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Abstract 

The aim of this study is to investigate how it is possible that tourists who are not actively 

seeking child prostitutes still account for the majority of child sex tourists. The study includes 

tourists, locals, people working in the sex industry and staff from Swedish embassy and 

ECPAT international in Bangkok. The study was conducted with a qualitative approach and 

an ethnographic method, using field observations and interviews to collect the empirical 

data. The data has then been categorized in to different themes and analyzed using previous 

research on the subject. Hirschis theory of social bonds was then used to further interpret 

the results.  

The results of this study show that the tourists in Thailand, who are not seeking out child 

prostitutes, will most likely come in contact with them anyway. This will happen because of 

the availability to the vast sex industry and the fact that the sex industry markets itself by 

offering youthful prostitutes. The tourists will have weaker social bonds because they have 

left their normal social surrounding but depending on how weak these social bonds are the 

tourists may or may not experiment with buying sex. In combination with that about 25 

percent of the prostitutes are under the age of 18, this may lead to that some of the tourists 

will sexually abuse children even if they were not seeking them out.  

 

Keywords: Child sex tourism, normalization, sex tourism, situational child sex tourist, 

Thailand, theory of social bonds. 

Nyckelord: Barnsexturism, normalisation, sexturism, teorin om sociala band, Thailand, 

tillfällighetsförövare. 

  



   

 
 

Förord 

Jag vill börja med att tacka alla informanter som delat med sig av sina upplevelser. Utan er 

medverkan hade jag inte kunnat genomföra min studie. 

Jag vill också tacka min handledare, Marie Sallnäs, som med sin kunskap och erfarenhet 

kunnat hjälpa mig att lösa de tankeknutar jag stött på under uppsatsskrivandet. Med din 

hjälp har jag fått en vetenskaplig struktur på uppsatsen. 

Även vänner och familj har varit ett stort stöd och jag vill tacka dem för all uppmuntran de 

givit mig under skrivandets gång. 

Sist men inte minst vill jag ge ett stort tack till min fru för goda råd och korrekturläsning men 

framförallt för den inspiration, uppmuntran och det osvikliga stöd hon gett mig under mitt 

uppsatsskrivande.  

 

Tack så mycket! 

Jens Hellstrand 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................. 7 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 8 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................... 8 

1.3 Definitioner ....................................................................................................................... 8 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................. 10 

2.1 Litteratursökning ............................................................................................................ 10 

2.2 Sexturism ........................................................................................................................ 10 

Barnsexturism ................................................................................................................... 11 

Sexturismens uppkomst i Thailand ................................................................................... 11 

Sexturismen och ekonomin .............................................................................................. 12 

Sexturismen och det etniskt annorlunda .......................................................................... 12 

Sexturisternas relation till de prostituerade ..................................................................... 13 

Sexturism och föränderlig identitet .................................................................................. 13 

2.3 Sexuella övergrepp mot barn ......................................................................................... 14 

Svensk lagstiftning ............................................................................................................ 14 

2.4 Prostitution ..................................................................................................................... 15 

Prostitution och olika förhållningssätt .............................................................................. 15 

De prostituerades situation .............................................................................................. 16 

Prostitution i Sverige ......................................................................................................... 16 

Prostitution i Thailand ....................................................................................................... 17 

Prostitution på barer ......................................................................................................... 17 

Barnprostitution i Thailand ............................................................................................... 18 



   

 
 

2.5 Tillgänglighet ................................................................................................................... 19 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................... 20 

3. Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................ 21 

3.1 Emile Durkheim .............................................................................................................. 21 

3.2 Kontrollteorier ................................................................................................................ 21 

3.3 Teorin om sociala band................................................................................................... 22 

3.4 Teorins användning i studien .......................................................................................... 23 

4. Metod ................................................................................................................................... 24 

4.1 Etnografisk metod .......................................................................................................... 24 

4.2 Urval ................................................................................................................................ 24 

4.3 Deltagande observation ................................................................................................. 25 

4.4 Intervju ............................................................................................................................ 26 

Semistrukturerad intervju ................................................................................................. 26 

Tematiskt öppen intervju .................................................................................................. 26 

Öppen intervju .................................................................................................................. 27 

Intervjuerna under datainsamlingen ................................................................................ 27 

4.5 Bearbetning av data ........................................................................................................ 28 

4.6 Etiska svårigheter och hur de hanteras .......................................................................... 28 

4.7 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 29 

5. Resultat ................................................................................................................................. 31 

5.1 Turister och Sexindustrin ................................................................................................ 31 

Bangkok ............................................................................................................................. 31 

Pattaya .............................................................................................................................. 34 



   

 
 

Koh Phangan ..................................................................................................................... 37 

5.2 De prostituerades ålder .................................................................................................. 40 

5.3 Sammanfattning av resultat ........................................................................................... 43 

6. Analys ................................................................................................................................... 45 

6.1 Interaktioner mellan turister och sexindustri................................................................. 45 

6.2. De prostituerades ålder ................................................................................................. 47 

6.3 Sammanfattning Analys .................................................................................................. 48 

7. Diskussion ............................................................................................................................. 50 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 50 

7.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 51 

7.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................. 53 

Referenslista ............................................................................................................................. 55 

 

Bilaga 1 – Frågor till Svenska ambassaden i Bangkok .............................................................. 59 

Bilaga 2 – Frågor till ECPAT ....................................................................................................... 60 

Bilaga 3 – Fältanteckningar ...................................................................................................... 61 



  1. Inledning 

7 
 

1. Inledning 

Barnsexturism är ett växande internationellt socialt problem som det globaliserade 

samhället har svårt att åtgärda. Organisationen End Child Prostitution, Child Pornography 

and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) grundades 1990 av socialarbetare, 

missionärer och barnrättsföreträdare från olika länder i Sydostasien som bestämde sig för 

att väcka opinion om barnsexturismen (ECPAT, 2002). ECPAT är nu en av de ledande 

organisationerna i kampen mot barnsexturism. De samarbetar med brottsbekämpande 

myndigheter, researrangörer och internetleverantörer med flera för att stoppa den sexuella 

exploateringen av barn (ibid.). Enligt ECPAT ligger problemet i att det finns många människor 

som efterfrågar prostituerade barn och att olika omständigheter gör att barn tvingas in i 

prostitution (ECPAT, 2008).  

United Nations Childrens fund (UNICEF, 2013) skriver att sexuellt utnyttjande av barn delvis 

beror på ekonomiska svårigheter men också för att det finns de som står för efterfrågan, de 

som kan tänka sig att utnyttja barn. Majoriteten av de barn som faller offer för sexuell 

exploatering är fattiga och en stor del av dem är hemlösa som lockas med erbjudanden om 

beskydd, mat och husrum. En del barn förväntas bidra till sin familjs försörjning och då kan 

prostitution vara en möjlig inkomstkälla. Barnens föräldrar kan också bli lurade till att sälja 

sina barn till ombud och bordeller, i tron att barnen ska få arbete eller utbildning. UNICEF 

(2013) skriver att det är fler flickor än pojkar som dras in i sexindustrin. Detta beror bland 

annat på att flickor i en del samhällen värderas lägre än pojkar, vilket gör det svårt för dessa 

flickor att hitta alternativa sätt att försörja sig på (UNICEF, 2013). 

En del av de människor som står för efterfrågan av prostituerade barn är barnsexturister. 

Barnsexturister delas oftast in i två grupper av förövare, preferensförövare och 

tillfällighetsförövare (ECPAT, 2008; Montgomery, 2008, 2001; O’Connell, 2004, 1996).  

Preferensförövare, i vardagligt tal pedofiler, letar aktivt efter barn av viss ålder och kön att 

ha sex med. För tillfällighetsförövaren däremot är det inte åldern som är den avgörande 

faktorn utan tillgängligheten. De kanske kommer att ha sex med ett barn om det erbjuds 

men deras sexuella preferenser behöver inte nödvändigtvis vara barn. Tillfällighetsförövarna 

anses vara många fler till antalet jämfört med preferensförövarna och har därmed fler offer 
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totalt medan preferensförövarna däremot anses ha fler offer per förövare (ECPAT, 2008; 

Montgomery, 2008, 2001; O’Connell, 2004, 1996).  

Thailand uppmärksammas ofta i media för att vara ett land som har problem med 

barnsexturism. International Labour Organisation (ILO, 1999) rapporterar att antalet 

prostituerade barn i Thailand har ökat oproportionerligt mycket i jämförelse med vuxna 

prostituerade. Detta tyder på att Thailand är ett intressant land att titta närmare på 

angående min frågeställning om turisters interaktion med sexindustrin och de prostituerades 

ålder.  

I denna studie undersöks en möjlig förklaring till hur det kan komma sig att 

tillfällighetsförövarna står för den större delen av sexuella övergrepp mot barn trots att de 

inte söker barn att ha sex med.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och 

sexindustrin i Thailand samt vilken roll de prostituerades ålder spelar. För att syftet med 

studien ska kunna genomföras används följande frågeställningar: 

 Vilka interaktioner förekommer mellan turister och sexindustrin i Thailand? 

 På vilket sätt inverkar de prostituerades ålder. 

1.2 Avgränsningar 

 I denna studie har jag valt att fokusera på mina egna observationer och andra turisters 

erfarenheter och upplevelser av sexindustrin i Thailand. Eftersom jag vill undersöka gruppen 

tillfällighetsförövare inom sexturismen har jag valt att utesluta lokala förövare. Min 

förhoppning är att genom att göra den stora gruppen av tillfällighetsförövare medvetna om 

konsekvenserna av sitt handlande skapa nya möjligheter att förebygga sexköp av 

prostituerade under 18 år. 

1.3 Definitioner 

Nedan följer definitioner av ord som är vanligt förekommande i denna uppsats. De ord som 

behöver förtydligas kommer att förklaras med fotnoter i den löpande texten. 
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Barn – Används för personer under 18 år. Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention 

definieras barn som människor under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den 

lag som gäller i landet där barnet är medborgare. I Thailand blir barn myndiga vid 20 års 

ålder. Denna högre myndighetsålder påverkar inte min definition av barn. 

Turist – Turist är en människa som reser till och vistas på platser utanför sin vanliga miljö.  

Sexindustri – Verksamheter som erbjuder sexuella tjänster mot betalning, enligt min egen 

definition.  

Prostitution – Prostitution är när en person mot ersättning skaffar sig tillfälliga sexuella 

förbindelser. Ersättningen kan vara i pengar eller att köparen ger något i utbyte exempelvis 

kläder, husrum eller droger (Stockholmsstad, Prostitutionsenheten, 2009). 

Övre tonåren – mellan 15-19 år. 
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2. Tidigare forskning 

Jag har sökt efter information som behandlar prostitution, sexturism och barnsexturism. I så 

stor utsträckning som möjligt har jag valt att använda litteratur som speglar hur situationen 

ser ut i Thailand eftersom det är där min studie genomfördes.  

Efter att ha gått igenom den aktuella forskningen har jag lagt märke till att en del källor ger 

en ensidig bild av sexturism och barnsexturism då de bygger upp argument kring moraliska 

värderingar och inte objektiva beskrivningar. Jag har försökt använda det jag kan utav dessa 

källor utan att låta deras bild av fenomenet dominera. 

Jag har inte lyckats hitta någon tidigare forskning om tillgänglighet av sexindustrin och hur 

det skulle kunna påverka människor. Däremot har jag hittat forskning som handlar om 

tillgänglighet till droger och hur det kan påverka vilket jag istället har kunnat använda mig av.   

2.1 Litteratursökning 

Jag har sökt efter tidigare forskning på följande databaser och sökmotorer: CSA, ERIC, ISI, 

SAGE, Google, Google Scholar. 

Följande sökord användes: availability, barnsexturism, barnprostitution, child prostitution, 

child sex tourism, sexturism, sex tourism, sex offender, sexual abuser, sexuella övergrepp, 

tillgänglighet, prostitution. 

2.2 Sexturism 

Den typiska sexturisten skildras ofta som en man från USA, Canada, Europa eller Australien 

som utnyttjar sin ekonomiska position för att resa till utvecklingsländer för att köpa sex 

(Opperman, 1999; Leheny, 1995; Swain, 1995). Även kvinnor från ovan nämnda länder gör 

samma sak men männen och kvinnorna reser till olika länder och männen är fler till antalet 

(ibid.). Nagel (2003) hävdar att exotiskt sex som säljs utav tillgängliga kvinnor, män och barn 

av olika etnicitet är huvudattraktionen inom sexturismen då sexturisterna inte behöver oroa 

sig för att bli nekade.  
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Barnsexturism 

I introduktionen nämndes tidigare att barnsexturister brukar delas in i två grupper, 

preferensförövare och tillfällighetsförövare. Preferensförövarna är de som medvetet söker 

upp barn av viss ålder och kön att ha sex med och tillfällighetsförövarna är de som har sex 

med barn men vars sexuella preferenser inte behöver vara barn. I tillfällighetsförövarnas fall 

är åldern inte den avgörande faktorn utan tillgängligheten (ECPAT, 2008; Montgomery, 2008, 

2001; O’Connell, 2004, 1996). 

Enligt Montgomery (2008) är det inte så lätt att dela in förövarna i dessa fack eftersom de 

överlappar varandra. I sin etnografiska studie utav prostituerade barn i Thailand fick hon inte 

möjlighet att intervjua köparna men hon observerade dem och konstaterade att 

barnsexturisterna även hade sexuella relationer med kvinnor som inte var barn 

(Montgomery, 2008).  

Det finns teorier om att män letar efter yngre kvinnor och flickor att ha sex med på grund av 

att de tror att dessa är fria från sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner och att detta 

leder till den ökade efterfrågan av prostituerade barn. Det finns även teorier om att vissa 

turister tror att om de har sex med en oskuld så kan de bota sexuellt överförbara sjukdomar 

och infektioner såsom AIDS och att de därför aktivt söker upp unga barn. Inga av dessa 

teorier har verifierats av forskning, de försök som har gjorts har inte varit helt tillförlitliga 

och baserat sig på småskaliga studier (Montgomery, 2008). 

Sexturismens uppkomst i Thailand 

Enligt Montgomery (2008) är ett uttalande av Thailands vice premiärminister i november 

1980 en av anledningarna till att Thailand blev känt som ett sexparadis. I sitt uttalande bad 

han alla guvernörer i Thailand att ha överseende med de etablissemang som erbjuder 

sexunderhållning av olika slag för turister. Premiärministern underströk att detta var viktigt 

för landets framtid eftersom turismen ger många jobb till det Thailändska folket. 

Montgomery (2008) förklarar att detta uttalande kom efter att de amerikanska styrkor, som 

använt landet som en vilo- och rekreationsplats under Vietnamkriget1, återvänt hem men 

infrastrukturen för sexindustrin stod kvar. Samma författare skriver att ännu en bidragande 

                                                      

1
 Vietnamkriget varade mellan 1955-1975. De amerikanska styrkorna drog sig tillbaka 1973. 
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orsak till att sexturismen tog fart i Thailand var att världsbanken föreslog att Thailand skulle 

satsa på turismen, och eftersom infrastrukturen för sexindustrin stod kvar byttes soldaterna 

ut mot turister (Montgomery, 2008). 

Sexturismen och ekonomin 

Det finns många krafter som påverkar den internationella sexindustrin. En av de mest 

betydande är turismen, som inte bara ger inkomster till enskilda sexarbetare och de som 

profiterar på dem, utan även till de stater som har blivit beroende av pengarna som 

sexindustrin drar in (O’Connell, 2004; Nagel, 2003; Jeffreys, 1999; Opperman, 1999; Leheny, 

1995). Enligt Hart och Singh (2007) står sexindustrin i Thailand för 10-12 procent av landets 

bruttonationalprodukt (BNP2). De skriver att sexturisterna som reser till Thailand även 

spenderar pengar på annat så som mat, boende, shopping med mera vilket genererar viktiga 

inkomster till de lokala småföretagen och staten. Nagel (2003) skriver att en del länders 

ekonomi är beroende av de sexuella begär som finns för vissa etniska stereotyper och att det 

är dessa som sexindustrin marknadsför. Montgomery (2008, 2001) påpekar att sexindustrin i 

Thailand även försöker locka kunder genom att erbjuda ungdomliga sexarbetare. Enligt 

hennes observationer verkar ungdomlighet vara nyckeln till framgång vilket gör att de äldre 

sexarbetarna har svårare att hitta kunder. 

Sexturismen och det etniskt annorlunda 

Tidigare forskning visar att sexturisters intresse för det etniskt annorlunda blir en slags 

fetisch (Montgomery, 2008; Taylor, 2006; O’Connell, 2004; Nagel, 2003; Leheny, 1999). 

Nagel (2003) förklarar att många grupper i samhället definierar andra grupper av klass eller 

etnicitet som sexuellt annorlunda. De själva anser oftast att de har en ”normal” sexualitet. 

O’Connell (2004) beskriver det som ett slags rasism där sexturister tillskriver en etniskt 

annorlunda grupp kvaliteter som de finner attraktiva. Enligt Nagel (2003) beskrivs 

thailändska kvinnor ofta som exotiska, undergivna och sexuellt tillgängliga.  

Efter att ha intervjuat sexturister i Thailand har Montgomery (2008) funnit att de egenskaper 

som sexturisterna finner attraktivt hos thailändska kvinnor var deras enkelhet, lojalitet, 

                                                      

2
 BNP är förkortning för Bruttonationalprodukt. BNP är ett ekonomisktmått man får fram genom att lägga ihop 

värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats i ett land under ett år. 
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tillgivenhet och oskuldsfullhet. Kvinnorna beskrevs även som små, utan kroppsbehåring och 

barnsliga (ibid.). Dessa kvaliteter stämmer i stor grad överens med hur thailändska kvinnor 

beskrivs på sexturism-sidor på internet och är samma kvaliteter som pedofiler finner 

attraktiva hos barn (Montgomery, 2008; Bender & Furman 2004; Nagel, 2003). Montgomery 

(2008) hävdar att de flesta sexturister som reser till Thailand verkar vara på jakt efter en 

kvinna som är underdånig, kravlös och som det inte finns risk att bli avvisad av. 

Sexturisternas relation till de prostituerade 

Enligt O’Connell (2004, 1996) är det många sexturister som nekar prostituerade som direkt 

konfronterade dem med att försöka sälja sex. Prostituerade som inte var lika rättfram utan 

gav sken av att vara intresserade av dem fick oftare napp (ibid.). Sexturisterna vill kunna 

föreställa sig att det är deras charm och inte deras plånböcker som är tilltalande och de 

prostituerade som kan få dem att känna detta är de som är mest framgångsrika (Cabezas, 

2004; O’Connell, 2004, 1996). O’Connell (2004) menar att om sexturisterna kan föreställa sig 

att det är någon form av kärleksrelation så känns det mer okej att ”hjälpa” de prostituerade 

ekonomiskt. 

Sexturism och föränderlig identitet  

Wonders och Michalowski (2001) skriver att sexturisters identiteter ändras då de reser 

eftersom sexturisterna inte längre behöver hålla upp de sociala konstruktioner de byggt med 

sin ordinarie omgivning. Detta gör att sexturisterna kan frigöra sig från sina vanliga 

identiteter och är fria att prova på nya. Wonders och Michalowski (2001) förklarar 

fenomenet med att identiteten är föränderlig och socialt konstruerad och menar att känslan 

av att bli någon annan är en viktig anledning till att många reser till nya platser och miljöer 

(Wonders & Michalowski, 2001).  

O’Connell (2004) skriver att turisternas värderingar förändras i och med deras byte av 

omgivning och att de inte känner lika stor lojalitet till den nya omgivningen. O’Grady (1992) 

beskriver detta med följande citat från en intervju med en turist i Thailand.  

Man glömmer bort sin moral här, sänker sin tröskel och tillåter sig att svepas iväg 

av djupare instinkter. Hemma finns alltid något som hejdar en... (O’Grady: 1992, 

s. 107) 
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O’Connell (2004) tar upp den flyktiga identiteten på ett annat sätt, hon nämner att det som 

sexturisterna gör utomlands är något de gör för att de kan. De befinner sig i ett land där de 

lever som kungar och drottningar på grund av att de har privilegier som lokalbefolkningen 

inte har. Hon påstår även att de lika gärna skulle kunna göra dessa saker hemma då det 

troligen finns en grupp socialt och ekonomiskt utsatta människor där också. Det är dock 

väldigt ovanligt att man ser människor försöka ragga upp bostadslösa tonåringar, bjuda dem 

på restaurang för att sedan försöka få med sig dem hem. O’Connell (2004) hävdar att detta 

beror på den sociala norm som finns i ens hemmiljö och att dessa normer tyglar oss till att 

bete oss på ett visst socialt accepterat sätt (O´Connell, 2004). 

2.3 Sexuella övergrepp mot barn 

Majoriteten av de barn som faller offer för sexuell exploatering är fattiga, en stor del av dem 

är gatubarn som lockas med erbjudanden om beskydd, mat och husrum. En del barn 

förväntas bidra till familjens försörjning och då kan prostitution vara en möjlig inkomstkälla. 

En del föräldrar luras att sälja sina barn i tron att barnen ska få arbete eller utbildning. Det är 

oftare flickor än pojkar som dras in i sexindustrin. Detta beror bland annat på att flickor i 

många samhällen värderas lägre än pojkar, vilket gör det svårt för flickor att hitta alternativa 

sätt att försörja sig på (UNICEF, 2013). 

Svensk lagstiftning 

Utgångspunkten för gällande sexuallagstiftning i Sverige är att alla människor oavsett ålder 

har rätt till en oinskränkt kroppslig integritet och att leva fria från alla sexuella kränkningar. 

Varje person som har fyllt 15 år skall i princip själv bestämma över sin kropp och sexualitet 

(Regeringen, 2004). 

I Sverige anses personer som har fyllt 15 år vara sexuellt självbestämmande, det vill säga att 

de kan ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling. Personer under 15 år anses 

behöva ett absolut skydd mot sexuella handlingar och kan därför aldrig ge samtycke till 

sexuella handlingar. Personer i åldern 15-18 år anses ha behov av skydd mot vissa sexuella 

handlingar trots att de uppnått åldern för sexuellt självbestämmande. Detta då ungdomar 

mognar i olika takt, de kan befinna sig i situationer som de inte bemästrar, vara utsatta för 

påverkan eller stå i ett beroendeförhållande, som gör att de inte kan hävda sin sexuella 

självbestämmanderätt. Om en person står under den andra partens fostran eller ett liknande 
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förhållande råder behöver personen ha fyllt 18 år för att kunna hävda sin sexuella 

självbestämmanderätt (Regeringen, 2004). 

Sexuella övergrepp är ett djupt integritetskränkande brott som har varit och än idag är ett 

tabubelagt ämne. Barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp eftersom brotten sker 

under en tid då de håller på att utveckla förmågor som tillit, integritet, intimitet och även sin 

sexualitet. Sexualbrott kan därför få ännu mer långtgående och allvarliga konsekvenser för 

barn än för vuxna. (Shannon & Törnqvist, 2011) 

Det är möjligt att dömas för något som anses vara ett brott i hemlandet men inte 

nödvändigtvis i landet där brottet begåtts. En av anledningarna till denna lagändring var 

bland just att man skulle komma åt de turister som köper sex av personer under 18 år 

utomlands, detta rubriceras som köp av sexuell handling av barn (Regeringen, 2004). 

2.4 Prostitution 

Prostitution är när en person mot ersättning skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser. 

Ersättningen kan vara i form av pengar eller att köparen ger något i utbyte exempelvis 

kläder, husrum eller droger (Stockholmsstad, Prostitutionsenheten, 2009). Prostitution är ett 

komplext socialt problem med många olika faktorer som påverkar situationen för 

personerna som utnyttjas.  

Prostitution och olika förhållningssätt 

I många länder i världen finns en traditionell inställning att prostitution är något nödvändigt, 

eller ofrånkomligt. Julia O’Connell Davidson är professor inom sociologi vid Nottinghams 

universitet i Storbritannien. I sin bok, Prostitution, power and freedom (1998) skriver hon om 

prostitutionens komplexitet. Hon anser att det kan finnas de som väljer att prostituera sig 

eftersom de tycker att det är sexuellt och ekonomiskt fördelaktigt, men att en 

överväldigande majoritet av de prostituerade består av människor som inte tycker det är 

fysiskt, sexuellt eller psykologiskt givande utan prostituerar sig på grund av överlevnadsskäl. 

Ibland prostituerar sig människor för att få en extra inkomst då inkomsterna från deras 

vanliga arbete inte räcker till. Samma författare menar att det är ytterst ovanligt att 

människor som har det gott ställt prostituerar sig. Det går att hitta information om diverse 

högt uppsatta personer som köpt sex av prostituerade men aldrig att någon själv bytt karriär 

och prostituerat sig (O´Connell, 1998). 
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De prostituerades situation 

O’Connell (1998) menar att det finns en skillnad mellan prostituerade som är självständiga 

och prostituerade som kontrolleras av en tredje part. De självständiga prostituerade har 

större möjlighet att styra över sin egen arbetssituation. Skillnaden mellan de prostituerade 

som kontrolleras av tredje part är att de antingen kontrolleras genom våld eller ekonomisk 

skuld för att de inte ska lämna prostitutionen eller så befinner de sig i en mer arbetsliknande 

situation där de får pengar för utfört arbete och kan lämna prostitutionen när de vill. 

Ekonomin påverkar vilka förhållanden de prostituerade arbetar under, hur långt ett 

arbetspass är och hur många kunder de behöver klara av. I de flesta länder är prostitution så 

pass reglerat att det är näst intill omöjligt att bedriva självständig prostitution. De 

prostituerade är i stort sett tvingade att slå ihop sig med en tredje kontrollerande part. 

Grupper som vanligtvis är nedvärderade och som är nekade sociala eller juridiska rättigheter 

är än mer troliga att prostituera sig. Hos dessa grupper ökar också risken för övergrepp och 

att de prostituerade blir utnyttjade av tredje part (O´Connell, 1998).  

Prostitution i Sverige 

I Sverige finns det huvudsakligen två olika åsikter om hur man ska hantera prostitution. 

Förespråkare av den ena åsikten menar att man kan göra skillnad mellan frivillig och icke 

frivillig prostitution, att vuxna människor bör ha rätt att fritt sälja och köpa sex och att 

förbudet mot köp av sexuella tjänster utgör ett förlegat moraliskt ställningstagande. 

Förespråkare av den andra åsikten menar att om fokus istället läggs på de som utnyttjar 

andra människors situation för att tillgodose sina egna eller andras sexuella behov och 

granskar prostitutionen ur ett människorättsperspektiv, så blir uppdelning i frivillig och 

ofrivillig prostitution oväsentlig (SOU 2010:49).  

I Sverige har vi en sexköpslag som gör köp av sexuella tjänster olagligt men det är inte 

olagligt att sälja sexuella tjänster. Anledningen till att lagen kriminaliserar köparna är för att 

det är sexköparna som står för efterfrågan på prostitutionen. De prostituerade befinner sig 

ofta i svåra sociala situationer och sexköpslagen skapades för att man ville undvika att 

förvärra de prostituerades situation ytterligare. Sexköpslagen motiveras med att det är 

viktigt att bekämpa prostitution då det anses vara skadligt för individen och samhället. Man 

ville även komma åt den omfattande kriminalitet som också är vanlig kring prostitution, så 

som människohandel, misshandel och handel med narkotika (SOU 2010:49).  
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Prostitution i Thailand 

I Thailand är prostitution olagligt sedan 1996 då den nya prostitutionslagen ”Prostitution 

Prevention and Suppression Act, B.E. 2539 (1996)” trädde i kraft. Innan dess hade den 

thailändska regeringen en lag vars syfte var att förhindra dålig behandling av prostituerade 

och för att kontrollera spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Den äldre lagen i 

Thailand som rör prostitution är ”Act on Entertainment Places, B.E. 2509 (1966)”. Den nya 

lagen skall komplettera den gamla. Trots att prostitution är olagligt i Thailand förekommer 

det öppet i hela landet. Enligt en rapport av Utrikesdepartementet (2007) understöds 

prostitutionen av kriminella gäng samt i vissa fall av lokala ämbetsmän och poliser som har 

ett ekonomiskt intresse i prostitutionen (Utrikesdepartementet, 2007).  

Prostitution på barer 

En form av prostitution som är vanlig i Thailand och i övriga Sydostasien är något som 

O’Connell (1998) kallar för bar-prostitution. De prostituerade i barerna anställs oftast som 

serveringspersonal, strippor eller värdinnor och förväntas komplettera sin vanligtvis låga 

inkomst med att sälja sexuella tjänster till barens gäster. Sexköparen behöver i sin tur betala 

en avgift till baren för att de ska släppa iväg en av sina anställda en stund eller för kvällen. De 

prostituerade har kommission på de drinkar som säljs till dem men de tjänar huvudsakligen 

sina pengar på avgiften som sexköparen betalar till baren. Vanligtvis får arbetarna ungefär 

hälften av summan som betalas men om köparen klagar kan han få sina pengar tillbaka från 

baren om ägaren samtycker. Vanligtvis får den prostituerade då betala avgiften själv 

(O’Connell, 1998). 

ILO (1999) skriver i sin rapport att antalet bordeller i Thailand har minskat med 23 procent 

under perioden 1996-1999 och att antalet prostituerade på bordeller har minskat med 21 

procent. Däremot har antalet andra etablissemang och prostituerade i dessa verksamheter 

ökat markant (se tabell 1).  ILO drar slutsatsen att prostitutionen förflyttar sig från 

bordellerna till andra ställen som inte är lika uppenbara. ILO kommenterar att det i 

verkligheten kan röra sig om fler prostituerade än vad som syns i rapporten eftersom deras 

undersökning från 1999 hade en grupp om 45’661 personer som jobbade på 

etablissemangen men som inte kunde fastställas som prostituerade (ILO, 1999).  
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Tabell 1. Jämförelse mellan olika etablissemang och antalet personer i prostitution år 1996 
och 1999. 

Typ av 
etablissemang 

Antal etablissemang  Förändring 
i procent 

Antal prostituerade Förändring 
i procent 

 1996 1999  1996 1999  

Bordell 831 634 -23 % 6’426 5’069 -21 % 

Karaokebar 916 1’440 57 % 6’591 9’763 48 % 

Massagesalong 587 1’008 71 % 644 16’090 2498 % 

Ölbar 618 864 40 % 4’871 9’361 92 % 

Total 7’318 8’431 15 % 66’910 69’139 3,3 % 

 

Barnprostitution i Thailand 

1999 gav ILO ut rapporten, Children in prostitution, pornography, and illicit activities. Där 

rapporteras att antalet prostituerade barn i Thailand har ökat oproportionerligt mycket i 

jämförelse med vuxna inom prostitution (ILO, 1999). Under perioden 1998-1999 ökade 

antalet prostituerade barn med 20 procent medans antalet personer över 18 år inom 

prostitution ökade med 3,3 procent under en treårsperiod, 1996-1999. Enligt ILO kan detta 

bero på en ökad efterfråga av prostituerade barn av sexköparna. 1998 uppskattades mellan 

12´000 till 18´000 barn befinna sig inom prostitution men ILO menar att siffrorna är 

underrapporterade och att det snarare handlar om mellan 22´500 och 40´000 prostituerade 

barn i Thailand. Oavsett vad den egentliga siffran är så tyder det på att ett stort antal barn 

blir sexuellt utnyttjade och att antalet ser ut att öka (ILO, 1999).  

I Thailand finns majoriteten av de prostituerade barnen på bordeller som till största delen 

riktar sig mot lokalbefolkningen enligt Montgomery (2008). De grupper som kämpar mot 

barnsexturism har fått kritik för att de ofta inte lägger fokus på denna problematik. Oavsett 

detta så är fenomenet att västerländska turister köper sex av thailändska barn det som 

stuckit ut mest i medier och det som myndigheter och ideella organisationer gjort mest för 

att komma åt (Montgomery, 2008).  
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Det ska inte glömmas bort att de lokala myndigheterna granskar bordeller där det misstänks 

att barn utnyttjas sexuellt även om bordellerna riktar sig till lokalbefolkningen men detta 

syns oftast inte i medierna (Montgomery, 2008, 2001; Leheny, 1995).  

2.5 Tillgänglighet 

Min litteratursökning gav inga resultat gällande tidigare forskning som hanterar frågan om 

tillgänglighet till sexindustrin. Därför använder jag istället information som berör 

drogprevention där tillgänglighet tas upp på följande vis.  

Parker, Williams och Aldridge (2002) har i sin studie om ungas droganvändande sett att 

följande faktorer bidrar till normalisering av droger och droganvändande: tillgång; 

tillgänglighet; drogprövandets nivåer; nivåer av droganvändande; attityder till "förnuftig" 

droganvändning bland ungdomar och unga vuxna, särskilt för icke-användare; och graden av 

acceptans av illegalt droganvändande.  

Parker, Williams och Aldridge (2002) menar att om en person befinner sig i en miljö där det 

finns tillgång och tillgänglighet av droger, där droganvändande förekommer och är socialt 

accepterat så finns en ökad risk att droger blir något normalt i personens vardag och att en 

normaliseringsprocess sätts igång. Ju längre tid en person befinner sig i denna miljö desto 

mer normalt kommer det kännas för personen att ha droger omkring sig och det kommer 

även kännas mer normalt att människor använder illegala droger i personens närhet. 

Personen har då en ökad risk att själv pröva droger eftersom dennes moraliska ”spärr” för 

detta flyttas allt närmre att acceptera droger och droganvändande.  

Genom att begränsa tillgång och tillgängligheten av droger har man sett att antalet 

ungdomar som prövar droger sjunker och likaså antalet ungdomar som missbrukar droger. 

Parker, Williams och Aldridges resultat visar på att tillgängligheten och normalisering gör att 

de ungdomar som vill pröva droger kan göra det (Parker, Williams & Aldridge, 2002).   

Min studie handlar om turisters interaktion med sexindustrin. Sexindustrin i Thailand är på 

sina ställen så omfattande att det inte går att undkomma den. Om jag för samma 

resonemang som Parker, Williams och Aldridge så skulle det innebära att om en person 

vistas i en miljö där tillgång och tillgänglighet av prostituerade är stor, där sexköp 
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förekommer och det är socialt accepterat så kan en normalisationsprocess av personens 

inställning till sexköp ske. 

 2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av tidigare forskning framgår att Thailand är ett land som på grund av ekonomiska skäl är 

beroende av sexindustrin för att locka turister som spenderar mycket pengar i landet.  Trots 

att prostitution är olagligt i Thailand förekommer det ändå öppet i hela landet. I 

förlängningen betyder det att tillgängligheten av prostituerade är stor. Prostitutionen har 

under de senaste åren flytta sig från bordeller till karaokebarer, massagesalonger och 

ölbarer.  

Vidare framkommer det att sexindustrin i Thailand marknadsförs genom att erbjuda 

ungdomliga sexarbetare. Detta verkar vara något som efterfrågas av kunderna. Studier har 

visat att de äldre prostituerade har allt svårare att hitta kunder och att antalet barn inom 

prostitutionen har ökat oproportionerligt mycket (ökning med 20 % under perioden 1998-

1999) jämfört med de prostituerade över 18 år (ökning med 3 % under perioden 1996-1999). 

Genom tillgänglighet och tillgång kan en normalisationsprocess ske. Om en person vistas i en 

miljö där det som hen anser onormalt, exempelvis droger eller sexköp, förekommer öppet 

och är accepterat kommer denna företeelse kännas allt mer normal ju längre personen 

vistas där. Personens moraliska spärr för att exempelvis använda droger eller köpa sex 

kommer efter hand att luckras upp och det kommer te sig normalt att utföra handlingen.  

Det har också understrykts i litteraturen att en viktig anledning till att människor reser är för 

att pröva på nya identiteter och komma bort från de förväntningar som finns på dem i sin 

hemmiljö.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt att använda mig av teorin om sociala band vilken har sin grund i Emile Durkheims 

teorier. Den har sedan vidareutvecklats och används nu vanligtvis inom kriminologin för att 

förklara ett avvikande beteende. 

I det här avsnittet kommer en kortare presentation av Durkheims teorier och om 

kontrollteorier i allmänhet att göras. Därefter presenteras Travis Hirschis teori om sociala 

band. 

3.1 Emile Durkheim 

Durkheim studerade samhällsstrukturer och hur dessa påverkar individers handlingar och 

mående (Boglind, 1995). I en studie av självmordets orsaker fann Durkheim att självmord 

hänger ihop med individernas sociala band3 (ibid.). Enligt Durkheim hade de som begått 

självmord antingen mycket svaga till inga sociala band eller mycket starka sociala band 

(ibid.). Då individerna hade svaga sociala band fanns det inget som hindrade dem från att 

begå självmord och vid mycket starka sociala band kunde de offra sig för att de grupper som 

de var med i skulle få det bättre (ibid.). En tredje form av självmord sågs även inträffa vid 

plötsliga förändringar som till exempel plötslig rikedom eller fattigdom (Rubington & 

Weinberg, 2003; Boglind, 1995). 

Durkheim kom fram till att när nätverk som familj- och bygemenskaper bryts upp så blir det 

omöjligt att behålla dess traditioner, normer och värderingar. De kontrollerande moralregler 

som tidigare fanns i dessa gemenskaper har då inte längre något grepp om individen 

(Boglind, 1995).  

3.2 Kontrollteorier 

Kontrollteorier är namnet på en mängd olika kriminologiska förklaringsteorier vilka lägger 

fokus på familjens och skolans roll i socialiseringsprocessen4. Teorierna understryker 

betydelsen av sociala band, delaktighet och investeringar till det konventionella samhället. 

                                                      

3
 Med sociala band menar Durkheim social integration och tillhörighet 

4
 Socialiseringsprocess – Den process där individer lär sig samhällets normer 
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Kontrollteoretiker förutsätter att människan är brottsbenägen och de ställer sig frågan varför 

människor inte begår brott. Estrada och Flyghed (2007) menar att det är brister i den sociala 

kontrollen som leder till att vissa människor väljer att begå brottsliga handlingar.  

3.3 Teorin om sociala band 

En av de kontrollteorier som fått ett stort erkännande är Travis Hirschis teori om sociala 

band (Sarnecki, 2009). Hirschi menar att det som skiljer avvikare5 från icke-avvikare är de 

faktorer som stoppar människor från att agera impulsivt (Lilly, Cullen & Ball., 2007). Enligt 

Hirschi är den teoretiska uppgiften att identifiera vilken slags socialkontroll, av Hirschi kallat 

sociala band, som styr när ett brott inträffar.  Om det inte finns några sociala band till 

samhället eller om de är svaga så ger det individen en möjlighet agera på sina impulser. 

Detta kan resultera i att individen till exempel begår brott (Lilly, Cullen & Ball., 2007). 

Hirschi nämner fyra element utifrån de sociala banden som får individen att avstå från att 

begå brottsliga handlingar. De är följande; anknytning, åtaganden, delaktighet och 

övertygelse (Sarnecki, 2009). 

 Anknytning till viktiga personer och aktiviteter, till exempel föräldrar, vänner och 

skola 

 Åtaganden i relation till den konventionella samhällsordningen; investeringar i 

konventionella livsmål, som till exempel utbildning eller arbete 

 Delaktighet i konventionella aktiviteter, såsom engagemang i skola, arbete och 

föreningsaktiviteter 

 Övertygelse om samhällsordningens legitimitet; det vill säga att individen har 

positiva attityder mot lagstiftning och rättsvårdande myndigheter samt negativa 

attityder mot brottslighet och missbruk 

Hirschi menar att dessa fyra element ofta är direkt eller indirekt kopplade till varandra och 

till individens anknytning till samhället (Sarnecki, 2009). Författaren skriver att de individer 

som har en stark anknytning till konventionella institutioner och personer i samhället ofta 

                                                      

5
 Avvikare – En individ som avviker från samhällets normer 
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strävar efter att få en god utbildning vilket i sin tur kan leda till bra arbete. För att nå sitt mål 

engagerar de sig mycket i sitt skolarbete, yrkesliv och ofta i föreningsliv eller liknande. Det är 

också troligt att de här personerna tror på och stödjer den samhälleliga ordningen eftersom 

de kan förlora mycket genom att avvika (Sarnecki, 2009).  

Gottfredson och Hirschi (1995) framhäver att teorin om sociala band är baserad på idén om 

att människor är kontrollerade av sina förväntningar på konsekvenserna av sitt handlande. 

Det betyder att individen antingen blir inkluderad eller exkluderad av vänner och familj 

beroende på sitt beteende. När familj och vänners reaktioner inte har någon betydelse för 

individen är denne av känslomässiga skäl fri att avvika. Gottfredson och Hirschi menar att 

individen i detta fall har svaga sociala band och därför inte har något att förlora på att 

avvika. Författarna skriver att de som inte bryr sig om andras åsikter eller som har lite att 

förlora på att avvika är mer benägna än andra att utföra avvikande handlingar (Gottfredson 

& Hirschi, 1995). 

Hirschi och andra kontrollteoretiker förespråkar uppfostrings- och integrationspolitik hellre 

än isolerings- och straffpolitik av individen (Lilly, Cullen & Ball., 2007). De menar att det inte 

är särskilt troligt att strängare lagar och påföljder minskar brottsligheten då dessa åtgärder 

inte gör något för att etablera en högre självkontroll och sociala band hos individen (Lilly, 

Cullen & Ball., 2007).  

3.4 Teorins användning i studien 

Enligt ECPAT står tillfällighetsförövarna för den större delen av sexuella övergrepp mot barn, 

detta trots att de inte letar efter prostituerade barn. Syftet med denna etnografiska studie är 

att undersöka interaktionen mellan turister och sexindustrin i Thailand samt på vilket sätt de 

prostituerades ålder spelar in. Hirschis teori om sociala band kommer att användas för att 

tolka mina resultat och på så sätt skapa en förståelse för turisters handlingar. Min 

förhoppning är att även kunna ge en möjlig förklaring till hur det kan komma sig att turister 

som inte letar efter prostituerade barn att ha sex med ändå står för den större delen av 

sexuella övergrepp mot barn. 
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4. Metod 

Den här uppsatsen är baserad på de observationer, samtal och intervjuer som jag har gjort i 

Thailand. Nedan beskriver jag den metod jag har använt samt hur min datainsamling har gått 

till. 

4.1 Etnografisk metod 

Metoden som jag har valt är kvalitativ och kallas etnografisk metod. Enligt Aspers (2007) 

innebär denna metod att man genom att ha ett öppet sinne försöker förstå andra 

människor, kulturer och beteenden genom att vistas i miljön där det som undersöks finns. 

Genom observationer, samtal och intervjuer med människor i deras vardag försöker man 

förstå och få en helhets bild av det undersökta sociala eller kulturella fenomenet (Aspers, 

2007). 

Jag har valt denna metod för att undersöka interaktionen mellan turister och den utbredda 

sexindustrin i Thailand, dels med tanke på vad jag som manlig europeisk turist erfar och vad 

andra turister upplever när de reser i Thailand och dels med tanke på lokalbefolkningens 

upplevelser av turismen.  

4.2 Urval 

Under min studie har jag intervjuat 23 turister (13 kvinnor och 10 män) och 7 personer från 

lokalbefolkningen (4 kvinnor och 3 män). I slutet av datainsamlingen intervjuades även en 

representant för Svenska ambassaden i Bangkok och en representant från ECPAT 

International. Jag har även under mina observationer pratat med åtskilliga människor men 

då jag inte fick något längre samtal med dessa räknar jag inte med dem som intervjuer. 

 De turister som jag kunde bygga upp ett tillräckligt förtroende hos så att de har velat prata 

om sina upplevelser av sexindustrin i Thailand med mig låg till grund för mitt urval av 

respondenter. Jag tog kontakt med dem genom att börja prata med dem på 

hotell/guesthouse6 där jag bodde, på restauranger eller barer, på olika transportmedel så 

som båtar, bussar eller taxi samt på fester. Turisterna som intervjuades var mellan 20-35 år 

                                                      

6
 Guesthouse är ett slags vandrarhem eller bed and breakfast, ett billigare alternativ till hotell 
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och kom från följande länder: Australien, England, Frankrike, Holland, Norge, Ryssland, 

Sverige, Turkiet och Tyskland. 

Personerna från lokalbefolkningen som jag intervjuade var antingen taxichaufförer, 

serveringspersonal eller personal på de hotell/guesthouse som jag bodde på under min 

vistelse i Thailand. Respondenterna från Svenska ambassaden i Bangkok och ECPAT är 

kontaktpersoner på respektive organisation. 

Insamling av data har skett under mina två månader på resande fot i Thailand. Intervjuerna 

och observationerna förekom på de hotell/guesthouse där jag bodde, på fester, barer och 

transportmedel som jag använde mig av.  Intervjun med representanten från Svenska 

ambassaden i Bangkok ägde rum på dennes kontor. Intervjun med representanten från 

ECPAT ägde rum på ett café i Bangkok då ECPATs kontor var stängt på grund av de 

demonstrationer som ägde rum i Thailand vid denna tidpunkt. 

4.3 Deltagande observation 

Under min studie har jag genomfört deltagande observationer vid flera olika tillfällen i 

Bangkok, Koh Phangan, Pattaya och Nong Bua. Deltagande observation innebär att forskaren 

lever i den miljö och sammanhang som studeras (Kvale, 1997). Kvale (1997) nämner att 

deltagande observation är en lämplig metod om man vill studera människors beteende och 

samspel med sin omgivning. För att smälta in så bra som möjligt på fältet var jag under hela 

datainsamlingen klädd i shorts, kortärmad skjorta eller t-shirt samt sandaler, då detta var 

vad de flesta turister hade på sig. Det enda undantaget från detta var vid intervjuerna med 

ECPAT och svenska ambassaden, då jag klädde mig något mer formellt det vill säga jeans, 

kortärmad skjorta och skor. 

Aspers (2007) skriver att fältanteckningarna är till för att ge en beskrivning av vad som 

händer på fältet; vad som sägs och i vilka sammanhang, hur miljön är samt att beskriva de 

intryck som forskaren får av fältet. Det är meningen att fältanteckningarna ska ge både 

överblick och djup. Jag förde fältanteckningar under och efter varje deltagande observation. 

Aspers (2007) skriver att forskarna får kunskap om sitt fält genom deltagande observation 

men att det troligen är svårt att komma ihåg händelserna utan sina fältanteckningar. I början 

var jag särskilt noga med att föra ner allt jag upplevde så detaljrikt som möjligt eftersom 

fältet blir mer och mer normaliserat för mig ju längre jag vistas i det. Det är svårt att hålla 
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samma fokus under lång tid och efter ett tag så upptäcks inget nytt längre att rapportera 

utan det är ungefär samma saker som återkommer (Aspers, 2007).  

Aspers (2007) delar in studiens fältanteckningar i tre faser. I början av studien är 

fältanteckningarna av en karaktär att täcka allt medans de i ”huvudstudien” fokuserar på det 

fenomen som ska undersökas. I slutet av studien försöker forskaren täcka de olika aspekter 

som kanske inte kom med i de tidigare två faserna. Aspers (2007) nämner att även om man 

inte tog med kontexten då vissa observationer gjordes så kan dessa observationer ändå vara 

lika meningsfulla då deras kontext täcks av det övriga materialet. Det som Aspers beskriver 

stämmer väl in på mina egna fältanteckningar då jag i början skrev ner allt men efter hand 

blev mer inriktad på vad jag skulle undersöka. I slutet av datainsamlingen kunde jag ta det 

lite lugnare vilket gjorde att jag kunde se fenomenet ur ett annat perspektiv och i ett större 

sammanhang. Exempelvis förstod jag inte till att börja med hur jobbigt det var att vistas i en 

miljö där jag ständigt blev erbjuden att köpa sex eller se sexshower. Det var inte förrän jag 

lämnade den miljön som jag kände hur lättad jag var och då kunde jag reflektera över att 

detta var något som tyngt mig under min vistelse.  

4.4 Intervju 

I denna studie kompletterade jag mina deltagande observationer med intervjuer. 

Intervjuerna var på olika nivåer och av varierande struktur, från semistrukturerade till 

tematiskt öppna intervjuer och de olika nivåerna av struktur beskrivs nedan. 

Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren på förhand har ett antal tydligt angivna 

frågor som läses upp och att svaren på dessa frågor kan följas upp med följdfrågor (Aspers, 

2007). Aspers (2007) menar att det på så sätt blir det en dialog mellan forskaren och 

intervjupersonen.   

Tematiskt öppen intervju 

Den tematiskt öppna intervjun karaktäriseras av att forskaren hela tiden försöker utveckla 

samtalet med intervjupersonen. Samtidigt finns det en struktur som ska täcka de teman som 

forskaren är intresserad av att behandla under intervjun (Aspers, 2007).  
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Öppen intervju 

En helt öppen intervju liknar ett vardagligt samtal. Forskaren och intervjupersonen samtalar 

om vad som helst som intervjupersonen tar upp. Det finns inga på förhand nertecknade 

frågor utan forskarens frågor utgår från vad som kommer upp i samtalet. Intervjun saknar 

styrning eller struktur från forskaren. Forskarens roll handlar enligt Aspers (2007) om att få 

intervjupersonen att känna förtroende att tala om det som personen ifråga vill tala om 

(Aspers, 2007). 

Intervjuerna under datainsamlingen 

De intervjuer som jag hade med turister och personer från lokalbefolkningen var tematiskt 

öppna och liknade mera vardagliga samtal än vad strukturerade intervjuer gör. I dessa 

intervjuer eftersträvade jag att styra samtalet så lite som möjligt eftersom jag var intresserad 

av vad intervjupersonerna ville berätta samtidigt som jag var intresserad av att få veta vad 

de fått för intryck av sexindustrin i Thailand. Majoriteten av intervjuerna började som helt 

öppna intervjuer för att senare övergå till tematiskt öppna. Kvale skriver att mer eller mindre 

informella intervjuer kan användas som viktiga informationskällor (Kvale, 1997).  

Jag har genomfört 16 tematiskt öppna intervjuer med turister och personer från 

lokalbefolkningen. Av dessa har 14 stycken berört sexindustrin men i 7 av dessa intervjuer 

har jag fått leda in samtalet på ämnet. 6 av intervjuerna var gruppintervjuer med två eller 

flera turister. Anteckningar har gjorts i samband med intervjuerna eller direkt efteråt. Jag har 

i samtliga fall presenterat att jag studerar socialt arbete och att jag är i Thailand för att skriva 

min uppsats. De intervjuer som jag har haft med turister och personer från lokalbefolkningen 

har varierat i tid beroende på om jag har intervjuat dem på en båt, taxi eller på det 

hotell/guesthouse7 där jag bodde vid intervjutillfället.  

I slutet av min datainsamling har jag genomfört två semistrukturerade intervjuer med 

representanter från ECPAT och svenska ambassaden i Bangkok. Båda representanterna 

jobbar professionellt med mitt valda forskningsområde och jag valde att intervjua dem 

eftersom deras bild av fenomenet kan bidra till att tydliggöra och öka förståelsen av turisters 

relation till sexindustrin i Thailand. Intervjupersonerna har i förväg fått mina huvudfrågor 

                                                      

7
 Guesthouse är ett slags vandrarhem eller bed and breakfast, ett billigare alternativ till hotell. 
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(bilaga 1 och 2) skickade till sig för att de skulle kunna förbereda sig på vad jag vill ta upp i 

intervjun. Deras svar ledde i båda intervjuerna till följdfrågor som inte fanns med bland de 

frågor jag i förväg hade skickat till dem. Intervjun med svenska ambassaden i Bangkok 

varade i cirka 20 minuter och intervjun med ECPAT varade i cirka 40 minuter. Båda 

intervjuerna har spelats in och transkriberats med samma transkriptionsnyckel.   

4.5 Bearbetning av data 

Kodning av materialet gjordes under tiden som jag förde fältanteckningarna för att jag 

senare vid analysen lättare skulle kunna hitta i materialet. Koderna gjordes utifrån teori om 

sociala band och de teman som jag hittade när jag gick igenom det insamlade material.  

Efter kodning följde analys av materialet. Jag valde att först att se vad data i sig självt visade 

och fann några olika teman som jag delade in min analys i. Med hjälp av teorin om sociala 

band tolkade jag mina insamlade data ytterligare för att kunna hitta svar på vad som 

påverkar turister till att ändra sitt beteende när de är i Thailand. 

I resultatdelen sammanfattar jag mitt empiriska material. För att uppfylla syftet med studien 

har jag delat in materialet i tema som motsvarar mina forskningsfrågor. och jag har 

sammanfattat resultatet  

4.6 Etiska svårigheter och hur de hanteras 

Vetenskapsrådets etiska principer har varit ett rättesnöre i min studie men ett informerat 

samtycke var inte alltid praktiskt möjligt i mina fältstudier eftersom jag oftast inte kunde 

förutse vart de situationer och sammanhang som jag följde skulle leda mig. Kvale (1997) 

skriver att detta är något som man får räkna med när etnografisk metod används. De flesta 

av personerna som jag observerade under min studie kunde jag informera efteråt om vad 

min forskning innebär och de har då gett sitt samtycke till att jag använder mig av det som 

de har berättat för mig. De som jag inte har fått samtycke från har jag endast med i 

observationerna och de är där helt anonyma. 

I de två semistrukturerade intervjuer jag genomförde kunde jag i förväg informera 

intervjupersonerna om mitt syfte med min studie. I samband med intervjuerna informerade 

jag dem om att deras medverkan var helt frivillig, att de inte behövde svara på mina frågor 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Intervjupersonerna 
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informerades även om att intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och att 

intervjupersonerna blir avidentifierade i min uppsats. De informerades också om att jag är 

den enda som kommer att lyssna på eller hantera de inspelade intervjuerna och att dessa 

kommer att raderas när jag är färdig med min uppsats. 

När jag intervjuade kvinnor som jobbade i barer valde jag att prata med dem när det inte 

fanns så mycket kunder. De flesta hade som krav att jag skulle köpa en drink för att ställa 

upp på intervjun. För att undvika att de skulle hamna i en beroende situation valde jag från 

början vara tydlig med att jag endast köpte en drink. De kunde själva välja om de ville 

fortsätta prata med mig, vilket inte skulle inbringa några mer pengar, eller gå till en annan 

gäst.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man mäter det man uppgett att man ska mäta (Esaiasson, 2003; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Jag ville undersöka hur det kan komma sig att turister som inte 

aktivt söker efter prostituerade barn ändå står för den största delen av barnsexturister. 

Under hela datainsamlandet försökte jag hålla mig till studiens syfte och frågeställningar, 

men jag har tillåtit mig att dras med i olika händelser för att se om de kunde leda till något 

relevant. Detta ledde till att jag fick ett bredare empiriskt material än vad min studie 

egentligen skulle omfatta. Jag var därför extra noga i hanteringen av mitt empiriska material 

så att jag endast tog med det som var relevant för mitt syfte och frågeställningar. 

I de tematiskt öppna intervjuerna var det en avslappnad stämning och diskussionerna 

kändes seriösa. Jag valde att intervjua de turister som jag träffade på under min resa det vill 

säga Bangkok, Koh Phangan och Pattaya. Det fungerade att skapa ett tillräckligt bra 

förtroende för att samtala kring sexindustrin i Thailand. Nackdelen med de tematiskt öppna 

intervjuerna var att det ibland var svårt att sortera ut det väsentliga i samtalet till min 

forskning. Vid dessa tillfällen försökte jag försiktigt leda in intervjuerna på området som jag 

ville undersöka. Genom detta kunde jag undvika att samtalen helt spårade ur, något som 

Kvale (1997) nämner som en av intervjuarens uppgifter. 

Kvale (1997) rekommenderar att de intervjucitat som används bör återges i en form som gör 

rapporten enklare att läsa. Med hänsyn till detta har de intervjucitat jag använder mig av 

korrigerats så att de ska bli enklare att förstå för läsaren. Jag vill förtydliga att det inte är hela 
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transkriptionerna som är korrigerade utan endast de citat som jag har tagit därifrån. I några 

fall har jag varit tvungen att ta bort text då vi under samtalen har diskuterat saker som inte 

berör mitt syfte eller frågeställningar. I de fall där jag tagit bort text har jag markerat det 

med […]. 

Först gjorde jag observationer och tematiskt öppna intervjuer för att skapa mig en förståelse 

av fenomenet. Reliabiliteten av det empiriska materialet kan ha stärkts av att jag skapade 

mig en förståelse innan jag genomförde de strukturerade intervjuerna och därmed kunde jag 

få svar på de frågor som dykt upp under datainsamlandets gång av personer som jobbar med 

mitt valda forskningsområde.  

Fältanteckningar gjordes i samband med de öppna intervjuerna eller direkt efteråt för att 

undvika att missa något från samtalen. De tematiskt öppna intervjuerna spelades inte in då 

detta skulle försvåra datainsamlingen, men det kan påverka reliabiliteten negativt.  

För att läsaren ska kunna bedöma reliabiliteten av mitt empiriska material har jag redovisat 

min metod för datainsamlingen samt bifogat intervjuguide för de semistrukturerade 

intervjuerna som bilagor, se bilagorna 1-2. Reliabiliteten kan ha stärkts i och med att samma 

person (jag) genomförde intervjun även transkriberade materialet. Båda transkriberingarna 

kontrollerades genom att lyssna på intervjuerna och samtidigt läsa texten vilket kan ha stärkt 

reliabiliteten av transkriptionerna. För att öka transparensen i min studie har jag bifogat 

mina fältanteckningar, se bilaga 3. 

Endast tre intervjuer genomfördes på svenska som är mitt och i dessa fall 

intervjupersonernas första språk, övriga intervjuer genomfördes på engelska. Att använda 

ett språk som inte är mitt eller intervjupersonernas första språk kan påverka reliabiliteten 

negativt genom att missförstånd och feltolkningar av ord och uttryck kan förekomma. Att jag 

inte behövde använda någon tolk eftersom intervjupersonerna pratade bra engelska och att 

jag har kunnat ställa fler frågor för att försäkra mig om att jag förstått innebörden av 

intervjupersonens svar kan ha stärkt reliabiliteten.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras studiens empiriska resultat vilket baseras på observationer, deltagande 

observationer och intervjuer. Var mina observationer har ägt rum beskrivs kortfattat. 

Resultat från intervjuerna används för att styrka mina observationer. 

5.1 Turister och Sexindustrin 

Bangkok  

Bangkok är Thailands huvudstad. Bebyggelsen i staden är mycket varierande.  Skyskrapor, 

kåkstäder, palats och tempel blandas om vartannat och överallt i staden syns stora lyftkranar 

där det håller på att byggas något nytt. Staden uppskattas vara befolkad av cirka 12 miljoner 

människor. 

I Bangkok kommer jag i kontakt med sexindustrin genom att taxi- och tuk-tukchaufförer på 

eget initiativ kör mig till den. I Bangkok är det vanligt att taxi- och tuk-tukchaufförer8 värvar 

nya kunder till sexindustrins etablissemang. Enligt en tuk-tukchaufför och en taxichaufför har 

en del chaufförer avtal med olika etablissemang och får ersättning för de kunder de skaffar 

dit.  

Under resan frågar jag tuk-tukföraren om vad han får ut av att köra mig hela 

dagen. Han verkar till en början inte vilja svara men när jag förklarar för honom 

att jag tycker det är underligt att han ska köra runt på mig hela dagen för endast 

20 Baht berättar han att han får kuponger från ställena han kör mig till för att 

köpa bränsle och mat. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-03-28) 

Han (taxichauffören) säger bland annat att tuk-tuk- och taxichaufförer har avtal 

att skaffa kunder till olika ställen inom sexindustrin men även diverse affärer, 

skräddare och restauranger. De tjänar alltså pengar, mat eller bränsle på att köra 

turister till dessa ställen och att det kan vara anledningen till att chaufförerna så 

gärna vill köra mig till bordeller och barer med prostituerade. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-03-28) 
                                                      

8
 Tuk-tuk - en liten trehjulig motorcykeltaxi som smidigt kan ta sig fram i städer med mycket trafik. 
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Under en dag i Bangkok blir jag av samma tuk-tukchaufför och på dennes initiativ körd till en 

bordell, en massagesalong där massösen erbjöd mig att köpa sex och en bar där det fanns 

prostituerade och det pågick en sexshow. Detta trots att jag, efter första stället som visade 

sig vara en maskerad bordell, sa att jag inte var intresserad av att köpa sex.  

Utanför väntar tuk-tukchauffören som föreslår att vi ska åka till ett 

massageställe. Väl där är det uppenbart inte vanlig massage det handlar om. 

Bakom en glasvägg sitter flickor på en slags läktare och vinkar.[…] Flickorna har 

nummerskyltar på sig.[…] Efter några minuter kom det in tre män klädda i shorts 

och t-shirt. De ser ut att vara från Europa och mellan 40 och 50 år. De går först 

ganska snabbt ut igen men kommer sedan tillbaka efter några minuter och går 

innanför glasväggen. Jag ser att en utav flickorna går iväg med en av männen. De 

andra två männen står kvar och verkar försöka bestämma sig för vilken flicka de 

ska välja. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-03-28) 

Jag förklarar för honom (tuk-tukchauffören) att jag inte är intresserade av att 

köpa sex och att massagestället som han tagit mig till verkar vara en bordell. När 

jag sedan ber om enbart massage tar chauffören mig till ett annat 

massageställe.[…] Efter att massagen pågått en stund erbjöd kvinnan som 

masserar mig sex. Detta erbjöds genom att hon la handen på mitt kön och sa 

något på thai. När jag sa nej skrattade kvinnan och fortsatte massagen som om 

ingenting hade hänt. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-03-28) 

Efter massagen rekommenderar min tuk-tukförare något som man bara måste se 

när man är i Bangkok.[…] På scenen showar en helt naken asiatisk kvinna.[…] 

Flickorna gör det förstått för mig att de förväntar sig bli bjudna på drinkar och 

dricks för sitt sällskap. Jag bjuder dem på vars en drink och efter en kort tid 

anspelar de på att sex är tillgängligt för pengar. (Utdrag från fältanteckningar, 

2010-03-28) 

I en tematiskt öppen intervju med en svensk manlig turist framkommer det att han blivit 

erbjuden sexuella tjänster av kvinnan som masserade honom på en massagesalong och att 

han tackat ja.  
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Vid ett senare tillfälle berättar han att han på ett massageställe blivit erbjuden 

sex och att han tackat ja och sedan gett tjejen som masserade honom […] dricks. 

(Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-01) 

Intervjupersonen från ECPAT har också blivit erbjuden sexuella tjänster på en massagesalong 

som han brukar gå till. Han hade då passat på att fråga kvinnan hur många av de hon frågade 

som accepterade hennes erbjudande. Hon hade svarat att 7 av 10 tackade ja. 

I happen to actually go to massage parlors and for a longer period of time, with 

my limited time there I manage to talk a little to the girls that massage me week 

after week after week. On one occasion, I’ve been massaged very normally, she 

didn’t say, “-do you want a happy ending9” but she makes clear that she wants 

more money. She laughed about it when I refused but I took the opportunity to 

ask “-how many, if you have ten customers and you offer some kind of service like 

this how many would accept”. She said about seven, so seven out of ten is a lot. 

(Intervju med ECPAT, 2010-05-20) 

Av de tre taxibilar som jag åkte med på kvällen föreslog samtliga chaufförer att köra mig till 

gator som är kända för sin väletablerade marknad för barer med sexshower och 

prostituerade.  

Taxichauffören föreslår att han ska köra mig till en gata där jag kan hitta tjejer. 

[…] Han kör mig till ett ställe där det sitter tjejer i långa röda fina klänningar 

utanför och jag förstår att det inte var en vanlig bar. […] Jag går ut och sätter mig 

vid ett gatukök tvärs över gatan och iakttar stället.  Under tiden jag sitter där har 

tre taxibilar stannat och släppt av 8 manliga turister under loppet av 20 minuter. 

Sex av killarna går in och stannar åtminstone under den tiden jag befinner mig 

utanför, uppskattningsvis en och halv timma. (Utdrag från fältanteckningar, 

2010-03-28) 

 

                                                      

9
 ”Happy ending” är ett slanguttryck för en orgasm som kan ges som en del av en massage. 
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Därefter tar jag en ny taxi och uppger adressen hem. Under färden föreslår 

chauffören en gata där jag kan hitta tjejer, se på stripshow eller annat. Han kör 

mig till en gata kantad med strippklubbar och barer med prostituerade,  jag 

sätter mig på en bar där det inte sitter några prostituerade så vitt jag kan se. Här 

kan man däremot köpa ”staff drinks” vilket inkluderade en drinkpartner. (Utdrag 

från fältanteckningar, 2010-03-28) 

I en tematiskt öppen intervju med åtta turister, 4 män 4 kvinnor, som varit i Bangkok, 

berättar männen att deras chaufförer har kört dem till sexindustrin. Däremot har kvinnorna 

inte alls kommit i kontakt med sexindustrin. 

När jag frågar om de kommit i kontakt med sexindustrin på något sätt berättar 

de (männen) att deras chaufförer har kört dem till bordeller maskerade till 

massagesalonger, sexshower och gatorna som är kända för sin sexindustri. 

Kvinnorna har inte blivit körda till några av de här ställena men däremot till 

skräddare, juvelerare, shoppingcenter och dyra restauranger. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-03-30)  

 

Pattaya 

Pattaya är en kuststad som ligger cirka 140 km sydost från Bangkok. Staden var tidigare en 

fiskeby men som förändrades under Vietnamkriget när den användes som rekreationsplats 

för amerikanska soldater på permission. Byn växte under den här tiden till en medelstor stad 

vars huvudsakliga inkomster kom från sexindustrin som de amerikanska styrkorna och 

senare sexturismen utnyttjar. Turismen i Pattaya kretsar mest kring den fyra kilometer långa 

strandvägen. 

I Pattaya gjordes sexindustrin tillgänglig för mig genom att; andra turister gav tips om 

sexindustrin, de prostituerade själva tog kontakt eller genom att andra aktörer från 

sexindustrin tog kontakt och att det gjordes reklam på den lokala Tv-kanalen.  

I taxibussen på väg in till Pattayas centrum berättar de andra turisterna i taxin 

att det finns gott om sexshower att se och att det inte är några problem att köpa 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vietnamkriget
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sex i staden. Jag får tips om gator som ”är bra om man är kille” och de säger att 

”walking street” är ett måste att se. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-07) 

På hotellet där jag bor över natten, finns det kvinnor som visar pärmar med bilder 

av lättklädda kvinnor. När jag frågar en turist […] berättar han att det är bilder 

på de prostituerade och att man kan boka en prostituerad. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-07) 

På den lokala tv-kanalen gör de reklam för hotell där det inte kostar extra för att 

ta med sig en ”special friend” till rummet. Reklamen täcker även in ”first klass 

visa runs10” för de som har en Thailändsk flickvän. Om man inte har det så kan 

man ringa ett telefonnummer enligt reklamen om ”Thaigirlfriends”. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-07) 

Sexindustrin var tillgänglig genom att den fanns i stort sett överallt och som turist i Pattaya 

går den inte att undgå.  

Längs stranden lägger jag märke till att varannan tvärgata är fylld med 

strippklubbar och barer där det sitter tjejer som försöker locka in de 

förbipasserande genom att ropa, vinka eller dansa för dem. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-07) 

När jag går hem kantas hela den cirka två kilometer långa strandpromenaden, 

från ”walking street” till hotellet, med prostituerade. De sitter på staket eller 

bänkar placerade längs strandpromenaden och de försöker följa med mig genom 

att inleda en konversation med mig, ta min hand eller lägga sin hand på min arm. 

(Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-07) 

När jag går till gatan som turisterna i taxin tipsade mig om visar det sig att det är en lång gata 

kantad av barer med prostituerade och stripklubbar.  

                                                      

10
 Visa run – resa utanför Thailands gräns med syfte att förnya sitt visa.  
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På kvällen går jag till ”walking street” som jag blev tipsad om. Denna gata är 

fylld med neonskyltar som visar stripklubbar med olika teman; skolflickor, 

flygvärdinnor, ladyboys11, europeiska och ryska kvinnor med mera. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-07) 

I en tematiskt öppen intervju med fyra turister, 2 män och 2 kvinnor, berättar turisterna att 

de såg sexindustrin överallt i Pattaya. Även om männen reste tillsammans med sina 

flickvänner sökte de prostituerade upp dem medans kvinnorna inte blev kontaktade. 

De berättar att de upplevde att det i Pattaya var prostituerade överallt, särskilt 

längs strandpromenaden och att de såg strippklubbar eller barer med 

prostituerade på varje gata. Även om männen gick hand i hand med sina 

flickvänner sökte de prostituerade upp dem då de gick längs stranden. De 

uppfattade de prostituerade som väldigt klängiga och att det var obehagligt att 

inte kunna få vara i fred. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-05-13)  

När jag tog en taxi från Pattaya till Bangkok passar chauffören på att göra reklam för 

sexindustrin och vill köra mig till ett hotell där det jobbar prostituerade.  

Han visar mig ett reklamblad från ett hotell i Bangkok. På reklambladet finns det 

bilder av thailändska tjejer i fina klänningar. Tjejerna ser unga ut, gissningsvis är 

de i övre tonåren, någon är kanske strax över 20år. Han förklarar för mig att 

dessa tjejer jobbar på hotellet och att man […] kan hyra en flicka för en hel dag, 

chauffören kallar det för ett ”fucking hotell”. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-

04-08) 

I intervjun med representanten från ECPAT framkommer det att en del människor reser till 

destinationer som är välkända för att ha en väletablerad sexindustri och att deras 

förväntningar leder till att de köper sex. 

And of course people may have come with a particular destination in mind that 

has a certain name for having a quality sexmarket as well, they sort of expect 

                                                      

11
 Ladyboys - Är vad man i Thailand kallar manliga transpersoner som agerar och klär ut sig till kvinnor. 
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something to happen. The culture, the people, the kind of services that are 

available at that particular destination remains in your head. (Intervju med 

ECPAT, 2010-05-20) 

Koh Phangan 

Ön Koh Phangan är känd för sina ”fullmoon party” på Haad Rin Beach och är en välbesökt 

destination av backpackers.  

 

Under datainsamlingen var jag tre gånger på Koh Phangan och jag bodde på samma 

guesthouse alla gånger eftersom jag tyckte att där var en bra stämning och miljö för att 

skapa relationer till andra turister.  

 

På Koh Phangan gjordes sexindustrin tillgänglig för turister genom att de prostituerade sökte 

upp turisterna på festområdena för fullmoon party och halfmoon party.  

De (prostituerade) utmärker sig genom att de är de enda som har energi att 

dansa energiskt till musiken (så här sent på natten) och söker efter de (turister) 

som tittar på dem. När de ser någon som tittar dansar de närmare och drar med 

dem i dansen för att sedan gå till baren och prata. Under tiden jag är där 

försvinner fem killar med någon av tjejerna i en taxi eller moped iväg från festen. 

(Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-13) 

Jag träffade på tre av de prostituerade som jag samtalat med på en av barerna 

en månad tidigare. På festen höll de ihop i samma gäng som när jag träffade 

dem på baren så jag anade att de letade efter kunder. De närmade sig killar 

genom att dansa närmare och omringa dem. Två av dem försvann iväg med en 

av killarna de hade omringat. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-05-13) 

Många av de prostituerade jobbar på barer där de står utanför och ropar på turisterna som 

passerar förbi på sina mopeder eller på flaken av taxibilarna. 

Utanför barer med färglada lysrör står kvinnor klädda i små shorts och toppar 

och ropar på förbipasserande. Genom sin klädsel skiljer sig kvinnorna markant 
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från andra thailändska kvinnor. Det finns även en bar där det är ladyboys som 

ropar. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-02 ) 

När jag intervjuar de prostituerade spelar de intresserade, de frågar vart jag kommer ifrån, 

om jag har någon flickvän, berättar att de är lediga eller funderar på att göra slut.  

En av kvinnorna frågar om jag har någon flickvän, när jag svarar att jag har det 

följer hon upp med ”-men ingen i Thailand”. Hon och de andra kvinnorna i baren 

spelar på känslan av att vilja vara flickvänner. De andra kvinnorna tycker att jag 

skall ta med mig en av deras vänner hem, det vill säga en av tjejerna som jobbar i 

baren.  (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-02 ) 

En av dem (de prostituerade) jag pratade med sa att hennes kille i Bangkok hade 

friat till henne men att hon var osäker på om hon ville gifta sig. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-02) 

I intervjun med ECPAT framkommer det att detta beteende är något unikt för Thailand, 

intervjupersonen säger att de prostituerade går ett steg utöver den sexuella akten och att 

detta uppskattas av många män. 

People who come here will appreciate the GFE, the girlfriend experience. The 

native girls take care of them, the native girls appreciates them so on and so 

forth… to the girl in the massage  parlour to others they have a way of dealing 

with their counterpart in a way which no prostitute can do, in the Netherlands 

they give a certain amount of time for a certain amount of money. Here they are 

entirely manipulated into thinking they are having a girlfriend for about a week 

or two weeks and they might spend money on them in monthly basis even after 

they have gone home […] They may have multiple “boyfriends” at the same time 

of course… It is quite unique, I hardly heard of this organized way for a lot of 

women to make a living not only the person which currently is here in the country 

but also others who think they have a girlfriend… they go beyond the mere sexual 

act… that’s what clearly is appreciated by a lot of men. (Intervju med ECPAT, 

2010-05-20) 
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I en tematiskt öppen intervju med fyra turister, 2 män och 2 kvinnor, berättar männen att de 

blivit ropade på av de prostituerade utanför barerna och det hade gett dem en positiv 

känsla. 

Här på Koh Phangan tyckte de mest att det var roligt att kvinnorna ropade på 

dem när de körde förbi på sina mopeder. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-05-

13) 

I en tematiskt öppen intervju med en manlig turist framkommer att han och hans kusin 

ständigt kommit i kontakt med sexindustrin i Thailand.  

En man i 20 års åldern som kom från Tyskland berättar att han och hans kusin 

har kommit i kontakt med prostituerade i Thailand vart de än åkt. Av hans 

berättelse framkommer inte om de har köpt sex eller inte. Platserna han nämnde 

var Bangkok, Phuket, Koh Samui och Koh Phangan. (Utdrag från fältanteckningar, 

2010-04-13) 

I två tematiskt öppna intervjuer med två kvinnliga turister och en gruppintervju med tre 

kvinnliga turister framkommer det att sexindustrin i Thailand verkar inrikta sig på män och 

stänga ute kvinnor. 

Hon berättar även att en bartender på en av barerna med kvinnliga inropare 

berättat för henne att det är förbjudet för kvinnor att se sexshower. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-04) 

När jag frågar om hon kommit i kontakt med sexindustrin berättar hon att det på 

Koh Samui fanns prostituerade men att de bara riktade sig till män. Hon hade 

inte kommit i kontakt med sexindustrin på något annat sätt. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-04-13)  

Tre kvinnliga turister från Tyskland nämner att de har sett och hört tjejer som 

står utanför en del barer och ropar på män som kör förbi på mopeder och i bilar 

men att de inte själva har blivit ropade på. (Utdrag från fältanteckningar 2010-

05-13) 
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Enligt en servitör så finns det sidor på internet där man kan ”beställa” prostituerade efter 

sina önskemål. Även detta bidrar till sexindustrins tillgänglighet. 

Han (servitören) berättar även hur man på internet kan ”beställa” flickor. På 

internetsidan skulle man enligt honom kunna se flickornas ålder, storlek, vilka 

språk de talar och så vidare. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-02) 

5.2 De prostituerades ålder 

Under min vistelse i Bangkok och då de olika chaufförerna kör mig till sexindustrin lägger jag 

märke till att samtliga prostituerade som jag ser är unga. Jag uppskattar att de flesta av dem 

var i övre tonåren men det är svårt att avgöra om de är över eller under 18 år. 

Bakom en glasvägg sitter flickor på en slags läktare och vinkar. Flickorna ser unga 

ut men jag har svårt att bedöma ålder då de dels är sminkade men även för att 

jag tycker det är svårt att bedöma åldern på människor från Thailand. Jag 

uppskattar att de flesta är i övre tonåren och att några är i tjugoårsåldern. 

(Utdrag från fältanteckningar, 2010-03-28) 

Flickorna gör det förstått för mig att de förväntar sig bli bjudna på drinkar och 

dricks för sitt sällskap. Jag bjuder dem på vars en drink och efter en kort tid 

anspelar de på att sex är tillgängligt för pengar. Jag uppskattar att tre av 

kvinnorna är i övre tonåren, den fjärde kanske är strax över tjugo. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-03-28) 

På en bar på ön Koh Phangan frågar jag en prostituerad som jag misstänker är under 18 år 

efter legitimation. 

En av kvinnorna jag pratar med är uppskattningsvis 18 år, på frågan hur gammal 

hon är svarar hon att hon är 25, när jag ber att få se hennes ID-kort säger hon att 

hon inte har det med sig. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-02)  

I Bangkok när jag blivit körd till en gata känd för sin sexindustri lägger jag märke till en 

thailändsk prostituerad kvinna som jag misstänker är under 18 år  
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Här kan man däremot köpa ”staff drinks” vilket inkluderade en drinkpartner. Vid 

bordet snett bakom mig sitter det en thailändsk tjej, som jag uppskattar vara i 

tonåren, runt 14 år, men jag tycker som sagt att det är svårt att uppskatta ålder 

på människor från Asien. Hon sitter och pratar med en turist som jag uppskattar 

vara i 40 års åldern. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-03-28) 

I Pattaya lägger jag märke till några prostituerade som jag misstänker är yngre än 18 år, när 

jag är på väg tillbaka till hotellet på kvällen. 

Under promenaden till hotellet observerar jag fem prostituerade som enligt min 

bedömning ser ut att vara under 18 år. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-

07) 

Även om det var i Pattaya jag observerade flest prostituerade som jag misttänkte vara under 

18 år var det också endast där jag observerade prostituerade som såg ut att vara i 30 års 

åldern. 

På väg hem ser jag de första prostituerade som verkar vara lite äldre än de andra 

jag sett. De är antagligen runt 30 år men majoriteten av de prostituerade är 

fortfarande i övre tonåren. (Utdrag från fältanteckningar, 2010-04-07) 

I en tematiskt öppen intervju med den svenska ägaren till guesthouset där jag bodde när jag 

var på Koh Phangan framkommer att han tycker det är svårt att bedöma ålder på thailändska 

kvinnor då de är fysiskt små. 

Han har inte sett någon som är för ung som jobbar med prostitution men att det 

är svårt att gissa ålder på thailändska kvinnor, ”de är ju små även när de är 

vuxna. I Sverige är det lättare att se fjortisarna, de som sminkar sig mycket och 

visar mycket hud, här sminkar de sig inte så mycket”. (Utdrag från 

fältanteckningar, 2010-03-30) 

Att det är svårt att bedöma ålder nämnde även intervjupersonen från ECPAT som en faktor 

som gör att turister begår övergrepp på barn. Intervjupersonen beskrev tillfällighetsförövare 

på följande vis: 
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Once, at destination, because they are subject to fewer social or peer constraints 

than there would be in their normal surroundings. And because they feel that it is 

more allowed, that it’s local tradition, a sex thing, a kind of sexual behavior. A 

number of these (tourists) they feel freer to  experiment and may take the 

opportunity and in that case they might even be looking for a normal sexual 

partner. They wouldn’t be thoroughly thinking of breaking the law, but they can’t 

really estimate the age under eighteen or if they are breaking the law in the 

destination country. Sometimes they just don’t ask themselves in terms of age, if 

the partner looks mature enough they go for that. (Intervju med ECPAT, 2010-05-

20) 

Intervjupersonen från ECPAT beskriver att det finns risk att ett barn blir sexuellt utnyttjat då 

den som köper sex är helt ovetande om den prostituerades ålder eller kanske inte bryr sig 

om att försöka ta reda på det då den prostituerade verkar vara ”gammal nog". 

Intervjupersonen berättar även att sexindustrin i Thailand på en del ställen inte är så noga 

med att de prostituerade är över 18 år och att det nyligen har påträffats ett fall där 5 flickor 

under 18 år har jobbat som prostituerade på ett ställe i Pattaya. Därför borde sexköpare 

alltid fråga efter handlingar som intygar den prostituerades ålder. Även om dessa är lätta att 

förfalska, så har i alla fall sexköparen gjort ett försök att undvika att begå övergrepp mot 

barn.  

There have been very recent things in Pattaya  <I: Ahh> in clubs, where I has 

suspected has been proven and will be charged fully. While here in Bangkok you 

don’t expect somebody like the owner of a place like that to be that stupid to 

employ underage girls. In the place in Pattaya there were 5 girls under 18 

working even if you no longer expect it… it still can happen. (Intervju med ECPAT, 

2010-05-20) 

So it would be a good habit for a lot of men that go to these places, to clubs, to 

certain destinations that have… (prostitutes) to always have the care to ask for 

an ID or document which tells how old the girl is. Of course these are all easily 

falsified but at that point they have at least tried to ask to be at ease with their 

conscience […]. (Intervju med ECPAT, 2010-05-20) 
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I intervjun med kontaktperson på Svenska Ambassaden i Bangkok framkommer att det 

kanske inte finns någon öppen gatuprostitution med små barn utan att denna 

barnprostitution istället sker i det fördolda vilket försvårar för brottsutredande myndigheter 

att finna bevis. Vilket gör det än mer viktigt att få in information från andra människor som 

ser och hör vad som försiggår. 

 Nej men just det här med att det skulle finnas en slags öppen gatuprostitution 

med barn det har nog försvunnit till väldigt stor del.[…] Nu finner man personerna 

som har det här intresset […] på andra platser. Det kan vara egentligen vart som 

helst där barn samlas om det nu är lekplatser, vattenland eller vart det nu kan 

vara. Eller att de har andra mellanhänder som vet var det finns barn att träffa för 

det här ändamålet. Som naturligtvis inte vill gå ut och visa sig, man möts på 

andra platser om det nu är hotellrum eller lägenheter eller vad det nu kan vara. 

Man behöver inte gå ut och gå hand i hand med den här unga personen, unga 

barnet och synas, exponeras, vilket också naturligtvis gör det svårare för 

brottsutredande myndigheter att finna på den här personen. Vilket gör att det 

blir ännu mer avhängigt att få information från de som ser, hör och märker. 

(Intervju med svenska ambassaden i Bangkok, 2010-05-18) 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Mina resultat visar att sexindustrin i Thailand görs tillgänglig för de turister som inte söker 

sig till den genom att;  

 chaufförer på eget initiativ kör turister till sexindustrins etablissemang;  

 prostituerade söker upp turister på stränder och fester där de spelar en flickvänsroll;  

 prostituerade försöker locka in turister på barer där de jobbar genom att ropa på 

dem eller dansa för dem;  

 aktörer från sexindustrin söker upp turister och erbjuder turister att ”beställa” 

prostituerade;  

 turister tipsar andra turister om sexindustrins etablissemang;  
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 det görs reklam om prostituerade och hotell där det inte kostar extra att ta med sig 

prostituerade till rummet på den lokala Tv-kanalen;  

 det finns hemsidor där prostituerade kan beställas 

 

Mina resultat visar också att majoriteten av de prostituerade som observerades verkar vara i 

övre tonåren, en del prostituerade misstänks vara under 18 år, endast ett fåtal som 

observerades var 30år eller äldre. Svårighet att bedöma ålder nämns i intervjun med ECPAT 

som en bidragande faktor till att turister begår sexuella övergrepp på barn. I samma intervju 

framkommer det att det på en klubb i Pattaya har jobbat prostituerade som var under 18år. I 

intervjun med Svenska ambassaden framkommer att det inte finns någon öppen 

gatuprostitution med små barn utan att detta sker i det fördolda.  
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6. Analys 

I analysen kopplas resultaten till tidigare forskning och teorin om sociala band används för 

att förklara turisters beteende. 

6.1 Interaktioner mellan turister och sexindustri  

Det tydligaste resultatet under datainsamlingen är sexindustrins lättillgänglighet. 

Sexindustrin är mycket tillgänglig för lokalbefolkningen och de turister som söker sig till den 

men den görs även tillgänglig för de manliga turister som inte söker sig dit. Sexindustrin 

använder sig av taxi- och tuk-tukchaufförer som kör turister till olika etablissemang, en del 

av dessa turister är helt ovetande om att de körs till maskerade bordeller.  

Att manliga turister som inte söker sig till sexindustrin ändå körs till den leder till att fler 

människor kommer i kontakt med sexindustrin. Dessa turister tvingas göra ett val som de 

kanske tänkt undvika men nu ställs inför. Enligt teorin om sociala band har turister svagare 

sociala band till det nya samhället de befinner sig i eftersom samtliga fyra element12 som får 

individer att avstå från att begå brott är försvagade (Sarnecki, 2009). Turisterna har inga 

anknytningar till viktiga personer eller aktiviteter i landet; de befinner sig i ett samhälle som 

de varken har något åtagande till eller delaktighet i; de är okända för samhället och 

samhället är okänt för dem därmed har de ingen eller liten övertygelse om 

samhällsordningens legitimitet.  

På ön Koh Phangan uppmärksammade jag att prostituerade sökte upp turister på stränderna 

samt att de spelar en flickvänsroll för att locka turister till att köpa sex. Hade jag inte känt 

igen en grupp prostituerade från tidigare intervjuer hade jag haft svårt att avgöra att det var 

prostitution det handlade om. Intervjupersonen från ECPAT säger att detta är något unikt för 

Thailand och att detta agerande av de prostituerade har framgång hos turister som hade 

avböjt att köpa sex i sin hemmiljö. Tidigare forskning visar att de prostituerade som spelar 

flickvänsrollen väl är mer framgångsrika (Cabezas, 2004; O’Connell, 2004, 1996). Om 

turisterna kan inbilla sig att det handlar om någon form av kärleksrelation ”hjälper” de gärna 

den prostituerade ekonomiskt (ibid.).  

                                                      

12
 Anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse  
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Om fler människor med svaga eller inga sociala band kommer i kontakt med sexindustrin kan 

det leda till att fler sexköp sker än om dessa människor inte hade kommit i kontakt med 

sexindustrin. Dels på grund av att de har svagare sociala band och dels för att de kan inbilla 

sig att det handlar om en kärleksrelation. Ett undantag är turister som reser ihop med viktiga 

personer såsom partner, familj eller vänner och som därför har en del att förlora på att bete 

sig på ett sätt som inte är accepterat utav dessa. Dessa viktiga personer representerar 

elementet anknytning. I intervjun med en svensk manlig turist på Koh Phangan så 

framkommer det att han har betalat för sexuella tjänster på en massagesalong. Hans 

beteende kan förklaras med teorin om sociala band såsom jag beskrivit tidigare: i Thailand 

hade han inte något åtaganden eller delaktighet till det thailändska samhället. Han hade 

heller inte någon anknytning till viktiga personer som skulle kunna tycka illa om hans 

handlingar. Jag fick inga uppgifter om hans övertygelse gentemot brottslighet men troligen 

var hans attityd gentemot sexköp som en brottslig handling inte starkt etablerad. Eftersom 

han inte hade något att förlora på att köpa sex gjorde han det. Om han hade ställts inför 

samma situation i Sverige är det inte säkert att han hade gjort samma val eftersom hans 

handling skulle kunna få negativa konsekvenser. 

Jag har tyvärr inte funnit någon tidigare forskning om sexindustrins tillgänglighet och vad det 

kan betyda, däremot fann jag vad tillgänglighet har för betydelse i forskning kring 

drogprevention. Parker, Williams och Aldridge (2002) tar i sin forskning om drogprevention 

upp att följande faktorer bidrar till normalisering av droger och droganvändande: tillgång; 

tillgänglighet; drogprövandets nivåer; nivåer av droganvändande; attityder till "förnuftig" 

droganvändning bland ungdomar och unga vuxna, särskilt för icke-användare; och graden av 

acceptans av illegalt droganvändande. Om samma resonemang förs om sexindustrin så 

skulle det innebära att om en person vistas i en miljö där tillgång och tillgänglighet av 

prostituerade är stor, där sexköp förekommer och är socialt accepterat så kan en 

normalisationsprocess av personens inställning till sexköp ske. En sådan miljö finns i Pattaya. 

Tillgängligheten av prostituerade är mycket stor. De prostituerade eller aktörer från 

sexindustrin förhandlar med turister om sexköp och sexköp som företeelse är inte bara 

accepterat utan det förväntas även av manliga turister att de ska köpa sexuella tjänster. I 

Pattaya observerade jag att aktörer från sexindustrin sökte upp turister och visade bilder på 

prostituerade som kunde ”beställas” och gjorde reklam för sexindustrins etablissemang. På 
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den lokala tv-kanalen gjordes det reklam för ”Thaigirlfriends” och för hotell som inte hade 

någon extra avgift om man tog med prostituerade till rummet. Turister som i vanliga fall inte 

köper sex kommer troligen att avböja dessa erbjudanden då det är uppenbart att det 

handlar om prostitution. Däremot finns en ökad risk att turister experimenterar med att 

köpa sex om de vistas under en längre tid i en miljö som möjliggör att en 

normalisationsprocess av deras inställning till sexköp kan ske. När jag befann mig i Pattaya 

kändes det hela tiden som att andra turister, personal på hotell, prostituerade och 

taxichaufförer förväntade sig att jag skulle köpa sex eftersom jag är man och befann mig i 

Pattaya. Det var för mig mycket påfrestande att vistas i staden då sexindustrin fanns precis 

överallt och jag aldrig fick en chans att vara i fred. Även i taxin från Pattaya till Bangkok 

pratade chauffören om de thailändska prostituerade kvinnorna och sex. Han passade även 

på att göra reklam för ett hotell där prostituerade kunde hyras för en hel dag och ville köra 

mig dit. Att jag upplevde det som påfrestande att vistas i denna miljö beror troligen på att 

min inställning till sexköp konstant ifrågasattes. 

I intervjun med en servitör på Koh Phangan nämndes hemsidor där prostituerade kunde 

beställas. Bender och Furman (2004) nämner liknande hemsidor som en indikator på att 

sexturismen ökar och att sexindustrin anpassat sig för att nå kunder internationellt. 

Hemsidorna som Bender och Furman (2004) hänvisar till erbjuder ”sexresor”. De som 

besöker dessa hemsidor är ofta män som av olika skäl är rädda för att bli avvisade av kvinnor 

(ibid.). Flera författare (Bender & Furman, 2004; Montgomery, 2008) skriver att de 

thailändska kvinnorna på dessa internetsidor beskrivs som små, utan kroppsbehåring och 

barnsliga. Montgomery (2008) skriver att detta är en profil som även pedofiler finner 

attraktivt. Att tillgängligheten till sexindustrin ökar med internetsidor där man kan beställa 

prostituerade, efter sexköparens önskemål, visar på att människor behandlas som 

handelsvaror. Det visar på att det finns en efterfrågan om tjänster där sexköpare kan vara 

helt anonyma och välja prostituerade utefter egenskaper som de letar efter.  

6.2. De prostituerades ålder 

Det var svårt att bedöma åldern och om de prostituerade var under 18 år på de som jag 

mötte i Thailand men majoriteten såg ut att vara i övre tonåren. I tidigare forskning har 

Montgomery (2008, 2001) skrivit att sexindustrin i Thailand lockar kunder genom att erbjuda 

ungdomliga prostituerade vilket överensstämmer med observationerna i denna studie. ILO 
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(1999) beräknade att de prostituerade barnen i Thailand stod för cirka 25 procent av de 

prostituerade år 1999 samt att antalet prostituerade barn ökade kraftigt och 

oproportionerligt mycket i jämförelse med de prostituerade över 18 år. Denna rapport 

skrevs för 15 år sedan men mina observationer tyder på att sexindustrin har fortsatt i samma 

utveckling och att en stor del av de prostituerade är under 18 år. Enligt Montgomery (2008) 

verkar ungdomlighet vara nyckeln till framgång som prostituerad då detta är något som 

efterfrågas av de som köper sex. Montgomery (2008) beskriver även att efterfrågan på unga 

prostituerade kan bero på sexköpares inbillning att yngre personer har haft färre sexuella 

relationer och skulle därmed vara fria från sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner.  

Jämfört med de andra platserna som jag besökte i ThaiIand var det i Pattaya som jag 

observerade flest prostituerade som jag misstänkte var under 18 år. I Pattaya råder 

dessutom en miljö som gör det möjligt att en normalisationsprocess av individers inställning 

gentemot prostitution, sexköp och sexindustri kan ske. I kombination med att så många 

prostituerade här såg ut att vara yngre kan även en normalisationsprocess av ungdomliga 

prostituerade ske. Det vill säga att en persons moraliska spärr för att köpa sex av unga 

prostituerade kan luckras upp då sexindustrin uteslutande marknadsför sig med ungdomliga 

prostituerade.  

6.3 Sammanfattning Analys  

Prostitutionen i Thailand har flyttat sig från bordeller till karaokebarer, massagesalonger och 

ölbarer enligt en rapport från ILO. Enligt ILO har även antalet barn inom prostitutionen ökat 

oproportionerligt mycket i jämförelse med prostituerade över 18 år och 1999 uppskattades 

25 procent av de prostituerade vara under 18 år. Att taxi- och tuk-tukchaufförer får 

ersättning för de turister som de kör till sexindustrins etablissemang samt att prostitutionen 

har flyttats till massagesalonger, karaokebarer och ölbarer medför att turister som inte söker 

sig till prostitution ändå kommer i kontakt med den. Turister har svagare sociala band till det 

Thailändska samhället eftersom samtliga fyra element (anknytning, åtaganden, delaktighet, 

övertygelse) är försvagade. Om dessa turister kommer i kontakt med prostituerade är det 

troligt att en del av dem kommer att köpa sex. Då en del prostituerade spelar en flickvänsroll 

kan det vara svårt för turisterna att avgöra att det är prostitution det handlar om och då är 

risken ännu större att turister experimenterar med att köpa sex. Sexindustrin är på sina 

ställen så pass etablerad att en normalisationsprocess av turisters inställning till prostitution 
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och sexköp kan äga rum och prostitution och sexköp ses som något normalt och det rentav 

förväntas av manliga turister att de ska köpa sex. Eftersom samtliga prostituerade är unga 

kan det även här ske en normalisationsprocess av turisters inställning gentemot sexköp av 

ungdomliga prostituerade. Kombinationen av en ändrad inställning gentemot sexköp av 

unga prostituerade, att så många prostituerade är under 18 år samt svårigheten att bedöma 

ålder har tagits upp som bidragande orsaker till att de som experimenterar med sexköp 

riskerar att begå övergrepp på barn.  
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7. Diskussion 

Här nedan kommer studiens metoder, teorier och deras för- respektive nackdelar att 

diskuteras. Sedan följer ett avsnitt där resultaten diskuteras i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Som avslutande stycke diskuteras förslag till vidare forskning inom området. 

7.1 Metoddiskussion 

Den etnografiska metoden passade för studien och dess syfte, eftersom etnografisk metod 

lämpar sig väl för att studera sociala processer i dess naturliga kontext. Data samlades in 

genom observationer och intervjuer under min resa i Thailand. En styrka i studien är de olika 

sätt som använts för att samla in data, detta bidrar till att det som undersökningen får ett 

bredare perspektiv än om man bara hade förlitat sig på observationer exempelvis. Detta kan 

stärka studiens tillförlitlighet. 

Datainsamlingen gjordes innan jag studerat Hirschis teori om sociala band. Jag gjorde detta 

för att undvika att omedvetet modifiera data så att den ska stämma överens med teorin. Jag 

vistades på fältet och samlade in data under ungefär två månader. Under den sista månaden 

kändes det inte som jag fick in så mycket ny data. Hade jag då haft en teori i huvudet hade 

det kunnat vara svårt att inte analysera datan innan jag fört in den i mina anteckningar.  

Vad som kan ha underlättat för mig att samla in data är att de som jag intervjuade var på 

resande fot. Detta kan ha medfört att de inte kände sig sårbara på samma sätt som någon 

som jag kanske skulle komma att träffa igen. Detta kan i sin tur ha medfört att de inte har 

behövt vara rädda för vad jag skulle tycka och tänka om dem då de säkerligen inte kommer 

träffa mig igen.  

Att jag inte spelade in samtalen som jag hade med turister och lokalbefolkning medförde att 

jag inte kunde nerteckna exakt vad som sagts. Min metod var att så fort jag fick möjlighet, 

nerteckna en sammanfattning av varje samtal i sin helhet. I sammanfattningen antecknades 

bland annat känslan jag fått och de tankar som väckts under samtalet. Jag använde sedan 

dessa anteckningar för att förstå det jag själv observerat och upplevt och därmed påverkas  

inte mina resultat av att samtalen inte är nertecknade ordagrant . 



  7. Diskussion 

51 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Följande resultat ger en möjlig förklaring till varför turister blir tillfällesförövare: 

Prostitutionen i Thailand har under de senaste åren flyttat sig från bordeller till 

karaokebarer, massagesalonger och ölbarer enligt ILO. Sexindustrin fångar även upp turister 

som inte söker sig till sexindustrin vilket leder till att turister som inte letar efter 

prostituerade ändå kommer i kontakt med dem. Turister har svagare sociala band på grund 

av att de har lämnat sina hemmiljöer. När de kommer i kontakt med prostituerade är det 

troligt att en del av dem väljer att köpa sex. Det är ännu troligare att turister köper sex om 

de även har experimenterat med att köpa droger då det dels är en början till att tänja på 

gränserna för vad som är accepterat samt att drogerna påverkar deras omdöme.  

Sexindustrin i Thailand är på sina ställen såpass etablerad att prostitution och sexköp anses 

vara något normalt och det rentav förväntas av män att de ska köpa sex. På dessa ställen kan 

en normalisationsprocess av turisters inställning till prostitution och sexköp äga rum och det 

är då ännu troligare att turister köper sex. Enligt ILO har antalet barn inom prostitutionen 

ökat oproportionerligt mycket i jämförelse med prostituerade över 18 år. Eftersom 

majoriteten av de prostituerade verkar vara i övre tonåren kan även åldern komma att 

normaliseras och därmed får turister svårt att avgöra om den prostituerade är under 18 år. 

Om alla prostituerade verkar vara lika unga kan det också betyda att turisterna som 

experimenterar med att köpa sex inte bryr sig om att ta reda på den prostituerades ålder. Då 

hen smälter in och verkar vara lika gammal som övriga prostituerade riskerar turister att 

begå sexuellt övergrepp på ett barn. Kombinationen av en ändrad inställning gentemot 

sexköp av unga prostituerade, att så många prostituerade är under 18 år samt svårigheten 

att bedöma åldern är bidragande faktorer till att de som experimenterar med att köpa sex 

begår sexuella övergrepp på barn. Liknande observationer har gjorts i Montgomerys (2008) 

etnografiska studie av prostituerade barn i Thailand. Detta är ett viktigt resultat för de som 

jobbar med att förebygga barnprostitution och barnsexturism. Resultaten visar att det är 

svårt för turister att bedöma ålder på de prostituerade, mycket på grund av att de 

prostituerade är en homogen grupp i det avseendet att majoriteten ser ut att vara runt 18 

år. Detta som fenomen bidrar till att en normaliseringsprocess av unga prostituerade sker 

och att det ter sig som normalt för turisten att de prostituerade ser väldigt unga ut. Att 

gränsen för vem som är barn och inte blir mer otydlig gör att det är viktigt att försöka fånga 
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upp barn vid ung ålder som riskerar att komma i kontakt med sexindustrin. Om åldern för 

introduktion till prostitution kan förskjutas riskerar således färre barn att bli utsatta.  

Ett intressant resultat i studien är en intervju med en turist som berättar att han betalat för 

sexuella tjänster men han själv får det att framstå som att det gick till på ett helt annat sätt. 

När han själv berättar får han det att framstå som att han är populär bland asiatiska kvinnor 

och att han aldrig behöver betala för sex. Vid ett tillfälle gav han bara lite mer dricks än 

vanligt till kvinnan på massagesalongen som hade haft sex med honom.   

Denna studie ger en inblick i hur sexindustrin aktivt söker efter nya kunder och att detta 

skiljer sig åt på olika orter i Thailand, vilket kan vara av stor betydelse för de som jobbar med 

att förebygga och motverka prostitution. Sexindustrin i Thailand har specialiserat sig på att 

fånga upp turister som inte själva söker sig till den. Genom att tuk-tuk- och taxichaufförer 

har avtal med inrättningar inom sexindustrin körs turister till prostituerade fast att de själva 

inte har valt det. Likaså söker de prostituerade upp turister på stränderna och därmed 

utsätts turister ofrivilligt för sexindustrin även här. För de som jobbar med att förebygga 

prostitution kan detta resultat vara av vikt då det ger en bild av sexindustrins aktiva 

marknadsföring och sökande efter nya kunder. Genom att vara välinformerad om 

sexindustrins kommunikationskanaler gentemot turister kan det göras riktade insatser för 

att förebygga sexköp.  

Ett intressant resultat som även har nämts i tidigare forskning är att en del prostituerade 

spelar flickvänsrollen. På detta sätt kan de få turisterna att tro att det handlar om ett 

förhållande och att de på så vis kan fortsätta få inkomster under en längre tid. De 

prostituerade kan även öka sina inkomster genom att ha många ”pojkvänner”. Detta är 

intressant eftersom gränsen mellan prostitution och relation suddas ut. Som turist kan det 

vara oerhört uppskattat att få mycket uppmärksamhet av en ung och attraktiv människa 

men kanske även förvirrande vilket kan göra att turister kanske inte alltid är helt säkert på 

vad som gäller. Detta resultat är av intresse för de som jobbar med att förebygga 

prostitution att undersöka närmre. Jag vill förtydliga att det självklart även förekommer 

kärleksrelationer mellan turister och lokalbefolkningen i Thailand men det är inte det jag 

diskuterar i min studie.  
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I Thailand är det inte bara tillgängligheten till sexindustrin som är stor utan även 

tillgängligheten till droger. Många av turisterna som jag observerade i min studie testade 

andra droger än alkohol när de var på resande fot och det nämndes även i de öppna 

intervjuerna. I intervjun av en representant för svenska ambassaden i Bangkok påpekades 

tillgängligheten vara en bidragande faktor till att turister testar droger då de är på resande 

fot. I samma intervju nämns att det cirkulerar ett rykte om att man kan muta polisen för att 

de ska ha överseende med olika brott. Detta visar på att många av turisterna är mer fria att 

experimentera när de är på resande fot och har lämnat de sociala band de har i sin 

hemmiljö. De har på resan bildat några nya tillfälliga sociala band där det är accepterat av de 

i gemenskapen att testa droger - det kanske rent av förväntas av dem. På samma sätt kan 

nya, tillfälliga sociala band bildas på en del ställen där det är mer accepterat med sexköp och 

då kan det förväntas att de ska köpa sex.  

Jag hittade inte några resultat i tidigare forskning gällande tillgängligheten av sexindustrin. 

Dock har jag hittat forskning angående tillgängligheten av droger. Slutsatserna från denna 

forskning har jag kunnat använda mig av för att diskutera samt att dra slutsatser angående 

mina resultat. Att så lite tidigare forskning finns kring sexindustrins tillgänglighet och vad det 

kan leda till innebär att min studie bidrar med viktig information om sexindustrin ur ett nytt 

perspektiv.  Detta synsätt kan ge en djupare förståelse för fenomenet sexturism och 

prostitution. 

Något som förvånade mig under min studie var att så många turister sålde och provade 

droger när de var i Thailand och att de inte verkade ha någon tanke på konsekvenserna. 

Förutom drogernas konsekvenser skulle de även kunna bli tagna av polisen och avtjäna 

hårdare straff i Thailand än hemmavid. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Då det i dag finns lite forskning om sexindustrins tillgänglighet och dess innebörder är det 

viktigt att det forskas mer kring detta. Min studie belyser vad detta kan ha för effekt för de 

som vistas i sådana miljöer och även vad den stora omfattningen av unga prostituerade kan 

innebära. 

Under min resa väcktes följande tankar hos mig om vad som skulle vara intressant att ta 

reda på. Jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur kvinnosynen har 
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förändrats i Thailand - från innan Vietnamkrigets intåg, fram till i dag, och hur synen på 

prostitution har förändrats?  

Det hade även varit mycket intressant att undersöka hur kvinnosynen i Thailand idag ser ut 

på olika orter, där sexindustrin är mycket etablerad samt där den nästan är frånvarande. 

Mitt förslag till fortsatt forskning skulle vara att fokusera på sexindustrins tillgänglighet och 

hur det påverkar lokalbefolkningen och turisterna. Det skulle vara intressant att undersöka 

hur de yngre generationerna influeras av sexindustrin, speciellt i en ort med mycket 

prostitution. Min tanke är att de troligtvis blir påverkade av sexindustrins närvaro med tanke 

på synen på kvinnor, män, prostituerade och sexköpare. Kommer deras liv formas av detta, 

har dessa barn och ungdomar en större risk att hamna i prostitution eller vara de som köper 

sex? Det skulle även vara intressant att utforska mer om normalisering av sexköp då det inte 

verkar finns någon sådan forskning sedan tidigare. 

Det skulle även vara intressant att vidare undersöka ”flickvänsrollen” och hur gränsen mellan 

prostitution och förhållande suddas ut. 
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  Bilagor 

 

Bilaga 1 – Frågor till Svenska ambassaden i Bangkok 

 

Hur jobbar svenska ambassaden med övergrepp inom sexindustrin i Thailand? 

 

Berätta lite om vad din roll är i detta? 

 

Hur samarbetar ni med Thailand angående dessa frågor? 

 

Hur arbetar ni med icke-statliga organisationer angående dessa frågor? 

 



  Bilagor 

 

Bilaga 2 – Frågor till ECPAT 

 

Can you tell me a little about your work as an organisation? 

 

Can you tell me a little about yourself? (What do you do in the organisation) 

 

What can you tell me about sextourism? 

 

What can you tell me about sextourists? 

 

What do you believe is the cause of sextourism? 

 

  



  Bilagor 

 

Bilaga 3 – Fältanteckningar 

Bangkok 

Min resa börjar i Bangkok. 

Bangkok är Thailands huvudstad. Bebyggelsen i staden är mycket varierande. Alltifrån 

skyskrapor, kåkstäder, palats och tempel blandas om vartannat och vart man än åker i 

staden ser man stora lyftkranar där det håller på att byggas något nytt. Staden uppskattas 

vara befolkad av 12 miljoner människor och då är även oregistrerade människor inräknade.  

Efter att jag landat på Bangkoks flygplats beger jag mig direkt till rummet som jag hyrt som 

ligger i utkanten av stadskärnan. Under hela lördagen och söndagen pågår festligheter 

utanför huset eftersom en pojke i området ska bli munk. Festligheterna pågår när jag somnar 

och de är fortfarande igång när jag vaknar. 

Observationer i Bangkok 

En dag i Bangkok (2010-03-28):  

I bangkok blir jag stoppad av en man på gatan som säger att jag har tur som är i Bangkok just 

nu då det är någon slags helg och att jag kan få åka tuk-tuk13 hela dagen för endast 20 baht 

(20 bath är ungefär 5 kronor).  Jag åker med och tuk-tuk föraren tar mig först till ett tempel 

som ser helt övergivet ut men där står en man utanför. Mannen berättar en liknande 

berättelse som tuk-tuk föraren, att jag verkligen har tur för idag har ett skrädderi rea och 

han ger min tuk-tukförare adressen till skrädderiet. Under resan frågar jag tuk-tukföraren 

om vad han får ut av att köra mig hela dagen. Han verkar till en början inte vilja svara men 

när jag förklarar för honom att jag tycker det är underligt att han ska köra runt på mig hela 

dagen för endast 20 Baht berättar han att han får kuponger från ställena han kör mig till för 

att köpa bränsle och mat. När vi kommer framme till skrädderiet går jag in och lyssnar på vad 

de har att säga och jag berättar för dem att jag inte är intresserad av att köpa något och jag 

går ut igen.  

                                                      

13
 Tuk-tuk, är en liten trehjulig motorcykeltaxi som smidigt kan ta sig fram i städer med mycket trafik.  
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Utanför väntar tuk-tuk chauffören som föreslår att vi ska åka till ett massageställe. Väl där är 

det uppenbart inte vanlig massage det handlar om. Bakom en glasvägg sitter flickor på en 

slags läktare och vinkar. Flickorna ser unga ut men jag har svårt att bedöma ålder då de dels 

är sminkade men även för att jag tycker det är svårt att bedöma ålder på människor från 

Thailand. Jag uppskattar att de flesta är i övre tonåren och att några är i tjugoårsåldern. 

Flickorna har nummerskyltar på sig. Jag stannade på det här stället en stund för att iaktta 

andra besökare och se vad de gör. Efter några minuter kom det in tre män klädda i shorts 

och t-shirt. De ser ut att vara från Europa och mellan 40 och 50 år. De går först ganska 

snabbt ut igen men kommer sedan tillbaka efter några minuter och går innanför glasväggen. 

Jag ser att en utav flickorna går iväg med en av männen. De andra två männen står kvar och 

verkar försöka bestämma sig för vilken flicka de ska välja. Jag beger mig därifrån innan jag 

hinner se vad de andra männen gör. 

Min tuk-tuk chaufför undrar vad som hänt eftersom jag redan är tillbaka. Jag förklarar för 

honom att jag inte är intresserade av att köpa sex och att massagestället som han tagit mig 

till verkar vara en bordell. När jag sedan ber om enbart massage tar chauffören mig till ett 

annat massageställe. Under färden gör han det klart att jag skulle kunna köpa viagra av 

honom. Det nya stället ger ett seriösare intryck, det verkar vara vanlig massage det handlar 

om. Flickorna har enhetlig klädsel som ser ut som en slags thaimassörs uniform. Även här är 

det bara kvinnliga massörer. Innan jag påbörjade massagen var jag tydlig och sa till 

managern att jag bara ville ha massage. Efter att massagen pågått en stund erbjöd kvinnan 

mig massage sex. Detta erbjöds genom att hon la handen på mitt kön och sa något på thai. 

När jag sa nej skrattade kvinnan och fortsatte massagen som om ingenting hade hänt.  

Efter massagen rekommenderar min tuk-tuk förare något som man bara måste se när man 

är i Bangkok. Stället han kör mig till är beläget på en smal bakgata, och själva byggnaden är 

av betong och ser för mig ut som ett garage eller lagerbyggnad. Ingenting utanför avslöjar 

vad det är för ett ställe, förutom att det hördes dov dansmusik därifrån. Jag betalar en avgift 

på 1000 Bath, cirka 200 kronor, för att komma in. Lokalen är mörk med en upplyst, rund scen 

i mitten. På scenen showar en helt naken asiatisk kvinna. Runt scenen är stolar uppställda i 

rader. Det är nästan lika många tjejer i publiken som killar. Publiken består enbart utav 

människor som inte ser ut att vara från Thailand. Jag kan inte avgöra om det sitter några 

sexarbetare i publiken. Publiken ser inte ut att trivas med att se på showen men de sitter 
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ändå kvar och tittar. Direkt när jag kommer in blir jag eskorterad av fyra flickor och en man 

med ficklampa till ett bord. Flickorna gör det förstått för mig att de förväntar sig bli bjudna 

på drinkar och dricks för sitt sällskap. Jag bjuder dem på vars en drink och efter en kort tid 

anspelar de på att sex är tillgängligt för pengar. Jag uppskattar att tre av kvinnorna är i övre 

tonåren, den fjärde kanske är strax över tjugo. Jag frågar en av dem som jag gissat vara i övre 

tonåren hur gammal hon är, hon svarar att hon är 24 år. Lokalens hörn är mycket mörka och 

om där försiggår något går inte att se, inte heller om där finns någon dörr som man kan 

smita ut genom. Efter att ha varit på stället uppskattningsvis en halvtimme, tänds lamporna 

och lokalen töms på folk för att ta emot nästa grupp med besökare.   

Tuk-tuk chaufför hade nu försvunnit och jag tar en taxibil istället. Taxichauffören föreslår att 

han ska köra mig till en gata där jag kan hitta tjejer. Jag säger att jag bara är intresserad av 

ett lugnt ställe att ta en öl på. Han kör mig till ett ställe där det sitter tjejer i långa röda fina 

klänningar utanför och jag förstår att det inte var en vanlig bar. Jag går in på stället och 

frågar vad en öl kostar och får svaret 200 baht vilket är ungefär fyra gånger så mycket 

jämfört med vad det brukar kosta. Jag går ut och sätter mig vid ett gatukök tvärs över gatan 

och iakttar stället.  Under tiden jag sitter där har tre taxibilar stannat och släppt av 8 manliga 

turister under loppet av 20 minuter. Sex av killarna går in och stannar åtminstone under den 

tiden jag befinner mig utanför, uppskattningsvis en och halv timma.  Därefter tar jag en ny 

taxi och uppger adressen hem. Under färden föreslår chauffören en gata där jag kan hitta 

tjejer, se på stripshow eller annat. Han kör mig till en gata kantad med strippklubbar och 

barer med prostituerade, jag sätter mig på en bar där det inte sitter några prostituerade så 

vitt jag kan se. Här kan man däremot köpa ”staff drinks” vilket inkluderade en drinkpartner. 

Vid bordet snett bakom mig sitter det en thailändsk tjej, som jag uppskattar vara i tonåren, 

runt 14 år, men jag tycker som sagt att det är svårt att uppskatta ålder på människor från 

Asien. Hon sitter och pratar med en turist som jag uppskattar vara i 40 års åldern. På gatan 

går det omkring yngre barn som ser ut att vara under 12 år. De ser inte ut att arbeta utan 

snarare att de kanske tillhör någon av de kvinnorna eller någon thailändsk besökare. 

Funderingar runt hur miljön påverkar kommande generationers kvinnosyn slog mig.  
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Samtal i Bangkok 

Skräddare (2010-03-28):  

Detta citat kommer från mitt korta besök hos skräddaren under min tuk-tuk färd genom 

Bangkok. Han pratade om att hur bra det var att skaffa sig en Thaiflickvän, istället för att ha 

flickvänner hemma i Sverige. Översatt från hans engelska till svenska sa han någonting i stil 

med ”Det går att kontrollera din kvinna här i Thailand, inte som i Europa där alla tjejer gör 

som de själva vill” (min översättning, samtal med skräddare, 2010-03-28, Bangkok). 

Taxichaufför (2010-03-29) 

Vart jag än går i staden kan jag inte smälta in på grund av mitt utseende som vit europe. 

Ungefär hälften av taxibilarna som jag åker med de första dagarna vill inte köra med 

taxameter utan ger mig istället ett fast pris dit jag vill åka. Priset är högre än vad det kostar 

att köra dit med taxametern. 

Samtliga taxiförare under kvällstid erbjöd sig att köra mig till ställen där sex kunde köpas. 

När jag lyckats övertyga en av dem att köra mig hem och ingen annanstans berättar jag lite 

om min kväll. Taxichauffören berättar lite om Bangkok. Han (taxichauffören) säger bland 

annat att tuk-tuk- och taxichaufförer har avtal att skaffa kunder till olika ställen inom 

sexindustrin men även diverse affärer, skräddare och restauranger. De tjänar alltså pengar, 

mat eller bränsle på att köra turister till dessa ställen och att det kan vara anledningen till att 

chaufförerna så gärna vill köra mig till bordeller och barer med prostituerade. Han berättar 

också att priserna på de här ställena är mycket högre för att de ska kunna täcka kostnaden 

för sina chaufförer. Dessa ställen kan bland annat vara barer med prostituerade och 

massagesalonger. Chauffören pratar även om de prostituerade. Han berättar att ”det kostar 

2000 Bath, tjejen får 1000, 500 går till stället och 500 går till polisen” (min översättning, 

samtal med taxichaufför 2010-03-29, Bangkok). 

 

 

Pattaya 

Pattaya är en kuststad som ligger cirka 140 km sydost från Bangkok. Staden var tidigare en 

fiskeby som under Vietnamkriget användes som rekreationsplats för amerikanska soldater 

på permission. Byn växte under den här tiden till en medelstor stad vars huvudsakliga 
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inkomster kom från sexindustrin som de amerikanska styrkorna och senare turismen 

utnyttjar. Turismen kretsar mest kring den fyra kilometer långa strandvägen. 

Observationer i Pattaya  

En dag i Pattaya (2010-04-07):  

 När jag anländer till Pattayas flygplats slås jag av att det finns kartor och tidningar på ryska 

och att det är svårt att hitta en karta på engelska. I taxibussen på väg in till Pattayas centrum 

berättar de andra turisterna i taxin att det finns gott om sexshower att se och att det inte är 

några problem att köpa sex i staden. Jag får tips om gator som ”är bra om man är kille” och 

de säger att ”walking street” är ett måste att se. I taxin sitter det, förutom föraren och jag 

själv, en ensam man från Norge och en familj från Ryssland bestående av make, maka och 

ett barn som är ungefär tio år, diskussionen förs på engelska och alla utom barnet deltar i 

diskussionen. Jag blir förvånad över att mina medpassagerare pratar så öppet om 

sexindustrin och att även föräldrarna deltar i diskussionen. Av norrmannen blir jag tipsad om 

ett hotell som ligger centralt och är prisvärt.  

Vid incheckning på hotellet säger receptionisten att det kostar extra att ta med sig tjejer till 

rummet. På hotellet där jag bor över natten, finns det kvinnor som visar pärmar med bilder 

av lättklädda kvinnor. När jag frågar en turist som ser ut att komma från mellanöstern vad 

det är för något, berättar han att det är bilder på de prostituerade och att man kan boka en 

prostituerad. Vid den andra, mer avskiljda poolen sitter en ung thailändsk tjej i bikini och 

pratar med en äldre man. Gissningsvis är tjejen 16 år och mannen i 60 års åldern. 

När jag sitter och äter på hotellrestaurang ser jag en kille i 20-års åldern som ser ut att 

komma från mellanöstern, tillsammans med en tjej från Thailand, troligtvis i samma ålder. 

Tjejen har med sig en pärm med bilder och visar dem för en annan grupp killar i 20-års 

åldern. Därefter äter killen och tjejen mat och ger notan till gruppen med killar. Killgruppen 

försvinner sedan iväg med en annan thailändsk tjej, gissningsvis i övre tonåren, som kommit 

dit. 

Det märks att sexindustrin i stort sett finns överallt i Pattaya. När jag promenerar längs 

stranden lägger jag märke till att varannan tvärgata är fylld med stripklubbar och barer där 

det sitter tjejer som försöker locka in de förbipasserande genom att ropa, vinka eller dansa 

för dem. Majoriteten av turisterna i Pattaya är män. Det är inte ovanligt att se äldre vita män 
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tillsammans med mycket yngre Thailändska tjejer. Gissningsvis är dessa män i 60-års åldern 

och  tjejerna i övre tonåren. Det är heller inte ovanligt att se storvuxna, feta eller muskliga 

män med fysiskt mycket mindre Thailändska kvinnor. 

På den lokala tv-kanalen gör de reklam för hotell där det inte kostar extra för att ta med sig 

en ”special friend” till rummet. Reklamen täcker även in ”first klass visa runs” för de som har 

en Thailändsk flickvän. Om man inte har det så kan man ringa ett telefonnummer enligt 

reklamen om ”Thaigirlfriends”.  

När jag rör mig i staden under kvällen ser jag att det sitter flickor längst hela stranden som 

ropar efter de män som passerar förbi. ”Hey, sexy man” är vanligt som start på en 

konversation. När jag går längst stranden blir jag erbjuden att köpa droger och att titta på 

bilder av kvinnor som man kan ”beställa”. Det delas även ut flygblad om hotell där det inte 

kostar extra för att få med sig en ”special friend” till rummet, samma ställen som gjorde 

reklam på den lokala tv-kanalen.  

På kvällen går jag till ”walking street” som jag blev tipsad om. Denna gata är fylld med 

neonskyltar som visar stripklubbar med olika teman; skolflickor, flygvärdinnor, ladyboys, 

europeiska och ryska kvinnor med mera. För mig känns det helt bisarrt att gå längst med 

denna gata, troligen eftersom jag kommer från Sverige där sexköp är förbjudet. Majoriteten 

av turisterna på den här gatan verkar vara från Ryssland men här finns även människor från 

Europa och Mellanöstern. De övriga turisterna, som verkar komma från Ryssland, Europa 

och mellanöstern verkar inte besvärade. Kanske hänger det ihop med att de har en större 

vana av sexindustrin från sitt hemland. På barerna är de prostituerade inte lika ihärdiga som 

i Bangkok och Kho Phangan eller som på gatorna i Pattaya. Kanske beror det på att 

sexarbetarna här är mer erfarna och lättare kan se vilka som är intresserade eller att det 

finns så pass många kunder att de inte behöver anstränga sig för att få tag i dem. Jag 

förundras över att det är så pass många turister från Ryssland i Pattaya. Jag både hör och ser 

dem överallt och jag uppskattar att majoriteten av turisterna i Pattaya är från Ryssland. 

När jag går hem kantas hela den cirka två kilometer långa strandpromenaden, från ”walking 

street” till hotellet, med prostituerade. De sitter på staket eller bänkar placerade längs 

strandpromenaden och de försöker följa med mig genom att inleda en konversation med 

mig, ta min hand eller lägga sin hand på min arm. På väg hem ser jag de första prostituerade 
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som verkar vara lite äldre än de andra jag sett. De är antagligen runt 30 år men majoriteten 

av de prostituerade är fortfarande i övre tonåren. Ett fåtal prostituerade verkar 

drogpåverkade. Under promenaden till hotellet observerar jag fem prostituerade som enligt 

min bedömning ser ut att vara under 18 år, när jag frågar hur gammal en av dem är svarar 

hon 23.  

 

Samtal i Pattaya 

Taxiresa mellan Pattaya och Bangkok (2010-04-08) 

När jag åker taxibil från Pattaya till Bangkok pratar taxichauffören hela tiden om ”boom-

boom” och om thailändska tjejer. Han tar för givet att jag har köpt sex när jag var i Pattaya. 

Jag säger till honom att jag aldrig skulle kunna köpa sex men han verkar inte förstå vad jag 

menar. Han visar mig ett reklamblad från ett hotell i Bangkok. På reklambladet finns det 

bilder av thailändska tjejer i fina klänningar. Tjejerna ser unga ut, gissningsvis är de i övre 

tonåre, någon är kanske strax över 20år. Han förklarar för mig att dessa tjejer jobbar på 

hotellet och att man för 2000 Baht, cirka 400 kronor, kan hyra en flicka för en hel dag, 

chauffören kallar det för ett ”fucking hotell”. 

 

 

Kho Phangan 

Ön Kho Phangan har blivit känd för sina ”fullmoon party”på Haad Rin Beach och som en 

välbesökt destination för backpackers. Under denna Tailands resa var jag tre gånger på Koh 

Phangan och bodde på samma ställe alla gångerna då jag tyckte att det var ett bra klimat för 

att skapa relationer till andra turister. Detta underlättade min datainsamling. 

 

Observationer på Koh Phangan 

Guesthouset där jag bodde under mina vistelser på ön (2010-03-30 - 2010-05-16) 

Stället som jag bodde på bestod av en huvudbyggnad med reception, kök och ett stort 

gemensamt utrymme för alla gäster där man både åt, drack, spelade spel eller såg på film. På 
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övervåningen av huvudbyggnaden bodde det gifta paret som ägde guesthouset. Den ena 

ägaren var svensk och hans fru var född och uppvuxen på Kho Phangan. Runt omkring 

huvudbyggnaden låg olika hus och bungalows som hyrdes ut till gästerna. Stranden ligger 

cirka 30 meter från huvudbyggnaden. På dagarna satt det alltid någon gäst i det 

gemensamma utrymmet som jag kunde prata med och samla in data ifrån. Ägarna 

organiserade olika aktiviteter och hjälpte till med skjuts till hamnen eller ställena där det var 

fullmoon, blackmoon eller halfmoon party.  

Fullmoon party (2010-03-30): 

Festområdet är en strand, Haad Rin Beach, på cirka en kilometer där folk dansar utanför 

klubbar som är belägna längs med hela stranden. Det spelas dansmusik på hög volym från 

alla ställena. Längst med stranden finns det små stånd där det säljs drycker så som vatten, öl, 

alkopop och en liten hink där de blandar i 35 centiliter starksprit med en burk läsk, en burk 

red bull och is. På ena kortsidan av stranden finns en byggd hylla på berget med barer. Av 

skyltnamnen kan jag ana att det säljs droger där. Jag går igenom barerna och jag får 

bekräftat att det säljs droger eftersom jag blir tillfrågad om jag vill köpa något. Det säljs 

droger både i barerna och av folk på stranden. I en av barerna finns det på deras meny. 

Stranden och de olika ställena är fyllda med människor. Jag uppskattar det till cirka 6000 

människor den här kvällen som festen äger rum på. Det är i stort sett folktomt på en sträcka 

på ungefär 50 meter som ligger mellan stranden, där det dansas, och ”barhyllan” där man 

kan köpa droger. Endast några enstaka människor har slagit sig ner där för att de är för 

påverkade eller så är det personer som går över detta område för att ta sig mellan festen 

och barhyllan. På stranden var det nästan uteslutande turister. Alla som jobbar är asiater. Jag 

pratar med en av dem som jobbar bakom baren och det visar sig att hon kommer från 

Burma. Hennes småsyskon jobbar också vid samma ställe men som toalettvakter. Hon vill att 

jag skall vara tyst om att hon är ifrån Burma. Jag gissar att hon är 15 år men när jag frågar 

henne säger hon att hon är 24 och det är svårt att gissa vilken som är hennes rätta ålder. 

Hon ber mig komma och besöka henne nästa dag på hennes jobb som är på en av barerna 

vid stranden. 

Barer med ”inropare” (2010-04-02):  
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Utanför barer med färglada lysrör står kvinnor klädda i små shorts och toppar och ropar på 

förbipasserande. Kvinnorna skiljer sig markant från andra Thailändska kvinnor genom sin 

klädsel. Det finns även en bar där det är ladyboys14 som ropar. Förutom de färgglada 

lysrören och de lättklädda kvinnorna ser dessa ställen ut som de övriga barerna på ön. 

Kvinnorna tjänar pengar på drinkarna som köps och de vill gärna att man köper drinkar till 

dem. Killen som jobbar bakom baren sa att om jag vill ta med mig tjejerna hem så är det 

bara att säga till.  

En av kvinnorna frågar om jag har någon flickvän, när jag svarar att jag har det följer hon upp 

med ”-men ingen i Thailand”. Hon och de andra kvinnorna i baren spelar på känslan av att 

vilja vara flickvänner. De andra kvinnorna tycker att jag skall ta med mig en av deras vänner 

hem, det vill säga en av tjejerna som jobbar i baren. 

En av kvinnorna jag pratar med är uppskattningsvis 18 år, på frågan hur gammal hon är 

svarar hon att hon är 25, när jag ber att få se hennes ID-kort säger hon att hon inte har det 

med sig.  

En annan tjej undrar varför en av turisterna inte tar med henne till stället där han bor och sa 

att hon nu var tvungen att gå hem med en annan kille och pekar på en äldre manlig turist i 

baren. Killen våndades lite efter att de hade åkt, han önskade att han hade gjort något åt 

det. När vi pratade om händelsen kom han fram till att han i så fall skulle behöva ”rädda” alla 

de prostituerade från äldre män, han för också fram att ”kvinnorna någonstans ändå har ett 

eget val i det hela”. 

En av dem jag pratade med sa att hennes kille i Bangkok hade friat till henne men att hon var 

osäker på om hon ville gifta sig.  

Ägaren på stället berättar för mig att flickorna bor på våningen ovanför baren när jag frågade 

honom om det var han som bodde där. Nio personer bor i samma rum berättar en av 

tjejerna som jobbar på stället. 

                                                      

14
 Ladyboys – Är vad man i Thailand kallar en manliga transpersoner som agerar och klär ut sig och till kvinnor.  
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På en skylt i en av barerna står det att om man vill se en ”ping-pong show” så skall man säga 

till i baren. Vid besök på en av dessa barer försvinner min mobiltelefon. Samtliga av de 

prostituerade som jag pratar med är gissningsvis runt tjugo år. 

 

Blackmoon party (2010-04-13): 

För att komma in på festområdet betalar jag en inträdesavgift på 500 Bath, cirka 100 kronor, 

som går till städning, DJ och att hålla polisen borta, enligt en Thailändsk kvinna som jag 

frågar inne på området. Här möts jag först av matstånd sedan kommer ställen där man kan 

skaffa sig kroppsmålningar i lysande färger och därefter kom man ner på stranden med bar 

och disco. Här säljs hinkar med sprit, öl, alkopop och vatten. Själva festplatsen är mindre än 

den där fullmoonpartyt äger rum och det finns endast en DJ som spelar musik. Dansgolvet är 

på sandstranden och utgör en strandsträcka som är ca 100 meter lång och 40 meter bred. 

Över en del av dansgolvet är det ett tak av tyg uppspänt som lyses upp av ultraviolett ljus. De 

som dansar och festar är i början av kvällen nästan uteslutande turister. God stämning råder 

på platsen. 

Jag får känslan av att alla som festar letar efter någon att gå hem med. Om de inte hittar 

någon på det här stället så kommer de försöka hitta någon på efterfesten som fortsätter på 

en annan strand då solen har gått upp. Kanske är det senare, när majoriteten av festgruppen 

består av män som de prostituerade dyker upp. Kanske har de nu slutat sina jobb för dagen. 

När jag kom till festen kunde jag inte se några prostituerade eller någon som erbjöd sig att 

visa var de fanns, men när solen börjar gå upp och stället blir allt mer folktomt så dyker det 

upp grupper med tjejer som jag inte sett tidigare på natten. De utmärker sig genom att de är 

de enda som har energi att dansa energiskt till musiken och söker efter de (turister) som 

tittar på dem. När de ser någon som tittar dansar de närmare och drar med dem i dansen för 

att sedan gå till baren och prata. Under tiden jag är där försvinner fem killar med någon av 

tjejerna i en taxi eller moped iväg från festen. En grupp Thailändska tjejer sitter ner och 

framför dem står det en man och söker efter någon som tittar på tjejerna han har med sig. 

Jag misstänker att tjejerna säljer sex och att mannen är deras chef. 

Under kvällens gång blir jag erbjuden att köpa droger, men den här kvällen är det merparten 

turister som erbjuder sig att sälja till mig. Några av dem som jag pratar med och som 
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erbjuder sig att sälja var från Amsterdam. En man i 20-års åldern som berättar om sina 

erfarenheter av droger i Thailand och säger att han normalt inte tar droger men att han 

hjälper sin kusin köpa droger då kusinen är för påverkad för att själv kunna prata., Enligt 

mannen har hans kusin gjort det klart för honom att han vill köpa droger genom 

teckenspråk. De handlar därefter droger av en man som ser ut att komma från Thailand. 

Fest på Haad Rin Beach (2010-04-15): 

På guesthouset observerar jag en grupp om sex personer som tar droger. De har fått tag på 

drogerna genom att fråga andra turister på ön. Andra turister som bor på guesthouset blir 

tillfrågade om de har lust att vara med och dela. Senare på kvällen kom det fram att den här 

gruppen rökt ”ice15”. I denna grupp uppger personerna att de tar drogerna tillsammans som 

en social aktivitet. 

 Jag följer med en annan grupp om sex personer, 4 män 2 kvinnor, som beger sig till 

”barhyllan” på Haad Rin beach där man lätt kan köpa droger. Samtliga av dem uppger att de 

aldrig provat ”mushrooms16” tidigare och att de inte tar droger, med undantag för alkohol, i 

sitt hemland. Ingen av personerna i denna grupp tar drogerna ensam utan de gör det 

tillsammans som en social aktivitet.  

Blackmoon party (2010-05-13):  

Jag åker till festen med några turister som jag träffat innan på dagen på resorten där jag bor. 

Det är två olika grupper, den ena gruppen går genast in på festområdet, medan den andra 

gruppen stannar utanför för att dricka upp sin medhavda sprit.  

Flera gånger under kvällen blir jag erbjuden att köpa droger. Denna kväll är det endast av 

Thailändska försäljare. När jag frågar en av dem vad de har att erbjuda svarar han att han 

just nu har ecstasy och kokain. 

                                                      

15
 Ice är en kristalliserad form av metaamfetamin som röks. Polisen i Sverige jämför denna drog med kokain 

men ruset för ice varar längre (Rikspolisstyrelsen, 2007).  

16
 Mushrooms är svampar som innehåller psilocybin eller psilosin. Svamparna tas genom att äta eller dricka te 

bryggt på dem och de har hallucinogena effekter. Svamparna är narkotika klassade (Rikspolisstyrelsen, 2007). 
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Jag träffade på tre av de prostituerade17 som jag samtalat med på en av barerna en månad 

tidigare. På festen höll de ihop i samma gäng som när jag träffade dem på baren så jag anade 

att de letade efter kunder. De närmade sig killar genom att dansa närmare och omringa 

dem. Två av dem försvann iväg med en av killarna de hade omringat. Jag träffade på tre av 

de prostituerade som jag samtalat med på en av barerna någon vecka tidigare. På festen höll 

de ihop i samma gäng som när jag träffade dem på baren så jag anade att de letade efter 

kunder. De närmade sig killar genom att dansa närmare och omringa dem. Två av dem 

försvann iväg med en av killarna de hade omringat. 

Jag ser flera grupper av tjejer som jag misstänker är prostituerade som använder sig av 

samma strategi. De smälter lätt in i mängden av dansare och är svåra att uppmärksamma till 

en början men när jag rör mig över dansgolvet blir det uppenbart vad de vill, då de försöker 

omringa mig. Det verkar som de oftast är ute efter killar som dansar ensamma eller som inte 

är för många. Ibland följer de efter killen eller killarna till baren. När jag frågar berättar de att 

de får pengar för de drinkar som köps till dem. 

Under kvällens gång lade jag märke till en kvinnlig turist som hela tiden blev fotograferad av 

en kille. Hon agerade som att hon var modell och de gick runt hela festområdet och 

fotograferade henne. Jag begav mig hemåt vid fyra tiden på morgonen. De som hade stannat 

längre berättade för mig dagen efter att hon senare på kvällen hade varit helt naken och 

varit förföljd av fyra killar som fotograferade. De som berättar misstänker att hon tagit 

droger. 

Samtal på Kho Phangan 

Gruppintervju, på väg till fullmoon party, 8 turister varav 4 kvinnor och 4 män (2010-03-30) 

I taxin på väg till stranden där fullmoon partyt skulle hållas träffar jag ett gäng med turister 

från Europa. Det är fyra killar och fyra tjejer. Under samtalet frågar jag om de har varit i 

Bangkok och om hur de upplevde det. När jag frågar om de kommit i kontakt med 

sexindustrin på något sätt berättar de (männen) att deras chaufförer har kört dem till 

bordeller maskerade till massagesalonger, sexshower och gatorna som är kända för sin 

                                                      

17
 De beskrivs tidigare under - Barer med ”inropare” 
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sexindustri. Kvinnorna har inte blivit körda till några av de här ställena men däremot till 

skräddare, juvelerare, shoppingcenter och dyra restauranger.  

 Gruppen hade festat dagen innan och killarna berättar om sina erfarenheter av droger från 

föregående kväll. Det var inga positiva berättelser, det handlade om hur fel det hade blivit 

när de hade provat ”mushrooms”. De pratade ändå om att bege sig till samma ställe igen för 

att göra om det, de hade säkert bara haft otur dagen innan. Kvinnorna blev lockade att följa 

med för att prova de med. 

Intervju, delägare av guesthouset på Koh Phangan, man från Sverige.(2010-03-30): 

Delägaren av guesthouset säger att det inte är lika mycket prostitution på ön som på 

fastlandet men att det såklart förekommer här med. Han har inte sett någon som är för ung 

som jobbar med prostitution men det är svårt att gissa ålder på thailändska kvinnor, de är ju 

små även när de är vuxna. I Sverige är det lättare att se fjortisarna, de som sminkar sig 

mycket och visar mycket hud. Här sminkar de sig inte så mycket. Han säger även att hans  fru 

(Thailändska, delägare till guesthouset) blir arg på de som prostituerar sig. Hon säger att de 

gör det för att det är lätt men det finns så mycket annat de skulle kunna göra för att tjäna 

pengar på turisterna som kommer hit. 

Intervju, den andra delägaren av guesthouset på Koh Phangan, kvinna från Thailand (2010-

03-31): 

Den Thailändska delägaren berättar att pengar ger mycket makt i Thailand och att man 

behöver pengarna för att hålla sig borta från problem. Hon berättar att hennes bror blev 

gripen då han försökte hjälpa en kille från att bli ihjälslagen. När polisen kom på plats tog de 

hennes bror, den som hade slagit ihjäl personen och tre personer till. Den som slagit ihjäl 

personen släpptes eftersom han hade pengar att muta dem med men hennes bror sitter 

ännu kvar eftersom han inte kunnat betala det polisen begär, 40’000 Bath, ungefär 10’000 

svenska kronor. Korruption är något som påverkar de som staten säger att de ska hjälpa. 

Från början så skulle en miljon Bath investeras för att hjälpa de som har det svårt men i 

slutändan var det bara 10’000 Bath kvar till de behövande, resten hade tagits av alla 

handläggare, politiker, poliser, med andra ord de som pengarna hade passerat genom 

byråkrativägen.  När hon talat om tjejerna i Thailand säger hon att många prostituerar sig för 

att de vill ha mer pengar. Att ragga upp turister som har råd att betala är ett lätt sätt att få 
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pengarna på. Hon berättar även om en ”bra” polis som hade börjat ta itu med prostitutionen 

men som blev skjuten.  

Flyktiga förhållanden (2010-03-31) 

Hur kommer det sig att de flesta turister tycker att det är okej med flyktiga förhållanden. Är 

det för att de vet att de personer som de möter är på resande fot och därför inte har några 

förväntningar på långvarig relation? Jag råkade höra en diskussion där en kvinna var orolig 

för att hon och hennes partner hade haft oskyddat sex och hon inte ville bli gravid. Mannen 

hon pratar med verkar disträ. Hon säger att det skulle vara svårt att förklara för sin pojkvän i 

sitt hemland om hon skulle vara med barn. De diskuterade inget om risken att hon blivit 

smittad av någon sjukdom. 

 

Intervju med turist, man från Sverige (2010-04-01): 

Mannen berättar att han träffat många flickor i olika länder, men att han inte betalat 

någonting för dem. Även här i Thailand får han med sig flickor hem men han vill inte att de 

ska stanna över natten. Han beskriver att han nästan kan ha problem att bli av med dem. Vid 

ett senare tillfälle berättar han att han på ett massageställe blivit erbjuden sex och att han 

tackat ja och att han sedan gett tjejen som masserade honom 1000 Bath i dricks. 

Samtal med turist, kvinna från Tyskland (2010-04-01) 

En kvinna berättar om för mig om en taxichaufför som antingen hade rökt på eller druckit, 

som rört mycket vid henne då hon satt där fram i bilen. Detta är ovanligt eftersom 

människor från Thailand oftare håller lite mer distans till varandra och inte gärna rör vid 

någon. 

Samtal med servitör, man från Burma. (2010-04-01). 

Servitören berättar om att han tidigare varit manager på en resort i sju år där han hade 

upplevt att många turister tog med sig prostituerade till sina rum och Bungalows. Han 

berättar även hur man på internet kan ”beställa” flickor. På internetsidan skulle man enligt 

honom kunna se flickornas ålder, storlek, vilka språk de talar och så vidare. När samtalet 

ledde in på de flickor som följer med turister hem berättade han att det inte var ovanligt att 

tjejerna försvann med pengar och pass när dessa killar har somnat. På guesthouset jag 
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bodde var det en del killar som blivit av med sina pass men jag vet inte om de hade haft 

någon relation med prostituerade eller inte. 

Samtal med turist, kvinna från Frankrike (2010-04-04) 

En kvinna från Frankrike berättar att hon blivit dumpad av en kille hon träffat på resan för 

han hade träffat en annan tjej. Detta hade skett mitt framför ögonen på henne. Hon berättar 

även att en bartender på en av barerna med kvinnliga inropare berättat för henne att det är 

förbjudet för kvinnor att se sexshower. 

 Samtal med turist, kvinna från Turkiet (2010-04-13) 

En kvinna från Turkiet berättar att hon ganska impulsivt hade köpt en resa till Thailand då 

hon hade känt sig deppig hemma i Turkiet. Hennes vän föreslog en resa så hade de kollat 

runt och någon timme senare var resan till Thailand bokad. Hon beskrev det som att hon var 

vid ett vägskäl i sitt liv. Hon hade nyligen slutat sitt jobb och började tvivla på meningen av 

det hon sysslade med, hon jobbade som säljare. Det hade även nyligen tagit slut med hennes 

pojkvän. Hennes pappa hade också fått veta att han hade ett fel på hjärtat. Inget allvarligt fel 

men att han var tvungen att vara mer försiktig. Hon tänkte sig att resa i fem veckor och att 

under den tiden passa på att vara impulsiv då hon annars är mer strukturerad.  Hon 

berättade att hon ville komma från alla förväntningar på henne. Hon vill förändra sig och det 

är svårt att verkligen förändras om folk förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt.  

När jag frågar om hon kommit i kontakt med sexindustrin berättar hon att det på Kho Samui 

fanns prostituerade men att de bara riktade sig till män, hon hade inte kommit i kontakt med 

sexindustrin på något annat sätt. 

Samtal med turist, man från Tyskland (2010-04-13) 

En man i 20 års åldern som kom från Tyskland berättar att han och hans kusin har kommit i 

kontakt med prostituerade i Thailand vart de än åkt, av hans berättelse framkommer inte om 

de har köpt sex eller inte. Platserna han nämnde var Bangkok, Phuket, Kho Samui och Kho 

Phangan. 

Han berättar också att han inte brukar ta droger hemma men att han provat droger under 

sin resa. Enligt honom är anledningen (att han denna kväll tar droger) att han reser 
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tillsammans med sin kusin som brukar ta droger även i Tyskland. Han hade provat lite utav 

allt. Kusinen föredrar kokain men mannen jag pratar med tycker att det är för dyrt.  

Kort samtal med ryska turister, 1 man 1 kvinna (2010-05-12): 

När jag frågar ett par ryska turister på Kho Phangan om varför det finns ryska tidningar och 

kartor på flyplatsen i Pattaya sa de att Ryssland pumpade in pengar till Thailand för 

sexindustrins skull, men att det också är för strandens skull som många från Ryssland 

besöker Pattaya. 

Gruppintervju på blackmoon party, 3 kvinnor från Tyskland (2010-05-13)  

Tre tjejer som går in på Black Moon Partyt berättar att de rest runt i sydost Asien och skall 

åka hem om en vecka så det här är näst sista dagen på Koh Phangan. De känner varandra sen 

tidigare i Tyskland. När jag frågar om de har kommit i kontakt med sexindustrin på något sätt 

svarar de att de har sett och hört tjejerna som står utanför en del barer och ropar på 

mopeder och bilar som kör förbi men att de inte själva har blivit ropade på.  

En av dem har under sin resa har provat på drogen ”ice”. Hennes kompisar retar henne för 

att hon tagit droger och hon kallar dem fegisar som inte vågar prova. Under den här kvällen 

tar de inga droger förutom alkohol, så vitt jag vet. De tar det ganska lugnt över huvudtaget. 

Grupp intervju utanför blackmoon party 4 turister varav 2 kvinnor från Spanien och 2 män 

från Storbritannien (2010-05-13) 

Jag möter ett annat gäng utanför Black Moon partyt som har stannat kvar utanför för att 

dricka upp sin medhavda flaska med rom. Den här gruppen består av två killar och två tjejer 

och jag får känslan av att de är pojk- och flickvänner.  

De berättar att de i Pattaya upplevt att det var prostituerade över allt särskilt längs 

strandpromenaden. De hade sett strippklubbar eller barer med prostituerade på varje gata. 

Även om männen gick hand i hand med tjejerna sökte de prostituerade upp dem då de gick 

längs stranden. De uppfattade de prostituerade som väldigt klängiga och att det var 

obehagligt att inte kunna få vara i fred. Här på Kho Phangan tyckte de mest att det var roligt 

att kvinnorna ropade på dem när de körde förbi på sina mopeder. 
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De berättar att de har provat droger under sin resa men mest marijuana som ena tjejen även 

röker ibland i sitt hemland Spanien. Den här gruppen provar inte heller på några droger 

under kvällen, förutom alkohol.  

 

 

 

Observationer i Nong Bua 

Nong Bua är ett samhälle som ligger cirka 30 mil norr om Bangkok. Här finns inga turister 

förutom jag. De turistbussar som passerar är på väg till Chiang Mai eller till Bangkok. 

Huvudnäringen i Nong Bua är jordbruk eller boskapsskötsel. Det finns ett centrum i Nong 

bua, där två stora vägar korsas. Runt den här korsningen ligger en marknad, olika slags 

affärer, en kareokebar, några gatukök och ett matställe där man kan sitta och äta. Under min 

vistelse i Nong Bua bor jag hos en svensk man och hans thailändska fru. Mannen har flyttat 

till Thailand efter sin pension. Under min vistelse blir jag flertalet gånger frågad av 

lokalbefolkningen om jag vill gifta mig med deras döttrar eller barnbarn. Det är alltid 

föräldrarna eller de äldre släktingarna som frågar och jag undrar vad deras döttrar eller 

barnbarn har att säga om saken. 

 

Samtal i Nong Bua 

Intervju med lokal person i Nong-Bua, 1 kvinna från Thailand gift med en man från Sverige 

(2010-05-08): 

Kvinnan berättar att pengar är viktigt för att klara sig i Thailand, dels som en statussymbol 

för att kunna ha råd med en bil men också för att kunna klara sig undan problem. Till 

exempel kostar det ungefär 50’000 Bath, cirka 10’000 kronor att anställa någon för att döda 

någon annan, och att komma undan med mord kostar runt 10’000 Bath, ungefär 2’000 

kronor. Många gånger är det värt att betala polisen för att slippa onödigt besvär. Hon säger 

att eftersom hon är gift med en ”farrang”18 ser de att han har pengar och att han har råd att 

                                                      

18
 Farrang kommer från engelska ordet foreigner och används som ett ord för alla icke-asiatiska utlänningar. 
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betala. När vi pratar om sexindustrin säger hon att det inte bara är turister som köper sex 

utan att det nere i stadens centrum finns karaokebarer där det jobbar tjejer som säljer sex 

för att betala sina studier. I närheten till karaokebarerna finns även små bungalows att hyra 

för en natt. Bungalowsen har till och med luftkonditionering trots att ingen i Nong Bua har 

luftkonditionering i sitt hus. I vanliga fall finns det bara fläktar. När jag frågar hur det kan 

komma sig att jag blivit tillfrågad om att gifta mig så många gånger berättar kvinnan att det 

enligt tradition är den yngsta dotterns uppgift att ta hand om familjen, i synnerhet 

föräldrarna. Enligt kvinnan tror många Thailändare att ”farranger” har gott om pengar, 

således skulle hela familjens framtid vara säkrad om en ”farrang” gifte in sig i familjen.  

 

 


