och smak. Franklin menar dock att många forskare har pekat ut 

synen som den viktigaste känslan för turism. Synen spelar såklart fortfarande en stor roll för 

turistupplevelsen men Franklin hävdar att den passiva turismkonsumtion som sker genom 

synen numera har bytts ut mot en önskan om fullt förkroppsligade former vid konsumtion av 

turism. Detta hänger samman med synen på att turism idag är ett sätt att leva som 

karakteriseras av aktiviteter. Idag vill man visserligen titta men man vill också röra, smaka, 

känna och utforska.
64

 Även Blom och Nilsson menar att vi idag söker multisensuella 

upplevelser där alla våra sinnen aktiveras. Vidare söker vi även stillhet och närhet till 

naturen.
65

  

 Spänning och avkoppling är enligt Franklin centrala termer när man talar om 

nutida turism. Andra termer som kan kopplas till spänning och avkoppling är utmaning, 

begäran, energisk, spännande och sensationell, ord som vittnar om turistens fokus på aktivitet 

och känsla snarare än att passivt titta på.
66

 Franklin redogör vidare för att modern turism 

reducerar kulturer genom att de görs om till mer lättkonsumerade former vilka snabbt ska 

kunna tas in av turisterna . Detta görs genom så kallade upprättade dans – och musik nummer 

vilka förbereds och utövas enbart för att underhålla turister, istället för att fylla en funktion för 

det lokala samhället. Kultur kan vidare köpas för en billig peng i souvenirbutiker men flertalet 
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av dessa varor är dock massproducerade någon annanstans av företag som producerar en 

mängd olika souvenirer till olika kulturer. Sammanfattningsvis menar Franklin att turism är 

en process av kommersialisering där äktheten håller på att försvinna, samma äkthet som 

turister påstås tråna efter.
67

  

 

4.1.1 Turisttyper 

Enligt tillväxtverket är en turist en besökare som övernattar på platsen för besöket
68

 En 

liknande beskrivning har statistikcentralen som med turist avses en övernattande turist, som 

tillbringar minst en natt på resmålet, antingen i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri inkvartering.
69

 I 

svenska turistföreningens årsbok från 2003 redogörs för alternativa begrepp för ordet turist 

såsom traveller, backpacker, tågluffare, globetrotter, resenär eller vagabond.
70

  

Kontogeorgopoulos menar att under de senaste decennierna har en ökande andel 

turister gått mot nya eller alternativa sätt att resa som trotsar massproduktion, standardisering, 

och okänslighet mot värdbefolkningen, begrepp som ofta förknippas med mer konventionella 

former av turism. Analytiker antyder att dessa två typer av turister skiljer sig i både 

beteendemönster samt de underliggande motiven som driver dem till att resa.
71

 Exempelvis 

menar Krippendorf att massturisten reser för att fly från hemmet och arbete, medan Iso-Ahola 

menar att den alternativa turisten reser på jakt efter äkthet, kreativitet och för att upptäcka sig 

själv.
72

 Enligt Blom och Nilsson karaktäriseras dagens turister av att de är mer 

individualistiska, mindre beroende av researrangörer samt har högre krav på kvalitet.
73

 Vidare 

kan enligt Knox och Hannam turisten delas in i olika turisttyper: Den organiserade 

massturisten bokar ett paket och deltar i förutbestämda program. Den individuella 

massturisten lämnar sällan tryggheten hos den resebyråbokade semestern, men är mer 

äventyrlig än den organiserade massturisten. Utforskaren bokar sin resa själv och tycker om 

att resa ”off the beaten track” så länge som de trygga elementen från hemmamiljön inte är för 

långt borta. Strövaren avskyr förbestämda resplaner och etablerad turistinfrastruktur, och 

söker snarare autentiska upplevelser samt har en önskan om att ”go native”.
74
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4.2 Motiv för att resa 

För att försöka utröna varför svenskar reser till Thailand kommer vi i detta avsnitt behandla 

traditionella teorier kring resemotiv och vilka motivationsfaktorer som ligger bakom dessa 

motiv. 

 

Motivation är enligt Nationalencyklopedin de komponenter hos en individ som skapar, 

framkallar och styr beteendet med syftet att uppnå olika mål.
75

 Leiper definierar motivation 

som en kraft som får människor att agera i ett försök att tillfredställa ett behov. Behovet 

skapas av drivkrafter såsom impulser, känslor och kognitiva processer skapade för att uppnå 

ett mål.
76

  

Fodness menar att det finns fem motivationsfaktorer till resande och dessa är 

kunskaps-, kultur- eller utbildningsmotiv, behovet att fly från tristess, behov av 

belöningsmaximering, jakt på nöje eller något sensationellt samt förstärkning av självkänsla, 

ego och social status.
77

 Enligt Tillväxtverket är svenskarnas främsta anledning till varför de 

reser att komma bort eller komma ifrån vardagen. På andra plats kommer träffa släkt och 

vänner medan sol och bad kommer först på tredje plats. Avkoppling kommer på fjärde plats 

medan nöje och underhållning kommer på femte plats. Näst sist kommer gemenskap med 

andra och sist kommer behovet av att få uppleva annat.
78

 

Historiskt sett har det alltid funnits vissa reseanledningar som gäller än idag, 

såsom flykt från otjänligt klimat, utforskning, affärsresande, hälsomotiv, äventyr och 

pilgrimsfärd. Dock åsyftar Pearce att grunden för motivationen till resande är ett behov, 

riktigt eller uppfattat, av att ta en paus från rutiner och detta nås bäst genom en fysisk 

förändring av plats.
79

 På samma sätt menar även Mayo och Jarvis att en stark 

motivationsfaktor som finns inom nöjesturism är behovet av variation. Detta kallas 

komplexitetsteorin där individer söker efter nya saker, förändring och oförutsägbarhet.
80

 

Mayo och Jarvis menar att en resa gör det möjligt för människor att fly från vardagens tristess 

och tillåter dem att uppleva komplexitet av förändring, genom att upptäcka och uppleva nya 
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saker och oförutsägbarhet.
81

 Vidare behöver olika individer en balans mellan komplexitet och 

trygghet i deras liv och söker ständigt efter komplexitet i vissa domäner och efter trygghet i 

andra. Konsekvensteorin betyder att individer som förväntar sig att en viss sak ska hända inte 

vill konfronteras av något oväntat.
 82

  

Franklin hävdar i likhet med Hannam och Knox att semestern tillåter oss att fly 

från vardagliga sysslor som att tvätta, diska och hämta på dagis. Andra aspekter av en persons 

vardagliga liv kan dock stärkas av en semester, såsom till exempel ett intresse.
83

 Vidare menar 

Hannam och Knox att relationen mellan turism och det vardagliga livet är komplext och 

mångsidigt. På många sätt är det inte så stor skillnad på semester och det vardagliga livet och 

endast vissa delar av det vardagliga livet kan avbrytas genom att resa till ett annat land. Dock 

kommer identiteten och personligheten hos individen nästan alltid att förbli oförändrad.
84

 

O´Dell för å andra sidan ett resonemang om turism som en rite de passage, en 

tidsperiod då ett annat jag får komma fram. Det sanna jaget – då man inte förväntas göra 

vardagliga sysslor utan istället är det fullt normalt att ta en drink mitt i veckan. Här ses turism 

som en upplevelse i motsats till den vardag som vi vanligtvis upplever.
 85

 Urry beskriver detta 

tillstånd som en rörelse från ett stadium till ett annat. Först lämnar man hemmet och dess 

vardagliga rutiner, därefter hamnar turisten i ett tillstånd ”utom tid och plats”, där vanliga 

sociala regler och förhållningar upphör att gälla och turisten upplever intensiv samhörighet 

med de nya människor man träffar. Det sista stadiet sker när individen kommer tillbaka till sin 

tidigare sociala grupp där hemma, oftast med en nu högre status.
 86

 

Leiper menar att det finns olika typer av turistmotivation som är varandra 

motsatta och som sker vid olika tidpunkter under en resa. Dessa är lyx alternativt klara sig på 

egen hand, äventyr alternativt avslappning samt att iaktta alternativt att göra
87

. Han menar att 

turister landar någonstans mellan de två extremerna, de söker efter en balans mellan två 

komponenter.  

Rittichainuwat et al. undersöker i sin artikel Understanding the motivation of 

travelers on repeat visits to Thailand resenärers motivation till att återvända till Thailand. 

Författarna fann att de starkaste faktorerna som motiverade resenärer till att återbesöka 
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Thailand var; att se människor från olika kulturer, intressanta historiska och kulturella 

attraktioner, prisvärt, naturattraktioner och thailändarnas vänlighet.
88

 Enligt Oppermann & 

Chon har Thailand en enorm styrka i just sin gästvänlighet hos den lokala befolkningen, vars 

styrka ligger i att varje värd verkar vilja se sin gäst genuint nöjd.
89

  Telfer menar att 

gästvänlighet uppstår då en kommersiell värd bryr sig om sina gäster och är måna om att de 

ska vara nöjda samt tar rimliga priser för denna service. Gästen betalar dock inte genom 

gästvänlighet från deras sida utan med en summa pengar som är tillräckligt liten för att de ska 

se det som ett fynd vilket är en grundsten för den vänliga relationen mellan värd och gäst.
90

  

Rittichainuwats et al. studie visar vidare att det finns ett betydande positivt samband mellan 

att destinationen tillhandahåller prisvärd mat, shopping, en mängd olika saker att 

göra, kulturella attraktioner och sannolikheten att resenärerna skulle återvända till Thailand.  

Vidare menar författarna att tidigare positiva upplevelser av ett visst resmål ökar resenärens 

avsikter att resa dit igen. Framtida resor påverkas således av tidigare reseupplevelser, positiva 

som negativa, och sådana personliga erfarenheter kan dessutom ha större inflytande på 

beslutet om resande än information som hämtas externt.
91

 

Vidare kan även push och pull faktorer används för att förklara resenärernas 

motivation. Dann beskriver push faktorerna som interna drivkrafter som till exempel behovet 

av att fly, att få uppleva något nytt och behovet av att öka sin självkänsla.
92

 Behovet av att fly 

symboliserar önskan om att komma iväg från vardagen. Förstärkning av självkänsla innebär 

att man vill få ett erkännande, genom att exempelvis berätta om sin resa för vänner som 

stannat hemma.
93

 Pull faktorerna handlar om en destinations attraktivitet som motiverar 

resenärerna att resa när beslutet väl tagits. Dessa faktorer härstammar från reklam, word of 

mouth och rekommendationer från familj och vänner . Både push och pull faktorerna 

samverkar för att påverka människor till att resa och är båda relaterade till känslor. Det 

känslosamma behovet trycker på turisten (push) och den känslomässiga nyttan av resmålet 

drar (pull) dem dit. 
94
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 4.3 Platsidentitet 

I detta avsnitt kommer vi behandla begreppet platsidentitet då plats och identitet kan tänkas 

kopplas samman med val av resmål. Detta är viktiga aspekter i vår studie eftersom starka 

band till en plats kan påverka viljan att resa dit.  

 

Identitet handlar enligt Hammersén och Johansson om kollektiv tillhörighet, gemenskap och 

emotionella laddningar.
95

 Produkter och service som människor konsumerar, inklusive turism 

har alltid varit ett viktigt sätt för människor att skapa sitt jag för sig själv och andra.
96

  

Begreppet communitas används för att beskriva ett unikt socialt band mellan 

främlingar som har gemensamt att de reser eller är på semester tillsammans. Franklin menar 

därför att turism gör att lösa men vänskapliga band mellan individer skapas och att semestrar 

av den anledningen associeras med att få nya vänner och romantiska erfarenheter.
97

  

Skapandet av platser är en komplex process som är ständigt pågående och där 

identiteter ständigt förhandlas. Identiteter väljs ut på olika platser av olika anledningar, vissa 

relaterade till arv, men vissa skapas och marknadsförs för kommersiella eller politiska 

anledningar.
98

 En plats kan väcka starka känslomässiga och kognitiva band till en destination, 

en så kallat platsidentitet. Detta kan kopplas ihop med social identitet på så vis att den blir en 

del av ens identitet. Backlund, Bixler och Hammit menar att platser kan ses som en viktig del 

i ens identitet då det formar starka psykologiska band med platsen.
99

 På samma sätt menar 

Vaske och Williams att en plats kan tjäna som en förvaringsplats för känslor och relationer, 

vilka skapar mening i livet.
100

 Simpson och Siguaw menar att ju längre tid en turist spenderar 

på en plats desto mer framträdande blir individens identifikation med platsen.
101

 Hall menar 

dessutom att en djupare mening av en plats skapas då en turist besöker platsen flera gånger 

eller känner samhörighet med lokalbefolkningen.
102

  

Vidare har Peet identifierat ett antal upplevelser av platser i relation till 

människorna på platsen. Han presenterar begreppen ”behavioural insiderness”, vilket innebär 

att människor involverar sig emotionellt och empatiskt i en plats samt ”existential 
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insiderness” som innebär att människorna upplever platsen utan medveten reflektion fast 

ändå av värde.
103

  

Simpson och Siguaw har i sin studie om word of mouth och platsidentitet funnit 

att det är de så kallade vinterturisterna, det vill säga de som reser från sitt hemland under 

vintern till samma plats i mer än två veckor, som är mest lojala till resmålet och har tagit in 

platsen som en viktig del i sin identitet. Detta resultat kan ha flera olika förklaringar. För det 

första menar Simpson och Siguaw att det finns forskning som påvisar en stark korrelation 

mellan ålder och platstillfredsställelse
104

, vilket i det här fallet stämmer överens då turisterna i 

detta segment till stor del var i övre medelåldern. För det andra kan resultatet härstammas från 

hur turisterna behandlas på platsen och hur de refereras till av lokalbefolkningen. I fallet av de 

amerikaner som bodde i norra USA och flyttade ner till Texas under vintern försökte 

turistindustrin döpa om sina turister från snowbirds till winter texans, just för att det skulle 

skapa en starkare tillhörighet mellan turister och lokalbefolkning.
105

 

  

4.4 Äkthet 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika synsätt gällande begreppet äkthet i samband med 

turism för att försöka utröna hur fenomenet kan appliceras på vår studie. Detta eftersom 

begreppet är relaterat till varför vi reser, hur vi identifierar oss med en plats och vad vi söker 

efter på en plats när vi reser.   

 

 Franklin menar att begreppet äkthet i samband med turism kan kopplas till MacCannells The 

Tourist från 1976. Där beskriver MacCannell hur massturister på 1950-1970-talet sökte 

traditionella samhällen, historia och obefläckad natur som ett svar på den tidens besatthet av 

nytt, syntetiskt och overkligt.
106

  Urry menar dock att sökandet efter äkthet kan vara en 

anledning till att resa men att det inte är en nödvändighet. Att ett objekt skiljer sig från det 

vardagliga räcker för att det ska vara av intresse för turisten, då vissa turister tycker om oäkta 

och fejkade omgivningar.
107 

 

Kontogeorgopoulos menar att begreppet äkthet kan användas för att dela in 

turister i olika grupper. Utifrån studier av turister i Thailand har författaren utformat en 
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modell som baseras på önskan av äkthet. Istället för att placera turister i en fast indelning av 

massturism och alternativ turism, placerar modellen istället turister i kategorier som kan sättas 

i relation till varandra utifrån deras övergripande önskan om äkthet som visas i motivation, 

förväntningar, och beteenden hos enskilda turister.  

I grupp A har kunder till organiserade endagsturer av självutnämnda 

ekoturismföretag i Phuket tillfrågats, så kallade massekoturister. Dessa har en låg önskan om 

kulturell äkthet och är nöjda med en grundläggande nivå av äkthet. Viktigast för dem är sol, 

bad och roliga avledande upplevelser. I grupp B har kunder till äventyrsföretag som lovar att 

visa alternativ turism tillfrågats, så kallade äventyrare. Denna grupp har en hög önskan om 

kulturell äkthet och är villiga att ge upp komfort och förtrogenhet, men vanligtvis inte mer än 

ett par veckor åt gången. I grupp C har självständiga turister som reser på en budget och 

tenderar att undvika platser och infrastruktur som används av massturister tillfrågats, så 

kallade backpackers. Dessa har en mycket hög önskan om kulturell äkthet och är villiga att ge 

upp tid, komfort och förtrolighet för att ta del av kulturell äkthet som anges otillgänglig för 

västerländska turister.
108 

 

 Äkthet är sällan är den enda motiverande faktorn bakom resor och begreppet 

kan relateras till mer än bara kulturella artefakter, ritualer, eller inställningar.
109 

Wang menar 

att även om besökta platser och objekt är helt oäkta är det fortfarande möjligt att söka efter 

andra alternativ av äkthet nämligen existentiell äkthet, vilket aktiveras genom turistiska 

upplevelser. Denna typ av äkthet menar Wang är en alternativ källa för att söka äkthet inom 

turism. I ett antal turismtyper såsom natur, strand, äventyr, besöka vänner och släktingar, och 

så vidare, söker turister enligt Wang sitt äkta jag varför äktheten hos besökta platser eller 

objekt är helt irrelevant.
110

  Även Redfoot delar samma tanke och menar att turismen för de 

flesta turister är en befrielse av den privata sfären, en tid under vilken de har kontroll att göra 

vad de vill, var de vill.
111

 Kontogeorgopoulos hävdar att turister till stor del drivs av en 

önskan om "riktiga" upplevelser, vare sig de handlar om stillsamma solsemestrar eller 

kulturella utbyte med andra.
112

 

Enligt Wang ifrågasätter kritiker begreppet äkthet och dess användbarhet och 

giltighet då de menar att turistmotiv och upplevelser inte kan förklaras i termer av begreppet 
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äkthet.
113

 Exempelvis har fenomen som att besöka vänner och släktingar, naturturism, att 

besöka Disneyland, personliga fritidsintressen, och så vidare, inget att göra med äkthet enligt 

MacCannell.
114

  Även Urry menar att sökandet efter äkthet är en alltför enkel grund för att 

förklara den nutida turismen.
115 

 

Frågan om äkthet inom turism kan enligt Wang delas in i två olika teman: turist 

upplevelsen och de platser och objekt som besöks.  Denna uppdelning är avgörande för att 

införa begreppet existentiell äktheten, som tidigare nämnts, som en alternativ källa för 

autentiska upplevelser. Vissa platser och objekt som besöks, såsom natur, är som sagt 

irrelevant för äkthet enligt MacCannell men Wang menar istället att naturturism är ett av de 

viktigaste sätten att uppleva sitt riktiga jag. Det innebär enligt Wang att naturturism handlar 

om existentiell äkthet snarare än om objekt.
116

 Vidare kan begreppet äkthet enligt Wang delas 

in i objektiv, konstruktiv och existentiell äkthet. Objektiv äkthet syftar till äkta original. Äkta 

upplevelser inom turistnäringen kan med denna synvinkel likställas med en kunskapsteoretisk 

uppfattning om äkthet av original. Det finns därmed ett absolut och objektivt kriterium som 

används för att mäta äkthet. Även om turisterna själva tror att de har fått en autentisk 

upplevelse kan detta ändå bedömas som oäkta om de platser och objekt som besökts faktiskt 

är falska, påhittade eller vad MacCannell kallar iscensatt äkthet.
117

 Konstruktiv äkthet 

hänvisar till äkthet som projiceras av turister eller producenter på de platser och objekt som 

besöks genom bildspråk, förväntningar, preferenser, övertygelser, befogenheter och liknande. 

Det finns därmed olika versioner av äkthet avseende samma objekt. Existentiell äkthet 

hänvisar till personliga känslor som aktiveras av den liminala processen hos turistaktiviteter. I 

ett sådant liminalt tillstånd känner människor sig själva mer äkta än i vardagen.  Inte för att de 

besökta platserna är äkta utan helt enkelt för att de ägnar sig åt ovanliga aktiviteter som är fria 

från de dagliga begränsningarna. Denna existentiella äkthet behöver därför inte ha något med 

äktheten hos de platser eller objekt som besöks att göra. Denna existentiella äkthet är därmed 

enligt Wang en säregen källa för autentiska upplevelser inom turismen.
118 

 

Enligt Hannam och Knox är det många turister som åker utomlands för att 

kommunicera med lokalbefolkningen och uppleva deras vardag. De menar dock att detta kan 
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vara en fruktlös jakt på äkta möten med den inhemska kulturen eftersom turisten oftast inte 

har tillräckligt med kunskap för att förstå eller delta. Detta hindrar dock inte turister från att 

försöka uppleva vardagen hos lokalbefolkningen genom att exempelvis besöka museum, 

beundra arkitekturen och äta på lokala restauranger, men deras försök till detta förändrar 

platserna och tiden de försöker ta del av.
119

  

 

4.5 Image 

Enligt Nationalencyklopedin definieras image som ”den bild av sig själv, företag eller 

produkt som man vill visa upp inför andra”.
120

 I detta avsnitt kommer vi således att redogöra 

för bilden av Thailand, då image är ett viktigt perspektiv för att förstå ett resmåls 

attraktionskraft och därmed även varför svenska turister väljer Thailand som resmål.  

 

Turisternas uppfattning om en destination är kritisk för dess image. Enligt Tuohino kan en 

image antingen vara en mental bild av en produkt som har skapats av en reklambyrå eller en 

bild av en produkt som konsumenten själv har skapat utifrån olika intryck
121

. Vidare hävdar 

Agrusa et al. att det för turistdestinationer är vitalt att man förmedlar samma image som den 

potentiella turisten har av resmålet.
122

  

 Kontogeorgopoulos menar att Thailand är ett land som länge har betraktats som 

ett exotiskt resmål och som i årtionden har lockat turister som hoppas få uppleva kulturell 

äkthet. Tourism Authority of Thailand (TAT) har, enligt Cohen, tidigare även gjort exotism 

till en central marknadsföringsstrategi med hjälp av "Thailand - de mest exotiska land i Asien 

"som en PR-slogan.
123

 Urry menar att ”gazing on difference” är en viktig motivationsfaktor 

till att turister konsumerar det främmande, exotiska och remarkabla.
124

 

 Enligt Agrusa et al. kommer en destinations image vara avgörande för huruvida 

resenären väljer ett visst resmål framför ett annat.
125

 Snarare än fakta om destinationen är det 

sålunda resenärens image av resmålet som kommer avgöra vart resenären väljer att åka.
126

 

Valet av resmål kan därmed sägas bero på hur väl resenären tror att destinationen kommer att 
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uppfylla hennes föreställningar om vad destinationen har att erbjuda. Om destinationens 

image stämmer överens med vad resenären söker efter, är det sålunda troligt att destinationen 

väljs som resmål. Dock bör poängteras att image inte enbart påverkar valet av destination utan 

även resenärens uppfattning om resmålet efter semestern. Detta påverkar i sin tur huruvida 

resenären återvänder eller inte till resmålet.
127

 

 De tre främsta motiverande faktorerna enligt Rittichainuwat till varför turister 

väljer Thailand som turistdestination är den vackra naturen, det vänliga folket och priset.  Vid 

en närmare utvärdering av dessa tre faktorer fann Rittichainuwat att bra klimat, avslappnad 

atmosfär, vacker natur, människornas vänlighet, serviceinriktade personer och intressant 

kultur var de sex faktorerna som rankandes högst på listan vid val av Thailand som resmål. 

Trygghet och säkerhet på resmålet hamnade på tolfte plats medan nyfikenhet vad gäller att 

besöka de tsunamidrabbade områdena var den minst motiverande faktorn.
128

 Även Agrusa et 

al. har utfört en studie, vilken undersöker turisters uppfattning om Thailand som 

turistdestination. I likhet med Rittichainuwat fann Agrusa et al. att kultur och vänliga 

människor var viktigt när de tänkte på Thailand som turist destination. Dock fann Agrusa et 

al. att sightseeing var den viktigaste beståndsdelen som hör till Thailand som turistdestination. 

Därefter kom vänliga människor och maten.
 129

 Terrorism och sjukdomar var emellertid två 

faktorer som turisterna inte räknade till de två mest viktigaste beståndsdelarna att beakta vid 

valet av resmål. Detta fann även Rittichainuwat i sin undersökning där trygghet som tidigare 

nämnts rankades lägst bland de motiverande faktorerna.
130

  Agrusa et al. menar slutligen att ju 

fler turister som upplever att en destination uppfyller deras behov och förväntningar desto 

attraktivare blir destinationen och sannolikheten att den ska väljas som slutgiltig destination 

ökar. Destinationens attraktionskraft har sålunda enorm påverkan på turisternas val av 

resmål.
131

 

 

4.5.1 Negativ Image 

 I turismbranschen finns det många olika typer av potentiella negativa händelser såsom 

hotellöverbokning, miljöförstöring, ekonomisk oro och terrorism, vilka alla kan få allvarliga 
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konsekvenser. Dock menar Ichinosawa att särskild uppmärksamhet bör riktas mot 

naturkatastrofer såsom tsunamis då dessa kännetecknas av en låg grad av kontroll. 
132

 

Enligt Calgaro och Lloyd bör olika kausala processer beaktas för att förstå 

varför turismen minskar till följd av kritiska riskhändelser. De identifierar fem faktorer som 

används för att förklara varför vissa destinationer är mer sårbara för katastrofer än andra. 

Dessa faktorer är kopplade till destinationens beroende av säsongsturism, platsbundna 

turistaktiviteter, marknadsföringsstrategier från internationella researrangörer, destinationer 

där turismen är en primär försörjning samt destinationer där det råder en negativ uppfattning 

om risk vilket påverkar destinationens image negativt. Då dessa faktorer föreligger så är 

destinationen mer sårbar vid en kris och dessa är enligt Calgaro och Lloyd vanliga egenskaper 

hos turismverksamheten i många utvecklingsländer, däribland Thailand.
133

 Då uppsatsen 

främst behandlar varför turister reser till Thailand kommer enbart den femte faktorn, 

destinationens image, behandlas här.  

 Vad gäller Thailand var ett stort hinder i återuppbyggnaden av destinationen 

efter tsunamin turisternas förtroende för orten, vilket hade tagit negativ skada på grund av att 

olika länders utrikesdepartement avrådde från inresa till de drabbade områdena. Enligt 

Rittichainuwat påverkade detta turister att hålla sig borta från exempelvis Khao Lak, trots att 

situationen hade normaliserats. Även om mycket av turismutvecklingen, dess 

infrastruktur och dess anläggningar i dessa områden hade restaurerats uppfattades de 

fortfarande som osäkra att besöka. Den negativa imagen av destinationen påverkade således 

det faktum att turister valde andra destinationer under denna period.
 134

Ichinosawa 

introducerar vidare begreppet reputational disaster eller sekundär påverkan, vilket handlar 

om socioekonomiska skador och störningar orsakade som en sekundär effekt av 

vissa farliga incidenter. Det handlar således om andra följder än de som är direkt orsakade av 

den ursprungliga faran, i detta fall tsunamin. Reputational disaster sker således huvudsakligen 

då människor undviker produkter eller platser, vilket exempelvis kan illustreras med den 

negativa nedgången i turismstatistiken direkt efter tsunamin.
 135
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5. EMPIRISK ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt empiriska material och tolka detta med hjälp av 

teorierna och begreppen från föregående kapitel.  

5.1 Sol, bad och lättja 

Huvudanledningen till att åka på semester är enligt Annika, 54, att få koppla av, få värme, sol 

och bad. Hon är inte ensam då sol, bad och lättja är genomgående svar i nio av tio intervjuer. 

Detta kan sättas i kontrast till Tillväxtverkets studie där sol och bad hamnar först på en tredje 

plats medan avkoppling hamnar på en fjärde plats. Svenskarnas främsta anledning till varför 

de reser handlade istället om att få komma bort från vardagen,
136

 en anledning som vi även 

fann frekvent återkommande i våra respondenters svar. Detta resonemang kan styrkas av 

Hannam och Knox som också menar att turism handlar om att fly från hemmet.
137

  Fem av 

respondenterna poängterar specifikt vikten av att få komma bort från vardagen hemma i 

Sverige och få ett avbrott i lunken som man kommer in i: 

 

”Och det är väl det som vi också tycker är skönt att komma bort såhär länge att slippa allt 

det här vardagliga. Vi slipper laga mat, vi slipper diska, vi slipper bädda sängar och bara 

vara tillsammans. Och det är väl därför vi har valt att göra de här längre resorna. 

Framförallt för det”
138

 

 

Vi drar slutsatsen att dessa reseanledningar är dominerande då huvuddelen av de svenska 

thailandsturisterna kan karakteriseras som massturister. Argumentet kan kopplas till 

Krippendorf som menar att massturisten reser för att fly från hemmet medan den alternativa 

turisten reser på jakt efter äkthet.
 139

 Hur våra respondenter ställer sig till jakten på det äkta 

kommer diskuteras sist i detta avsnitt. Vad vi däremot vill poängtera är att huvuddelen av våra 

respondenter nämner att de idag väljer att resa reguljärt och därför kan vi som Blom och 

Nilsson hävda att dagens turister, i vårt fall de svenska thailandsturisterna, karaktäriseras av 

att de är mer individualistiska och mindre beroende av researrangörer samt har högre krav på 

kvalitet.
140

   

                                                                                                                                                         

 
136

 Tillväxtverket (2009).  Fakta om svensk turism. Sid. 53 
137

 Hannam K. & Knox, D. (2010). Sid. 106 
138

 Intervju med Erik (2011-04-09) 
139

 Iso Ahola (1989) & Krippendorf (1987) Se Kontogeorgopoulos (2003) Sid. 182 
140

 Blom & Nilsson (2005) Sid. 69 



 

 28 

Vidare betonar Fredrika, 40, att de väljer Thailand som resmål eftersom hon vet 

vad hon får här. Detta kan således tänkas betyda att hon inte vill konfronteras av något nytt 

och oväntat, vilket kan relateras till konsekvensteorin som hävdar just detta. Hon nämner att 

de reser för att komma bort från vardagen vilket kan relateras till Mayo och Jarvis teori där 

turisten söker en balans mellan behovet av trygghet i vardagens tristess och oförutsägbarhet 

när de upptäcker och upplever nya saker.
141

 I förlängningen kan konsekvensteorin urskiljas i 

huvuddelen av de återvändande turisternas resonemang. Även om de inte säger det uttalat är 

det tydligt att de åker tillbaka eftersom de har varit här tidigare och känner sig trygga med 

resmålet. Detta kan illustreras med citatet:  

 

”Det var också viktigt för oss att veta vad vi fick, och vi har varit på Mallis som sagt ett år 

då. Och vi kände väl inte riktigt vad vi ville där, och då tänkte vi att vi vet vad vi får 

här”
142

  

 

Enbart två respondenter, Gudrun och Ivar, nämnde upptäcka nya platser och se nya saker som 

huvudanledningar till varför de reser. En respondent, Beatrice, nämnde att besöka släktingar 

som en reseanledning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sol, bad och lättja var 

primära anledningar till varför respondenterna åker på semester. Detta kan sättas i kontrast till 

Franklins tes om att turism är en konsumtionsvara i dagens samhälle. Eftersom konsumtion är 

en uttrycksfull aktivitet tenderar turism att också vara uttrycksfull, vilket innebär att turism 

med detta synsätt aldrig enbart handlar om vila, avkoppling och njutning.
143

 Vi kan dock se 

att detta resonemang har en poäng då exempelvis Annika nämner att de valde Khao Lak på 

grund av bilden av platsen som ett lugnt ställe men att de ändå önskar kombinera lugnet med 

en vecka på Khata Beach eftersom ”där har du ju shopping och lite mer utbud”.
144

 Liknande 

ståndpunkt uttryckte även flertalet respondenter då vi frågade om de skulle rekommendera 

andra att åka till Khao Lak. Intressant i sammanhanget är att nästan samtliga respondenter 

valde Khao Lak som resmål på grund av dess image som ett lugnt resmål, samt på grund av 

att föreställningen om att sol, bad och lättja fanns här tillgodosågs. Agrusa et al. menar att 

valet av resmål kan sägas bero på hur väl resenären tror att destinationen kommer att uppfylla 
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hennes föreställningar om vad destinationen har att erbjuda vilket vi kan urskilja i våra 

respondenters val av resmål.
 145

  Dock nämner samma respondenter att de väl på plats tycker 

att Khao Lak är för lugnt och Annika säger:  

 

”Två veckor här är lite väl mycket så som sagt nästa gång hade jag velat ha en vecka här 

och en vecka någon annanstans” .
146

  

 

Detta beteendemönster kan kopplas till traditionell turismforskning som ser på turism som en 

rastlös, flyktig och spektakulär upplevelse.
147

 Däremot bör det påpekas att åtta av våra 

respondenter ändå var återkommande turister vilket innebär att Khao Lak har lyckats skapa en 

så pass stark dragningskraft att turisterna hellre vill återvända till platsen istället för att 

upptäcka en ny. Varför turister väljer ett specifikt resmål ter sig sålunda vara en komplex 

process och vi redogör således för flera olika bakomliggande orsaker till detta.  

Vidare frågade vi respondenterna om vad som var viktigt vid val av semesterort. 

Även på denna fråga svarade huvuddelen av respondenterna att sol och bad måste finnas på 

semesterorten. Dock uppkom även barnvänlighet som en viktig faktor, vilket poängterades av 

hälften av respondenterna. Detta hör dock samman med det faktum att nästan samtliga 

tillfrågade var barnfamiljer, men även med det faktum att Khao Lak har profilerat sig som ett 

semesterparadis för familjer och därmed lockas denna typ av turister till denna destination. 

Tre av tio respondenter nämnde vidare bra hotell som en viktig faktor och Ivar belyser att 

standarden på hotellet är viktig just på grund av att de reser med barn.  

 Sex respondenter svarade med solat, badat och tagit det lugnt på frågan om vad 

de gjort under sin semester.  Tillsammans med dessa tre attribut nämndes även shopping som 

den största aktiviteten under semestern. Fyra av tio respondenter nämnde dessutom att de 

hade varit/skulle åka till andra orter i Thailand vilket kan tänkas hänga samman med tidigare 

resonemang där turisterna ansåg att Khao Lak var för lugnt. Vidare nämnde tre respondenter 

utflykter som ett svar på vår fråga, där besök på lokala marknader och elephant trekking 

uppkom som vanliga utflykter. Vad vi således kan utläsa ur respondenternas svar är att även 

om lugnet är en viktig anledning till att komma till Khao Lak så önskas även mer aktivitet för 

att det inte ska bli för lugnt. Till viss del kan det kopplas till Franklins resonemang om att den 
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passiva turismkonsumtion som sker genom synen numera har bytts ut mot en önskan om fullt 

förkroppsligade former vid konsumtion av turism. Våra respondenter vill visserligen 

fortfarande vara passiva och ta det lugnt, men samtidigt utrycker de en önskan om att 

kombinera detta med någon form av aktivitet.  

 Cecilia nämner att ”badat, solat, shoppat, ätit gott”, är saker som har gjorts under 

vistelsen och hon nämner dessutom dessa faktorer som viktiga anledningar till varför de 

kommer tillbaka. Även Hanna menar att hon brukar shoppa när hon är här och Jonny nämner 

att han älskar Thailands mat. Detta kan tänkas bekräfta att semestern tillåter oss att fly från 

vardagliga sysslor såsom att tvätta, diska och hämta barnen från dagis samtidigt som andra 

aspekter av en persons vardagliga liv kan stärkas av en semester, såsom till exempel ett 

intresse.
148

 Det vi menar är att shopping och mat med stor sannolikhet är intressen som 

intervjupersonerna även ägnar sig åt hemma så samtidigt som de vill komma bort från 

vardagen så är det ändå viktigt att på semestern äga sig åt de aspekter från vardagen som för 

dem är viktiga och intressanta. Att detta finns att tillgå i Thailand är således viktigt för att 

destinationen ska väljas. Vi fann således att det finns olika typer av turistmotivationer som är 

motsatta varandra då respondenterna vill ha en balans mellan avslappning och olika typer av 

aktiviteter såsom shopping och utflykter. Detta resonemang kan vidare finna stöd i Leipers 

resonemang om huruvida turister motiveras av olika aktiviteter under olika tidpunkter av 

resan och för de svenska turisterna tycks en av dessa vara balansen mellan äventyr och 

avslappning .
 149

 Leiper hävdar således att turister landar någonstans mellan dessa extremer, 

och detta kunde vi som sagt även urskilja ur våra respondenters svar.  

 

5.2 Marknadsföring 

För att urskönja mönster gällande hur Thailand uppfattas i respondenternas ögon frågade vi 

respondenterna hur de tycker att Thailand marknadsförs som en turistdestination. Tre av 

respondenterna nämner att de ej har reflekterat över marknadsföringen, medan sex personer 

nämner sol, bad och klimat som framträdande i marknadsföringen. Av dessa nämner två 

respondenter vita stränder, medan en av respondenterna använder ordet paradis för att 

beskriva hur Thailand marknadsförs. Två respondenter nämner även att det thailändska folket 

och vänligheten marknadsförs. Dessutom nämner två tillfrågade även barnvänlighet som en 

del i marknadsföringen.  
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 Många av respondenterna verkar ha tagit till sig marknadsföringen av Thailand, 

på grund av uppfattningarna om sol, bad och det thailändska folket, eftersom de även nämner 

detta som primära faktorer som får dem att åka till Thailand. Detta kan tänkas kopplas till 

Hannam och Knox resonemang angående att turisten söker efter miljöer som kommuniceras i 

massmedia.
 
Vidare menar de att turister ofta söker sig till images och ikoner som de redan 

känner till från deras konsumtion av dessa representationer i vardagen.
150

 För att dra det ett 

steg längre så var det flera av respondenterna som nämnde att det var populärt bland deras 

familj och vänner att resa till Thailand och många hade blivit rekommenderade av andra att 

åka dit. I enlighet med Hannam och Knox kan det tänkas att respondenterna blivit påverkade 

av deras omgivning att åka till Thailand och därmed även deras uppfattning om landet. 

Dessutom stämmer den bild som de flesta av respondenterna har av Thailand överens med 

den bild som de menar kommuniceras i marknadsföringen av Thailand. Det kan sålunda 

konstateras, som nämndes i föregående avsnitt, att föreställningen och bilden av vad Khao 

Lak erbjuder (sol, bad, lättja) uppfyller respondentens förväntningar på resmålet. Detta kan 

tänkas innebära att marknadsföringen i detta fall har lyckats kommunicera en image som 

tillhandahåller respondenterna vad de söker efter på ett resmål. Sammanfattningsvis kan sägas 

att pull faktorer utifrån ett marknadsföringsperspektiv kan användas för att förklara varför 

respondenterna har valt att åka till Thailand. Dessa faktorer handlar om en destinations 

attraktivitet som motiverar resenärerna att resa när beslutet väl tagits och de härstammar från 

reklam, och rekommendationer från familj och vänner.
151

 Dock bör det betonas att vi även 

kan se att push faktorer motiverar respondenterna vid val av resmål, vilket kan relateras till 

ovanstående stycke ”sol, bad och lättja”. Push faktorer är som nämndes i teoriavsnittet, 

interna drivkrafter som motiverar turister att resa, såsom behovet att fly vardagen vilket våra 

respondenter uttryckte en önskan om. Vidare kan det även handla om en förstärkning av 

självkänslan, där respondenterna vill få ett erkännande genom att berätta för sina vänner 

hemma att de har rest till Thailand.
152

 Detta kommer dock att analyseras vidare i nästföljande 

stycke.  
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5.3 Bilden av Khao Lak 

Då vi ville undersöka om det fanns bakomliggande orsaker gällande val av resmål, relaterade 

till tsunamin frågade vi vidare respondenterna varför de hade valt Khao Lak som resmål. 

Utifrån en analys av samtliga respondenters svar fann vi att bra pris, tips från bekanta och 

bilden av Khao Lak som ett lugnt ställe var anledningen till att orten valts som resmål. Detta 

kan sägas utgöra de attribut som destinationens image byggs upp utav, vilket vi även kan 

koppla till vad vi redogjort för i de två tidigare avsnitten. Sju av tio respondenter var 

barnfamiljer och under våra intervjuer framkom att samtliga av dessa prioriterade 

barnvänlighet och lugn och ro vid val av semesterort. Det torde således vara som så att 

imagen av Khao Lak som en lugn semesterort stämmer överens med vad denna grupp söker 

efter och därmed är huvuddelen av respondenterna även barnfamiljer då deras preferenser 

passar in på destinationens image. Valet av resmål beror enligt Agrusa et al. som tidigare 

nämnts på hur väl turisterna tror att destinationen kommer att uppfylla deras förväntningar. 
153

 

Två av respondenterna nämner dessutom att det har varit i Khao Lak förr och återvänder för 

att de trivs med den lugna atmosfären. Detta kan kopplas till Agrusas et al. resonemang om att 

imagen inte enbart påverkar valet av destination utan även turistens uppfattning om resmålet 

efter semestern.
 154

 Detta påverkar slutligen om resenären vill återvända till resmålet eller inte. 

Samtliga respondenter nämnde att de skulle rekommendera andra att besöka Khao Lak. Sex 

av tio nämner att de skulle rekommendera platsen då den är lugn och avslappnad samt att den 

lämpar sig för barnfamiljer. Det kan sålunda konstateras att huvuddelen av respondenterna 

anser att platsen har levt upp till deras förväntningar, vilket innebär att respondenterna kan 

tänka sig att återvända då de är tillfredsställda med resmålet.   

Det förefaller således som att bilden av Khao Lak som ett lugnt ställe i 

kombination med marknadsföringsbilden av Thailand, dit resenärerna som tidigare nämnts 

åker på grund av sol, bad, lättja och avkoppling, inte har påverkats nämnvärt av 

tsunamikatastrofen. Som redogjordes för i teoriavsnittet hävdade många experter att tsunamin 

skulle få förödande konsekvenser för turismen, men som konstaterats fick turismen ett 

uppsving redan 2006 och sedan dess har antalet inkommande turister ständigt ökat.   

Fem av respondenterna nämner att många i deras omgivning åker till Thailand 

och flera av dem har även blivit tipsade om landet via vänner och bekanta. Detta fenomen 

styrker Agrusas et al. argumentation om att en destination blir attraktivare ju fler turister som 
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upplever att destinationen uppfyller deras behov.
 155

 Destinationens attraktionskraft bland 

vänner och bekanta har därmed lett till att destinationens attraktionskraft har ökat.  Detta kan 

även kopplas till Hammerséns och Johanssons resonemang om identitet, som enligt dem 

handlar om kollektiv tillhörighet, gemenskap och emotionella laddningar.
156

 Hur vi reser visar 

inte bara hur andra människor ser på oss utan även hur vi ser på oss själva.
157

  I dessa 

respondenters omgivning kan det alltså tänkas att Thailandsresorna handlar om att skapa ett 

slags kollektiv tillhörighet. I och med att det är ett vanligt resmål i respondenternas 

bekantskapskrets blir det en slags gemenskap och sålunda kan även en högre social status 

skapas när de har varit i Thailand. Vidare kan det kopplas samman med Fodness 

motivationsfaktorer, där bland annat jakten på förstärkning av självkänslan och social status 

eftersträvas.
158

 För dessa respondenter kan detta tänkas vara en anledning, om än inte uttalad, 

att resa just till Thailand, vilket i förlängningen i så fall skulle tänkas leda till en känsla av 

gemenskap med sin omgivning hemma i Sverige.   

  

5.4 Tsunamin – slutet på Thailand som en turismframgångssaga? 

Nio respondenter hävdar att tsunamin inte hade något inflytande vid val av resmål, och att de 

valde Khao Lak av helt andra orsaker, vilka vi har redogjort för ovan. Endast en av 

respondenterna nämnde att de åkt till Khao Lak på grund av tsunamin. 

 

 ”Ja men vi ville se Khao lak för tsunamin drabbade detta ställe hårdast och sen har jag alltid 

velat åka till Similian islands”
159

  

 

Vi kan konstatera att Khao Lak och Thailand har lyckats ge turisterna vad de vill ha, och även 

om turismen påverkades negativt direkt efter tsunamin så kan det antas att imagen av 

Thailand var så pass stark i turisternas medvetande att katastrofen inte fick någon långsiktig 

effekt.  I en studie gjord av Rittichainuwat år 2006 rankades anledningar till varför Thailand 

valdes som resmål.  Trygghet och säkerhet på resmålet hamnade på tolfte plats medan 

nyfikenhet vad gäller att besöka de tsunamidrabbade områdena var den minst motiverande 

                                                                                                                                                         

 
155

 Agrusa, W., Agrusa J. Henkel, R., Henkel, P. & Tanner J. (2006) sid 270  
156

 Hammersén, N. & Johansson, T. (2009). Sid. 41 
157

 Hall, C, M. (2005). Sid. 46 
158

Fodness (1994) Se Ngamsom Rittichainuwat, B, Qu, H & Mongkhonvanit, C. (2008). Sid. 7 
159

 Intervju med Barbro (2011-04-08) 



 

 34 

faktorn, vilket kan bekräftas av att nio av våra respondenter valde Khao Lak av andra 

anledningar än nyfikenhet vad gäller att se det tsunamidrabbade området.
160

 

 I Khao Lak finns numera ett tsunamimuseum samt Police Boat 813 som 

sköljdes upp på land efter tsunamin, och vi frågade huruvida dessa turistattraktioner var av 

intresse för respondenterna. Vad gäller besök på museet var det enbart en person som svarade 

att de hade varit där. Övriga nio respondenter svarade att de ej hade besökt museet, med 

anledningar såsom för mycket skräck samt ointresse. Tsunamibåten hade däremot sex av 

respondenterna besökt under sin semesterresa. Erik menar att de ville besöka båten för att 

bilda sig en egen uppfattning om vilka krafter som tsunamin egentligen hade, medan Annika 

menar att de besökte båten för att de hade blivit rekommenderade att titta på den av sin familj 

som tidigare hade varit där. Ivar nämner emellertid att besöket var en slump, då de råkade se 

båten när de besökte den lokala marknaden. Mer än hälften av våra respondenter nämnde att 

de hade besökt tsunamibåten, vilket vittnar om att det väl på plats finns ett intresse av dessa 

aktiviteter.  Dock tycks det snarare vara ett komplement till övriga turistaktiviteter och andra 

aktiviteter tycks prioriteras högre. Nio av respondenterna nämnde dessutom att de känner sig 

trygga på resmålet och enbart en av de tio tillfrågade nämnde att de kände oro för att det 

skulle inträffa ytterligare en tsunami. Hon hade dessutom vidtagit åtgärder såsom att bo på 

högsta våningen och längre upp från stranden. Dock har det inte hindrat henne vid val av 

resmål, men de har gjort aktiva val för att öka sin egen säkerhet. Annika menar att de inte är 

rädda, utan känner sig trygga på resmålet då det numera finns varningssignaler.  

Ichinosawa hävdar att ett hinder i Thailands återuppbyggnad var just turisternas 

förtroende för orten. Han nämner att orten utsattes för reputational disaster, vilket innebär att 

människor undviker en plats
161

. Detta kan tänkas vara fallet under 2005, vilket kan illustreras 

med den negativa turismstatistiken. Dock vill vi påpeka att Thailand turismutveckling 

alltsedan 2006 har varit positiv. Enbart en av respondenterna visade nyfikenhet vad gäller att 

besöka de tsunamidrabbade områdena och huvuddelen av respondenterna hävdar att tsunamin 

har fallit i glömska och därmed påverkas inte deras val av resmål av tsunamikatastrofen. Mer 

än hälften av våra respondenter nämner att det är overkligt att en tsunamikatastrof har skett på 

destinationen då det idag inte finns några spår kvar av förödelsen. Återuppbyggnaden är 

således vital för en destination efter en kris, speciellt för Thailand då en stor del av turisterna 

verkar vara återkommande turister och därmed måste turisternas förväntningar uppfyllas gång 
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på gång för att de ska vilja återvända. Detta framkommer även vid vår intervju med Erik. Han 

nämner att de under sin Thailandsresa 2007 valde att besöka andra orter än Khao Lak, just på 

grund av att det var här som tsunamin slog till som hårdast. Vi frågade varför detta hade en 

inverkan på valet av resmål 2007, men inte idag 2011. Erik svarade då att det var på grund av 

uppfattningen att orten inte hade byggts upp än och fortfarande var spöklik efter tsunamin. 

Beslutet att välja andra resmål grundade sig således på återhämtningen efter krisen snarare än 

rädsla för ytterligare en tsunami. Detta kan kopplas till våra resonemang kring image på så 

sätt att Thailand idag har lyckats förmedla just ”sol, bad och lättja” i sin image och bilden av 

Thailand som ett land i kris efter tsunamin tycks sålunda ha fallit i glömska bland turisterna.  

Vidare frågade vi respondenterna om de aktivt hade sökt information om hur de 

borde agera vid inträffandet av en tsunami. Nio av tio respondenter svarade att de inte aktivt 

hade sökt information, men att de visste vad de skulle göra om en tsunami inträffade. Annika 

menar att de inte aktivt sökt information, men att det numera finns varningssystem och 

liknande som de litar på. Dessutom nämner hon att det finns skyltar på hotellrummet och 

liknande som informerar om vart man ska ta sig om en tsunami inträffar. Beatrice nämner 

även att det finns information på hotellrummet om tsunamiflyktvägar och dylikt men att hon 

inte läst informationen då hon inte vill oroa sig i onödan. Sex av respondenterna menar i 

likhet med Annika att de förlitar sig på det varningssystem som har inrättats. Dessutom 

nämner samtliga av dessa respondenter att de efter tsunamin 2004 är medvetna om tecknen 

för en tsunami och därmed vet vad de ska göra om de exempelvis ser att vattnet drar sig 

tillbaka ute till havs. Media förefaller vara den största källan till kunskapen om tsunamin och 

dess effekter, vilket med utgångspunkt i våra respondenters svar verkar ha lett till trygghet på 

resmålet. Än en gång kan vi konstatera att Thailand har lyckats skapa en så pass stark image 

att tsunamin inte har haft någon nämnvärd effekt på den långsiktiga turismutvecklingen. 

Enbart en respondent, Annika, nämnde att hon kände sig orolig för att ytterligare en tsunami 

skulle inträffa och hon hade därmed gjort aktiva val för att öka säkerheten. Hon hade 

exempelvis valt att bo på tredje våningen istället för i en bungalow på stranden. Vidare har 

fyra respondenter lagt märke till information om tsunamin och flyktvägar på hotellet och sju 

nämner att de har sett skyltar med tsunamiflyktvägar, så kallade escape routes, som numera 

finns uppsatta i Khao Lak. Tre respondenter nämner att de varken har letat information eller 

registrerat några skyltar på resmålet. Slutligen kan konstateras att även om respondenterna 

inte aktivt har letat information, verkar kunskapsnivån om ämnet vara hög och de flesta hade 

även registrerat skyltar och flyktvägar i förbifarten.  
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Nio av tio respondenter känner eller känner till någon som personligen har 

drabbats av tsunamin. De som känner någon anhörig som har mist någon nära uppger dock att 

det är ingenting man pratar om eftersom man inte vill riva upp gamla sår. Utifrån våra 

respondenters svar verkar det inte heller som att de som har mist någon anhörig vill åka 

tillbaka till Khao Lak. De respondenter vars anhöriga har klarat sig bra uppger att de reste 

tillbaka ganska snabbt till Thailand igen.  

Slutligen ville vi veta hur respondenterna själva resonerar kring tsunamins 

effekter och frågade därför respondenterna hur de tror att turismen till Thailand har påverkats 

av tsunamin. Endast en av respondenterna trodde att tsunamin negativt hade påverkat 

turismen till Thailand. Tre respondenter menar att turismen påverkades negativt den första 

tiden efter tsunamin men att den nu har återhämtat sig. Detta grundar respondenterna på det 

faktum att de tror att tsunamin nu har fallit i glömska, dels på grund av att det har gått så lång 

tid och dels på grund av att Khao Lak nu är återuppbyggt vilket innebär att de inte blir på-

minda om de skador som tsunamin en gång orsakade på orten. Erik nämner dock att tsunamin 

och dess efterföljder väcks till liv igen i samband med andra katastrofer, såsom den som 

inträffat i Japan vid intervjutillfället. Även Cecilia nämner att anhöriga var oroliga över deras 

val av resmål med tanke på jordbävningen i Burma som inträffat veckorna innan intervjun. 

Också Jonny nämner att jordbävningen i Japan fört tankarna till tsunamin i Thailand. 

Resterande tror att turismen idag är opåverkat eller att till och med fler reser hit 

eftersom tsunamin numera är bortglömd. Det förefaller som att samtliga respondenter inte 

aktivt reflekterar över tsunamin och att det är som de säger ett bortglömt kapitel. Trots detta 

finns tsunamin och dess följder ständigt i bakhuvudet på respondenterna. Att det föreföll sig 

på detta vis kunde vi notera utifrån följande citat från Gudrun och Erik; 

 

”Det finns i bakhuvudet någonstans”
162

 och ”Det är klart det finns med hela 

tiden, särskilt när man är här i Khao Lak där man vet hur mycket folk som gick åt.” 
163

 

 

Vidare menar Jonny att han vill resa tillbaka efter tsunamin för att se hur det har gått för folk 

som han lärt känna under tidigare semestrar i Thailand. Detta resonemang kan tänkas spegla 

Jonnys relation till Thailand då han känner starkt för de platser och människor som finns där, 
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vilket leder till att han vill försäkra sig om att de har klarat sig. Detta kan vidare tänkas hänga 

samman med det faktum att en plats kan väcka starka känslomässiga band till en destination. 

 

5.5 Vi är Thailand – Thailand är vi 

Vi har hittills konstaterat att tsunamin inte tyckts ha haft någon större effekt på turismen och 

intressant i sammanhanget är då att utröna varför så inte varit fallet. Vi har funnit att 

Thailands image har lyckats förmedla starka positiva känslor hos turisterna, samt att bilden 

av Thailand som ett semesterparadis där sol, bad och lättja är ständigt närvarande, 

överensstämmer med vad turisterna söker efter. I detta avsnitt ämnar vi kartlägga hur denna 

speciella relation till Thailand har skapats och vad den är uppbyggd utav.  

 

Erik, 36 år, hävdar att han och hans familj har ett speciellt känslomässigt band till just 

Thailand:  

 

”Nu blir det fjärde svängen dit. Och vi har alltid träffat samma människor. Så att det har 

blivit liksom som.. samma familjer som träffas på samma ställe i mitten av april/…/ sen 

har vi även.. ja, vår stora han har ju träffat massa thailändare.. ja både försäljare och 

restaurangmänniskor och barn så att han vill ju dit/…/ vi känner det ju som att Thailand 

är en del av våra liv just nu i och med att vi har varit här. Det rullar på samma varje år 

liksom.”
164

 

 

Citatet kan kopplas till Backlunds et al. resonemang om att en plats kan väcka starka 

känslomässiga band till en destination, en så kallat platsidentitet.
165

 Även Halls teorier om att 

en djupare mening av en plats skapas då en turist besöker platsen flera gånger eller känner 

samhörighet med lokalbefolkningen kan tänkas förklara svenskarnas speciella relation till 

Thailand, speciellt i vårt fall då åtta av tio respondenter var återkommande turister.
166

 På 

liknande sätt beskriver Vaske och Williams att en plats kan fungera som en förvaringsplats för 

känslor och relationer, vilka skapar mening i livet.
 167

 I samband med detta kan nämnas att 

Erik och hans respektive även valde att gifta sig i Thailand, och det är en av anledningen till 
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att de nu väljer att resa tillbaka till Thailand. Erik och hans familj tycks sålunda ha en speciell 

relation till Thailand i form av att de har skapat en platsidentitet som idag har vuxit sig så 

starka att de även är en del av deras sociala identitet. Vidare styrks även Halls resonemang då 

Erik nämner att Thailand är en del av deras liv nu då de har besökt destinationen så många 

gånger. De känner även en samhörighet med lokalbefolkningen vilket enligt Hall innebär att 

en djupare mening av platsen har skapats.  

 Jonny 37, berättar också hur de format en relation till platsen:  

 

” Sen har vi skaffat oss lite thailändska bekanta familjer nere i Phuket, så vi brukar 

avsluta där nere i två tre dagarna”
168

 

 

 Både Jonnys och Eriks relation till Thailand kan koppas till det som Franklin kallar för 

communitas, vilket handlar om att unika sociala band skapas mellan främlingar som har 

gemensamt att de reser eller är på semester tillsammans.
169

 Vänskapliga band mellan 

individer skapas och semestern förknippas med att få nya vänner, vilket enligt dessa två 

intervjupersoner har bidragit till att de blivit återkommande turister. Communitas sägs även 

minska rädsla och misstro mellan turister och värdlandet, vilket enligt oss kan innebära att 

dessa sociala band som skapas under thailandssemestern verkar till fördel även långsiktigt för 

Thailands turism.  

 Simpson och Siguaw menar att ju längre tid en turist spenderar på en plats desto 

mer framträdande blir individens identifikation med platsen.
170

 Att så många av våra 

respondenter verkar ha en speciell relation till Thailand tycks därmed bero på det faktum att 

flertalet av dessa är återkommande turister. Både Jonny och Erik har skapat en djupare 

mening av platsen, en så kallad platsidentitet och båda dessa är dessutom återkommande 

turister vilka har besökt Thailand fem respektive sex gånger. Dessa respondenter var de mest 

frekvent återkommande turisterna till platsen och vi kan således se att individens 

identifikation med platsen ökar ju mer tid som spenderas på destination. Utifrån ovanstående 

resonemang kan även paralleller dras till Peets teorier om hur platser upplevs i relation till 

människorna på platsen.
171

 Peet nämner Behavioural insiderness samt existential insiderness 
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och vi hävdar att de svenska thailandsturisterna involverar sig emotionellt och empatiskt i en 

plats och därmed kan de sägas tillhöra den förstnämnda kategorin. Svenskarna har som 

tidigare nämnts, skapat känslomässiga band dels till destinationen men även till 

lokalbefolkningen och de involverar sig därmed emotionellt i platsen vilket också kan tänkas 

utgöra en förutsättning för att en speciell relation ska uppstå mellan destination och turist.  

 Respondenter känner således stark samhörighet med Thailand av olika 

anledningar. Samhörigheten tycks växa för varje gång de besöker Thailand och 

respondenterna verkar känna en starkare samhörighet med lokalbefolkningen ju fler gånger de 

har besökt landet.  Beatrice nämner dock att hon inte utvecklat den djupare identifikation med 

platsen som de andra respondenterna har och hennes beteendemönster skiljer sig därmed från 

övriga respondenter. Detta kan dels tänkas bero på det faktum att syftet med hennes resa 

skiljer från övriga samt att hon är en förstagångsturist istället för en återvändare.  

Åtta respondenter nämner även pris som en faktor till valet att åka till Thailand. 

De nämner då värde för pengarna, att det är billigt att resa dit, att de hellre lägger pengarna på 

att resa långt och att det är lika billigt att åka till Thailand i två veckor som till Kreta eller 

Mallorca i en vecka. Sex personer nämner sol och bad, stränder och klimat som en anledning 

till det positiva band som har skapats till landet. Fyra personer nämner anledningar såsom att 

det är vackert och fint, samt bra standard på hotell och liknande för att vara Asien. Vidare 

nämner tre personer maten som en bidragande orsak. Dessa faktorer, människornas vänlighet, 

bra prisläge, bra klimat, vackert, god mat, kan således tänkas bidra till att skapa den speciella 

relationen som svenskar har till Thailand. 

  

5.6 Platstillfredsställelse 

Vi har hittills redogjort för att de svenska thailandsturisterna har en speciell relation till 

Thailand. Vidare tycks det som att Thailand har lyckats skapa en platstillfredsställelse hos 

respondenterna. I Simpson och Siguaws studie belyses att ålder är korrelerat till plats-

tillfredsställelse, ett samband vilket vi även kan ses i vår studie då huvuddelen är medelålders 

och nio av tio respondenter vill återvända till destinationen. Flertalet av de respondenter vi 

intervjuade nämnde att de valde att resa just under vinterhalvåret och de kan således tänkas 

tillhöra dessa så kallade vinterturister som Simpson och Siguaws nämner är den mest lojala 

typen av resenär.
172

 Vi är dock medvetna om att vi ej kan jämföra vinterturisternas plats-
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tillfredsställelse med sommarturisterna, men vi kan dock konstatera att nio av tio turister vill 

återkomma samt att åtta av respondenterna även har besökt Thailand tidigare vilket kan tänkas 

vara kopplat till platstillfredsställelsen. Sambandet mellan ålder och platstillfredsställelse kan 

sålunda styrkas i vår studie där enbart två respondenter ej tidigare besökt Thailand, en av 

respondenterna hade besökt Thailand en gång förut medan sju av respondenterna hade besökt 

landet två gånger eller mer. Vad som bör belysas i sammanhanget är dock att de två 

respondenter som aldrig förr hade varit i Thailand skiljde sig markant från medelåldern och 

medianen då dessa respondenter var 28 respektive 67 år. Simpson och Siguaws teori kan 

därmed styrkas och det verkar sålunda även bland våra respondenter finna ett samband mellan 

ålder och platstillfredsställelse. Detta kan vidare kopplas till tidigare resonemang om att 

respondenterna har skapat en speciell relation till Thailand där platsidentiteten är en vital 

faktor för att locka tillbaka turisterna.  

Platstillfredsställelsen hos respondenterna kan även tänkas ha ett samband med 

hur respondenterna upplever att de behandlas i Khao Lak. Merparten av respondenterna 

nämner lokalbornas vänlighet som en stark faktor till varför de har valt Thailand, vilket i sin 

tur ökar platstillfredsställelsen. Det förefaller enligt oss som att thailändarnas vänlighet verkar 

skapa en slags upplevd tillhörighet och gemenskap hos våra respondenter som i sin tur ökar 

deras tillfredsställelse och det står klart att det är en stark framgångsfaktor för att turisterna 

ska känna sig välbemötta. Oppermann & Chon menar att Thailand har en enorm styrka i sin 

gästvänlighet hos den lokala befolkningen, vars styrka ligger i att varje värd verkar vilja se sin 

gäst genuint nöjd. 
173

 Telfer menar att gästvänlighet handlar om att ge service till gästen så att 

denne blir nöjd men priset för denna service måste vara så pass lågt att turisten ser servicen 

som ett fynd och därmed upprättas en vänlig relation mellan värd och gäst.
 174

  Då vi 

intervjuade våra respondenter fann vi att samtliga respondenter hävdade att de hade en 

speciell relation till Thailand. Då vi vidare försökte kartlägga vad denna relation 

karakteriseras av kunde vi konstatera att samtliga tio respondenter nämnde vänlighet och de 

thailändska människorna som en gemensam faktor till platstillfredsställelse. Telfers 

resonemang styrks dessutom då vi fann att åtta av tio respondenter nämner pris som 

ytterligare en faktor till denna speciella relation som uppstår. De nämner exempelvis att de får 

värde för pengarna i Thailand, vilket kan kopplas till Telfers teori om att service i form av 

gästvänlighet måste ges till rätt pris. Utifrån våra respondenters svar verkar onekligen 
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Thailand ha lyckats uppnå denna positiva relation och detta kan exemplifieras med följande 

citat från Ivar, 67 år:  

 

Människorna är så omhändertagna här. I Amerika till exempel vet man aldrig vad 

som döljer sig bakom leendet men här får man verkligen en känsla av att de verkligen 

är så snälla som de verkar. Människorna är genuint trevliga. Det är det här mjuka, 

och det tycker jag är värmande. Världens raraste människor har vi träffat på här.
175

 

Relationen mellan platstillfredställelse, gästvänlighet och pris har även Rittichainuwat 

studerat i sin vetenskapliga artikel ” Tsunami Recovery – A case Study of Thailand´s 

Tourism”. Författaren fann tre anledningar till varför Thailand valdes som resmål nämligen 

vacker natur, människorna och deras välkomnande attityd samt bra prisläge.  Samtliga av 

dessa faktorer nämnde även våra respondenter och med stöd i existerande teori kan sålunda 

denna platstillfredställelse sägas utgöras av främst lokalbornas vänlighet och prisläget.  

5.7 Vad är det äkta Thailand?  

Begreppet äkthet var inget som vi specifikt frågade respondenterna om men detta, eller 

liknande begrepp, dök upp under intervjuernas gång. Exempelvis utryckte respondenterna sig 

om det riktiga eller det genuina Thailand, och vi har således valt att problematisera dessa 

resonemang under begreppet äkthet.  

 Beatrice, nämner att hon tycker att det är mer genuint i andra länder, exempelvis 

Vietnam som ligger tio år efter Thailand. Vad hon kan tänkas syfta på är att turismindustrin 

inte är lika utvecklad i Vietnam som i Thailand. Till Thailand, säger hon, finns det direktflyg 

och all inclusive hotell, samt en kultur som är mer präglad av massturism. Beatrice verkar 

bekräfta det Franklin påstår, att turism är en process av kommersialisering där äktheten håller 

på att försvinna, samma äkthet som turister påstås tråna efter.
176

 Ett annat exempel på denna 

typ av kommersialisering är resortens ”thailändska shower” som upprättats för hotellets 

gäster.  Dessa shower belyser Franklins resonemang om att modern turism reducerar kulturer 

genom att de görs om till mer lättkonsumerade former vilka snabbt ska kunna tas in av 

turisterna . Detta görs genom upprättade dans och musik nummer vilka förbereds och utövas 

enbart för att underhålla turister, istället för att fylla en funktion för det lokala samhället. 

Vidare menar Franklin att kultur kan köpas för en billig peng i souvenirbutiker men flertalet 
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av dessa varor är dock massproducerade någon annanstans av företag som producerar en 

mängd olika souvenirer till olika kulturer.
177

 Sådana souvenirbutiker fanns det mängder av i 

Khao Lak centrum och flera av våra respondenter uttryckte att de brukade åka dit och handla. 

Trots detta menar Erik att Khao Lak är det mer äkta Thailand än till exempel Phuket. Detta är 

enligt oss ett typexempel på hur äktheten har kommersialiserat på ett sätt att turisten tror att 

det han upplever är äkta. Även om turisterna själva tror att de har fått vad Wang kallar 

objektiv äkthet kan detta ändå bedömas som oäkta om de platser och objekt som besökts 

faktiskt är falska, påhittade eller vad MacCannell kallar iscensatt äkthet.
178

  

 Vidare nämner Beatrice att hon tycker att Thailand är alltför korrupt för att hon 

ska vilja återkomma till landet eller vilja semestra här. Hur vackert det än är här skulle hon 

inte vilja åka hit säger hon. Detta resonemang kan ställas mot Kontogeorgopoulos som menar 

att Thailand är ett land som länge har betraktats som ett exotiskt resmål och som i årtionden 

har lockat turister som hoppas få uppleva kulturell äkthet. Vad vi med Beatrices uttalande kan 

konstatera är att det för henne inte spelar någon roll huruvida kulturell äkthet kan upplevas i 

Thailand eller inte. Detta för att andra aspekter av kulturell äkthet, korruption, som inte faller 

betraktaren i smaken återfinns i landet.  

 Erik menar att utvecklade turismdestinationer med massa försäljare och mycket 

solstolar är mindre äkta än en plats med en lång strand där lunket går i sin egen lilla takt. Han 

blir till och med upprörd när han på TV ser en bild av Thailand som inte stämmer överens 

med hans egen; ”de visar Patong men det är inte det riktiga Thailand”.
179

  Vad han kan 

tänkas syfta på är den traditionella bilden av massturism som förmedlas i Patong, en bild som 

han själv alltså inte vill förknippa med ”sitt” Thailand. Det låter således som att Erik talar om 

vad Wang benämner konstruktiv äkthet, det vill säga en äkthet som projiceras av turister på de 

platser och objekt som besöks genom förväntningar, preferenser och övertygelser. Erik väljer 

att se det mindre turistiga delarna som det riktiga Thailand, de ställen som han också föredrar 

att besöka av just den anledningen. När han besöker de delar som han själv anser är det riktiga 

Thailand för han således över sina egna tankar och värderingar till den platsen. Att Khao Lak 

exempelvis inte är en typisk massturismdestination på det sätt som Erik definierar, räcker för 

att han ska tycka att Khao Lak är genuint. Han för alltså över sin egen övertygelse på Khao 

Lak. Övertygelsen om att Erik besöker det för honom riktiga Thailand kan även tänkas öka 
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hans identifikation med platsen vilket i förlängningen får honom att återvända dit år efter år. 

Vidare nämner Erik att hans 8-åriga son har en egen bild av vad som är Thailand för honom. 

Sonen har nämligen träffat thailändska försäljare, restaurangmänniskor och barn i Bang Thao, 

varför denna plats är det riktiga Thailand för honom. Enligt Hannam och Knox är det många 

turister som åker utomlands just för att kommunicera med lokalbefolkningen och uppleva 

deras vardag. De menar emellertid att detta kan vara en lönlös jakt på äkta möten med den 

inhemska kulturen eftersom turisten oftast inte har tillräckligt med kunskap för att förstå eller 

delta. Dessutom blir den ”genuina vardagen” som turisten upplever hos lokalbefolkningen allt 

annat än genuin då vardagen förändras just för att turisten försöker deltaga.
 180

 Eriks son är 

dock omedveten om dessa aspekter och upplever sina möten som ett äkta möte med den 

inhemska kulturen.  Detta skänker honom i sin tur mer tillhörighet med Thailand eftersom han 

då, som Simpson & Siguaw även sett i sin studie, känner en gemenskap med lokal-

befolkningen vilket i sin tur ökar hans identifikation med platsen så att en platsidentitet kan 

skapas.
181

 För Eriks son är det således de relationer som skapas på plats som gör att han vill 

återvända och på vilket sätt dessa möten sker är helt irrelevant. Det riktiga Thailand baseras 

på att dessa möten faktiskt sker, snarare än på vilket sätt de sker. Jonny, 37 år, spinner vidare 

på kopplingen mellan massturism och avsaknaden av äkthet. 

  

”Det var lite mer backpacker här tidigare än vad det är nu” och ” Men jag 

menar nu har de slagit upp ett sånt här ställe (ett 5 stjärnigt hotell) och runt hela kusten 

ligger där ju en massa lyxhotell som man inte sett på kartan tidigare”.
182

  

 

Med backpacker menar Conny att det tidigare fanns små restauranger med dagsfärskt fisk och 

att det fanns fler backpackerhotell. Jonny verkar bekräfta Kontogeorgopoulos modell för 

äkthet där backpacker är en person som har en mycket hög önskan om kulturell äkthet och är 

villiga att ge upp tid, komfort och förtrolighet för att ta del av kulturell äkthet som anges 

otillgänglig för västerländska turister.
183

 Att destinationen inte anses vara lika mycket präglad 

av backpackerkulturen längre är tydligen ett viktigt kriterium för hur äkta en plats är.  Detta 

bekräftas av att Jonny även nämner att han tror att fler åker till mindre turistiga ställen för att 
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man vill tillbaka till det riktiga Thailand. Vidare säger han att samtidigt som han upplever det 

genuina Thailand vill han ha det bekvämt. Han vill således inte välja mellan komfort och 

äkthet utan vill ha båda två. Det låter således som att han är den typ av turist som Hannam och 

Knox kallar Utforskaren, som bokar sin resa själv och tycker om att resa off the beaten track 

så länge som de trygga elementen från hemmamiljön inte är för långt borta  

Vad vi kan utläsa av respondenternas resonemang kring massturism är att de 

håller med de kritiker som påpekar att massturismen har förändrat det fysiska landskapet och 

de socioekonomiska egenskaperna, vilket har gjort vissa platser till en överexploaterad 

massturismsenklav.
184

 De som vi har intervjuat vill ofta undvika det massturistiska och det är 

snarare motsatsen till detta som lockar. Samtidigt är vi medvetna om att vi bör förhålla oss 

kritiska till intervjurespondenternas uttalande. Flertalet nämner visserligen att de ej söker efter 

destinationer som karakteriseras av massturism men samtidigt förefaller det som att de är 

tillfredsställda med en grundläggande nivå av äkthet och viktigast för dem tycks till syvende 

och sist vara sol, bad och lättja vilket kan tyckas stå i kontrast till vad den genuint äkthets-

sökande turisten vill ha. Med utgångspunkt i Kontogeorgopoulos indelning av turisttyper har 

vi funnit att respondenterna tillhör de så kallade massekoturisterna. De två andra turisttyperna 

som nämns är äventyraren och backpackern. Båda dessa turisttyper önskar hög eller mycket 

hög kulturell äkthet, samtidigt som de är beredda på att ge upp tid, komfort och förtrolighet 

för att ta del av denna kulturella äkthet, vilket våra respondenter ej var.
185 

  

Cecilia, 32, beskriver vidare hur hon åker till Thailand för att hon blir totalt 

avslappnad här eftersom hon slipper allt där hemma.  

 

”Man kommer hit ner och bara är”
186

 

 

Citatet kan tänkas vittna om vad Wang kallar existentiell äkthet. Cecilia söker inte efter äkta 

platser utan snarare efter ett äkta jag. Detta äkta jag kan komma fram på semestern där krav 

och det vardagliga försvinner och man bara kan vara sig själv utan krav och måsten.  Denna 

existentiella äkthet är därmed enligt Wang en säregen källa för autentiska upplevelser inom 

turismen.
187

 Citatet kan också kopplas till O´Dells resonemang om turism som en rite de 
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passage, en tidsperiod då ett annat jag får komma fram. Cecilia har lämnat hemmets var-

dagliga rutiner och på semestern hamnat i ett tillstånd ”utom tid och plats”.
 188

 Här kan hon 

vara sig själv och göra vad hon vill. Det sista stadiet är när Cecilia kommit hem och har 

genom semestern uppnått en högre status. Detta kan vi konstatera då hon nämner att hon 

aldrig hört någon tala negativt om Thailand och att nästan alla talar positivt om landet. Vi drar 

således slutsatsen att en resa till Thailand bidrar till ökad gemenskap och hög status i bekants-

kapskretsen då detta är ett populärt resmål. Detta torde även i förlängningen öka avsikterna att 

åka tillbaka till Thailand då det även blir en belöning vid hemkomsten i form av högre status. 

 Vi har med utgångspunkt i vårt empiriska material funnit att även om de besökta 

platserna inte är äkta, så är det fortfarande möjligt för turisterna att söka efter andra alternativ 

av äkthet, exempelvis det som Wang kallar för existentiell äkthet. Denna typ av äkthet 

aktiveras genom turistiska upplevelser, såsom sol, bad och lättja, som är de viktigaste rese-

anledningarna för våra respondenter. Det kan sålunda konstateras att intervjupersonerna söker 

sitt äkta jag, varför äktheten hos besökta platser eller objekt är irrelevant. Sammanfattningsvis 

har vi funnit att äkthet kan ses utifrån olika perspektiv och det är därför som respondenternas 

kritik mot massturismen kan tyckas stå i kontrast till deras sökande efter äkthet där komfort 

och bekvämlighet prioriteras före jakten på kulturell äkthet. Anledningen till att våra 

respondenter förhåller sig kritiska till massturismen och hävdar att Khao Lak är det äkta 

Thailand är enligt oss ett resultat av den så kallade konstruktiva äktheten. Detta innebär att 

äkthet projiceras av turister eller producenter på de platser och objekt som besöks genom 

bildspråk, förväntningar, preferenser och övertygelser. Khao Lak besöktes av huvuddelen av 

respondenterna på grund av dess image som en lugn och rogivande plats, och mycket av 

marknadsföringen framhåller Khao Lak som en lugn destination. Detta skiljer sig från mer 

exploaterade turiststråk såsom Phuket, där bilden som projiceras handlar om massturism och 

solstolar längs stranden enligt våra respondenter. Vidare har vi nämnt objektiv äkthet 

eftersom respondenterna under kvällarna fick se olika thailändska danser och shower. Även 

om turisterna tror att dessa upplevelser är äkta och uttrycker att de upplevt en äkta thailändsk 

underhållningsshow bör det ändå påpekas att hotellets shower snarare handlar om iscensatt 

äkthet än objektiv äkthet. Oavsett vilken form av äkthet som respondenterna upplever kan vi 

konstatera att deras upplevelse av äkthet i Thailand bidrar till att skapa den platsidentitet som 

tidigare diskuterats och som får dem att vilja återvända.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Vi har med utgångspunkt i den empiriska analysen funnit att tsunamin inte tyckts ha haft 

någon större effekt på turismen eller vad gäller svenskarnas val av resmål. Det förefaller som 

att samtliga respondenter inte aktivt reflekterar över tsunamin och att det är ett bortglömt 

kapitel. Vi har därmed försökt kartlägga vilka faktorer som får de svenska turisterna att 

återvända till Khao Lak, trots tsunamikatastrofen.  

 Vi har i vår studie kommit fram till att sol, bad och lättja samt att komma bort 

från vardagen är de mest frekvent nämnda anledningarna till varför respondenterna reser 

utomlands. Anledningen till att just Khao Lak valdes som resmål kom vi fram till var: bra 

pris, tips från bekanta och bilden av Khao Lak som ett lugnt ställe. Vi har därmed kunnat 

konstatera att Khao Lak som resmål valdes just på grund av dess image som ett lugnt resmål, 

samt på grund av att orten kunde tillgodose respondenternas föreställningar och förväntningar 

om sol, bad och lättja. Khao Lak har således lyckats ge turisterna vad de vill ha, och även om 

turismen påverkades negativt direkt efter tsunamin så kan det antas att imagen av Thailand 

var så pass stark i turisternas medvetande att katastrofen inte fick någon långsiktig effekt. Vad 

vi således kan utläsa ur respondenternas svar är att även om lugnet är en viktig anledning till 

att komma till Khao Lak så önskas även mer aktivitet för att det inte ska bli för lugnt. Vi fann 

således att det finns olika typer av turistmotivationer som är motsatta varandra då 

respondenterna vill ha en balans mellan avslappning och olika typer av aktiviteter såsom 

shopping och utflykter. 

Vidare var åtta respondenter återvändande turister, och vi fann att dessa hade 

skapat en djupare identifikation med platsen än de övriga två förstagångens resenärer. 

Samtliga respondenter hävdade att de hade en speciell relation till Thailand, vilket tycks bero 

på det faktum att flertalet av dessa är återkommande turister. Vi fann att respondenterna har 

skapat känslomässiga band dels till destinationen men även till lokalbefolkningen och de 

involverar sig därmed emotionellt i platsen vilket också kan tänkas utgöra en förutsättning för 

att en speciell relation ska uppstå mellan destination och turist. Respondenterna har skapat en 

speciell relation till Thailand där platsidentiteten är en vital faktor för att locka tillbaka 

turisterna. Då vi vidare försökte kartlägga vad denna relation karakteriseras av kunde vi 

konstatera att faktorer såsom människornas vänlighet, bra prisläge, bra klimat, vackert och 

god mat, har bidragit till att skapa denna speciella relation som svenskar har till Thailand. 

Samtliga tio respondenter nämnde vänlighet och de thailändska människorna som en 

gemensam faktor till platstillfredsställelse. Här menar vi att thailändarnas vänlighet verkar 

skapa en slags upplevd tillhörighet och gemenskap hos våra respondenter som i sin tur ökar 
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deras tillfredsställelse. Slutligen fann vi att respondenterna upplevde olika former av äkthet 

och vi kunde konstatera att dessa upplevelser bidrog till att skapa den platsidentitet som 

tidigare diskuterats och som fick dem att vilja återvända. Khao Lak har således med hjälp av 

ovan nämnda faktorer lyckats skapa en så pass stark dragningskraft att turisterna hellre vill 

återvända till platsen istället för att upptäcka en ny. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Syftet och målsättningen med denna uppsats har varit att skapa en djupare förståelse kring 

varför svenskar reser till Thailand och varför många av dem väljer att återvända. I kontrast till 

Thailands popularitet ville vi ta reda på om tsunamikatastrofen hade påverkat denna 

popularitet på något sätt. Genom analys av vårt material har vidare frågor uppkommit som 

skulle kunna vara intressanta för vidare forskning. Tsunamikatastrofen tycks idag vara ett 

bortglömt kapitel för våra respondenter varför vidare forskning kan tänkas behövas för att 

kartlägga varför och hur människor ”glömmer bort” en sådan omfattande katastrof. Vidare 

kan det tänkas vara intressant att studera hur ett land återhämtar sig och på nytt skapar 

förtroende för destinationen. Som tidigare nämnts är vårt resultat platsbundet till svenskar i 

Khao Lak, varför det vore intressant att jämföra våra resultat med liknande studier på turister 

från andra länder eller andra platser i Thailand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

 

7. KÄLLFÖRTECKNING 
 

Litteratur  
 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

Blom, T. & Nilsson, M. (2005). Turismens historia & utveckling. Malmö: 

Liber. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB. Malmö 

 

Davidson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Franklin, A. (2003). Tourism. An Introduction. London: Sage Publications 

 

Hall, C, M. (2005). Tourism. Rethinking the Social Science of Mobility. Gosport: Ashford 

Colour Press Ltd. 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur  

 

Hammersén, N. & Johansson, T. (2009). Identitet. Malmö: Liber AB. 

 

Hannam K. & Knox, D. (2010). Understanding tourism. A critical introduction. London: 

Sage Publications 

 

Henderson, C, J. (2007). Tourism Crises – Causes, consequences & Management. Oxford: 

Elsevier  

 

Johanessen, A.& Tufte A, P. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber AB 

 

O`dell, T. (1999). Turism i upplevelsens tecken. I O`dell T. (red.). Nonstop! Turist i 

upplevelseindustrialismen.  Lund: Historisk Media.  

 

Opperman, M & Chon, K-S (1997). Tourism in developing countries. Oxford: Alden Press.  

 

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. London: Sage Publications Ltd.  

 

Telfer, E. (2002).The philosophy of hospitableness. I Lashley, C & Morrison , A. (red.). In 

search of hospitality. Theoretical perspectives and debates. Oxford: Elsevier Science Ltd. 

 



 

 49 

Thurén, T. (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Torsten Thurén och Liber 

AB 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  

 

Wijkman, A. (2005). Tsunamin - den onödiga tragedin. Så orsakar människan de stora 

katastroferna. Stockholm: Ekerlids förlag. 

 

Artiklar 

 
Agrusa, W., Agrusa J. Henkel, R., Henkel, P. & Tanner J. (2006) Thailand as a Tourist 

destination: Perceptions of International Visitors and Thai residents. Asia Pacific Journal of 

Tourism research, Vol. 11, Nr. 3. London: Routledge. Sid 269 – 287 

 

Calgaro, E. & Lloyd, K.(2008). Sun, sea, sand and tsunami: examining disaster vulnerability 

in the tourism community of Khao Lak, Thailand. Singapore Journal of Tropical Geography. 

Nr 29. Singapore: Blackwell Publishing Asia Pty Ltd. Sid. 288-306 

 

Chalip, L., Green, C., Kesenne, S.,Martyn, S. & Taks, M. (2009) Factors Affecting Repeat 

Visitation and Flow-on Tourism as Sources of Event Strategy Sustainability.  Journal of Sport 

& Tourism. Vol. 14. Nr 2-3. London: Routledge. Sid.121– 142. 

 

Densrisereekul, O.,Thanawood,C. & Yongchalermchai, C. (2006). Effects of the December 

2004 Tsunami and disaster management in southern Thailand. Science of tsunami hazards. 

Vol 24. Nr 3. Sid 206 – 217 

 

Ichinosawa, J.(2006).  Reputational disaster in Phuket: the secondary impact of the tsunami 

on inbound tourism. Disaster Prevention and Management. Vol 15. Nr 1. Tokyo: Emerald 

Group Publishing Ltd. Sid 111-123. 

 

Kontogeorgopoulos, N. (2003). Keeping up with the Joneses: Tourists, Travellers, and the 

Quest for Cultural Authenticity in Southern Thailand. Tourist Studies. Vol. 3, Nr. 2. London: 

Sage Publications. Sid.171-203 

 

MacCannell, D. (1973) Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist 

Settings. American Journal of Sociology. Vol. 79. Nr. 3.  Chicago: University of Chicago 

Press. Sid.589-603. 

 

McDowall, S. & Wang, Y.(2009).  An Analysis of International Tourism Development in 

Thailand 1994 – 2007. Asia pacific Journal of Tourism Research, Vol 14, Nr. 4. London: 

Routledge. Sid 351-370. 

 

Ngamsom Rittichainuwat, B, Qu, H & Mongkhonvanit, C. (2008) Understanding the 

motivation of travelers on repeat visits to Thailand. Journal of Vacation Marketing. Vol 14, 

Nr. 1. London: Sage Publications. Sid 4 – 21.  

 

Oppermann, M. (1998). Destination threshold potential and the law of repeat visitation. 

Journal of Travel Research. Vol 37, Nr 2. London: Sage Publications. Sid.131-137 



 

 50 

Rittichainuwat, N, B. (2006). Tsunami recovery. A case study of Thailands Tourism. Cornell 

Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol 47, Nr 4. England: Sage Publications. 

Sid. 390 - 404 

 

Simpson, P. & Siguaw, J.(2008). Destination Word of Mouth: The Role of Traveler Type, 

Residents, and Identity Salience. Journal of travel research. Vol 47, Nr 2 .London:  Sage 

Publications. Sid 167-182. 

 

Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in Tourism experience. Annals of tourism research. 

Vol 26, Nr 2. London: Elsevier Science Ltd. Sid. 349 – 370. 

 

Internet 
 

Forskning.se (2011) 

http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/jordbavningar/tiofragorsvar/tiofragorochsvar/

vadarentsunami.5.303f5325112d7337692800015226.html (hämtat 2 Maj 2011) 

 

Nationalencyklopedin (2011a) 

http://www.ne.se/sok/motivation?type=NE.  (hämtat 6 Maj 2011) 

 

Nationalencyklopedin (2011b) 

www.ne.se/ludwig.lub.lu.se/sok/image?type=NE (hämtat 8 Maj 2011) 

 

World tourism organization (2011a) 

http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7331&idioma=E (hämtat 4 Maj 2011) 

 

World tourism organization (2011b) 

http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf (hämtat 25 

April 2011) Collection of Tourism Expenditure N.2 (1995) 

 

Statistikcentralen (2011) 

http://www.stat.fi/til/matp/kas_sv.html (hämtat 26 April 2011) 

 

Swedwatch en exkluderande resa (2008)  

http://www.swedwatch.org/sites/www.swedwatch.org/files/rap-swedwatch-turist1.pdf (hämtat 

24 April 2011) 

 

Thailandtours (2011) 

Karta hämtad från: http://www.thailandtours.se/ (hämtat 18 Maj 2011) 

 

Tillväxtverket (2006) 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1006&pageIndex=0 (hämtat 26 

April 2011) Turismens Begreppsnyckel  

 

Tillväxtverket (2009)   

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464 (hämtat 4 Maj 2011) Fakta 

om svensk turism 

 

 

 

http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/jordbavningar/tiofragorsvar/tiofragorochsvar/vadarentsunami.5.303f5325112d7337692800015226.html
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/jordbavningar/tiofragorsvar/tiofragorochsvar/vadarentsunami.5.303f5325112d7337692800015226.html
http://www.ne.se/sok/motivation?type=NE
http://www.ne.se/ludwig.lub.lu.se/sok/image?type=NE
http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7331&idioma=E
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf
http://www.stat.fi/til/matp/kas_sv.html
http://www.swedwatch.org/sites/www.swedwatch.org/files/rap-swedwatch-turist1.pdf
http://www.thailandtours.se/
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1006&pageIndex=0
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464


 

 51 

Tourism Authority of Thailand (2011a) 

http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php (hämtat 26 April 2011) 

 

Tourism Authority of Thailand (2011b) 

http://www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre (hämtat 26 April 2011) 

 

United Nations Thailand (2011).  

http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/TsunamiTH_One-

Year-Later.pdf (hämtat 27 April 2011). Tsunami Thailand, One year later – national response 

and the contribution of international partners (2006). 

 

 

Muntliga källor 

 
Intervju med Annika. Khao Lak, Thailand. (2011-04-07). Genomförd av Karin och Terese. 

 

Intervju med Beatrice. Khao Lak, Thailand. (2011-04-08). Genomförd av Karin och Leyla. 

 

Intervju med Cecilia. Khao Lak, Thailand. (2011-04-08). Genomförd av Terese och Leyla. 

 

Intervju med David. Khao Lak, Thailand. (2011-04-09). Genomförd av Karin och Terese. 

 

Intervju med Erik. Khao Lak, Thailand. (2011-04-09). Genomförd av Karin och Leyla. 

 

Intervju med Fredrika. Khao Lak, Thailand. (2011-04-10). Genomförd av Terese och Leyla. 

 

Intervju med Gudrun. Khao Lak, Thailand. (2011-04-11). Genomförd av Karin och Terese. 

 

Intervju med Hanna. Khao Lak, Thailand. (2011-04-12). Genomförd av Karin och Leyla. 

 

Intervju med Ivar. Khao Lak, Thailand. (2011-04-13). Genomförd av Terese och Leyla. 

 

Intervju med Jonny.  Khao Lak, Thailand. (2011- 04-14). Genomförd av Karin och Terese.  

http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php
http://www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre
http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/TsunamiTH_One-Year-Later.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/TsunamiTH_One-Year-Later.pdf


 

 52 

8. BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

 

Intervjuguide Khao Lak 2011 

 

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Vart kommer du ifrån? 

 

Vem är du här med? 

 

Är det första gången du är i Thailand? 

 

Vad är viktigt för Er vid val av semesterort? 

 

Hur kommer det sig att ni valde just Khao Lak? 

 

Vad har du gjort här under din semester?  

 

Är Khao Lak som du förväntade er? 

Vad förväntade du dig? 

 

Vad känner du till om tsunamikatastrofen 2004? 

 

Känner du till någon som drabbades? 

 

Är du rädd att det ska hända igen? 

 

Känner du dig trygg här? 

 

Vad sa dina anhöriga när du berättade att du skulle hit? 

 

Hur skulle du säga att din relation till Thailand är idag? 

 

Tror du att färre eller fler turister har åkt till Khao Lak efter tsunamin? 

Hur tänker du då? 

 

Hur skulle du säga att tsunamikatastrofen har påverkat dig och ditt val av resmål? 

 

Har du sett någon skillnad på hur Thailand marknadsför sig före och efter tsunamin? 

 

Vet du hur tecknen av en tsunami ser ut? 

 

Vet du vad du skulle göra om det kom en tsunami? 

Vad har du i så fall fått den informationen ifrån? 

 

Skulle du rekommendera andra att åka hit?  

Varför? 

 


