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Sammanfattning 

Begreppet sexturism används för att beskriva resande i syfte att köpa sex på en 

destination. Det beskriver också turister som väl framme på destinationen bestämmer 

sig för att köpa sexuella tjänster av prostituerade lokalinvånare. Sexturism handlar om 

att turisten vill tillfredsställa sitt behov med hjälp av lokalbefolkningen i utbyte mot 

ekonomisk kompensation. Prostitution anses ofta vara mer accepterat i 

utvecklingsländer vilket kan vara en anledning till varför det är så utbrett i just de 

länderna. Studien fokuserar på sexturismen i Pattaya i Thailand där mannen är sexturist 

och kvinnan är prostituerad. Det som har undersökts är hur de prostituerade kvinnorna 

framställs på Internet mestadels sett utifrån mannens perspektiv. Kvinnorna som arbetar 

inom turismorienterad prostitution kommer ofta från fattigare regioner i Thailand och 

ser prostitution som den bästa lösningen på deras ekonomiska problem. Många av 

kvinnorna har familjer som bor kvar på hemorten och de förväntas kunna försörja även 

dem med hjälp av sin inkomst.    

 

Mannen anses vara den som har makten i förhållandet mellan sexturist och prostituerad. 

Han är ofta från ett västerländskt land och har då de ekonomiska, sociala och kulturella 

fördelarna. Den makten sexturisten har i förhållandet skapar en objektifiering av 

kvinnans kropp. Hon ses som ett föremål som finns tillgängligt för sexturistens 

användning för att tillfredsställa sitt behov. Det bidrar till att sex har blivit en vara 

tillgänglig för vem som helst att utnyttja. Turismen för med sig en acceptans av ett 

beteende som inte är tillåtet hemma. Sexturisten förändrar sitt beteende och behandlar 

de prostituerade kvinnorna på ett sätt de inte skulle behandla någon annan kvinna. 

Maktdynamiken som existerar mellan sexturist och prostituerad baseras på de normer 

och värderingar som finns i vårt samhälle. Turismen förstärker det beteendet genom att 

turisten lämnar den dömande omgivningen. Det skapar ett utrymme för maktutövande i 

förhållandet mellan den manliga sexturisten och den kvinnliga prostituerade.  
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1 Inledning 

Människor beter sig ofta på ett annorlunda sätt när de är på semester jämfört med när de 

är hemma. På semestern finns det en högre grad av anonymitet och turister har en 

tendens att släppa hämningar efter att de har lämnat hemmet. Turister kan ägna sig åt 

aktiviteter och beteenden som kanske inte är socialt accepterade hemma (Brown & 

Stephan 2013). Ryan & Kinder (1996) menar att sex länge har varit en motiverande 

faktor för resande och med tanke på de hämningar som släpps när människor lämnar 

hemmet och blir turister har sexturism blivit vanligt. Sexturism är begreppet som 

används för de turister som antingen reser enbart för att köpa sex på destinationen eller 

de turister som väl framme på destination bestämmer sig för att delta i kommersiellt sex 

(Kibicho 2005). Simoni (2014) menar att sexturism handlar om turistens behov och att 

lokalbefolkningen tillgodoser de behoven i utbyte mot ekonomisk kompensation. 

Oppermann (1999) påstår att eftersom prostitution anses mer acceptabelt i 

utvecklingsländer snarare än i mer utvecklade länder blir det lättare för den som reser att 

köpa sexuella tjänster utan att känna skuld. 

 

Mycket av den forskning som finns kring sexturism betonar den opersonliga aspekten. I 

och med den kommersiella transaktion som uppstår har varugörandet av sex blivit 

tydligt och försäljning av sex framställs som en helt vanlig tjänst (Ryan & Kinder 

1996). I marknadsföringen för många asiatiska destinationer framställs de lokala 

kvinnorna som vackra, exotiska och undergivna för att locka utländska män (Leheny 

1995).  Kvinnorna framställs som exotiska varor som finns där för att upplevas 

(Pritchard & Morgan 2000) och manliga sexturister ser kvinnans kropp som ett objekt 

och en handelsvara (Herold et al. 2001). Uriely et al. (2011) menar att sexturister har en 

tendens att betrakta sina sexuella partners som en del av attraktionen istället för vanliga 

människor som har både känslor och behov. 

 

Många forskare inom området fokuserar även på relationen mellan sexturist och 

prostituerad och tar upp det maktförhållande som existerar. Det hävdas vara nödvändigt 

vid det sociala utbyte som existerar inom sexturism (Nunkoo & Ramikssoon 2012). Två 

olika aspekter kring relationen mellan turist och prostituerad återkommer i forskningen. 

Antingen betraktas den prostituerade som ett sexuellt offer där sexturisten har makten 

eller som en sexuell aktör där den prostituerade innehar makten. Det hävdas att det inte 
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alla prostituerade som upplever att de blir utnyttjade trots att det ofta framställs som det 

(Hitchcock et al. 2010). 

 

Den här studien fokuserar på den del av sexturismen där mannen är köparen och 

kvinnan är den prostituerade. För att undersöka synen på prostituerade kvinnor i mindre 

utvecklade länder används Pattaya i Thailand som ett fallexempel. Staden anses vara 

huvudstaden för manlig sexturism (Lonely Planet 2015-11-16). Pattaya är en av 

Thailands populäraste turistorter och staden har länge haft ett rykte om att vara 

sexturisternas paradis (Allt om Thailand 2015-11-16). Sexturismen i Pattaya uppstod 

under Vietnamkriget då amerikanska soldater sökte sig till Pattaya på sin ledighet för att 

köpa sexuella tjänster av de lokala kvinnorna. Sexindustrin har sedan dess fortsatt att 

utvecklas och nu reser många turister till destinationen specifikt för att köpa sexuella 

tjänster. Kommersiellt sex är vanligt i hela Thailand och trots att det är olagligt så 

utövas det öppet runt om i landet. Sexturister söker sig främst till bordeller, 

massagesalonger och barer när de letar efter prostituerade (Manieri et al. 2013).  

 

I Pattaya finns det olika benämningar på de prostituerade beroende på var de arbetar. 

Kvinnorna som är baserade i diverse barer och go-go barer kallas för bar girls. I de 

vanliga barerna arbetar kvinnorna som bartenders och servitriser men i go-go barer 

arbetar de som dansare. Männen kan betala en avgift till barägaren för att kvinnan ska få 

tillåtelse att lämna baren under sitt skift. Han behöver sedan förhandla fram en separat 

avgift med kvinnan för de sexuella tjänster han är ute efter. Kvinnor som inte arbetar i 

någon bar kallas för freelancers då de inte har någon chef. De är för det mesta 

prostituerade som står på gatorna för att locka till sig kunder (Pattaya Funtown (b) 

2015-11-14).  

 

Många av kvinnorna som arbetar som prostituerade i Pattaya kommer från de fattigaste 

regionerna i norra Thailand. På den thailändska landsbygden förväntar sig föräldrar att 

deras barn ska ha en inkomst för att kunna hjälpa familjen ekonomiskt. Fattigdomen 

som är utspridd i de här regionerna bidrar till att det skapas en stor oerfaren och 

outbildad arbetskraft som inte kan få tag i bra betalt arbete. Pressen att leva upp till 

deras föräldrars ekonomiska förväntningar blir därför en väldigt stor anledning till 

varför så många unga kvinnor söker sig till städer som Pattaya för att arbeta som 

prostituerade (McCamish 2002). 
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1.1 Problemdiskussion 

Den huvudsakliga motivationen bakom resandet inom sexturism är möjligheten att 

betala för sexuella tjänster i en miljö där beteendet är accepterat och priset är lägre än 

hemma. Turister reser till destinationer i mindre utvecklade länder och använder 

lokalbefolkningen för att tillfredsställa sina egna behov. Fattigdomen som existerar i de 

flesta länder där det förekommer sexturism är en faktor som gör att försäljningen av 

sexuella tjänster har blivit en strategi för att attrahera turister. Sexturismen som uppstår 

för med sig negativa konsekvenser för lokalbefolkningen, speciellt för de prostituerade 

kvinnorna som är involverade med sexturisterna. Turistens förändrade beteende på en 

sexdestination har med sig konsekvensen att männen behandlar de lokala kvinnorna på 

ett sätt som kvinnorna i deras hemmiljö skulle tycka var oacceptabelt. Förhållandet 

mellan den prostituerade kvinnan och den manliga sexturisten är ojämlikt och kan ses ur 

flera olika perspektiv. Den prostituerade kvinnan framställs ofta som underordnad 

sexturisten vilket gör det intressant att undersöka vilka faktorer som ligger bakom det. 

Förhållandet byggs på den maktdynamik som finns i samhället men även i turismen.  

 

1.2 Syfte 

Den här studien undersöker åsikterna som uttrycks om de prostituerade kvinnorna i 

mindre utvecklade länder sett utifrån sexturism. Genom att kartlägga hur åsikter om de 

prostituerade kvinnorna i Pattaya uttrycks på Internet skapas en överblick av hur bilden 

av dem ser ut och vad som kan ligga bakom det. Den här undersökningen svarar på 

frågan: Vilka faktorer påverkar bilden av den prostituerade kvinnan inom sexturism sett 

utifrån åsikter uttryckta på Internet? 
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2 Metod 

2.1 Insamling av data 

Vi har använt oss av en netnografisk metod i vår studie. Det innebär att vi har studerat 

människors åsikter från sidor på Internet (Kozinets 1998). Netnografi beskrivs studera 

kulturer och samhällen som kommer fram genom Internetbaserad kommunikation 

(Kozinets, 2002). Den kultur och miljö som vår undersökning utförts i är den miljö på 

Internet där det diskuteras runt sexturism i Pattaya. Studien behandlar ett känsligt ämne 

och därför ansåg vi att netnografi var en lämplig metod för vår undersökning. För att 

samla in data använde vi oss av en passiv dold observation. Passiv dold observation 

innebär att de som framför sina åsikter på Internetsidorna är ovetande om att de 

observeras (Langer & Backman 2005; Mkono 2012). Därför blir åsikterna relativt 

ohämmade och vi kan få en bättre förståelse för de människorna som ingår i studien 

(Firat & Dholakia 2006; Langer & Backman 2005; Mkono 2012). De människor vars 

åsikter vi samlade in var inte medvetna om den observation som gjordes men vi har 

varit medvetna om de forskningsetiska regler och de huvudkrav som finns 

(Vetenskapsrådet 2002).  Eftersom undersökningen inte involverar någon direktkontakt 

med några personer fanns därför inget krav på att de behövde informeras om den 

insamlade datan. Det gäller också då materialet är från platser tillgängliga för 

allmänheten (Langer & Beckman 2005). Då vi har undersökt hemsidor, forum, bloggar 

och guider tillgängliga på Internet innebär det att vi inte behöver ha ett särskilt 

samtyckte för att göra studien (Kozinets 2011). I den insamlade data som redovisas 

nämns vissa personer vid namn och andra benämns med sitt användarnamn. De namn 

som citeras har användarna själva publicerat på sidan. Den valda metoden innebär att vi 

inte har haft någon interaktion med de personer som framfört sina åsikter på de 

Internetsidor som undersökts. Därför är den data som samlats in behandlad som ett 

textmaterial.  

     

För att kunna studera vad som sägs på Internet om den prostituerade kvinnan i Pattaya 

sett utifrån sexturismen användes söktjänsten Google med sökorden “sex tourism 

Pattaya”. Totalt 370 000 träffar hittades. För att i största möjliga mån undvika 

irrelevanta träffar undersöktes de 150 första träffarna. Vi valde att använda engelska 

sökord eftersom studien inte är avgränsad till hur de prostituerade kvinnorna i Pattaya 
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framställs på svenska Internetsidor. Vi ansåg att engelska sökord skulle resultera i en 

bredare sökning. 

 

2.2 Analys av data 

Efter att vi hade samlat in vårt material använde vi oss av innehållsanalys för att få fram 

de bärande kategorierna i vår studie. Innehållsanalys används för att analysera olika 

former av kommunikation. Innehållet kodas och kategoriseras utifrån de centrala teman 

och mönster som förekommer i materialet (Wilson 2011). Då vår insamlade data bestod 

av Internetbaserad kommunikation ansåg vi att innehållsanalys var lämplig för vår 

studie. Analys och kategorisering av vår insamlade information utfördes i tre steg.   

 

Först gick vi igenom de 150 träffar vi valt att undersöka och sorterade bort de sidor som 

antingen inte behandlade sexturism eller som endast innehöll videoklipp och bilder utan 

någon text. De sidorna gick inte att tolka och därför ansågs de inte vara relevanta för 

undersökningen. Länkar som var duplikat föll också bort under första steget av 

analysen. 97 länkar återstod att behandla för att få fram ett resultat. Därefter undersöktes 

de 97 länkar som fanns kvar. De länkarna bestod av hemsidor, turistguider, bloggar och 

forum vilka alla var kopplade till sexturismen i Pattaya. På de sidorna letade vi efter 

åsikter om de prostituerade kvinnorna. De sidor som inte nämnde kvinnorna eller inte 

uttryckte någon specifik tolkbar åsikt om dem sorterades bort i det här steget. Därefter 

fanns 21 länkar kvar att analysera. De kvarvarande 21 länkarna undersöktes 

noggrannare för att leta efter mönster i hur de prostituerade kvinnorna framställdes. De 

teman som återkom under analysen formade sedan de 3 kategorier som reflekterade hur 

bilden av den prostituerade kvinnan uttrycktes på de olika hemsidorna. De kategorierna 

blev den prostituerade kvinnan som ett objekt, den fattiga prostituerade kvinnan och den 

manipulativa prostituerade kvinnan.  

 

2.3 Källkritik 

En del källor som refererats till är äldre forskning. Vi anser inte att det gör källorna 

mindre relevanta då forskning inom den del av sexturism som är relevant för 

undersökningen inte har utförts mycket sen dess. Majoriteten av den forskning som 

finns kring prostituerade i Thailand är från den tiden och det har inte publicerats mycket 

ny teori kring ämnet på senare år. Fokus i forskningen kring sexturism idag är mer 
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inriktat på de kvinnliga sexturisterna och andra delar av ämnet som ligger utanför vårt 

undersökningsområde. Vi har därför valt att använda oss av den teori som finns och som 

vi anser är mest relevant till just vårt ämne. Den teori vi använt från de äldre källorna är 

fortfarande giltig men i de fall det har varit möjligt har vi tagit informationen från nyare 

källor. 

 

Viss information vi tog del av när vi undersökte källorna är åsikter som redan har blivit 

vinklade och tolkade av någon annan. Vi har varit medvetna om att de källorna 

framhåller en åsikt som inte nödvändigtvis kommer från den person som faktiskt har 

varit i kontakt med de prostituerade kvinnorna i Pattaya. Det handlar om de 

tidningsartiklar och den doktorsavhandling som finns i resultatet. De utgör en annan 

slags källa då de är baserade på uttalanden och upplevelser från Pattaya men redan har 

blivit tolkade av författarna själva. 
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3 Bilden av den prostituerade kvinnan i Pattaya 

Baserat på de åsikter som uttryckts under vår undersökning om Pattayas prostituerade 

kvinnor, deras bakgrund och de manliga sexturisternas beteende har källorna sorterats in 

i tre kategorier; prostituerade kvinnor ses som ett objekt för sexturisterna, prostituerade 

kvinnor som motiveras av fattigdom och prostituerade kvinnor som utnyttjar 

sexturisterna. Undersökningen visade ett flertal sidor där de prostituerade kvinnorna 

framställs enbart som ett objekt för den manliga sexturisten att använda som de vill. 

Den prostituerade kvinnan framställs på andra sidor som en kvinna som bara utför ett 

jobb för att kunna försörja sin familj. Fattigdomen som majoriteten av kvinnorna lever i 

framställs som anledningen till att de har valt att flytta till Pattaya för att arbeta som 

prostituerade. Andra sidor visade att den prostituerade kvinnan framställs vara 

manipulativ och utnyttjar sexturisten. På de sidorna varnas sexturisterna för att de kan 

bli drogade och rånade av kvinnan. Den andra aspekten av utnyttjandet är att männen 

kan bli lurade in i förhållanden med kvinnorna för att de ska fortsätta få pengar även 

efter att sexturisterna har lämnat Pattaya. De citat som finns med i texten är på engelska 

och vi har valt att låta dem stå kvar på sitt originalspråk för att kunna redovisa hur den 

ursprungliga författaren har uttryckt sig om kvinnorna. 

 

3.1 Prostituerade kvinnor som ett objekt för sexturisten 

Många av de hemsidor som undersöktes uttryckte åsikter och beskrev handlingar som 

förmedlade känslan att de prostituerade kvinnorna endast sågs som objekt av 

sexturisterna. Det är mestadels sexturister som har beskrivit kvinnorna på det sättet men 

en liknande attityd förekommer även i flera besöksguider riktade till sexturister. Språket 

som används är nedlåtande och uttrycker åsikten att sexturisterna kan behandla kvinnan 

hur de vill för att de betalar henne. Kvinnorna framställs som förbrukningsvaror och 

männen verkar inte se dem som människor utan enbart som föremål. Att kvinnorna 

behandlas som objekt tas även upp av besökare som var i Pattaya av andra anledningar 

än att delta i sexturism. De beskriver hur det ser ut i barerna där de prostituerade 

kvinnorna arbetar. Kvinnorna blir där tilldelade ett nummer så att det underlättar för 

sexturisterna att välja ut den kvinna de vill ha. När hon sedan har blivit vald av en 

sexturist blir hennes nummer avbockat på en tavla så att andra män vet att hon inte är 

tillgänglig den natten.  
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Bloggen major-grubert.com riktar sig till sexturister och består av olika inlägg från 

författarens sexresor runt om i världen. Major Grubert har skrivit ett inlägg om sitt 

besök i Pattaya och hur han hade det där. Han beskriver sina upplevelser med kvinnorna 

på platserna han har besökt och ger sin åsikt om deras talanger. Han har även lagt upp 

foton från sin resa på kvinnorna han var med i varierande grader av nakenhet. Han 

beskriver kvinnorna på ett sätt som gör det tydligt att han endast ser dem som ett sätt att 

få sina behov tillfredsställda. Han är inte intresserad av kvinnorna som människor utan 

är bara ute efter deras kroppar och vad de kan göra med dem. Han berättar vid ett 

tillfälle om en 18-årig prostituerad som han hittade i Pattaya. Han beskriver hur han tog 

med henne hem och att hon är aningen ny men att hon ändå vet vad hon gör. Han 

skriver också hur den prostituerade kvinnan inte hade något emot att klä sig i de 

kläderna han ber henne att sätta på sig, en röd latexdräkt med naken överkropp, svarta 

spetstrosor och röda spetsstrumpor. Såhär skriver han: 

 

“Artist, another one, this one really sweet dragged her along from the Beach Road. 18 

years of age, a bit fresh but talented. She didn’t have a problem accompanying me to 

Tony’s wearing my red latex gear, no bra (not typical for Thais), black lace-slip, red 

lace-stockings.” (Major Grubert 2015-11-17)  

 

Han avslutar sitt inlägg med en mening om det sista han gjorde i Pattaya, vilket var ett 

sista möte med en prostituerad innan han åkte hem. Han skriver att han checkade ut den 

prostituerade kvinnan, packade sina väskor och tog sedan en taxi till flygplatsen. Han 

beskriver det rakt på sak på följande sätt: 

 

“Farewell screw in Pattaya, checked her out (1000 Baht), packed my bags, and off with 

a taxi to the airport.” (Major Grubert 2015-11-17)  

 

I artikeln What Do Israeli Sex Tourists in Thailand Really Think? publicerad på den 

israeliska tidningen Haaretz hemsida skriver journalisten Yotam Feldman om en 

antropologisk studie om de israeliska sexturisterna i Pattaya, utförd av 

universitetsstudenten Guy Brucker. Artikeln består av en beskrivning av Bruckers studie 

blandat med citat från Brucker själv och delar av de intervjuer han genomförde. Brucker 

intervjuade ett flertal israeliska män som åkte till Pattaya för att ta del av sexturismen. 

Här beskrev de intervjuade männen, varav ett flertal hade fru och barn hemma i Israel, 
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om vad som fick dem att åka till Pattaya för sexturismen. Under intervjuerna framkom 

det att många av männen talade om en slags mobbning av den prostituerade på ett sätt 

som fick det att låta som om det var en naturlig del utav förhållandet mellan turisten och 

den prostituerade. Turisten Eli sa i intervjun att sexturisten kan göra allt han vill i 

Pattaya. Allt han vill göra med sin fru men som han inte gör på grund av respekt för 

henne kan han göra här med en prostituerad. Han beskrev det som att de prostituerade 

kvinnorna är som en trasa för sexturisten och vill hon inte ställa upp på någonting kan 

han skicka hem henne. Han fortsatte med att sexturisten kan hitta en annan prostituerad 

på några sekunder så att han kan få det han vill ha. Såhär beskrev Eli det: 

 

"You feel that you can do anything," said Eli. "You come and you do everything, all the 

things you don't do with your wife out of respect, you let yourself do here. Because here 

they are like a rag for you. If one doesn't want to do something she can go home. There 

will be another one within seconds, so you can do whatever you want." (Eli, citerad av 

Feldman via Brucker, Haaretz 2008-11-29) 

 

En annan israelisk turist, David, som även han blev intervjuad berättar om hur han anser 

att sexturisterna kan göra precis vad de vill med de thailändska kvinnorna för att de 

betalar för det. David säger i intervjun att människor har fantasier som de vill leva ut 

men det går inte att göra hemma. Han beskriver att det är möjligt att leva ut sina 

fantasier med thailändska kvinnor för med dem kan du göra vad som helst. Han 

fortsätter med att grafiskt beskriva de olika sakerna männen kan göra i Pattaya som de 

inte kan göra hemma. Han menar att de prostituerade är hans anställda så de måste göra 

vad de blir tillsagda, deras jobb är att förverkliga sexturisternas fantasier. Såhär 

beskriver han det:  

 

”We are our head, we have fantasy,"said David. "We want to realize our fantasies, and 

we can't make them happen at home. With the Thai women you can do anything. You 

can bang her in the ass, she sucks you off, you can put your penis in her ear, her mouth, 

her nostril. You can do everything and everything alright. And why is that? Because 

with my employees, when I tell them to do something, they better do it. So even if she's 

a really good employee, she has to get up in the morning and go to work and she has to 

make my fantasies a reality because I am paying her money.” (David, citerad av 

Feldman via Brucker, Haaretz 2008-11-29) 
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Pattaya Hotels är en hemsida som förutom hyrbil, flyg och hotellrecensioner även har 

en guide för sexturism i Pattaya. Under fliken A simple guide for Sex Tourism in 

Pattaya beskrivs det vad sexturism i Pattaya är, hur det går till och var du som sexturist 

vänder dig för att köpa en prostituerad. Det framgår på hemsidan att det finns många 

prostituerade kvinnor som är villiga att ställa upp på det sexturisten vill göra med dem 

på hotell i Pattaya så länge han betalar rätt pris. Såhär står det på hemsidan: 

 

“There are many call girls, prostitutes, hookers, and escort ladies that is willing to get 

down with you in Pattaya hotels if you pay the right price.” (Pattaya Hotels 2015-11-27) 

 

Pattaya Survival Guide är en guide tillägnad turister som är intresserade av att besöka 

Pattaya som sexdestination. Den beskriver allt från hur turisten reser till destinationen 

på enklast sätt och ger tips på bra boende för sitt ändamål till hur de ska bära sig åt för 

att köpa sexuella tjänster av de prostituerade kvinnorna. De betonar att det inte är svårt 

att hitta en kvinna men att männen måste hitta rätt kvinna för dem: 

 

”The problem isn’t where to find girls in Pattaya. It’s more about finding the right girl 

for your needs.” (Pattaya Survival Guide 2015-11-27) 

 

På sidan får sexturisten hjälp med hur han ska hitta kvinnorna som säljer sex och vad 

han ska tänka på. De prostituerade kvinnorna beskrivs som objekt som enkelt går att 

köpa på barer eller go-go barer och att sexturisten inte ska nöja sig med den första 

kvinnan han träffar. Guiden rekommenderar att sexturisten är petig när han väljer vilken 

bar girl han ska ta med sig hem. De skriver på sidan att det finns hur många 

prostituerade kvinnor som helst i Pattaya. Därför är det inte är någon idé att lägga tid på 

någon som är tråkig eller på dåligt humör. Såhär står det i guiden:  

 

”Pattaya Sex Guide recommends that you’re very picky when you choose a bar girl. 

There are tons of interesting and fun girls in Pattaya. No need spending time on a girl 

who’s boring or in a bad mood.” (Pattaya Survival Guide 2015-11-27) 

 

Sexturisten får även tips av Pattaya Survival Guide om hur han bör göra för att sedan få 

hem den kvinna han valt ut och vad som händer därefter. Guiden tipsar om att 
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sexturisten bör, efter att han har hittat en prostituerad som han gillar, fråga henne om 

hon vill följa med honom hem. Det framställs inte vara några problem att få hem den 

kvinnan han vill ha för de prostituerade svarar alltid ja på den frågan. Därefter tipsar 

guiden om att sexturisten ska informera den prostituerade om han vill ha henne för en 

kort tid eller lång tid och hur mycket han är villig att betala. Så här beskrivs det i 

guiden: 

 

“When you’ve found a girls you like, then simply ask her if she wants to come with 

you. (The answer is always ‘yes’.) Tell her whether you want Short Time or Long Time. 

And tell her how much you want to pay.” (Pattaya Survival Guide 2015-11-27) 

 

Pattaya Adventures är en hemsida som beskriver hur sexturisten kan göra för att hitta en 

prostituerad kvinna för kvällen. De prostituerade kvinnorna i Pattaya framställs som 

objekt för den manliga sexturisten att välja bland. På hemsidan står det att det är upp till 

vad sexturisten själv föredrar, till exempel om han vill ha en prostituerad med ljus eller 

mörk hy. De fortsätter att skriva på hemsidan att i vilket fall som helst behöver 

sexturisten inte vara orolig då det finns många kvinnor att välja på och att sexturisten 

alltid hittar någon han anser vara attraktiv. Det beskrivs som att mannen kommer att 

känna sig som att han är ett barn i en godisaffär med alla valmöjligheter: 

 

“It's up to your own personal preference as to whether or not you like your women to 

have darker or fairer skin but, in any case, you needn’t be concerned as there are still 

plenty of fair skinned girls to choose from. You will certainly find someone that catches 

your eye and you will most probably feel like a kid in a candy shop with all the options 

in front of you!” (Pattaya Adventures 2015-11-27) 

 

På tidningen The Huffington Posts hemsida kan läsaren ta del av nyheter och artiklar. 

Philip Martin skriver i artikeln Underground Trade Part Four: One Town in Thailand 

(and human trafficking) hur Pattayas trafficking ser ut och diskuterar vad som är 

grunden till att det existerar. Philip Martin har intervjuat Jim, en man som tidigare bott 

och levt i Pattaya, angående sexturismen på destinationen som anses vara en anledning 

till trafficking. Jim beskriver upplevelsen att köpa prostituerade kvinnor. Han säger att 

den prostituerade kvinnan är köpt för natten och då är hon din. Den prostituerade ska 
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därför göra precis vad sexturisten vill att hon ska göra. Jim beskriver att det är det som 

är bra med att köpa en prostituerad. Här är hans ord om upplevelsen: 

 

"To have a girl in Pattaya for the night, where she spends the whole night with you, 

that's it; she's yours," Jim said. "It's, you know, you're buying a girl for the night. That's 

what you're doing. That's what's so nice, and she has to do whatever you ask her to do." 

(Jim, citerat av Martin, The Huffington Post 2013-02-19)  

 

Philip Martin skriver vidare i artikeln om de prostituerade kvinnorna i Pattaya och vad 

bilden av kvinnorna som ett objekt vuxit fram från. Han förklarar det med att kvinnorna 

är fattiga och att prostitutionen är ett resultat från både fattigdom och att kvinnan tillåts 

att ses som en vara. Såhär skriver han: 

 

“These women are poor, and their exploitation result from both poverty and the 

permission to view women as commodities.” (Phillip Martin, The Huffington Post 

2013-02-19) 

 

Michael Verdirame har i artikeln Is Sex Tourism on the Rise in Thailand, publicerad på 

Chiangrai Times hemsida skrivit om sexturismen i Pattaya. Det skrivs i artikeln hur det 

går till när en sexturist som i artikeln benämns som kunden köper en prostituerad kvinna 

i Pattaya efter en show på en bar eller go-go bar. Kvinnan benämns i artikeln som 

arbetaren. Det framgår på hemsidan att sexturisten under tiden showen håller på eller 

efteråt lär känna den prostituerade kvinnan han tittat ut och därefter väljer sexturisten 

om han är nöjd med henne eller om han vill ha någon annan. Den prostituerade och 

sexturisten diskuterar vad hon har att erbjuda, hur mycket tid de ska spendera 

tillsammans och vad sexturisten får betala för det han vill ha: 

 

“During the show, or after, the customer and his chosen worker will get to know each 

other, with the customer deciding if he wants to stick with this particular worker or 

choose another. This is when the negotiation takes place, where they discuss what type 

of services are available, how much time they will spend together, and how much the 

customer should expect to pay.” (Michael Verdirame, Chiangrai Times 2015-01-17) 

 

http://www.huffingtonpost.com/phillip-martin/
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Express är en nyhetssida som erbjuder läsaren allt från sportnyheter till artiklar om 

världens olika destinationer. Adrian Lee skriver i artikeln Seedy reality behind Land of 

Smiles hur destinationen Pattaya kan vara något annat än de fina stränderna som 

reseguiderna visar upp. I artikeln skriver han om sexturismen i staden och förklarar hur 

sexturisten går tillväga när han vill köpa ut den prostituerade kvinnan från baren hon 

arbetar på i några timmar. Det går till så att han bjuder henne på lady drinks vilket 

beskrivs vara drinkar som är dyrare än vanligt. Därefter kommer sexturisten och den 

prostituerade kvinnan överens om ett pris vilket han sedan betalar till baren för att köpa 

ut henne en timme eller två: 

 

“The girls are loosely employed by the bars and if one catches a man’s lustful eye, he 

will normally make lame conversation, pay for a few “lady drinks”, which are more 

expensive than normal, then agree a price with her. The transaction is, however, only 

sealed when he hands over a “bar fine” to release the girl from her employers for an 

hour or two.”(Adrian Lee, Express 2010-06-05) 

 

TravBuddy är en hemsida för resenärer världen över. På sidan finns forum, artiklar och 

bloggar relaterade till resor. I bloggen Pattaya Travel Blog skriver  jming88 inlägget 

Pattaya and Go go Bar. Han skriver i inlägget om sexturismen i Pattaya och hur lätt det 

är att köpa sexuella tjänster av en prostituerad kvinna och jämför det med shopping. 

Han skriver att skillnaden är att turisten inte köper saker, han köper kvinnor. Han 

fortsätter inlägget med att förklara att det räcker med att sexturisten gör en handgest till 

servitören och berättar vilken av de prostituerade kvinnorna han är intresserad av att ta 

med sig hem. Hon kommer sedan till bordet och är sexturisten intresserad av henne 

köper han ut henne från baren och hon följer med honom hem för att ha sex. Såhär 

skriver han:  

 

“Is like shopping, but instead of buying items, you're buying girls here. If you like, you 

can make a simple hand gesture to the waiter, let him/her know the number and the girls 

will come over to you, if you like, strike a deal with her pay a bar fine and the girl will 

follow you back to have sex with you. ” (jming88, TravBuddy 2012-04-02) 

 

Dr Prem är en turist- och reseguide som innehåller ett flertal olika guider, allt från Diet 

Guide och Parents Guide till Sex Tourism Guide. I Sex Tourism Guide finns artiklar 
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relaterade till sexturism och vad sexturister bör veta. I artikeln Increasing sex tourism in 

Pattaya and Phuket beskrivs det vad go-go barer är och att de prostituerade kvinnorna 

där dansar lättklädda på en scen. Det framgår också att barerna är väldigt populära för 

sexturister och att alla kvinnorna på scenen har ett nummer på sig vilket gör det enkelt 

för sexturisten att förklara vilken prostituerad kvinna han vill köpa ut från baren för att 

ta med sig hem: 

 

“These are indoor bars where the bar girls generally dance on stage wearing bikinis. 

These are very popular amongst sex travelers. The girls have numbers and customers 

can request a girl they like by number.” (Dr Prem 2015-11-27) 

 

This World Rocks är en blogg skriven av Dan, en amerikansk turist som reser runt i 

världen och skriver om sina upplevelser. Han skrev inlägget Visiting the sex capital of 

the world - Pattaya, Thailand på sin blogg efter att ha besökt Pattaya i April 2013. I 

inlägget beskriver han hur han upplevde Pattaya och vad han såg där. Han diskuterade 

bland annat hur kvinnorna som jobbar i barerna på Walking Street sågs på och hur 

turister behandlade dem som vilken annan sevärdhet som helst. Vidare återberättar Dan 

sin upplevelse då han med sitt resesällskap besökte en bar på Walking Street. Här fick 

han syn på en liten scen med go-go tjejer som dansade lite stelt. Han märker att 

kvinnorna har på sig armband med nummer på vilket gjorde honom förvirrad. När han 

sedan satte sig ned vid baren hamnade han bredvid en kanadensisk man som hade på sig 

tre sådana armband och fick en förklaring till vad armbanden var till för.  Dan skriver i 

bloggen att den kanadensiska mannen berättar för honom att det är hans födelsedag och 

att han därför har köpt tre prostituerade kvinnor att ta hem till sitt hotellrum för att fira. 

Dan skriver också att den kanadensiska mannen inte hade mycket tid över till att prata 

med honom. Han skyndade sig tillbaka till baren för att förhandla till sig sin fjärde 

prostituterade kvinna för natten. Såhär skriver Dan i bloggen: 

 

“He informs me that today is his birthday and that he has purchased three girls to come 

back to his room with him to celebrate.  He has little time for me, as he is quickly back 

at the platforms negotiating his fourth wristband for the night.” 

Dan, This World Rocks 2013-04-27) 
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Armbanden visade alltså att den här mannen hade köpt kvinnorna för kvällen och varje 

armband symboliserade olika kvinnor som skulle följa med honom till hans hotell när 

han ville. Dan fortsätter att beskriva sin upplevelse av baren i Pattaya och skriver att det 

fanns en stor tavla med ungefär 30 nummer skrivna på. De numrerna representerade de 

prostituerade kvinnorna som jobbade i baren. Kvinnorna som blivit utvalda och utköpta 

bockades av från tavlan. Han beskriver det som att det vore ett spel likt Keno. Såhär 

fortsätter han i samma inlägg som ovan:  

 

“At the back of the bar, there is a big, erasable light-up board with 30 or so numbers 

written on it. The girls who have been spoken for have their numbers crossed off, as if 

it’s a game of Keno or something.“ (Dan, This World Rocks 2013-04-27) 

 

Dan beskriver vidare om hur det går till när männen köper en prostituerad. Männen 

väljer ut en eller flera kvinnor som väcker deras intresse för att sedan diskutera fram ett 

rimligt pris med henne. Det är självaste förhandlingen mellan sexturisten och bartendern 

som beslutar om vare sig tjejen får tillåtelse att lämna baren eller inte: 

 

“In order to “purchase” a girl, a customer must first agree on a price with the girl, then 

head to the bartender and pay a release fee to allow her to leave the bar during her 

shift.” (Dan, This World Rocks 2013-04-27) 

 

3.2 Prostituerade kvinnor som motiveras av fattigdom 

Åsikterna som uttryckts i undersökningen visade att de prostituerade kvinnorna i 

Pattaya i många fall framställs som vanliga kvinnor som arbetar för att kunna försörja 

sin familj och att prostitution är ett vanligt yrke. Det beskrivs vad det är som ligger 

bakom att kvinnorna arbetar som bar girls för sexturister att köpa sexuella tjänster av, 

hur de flesta bar girls i Pattaya har flyttat dit från fattiga regioner för att få pengar och 

kunna ta hand om sin familj som är kvar på hemorten. Det finns många prostituerade 

kvinnor som flyttat från sina familjer till Pattaya och arbetar som bar girls för att ha råd 

att överleva. Den prostituerade kvinnan är som vilken annan kvinna som helst som gör 

vad hon behöver för att få pengar, därför bör hon också bli behandlad därefter. Det 

pratas om att de arbetande kvinnorna som har kommit till Pattaya inte alltid vill tjäna 

pengar utan vissa vill träffa män och njuta av sina liv.  
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One Stop Pattaya är en reseguide till Pattaya som riktar sig till flera olika slags turister. 

De skriver om olika sevärdheter som finns i Pattaya och vad turister kan sysselsätta sig 

med under semestern. Det finns en avdelning på sidan som handlar om bar girls, det 

vanliga namnet på de prostituerade som jobbar i en bar. Inlägget börjar med att betona 

att de föredrar att framhäva de andra sakerna som finns i Pattaya men att de är medvetna 

om att många turister är intresserade av just Pattayas prostituerade. På sidan beskrivs 

sedan bakgrunden till Pattayas bar girls och hur försäljningen av sexuella tjänster går 

till i praktiken. De beskriver bar girls som vanliga thailändska kvinnor som har 

prostitution som yrke. I guiden skriver de att de prostituerade kvinnorna är i Pattaya för 

att tjäna pengar och för att se till att turisterna har det bra. Det understryks att om 

turisterna kan förstå det kommer båda parterna bli nöjda. Det står också att processen att 

köpa en prostituerad på en bar i Pattaya är ganska avslappnad. Det finns inte många 

regler men att sexturisterna ska tänka på att behandla de prostituerade kvinnorna med 

respekt och få dem att känna sig trygga. De menar att kvinnorna bara gör sina jobb så de 

borde bli bemötta med respekt och möjligheten att jobba i en säker miljö: 

 

“No matter where they are from, they are all here to make money, and also to help 

visitors have a good time. If you can understand those two rules, then you’ll both be 

satisfied. It’s all pretty casual and open; there are no pimps, bouncers, expensive entry 

fees or strict rules, but the girls do deserve some respect and a safe environment.” (One 

Stop Pattaya 2015-11-14) 

 

De talar även om att de flesta kvinnorna som kommer till Pattaya för att arbeta som 

prostituerade kommer från fattiga områden. De ser prostitution som ett sätt att tjäna 

pengar på ett lättare sätt än att ta ett annat krävande jobb som till exempel i en fabrik där 

de ändå skulle tjäna mindre pengar än i Pattaya. I guiden står det att kvinnorna i barerna 

är där av egen vilja. Även om prostitution ses som något dåligt för vilken Thailändare 

som helst så är kvinnorna i barerna avslappnade, speciellt i Pattaya. Det beskrivs att 

arbeta som prostituerade kan för kvinnorna vara en livsstil och ett bättre alternativ än att 

jobba i en fabrik: 

 

“In Pattaya, the bar girls you encounter in most bars are there of their own free will. 

Although prostitution is a loss of face to any Thai, these girls are far away from home 

and fairly relaxed about it; certainly in Pattaya. Fortunately, the whole scene can be a 
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mostly enjoyable lifestyle and work environment for the girls, and certainly a better 

alternative to a factory job.” (One Stop Pattaya 2015-11-14) 

 

I artikeln Is Sex Tourism on the Rise in Thailand publicerad på den lokala nyhetssidan 

Chiangrai Times som beskrivits tidigare skriver Michael Verdirame om hur de 

prostituerade kvinnorna i Pattaya kommer från fattiga regioner i Thailand. Michael 

skriver i artikeln att många av de prostituerade kvinnorna har flyttat till städer som 

Bangkok, Pattaya och Phuket från den fattiga landsbygden. Istället för att arbeta med 

jordbruk som är den primära arbetssysslan på landsbygden flyttar kvinnorna in till 

städerna och skickar pengarna de tjänar hem till sina familjer för att hjälpa dem. 

Familjerna är ofta medvetna om att pengarna kommer från prostitution. Såhär skriver 

Michael Verdirame i artikeln:  

 

“Many of the workers arrive in cities like Bangkok, Pattaya and Phuket from rural 

communities, where farming is the predominant industry and any other type of work is 

scarce. As a result, workers can use the money they earn to send back to their struggling 

families, many of whom are aware of the way in which it was earned.” (Michael 

Verdirame, Chiangrai Times 2015-01-17) 

 

På hemsidan Pattaya Adventures som nämnts tidigare beskrivs de prostituerade 

kvinnorna inte bara som objekt för männen. Där beskrivs också hur de flesta 

prostituerade kvinnorna i Pattaya har barn som de lämnat för någon släkting att ta hand 

om medan de säljer sina kroppar för sexuella tjänster. Det är en vanlig anledning till att 

kvinnorna deltar i turismorienterad prostitution. På hemsidan skriver de att det är dyrt 

att vara ensamstående med småbarn, då det oftast inte finns en närvarande pappa till 

barnet. Kvinnorna behöver pengar för att kunna betala dyra räkningar och pengarna 

måste tjänas in på något sätt: 

 

“One thing that a lot of Pattaya girls have in common is a baby that's being taken care of 

by their parents in their home towns. This is quite a common thing and is often the 

reason why they are working in the oldest of professions. Babies aren't cheap after all, 

and with an absent father and expensive bills to pay, they need money and it has to 

come from somewhere.” (Pattaya Adventures 2015-11-27) 
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Som tidigare nämnts är Dr Prem en turist- och reseguide som innehåller ett flertal olika 

guider där ibland Sex Tourism Guide. Artikeln Increasing sex tourism in Pattaya and 

Phuket i Sex Tourism Guide tar upp att sexturismen till Pattaya har ökat. De 

prostituerade kvinnorna i Pattaya beskrivs som unga tjejer som flyttat från sina fattiga 

familjer och för att ha råd att leva börjar de jobba som prostituerade i en bar. Det är en 

vanlig uppfattning att kvinnorna i Thailand börjar arbeta med prostitution redan vid ung 

ålder. Oftast är kvinnorna inte äldre än i sena tonåren eller i tjugoårsåldern. De kvinnor 

som tidigt börjar med prostitution kommer från fattiga familjer på den thailändska 

landsbygden och har inte nog med pengar för att utbilda sig. Det framgår i artikeln att 

det är därför kvinnorna deltar i prostitution då det ger dem ett liv att jobba som bar 

girls: 

 

“There is a common perception that girls working in Thailand’s sex industry start at a 

young age. A significant percentage of the girls in Phuket and Pattaya are in their late 

teens or early twenties. These women generally belong to poor Isaan families and do not 

have enough money to continue further education therefore; they end up being bargirls 

and earning themselves a living.” (Dr Prem 2015-11-27) 

 

Pattaya Funtown är en besöksguide som vänder sig till sexturister och det första 

besökaren möts av är liknelsen mellan Pattaya och ett Disneyland för vuxna män. 

Guiden börjar med att beskriva bakgrunden till hur kvinnorna har hamnat i Pattaya för 

att arbeta som prostituerade och förklarar att det är fattigdomen som ligger bakom det. 

De säger att majoriteten av kvinnorna i Pattaya kommer från fattiga jordbrukssamhällen 

och att de är ansvariga för att försörja sina familjer som är kvar på hemorten. De kan 

antingen försörja sina familjer genom att jobba med jordbruk för låga löner eller genom 

att åka till bland annat Pattaya för att sälja sexuella tjänster till turister. Det 

sammanfattas med att de prostituerade kvinnorna i Pattaya inte har kommit dit för 

någon partysemester eller för att träffa någon, de bygger upp ett liv av deras mest 

värdefulla tillgång vilket de menar är hennes kropp: 

 

“To put it straight, these young ladies haven’t come to Pattaya for a clubbing holiday or 

to necessarily meet YOU, but to make a living of their most valuable resource – their 

body.” (Pattaya Funtown (b) 2015-11-14) 
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Kvinnorna beskrivs vara vanliga kvinnor vars beteende avgörs av hur de blir behandlade 

av männen. Om de är arga eller känner sig lurade kan de vara riktigt otrevliga men de 

kan även vara väldigt vänliga om de behandlas på samma sätt som männen skulle 

behandla en vanlig kvinna de var på dejt med:  

 

“They can be ruthlessly-unpleasant if they are crossed or feel cheated, yet they can also 

really warm to you if you treat them like a regular date. “ (One Stop Pattaya 2015-11-

14) 

 

Sex Holiday Asia är en hemsida som är riktad till sexturister som vill resa till Asien. De 

har en sexguide där författaren beskriver hur sexindustrin ser ut i Pattaya och vad 

sexturister kan förvänta sig när de kommer dit. De ger olika tips och råd inför besöket 

angående när bästa tiden att besöka staden är, var det är bäst att bo och vilka kvinnor 

som är bäst lämpade för den enskilde turistens behov. De går igenom de olika typerna 

av prostituerade kvinnor som finns i Pattaya, hur mycket de brukar kosta och vilka de 

bästa ställena för att hitta dessa kvinnor är. De beskriver även de bästa sätten för 

männen att hitta lokala kvinnor som inte arbetar som prostituerade men som är 

intresserade av att starta ett förhållande med utländska män. I den här guiden beskrivs 

kvinnorna på ett romantiskt sätt och författaren framhäver Pattaya som en magisk plats 

där omvärldens regler inte gäller. Kvinnorna framställs som att de har kommit till 

Pattaya inte enbart för att tjäna pengar utan även för att träffa män och njuta av sina liv. 

De menar att kvinnorna liksom männen kommer till Pattaya av ett flertal olika 

anledningar och att staden lockar människor som är ute efter en ny start i livet: 

 

“Whatever you are looking for in Pattaya, there is a good chance you will find it. Thai 

girls flock to Pattaya in search of love, money and excitement. The city and it’s neon 

light, open bars and clubs lures both foreign men and Thai women alike looking for a 

fresh start in this tropical paradise. Most of the girls that come to Pattaya are sincere in 

wanting to find a foreign boyfriend or husband. Others just like to play the game of love 

and lust for as long as possible.” (Sex Holiday Asia 2015-11-14)  

 

Besöksguiden Pattaya Funtown berättar för läsaren om de olika steg som ska följas när 

sexturisten har hittat en kvinna han vill ta med sig till sitt rum. De ger tips på hur 

mycket sexturisten ska betala för olika tjänster och går sedan in på skillnaden mellan 
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thailändska kvinnor och västerländska kvinnor när det handlar om sex. Guiden menar 

att de flesta kvinnor som jobbar i Pattaya inte har haft särskilt mycket sex innan de kom 

dit. Så om hon inte har varit i Pattaya särskilt länge så ska mannen inte förvänta sig att 

hon vet så mycket om sex eller att hon är särskilt initiativtagande när han har tagit med 

henne tillbaka till sitt hotellrum. De thailändska kvinnorna framställs som väldigt blyga 

och guiden säger att männen inte ska bli förvånade om de behöver övertala henne att 

ens ta av sig kläderna eller att hon inte tar av sig dem innan de redan ligger i sängen och 

lamporna är släckta. De menar att det är upp till mannen att se till att det blir en bra 

upplevelse för båda och att han då behöver behandla henne som han skulle behandla 

vilken annan kvinna som helst. Han behöver vara rolig i sängen och få henne att känna 

sig avslappnad. Därför behöver han behandla henne på det sätt han skulle behandla en 

flickvän och inte som en prostituerad som bara låtsas vara en flickvän den kvällen: 

 

“Therefore, if you want to get the most out of sex with a Thai girl, try to be “fun” in 

bed, make your lady feel relaxed and treat her like you would naturally treat a “real” 

girlfriend – not a prostitute only temporarily posing as one.” (Pattaya Funtown (c) 2015-

11-14) 

 

Jessica Dawdy är en kanadensisk frilansjournalist som reser runt världen och skriver om 

sina upplevelser på sin reseblogg Ways of Wanderers. Hon har skrivit inlägget Is 

Pattaya Really That Sleazy? där hon berättar om sitt besök i Pattaya i januari 2013. I 

inläget skriver hon att anledningen till att hon ville besöka Pattaya var för att se om det 

verkligen var så illa som hon hade hört att det var. Hon beskriver stämningen i staden 

och att prostitution var tydligt var hon än vände sig. Barer, massagesalonger, fnissande 

tjejer i avslöjande klädsel och lystna män visade det överdrivna i försäljningen av 

sexuella tjänster i staden. Hon skriver att hon försökte att inte tänka på de moraliska 

aspekter som är inblandade i situationen men att det var svårt att låta bli. Hon uttrycker 

sympati för både männen som reser dit för att köpa sexuella tjänster som hon beskriver 

som naiva och ensamma gamla män och för de prostituerade kvinnorna. Hon medger att 

hon inte kan förstå hur livet är för de prostituerade kvinnorna men att hon vet att de 

kommer från fattiga områden med förhoppningen att kunna försörja sig själva och sina 

familjer. Hon säger att hon inte tror att det kan vara ett särskilt bra liv att leva: 
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“Part of me didn’t want to spoil the party by reflecting on the moral implications of this 

oversexed city, but they were difficult to ignore.  I would never presume that I 

understand the lives of sex workers in Pattaya, but from the little I do know, most come 

from poor, rural areas of Thailand, hoping to support themselves and their families. I 

can’t imagine it’s an ideal life.” (Jessica Dawdy, Ways of Wanderers 2013-01-24) 

 

I doktorsavhandlingen Exploring the Minds of Sex Tourists: The Psychological 

Motivation of Liminal People (2006) har studenten Yodmanee Tepanon undersökt de 

manliga sexturisternas tankar när de kommer till en plats utanför hemmet för att köpa 

sexuella tjänster av prostituerade kvinnor. Hon diskuterar relationen mellan sexturisten 

och den prostituerade kvinnan och vilka faktorer som ligger till grund för sexturistens 

val när han väljer att köpa tjänsterna. Tepanon (2006) skriver att relationen mellan 

sexturisten och den prostituerade kvinnan grundar sig i de traditionella könsrollerna 

mellan man och kvinna. Hon menar att de manliga turisterna kan ta hand om kvinnan 

genom att köpa saker till henne. I utbyte får han ett sexuellt förhållande med henne men 

också känslan av att bli omhändertagen och att känna samhörighet:  

 

“The male tourists can ‘take care’ of the women by buying them things in exchange for 

a sexual relationship, the feeling of being nurtured, and sense of belonging.” (Tepanon 

2006) 

 

Avhandlingen menar att sexturister känner ett behov att köpa ut den prostituerade 

kvinnan från baren hon arbetar på för att rädda henne från hemskheter. I och med det ser 

inte mannen sig som en sexturist utan som en hjälte vilket bidrar till att beteendet känns 

mer tillåtet för dem. Sexturisten får en känsla av att han spenderar tid med en vanlig 

kvinna och inte med en prostituerad. Enligt Tepanon (2006) känner inte sexturisten att 

han gör någonting förbjudet när han köper sexuella tjänster av prostituerade kvinnor på 

destinationen och hon beskriver att det kan ha att göra med det höga antalet 

prostituerade som finns tillgängliga i Pattaya. Hon menar att männen istället mår dåligt 

av att inte köpa sex från de prostituerade då de känner sympati för kvinnorna och oroar 

sig för att de inte kommer att tjäna tillräckligt mycket pengar annars. Därför anser han 

att han hjälper henne genom att köpa sexuella tjänster av henne: 
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”Why do sex tourists in this study feel bad about not buying sex from prostitutes? The 

answer is simple: because there was countless sex workers available in Pattaya and the 

men felt sympathy that the female sex workers might earn nothing at end of the day if 

they did not help them.” (Tepanon 2006) 

 

3.3 Prostituerade kvinnor som utnyttjar sexturisterna 

Åsikter som uttryckts på Internet visade att prostituerade kvinnor i Pattaya även 

framställs som manipulativa gentemot sexturisten. På ett flertal av sidorna som 

undersökts talas det om freelancers vilket är en prostituerad kvinna som inte jobbar i en 

go-go bar eller bar. Freelancers står istället på gatorna. Det varnas för den här typen av 

prostituerad kvinna i Pattaya då de diskuteras om att hon ofta kan stjäla och att det 

därmed är en stor risk att ta med sig en freelancer hem till hotellrummet. Sexturisten 

råds att vara vaksam om han väljer att ta hem en gatuprostituerad. Det informeras också 

om att många prostituerade kvinnor är sluga och vet hur de ska göra för att få ut så 

mycket pengar som möjligt från sexturisten, som att det är hon som utnyttjar honom. 

Det finns prostituerade kvinnor som lurar turister att tro att de är i ett seriöst förhållande 

så att männen ska fortsätta ge dem pengar även efter att de har åkt från Pattaya. Så fort 

pengarna slutar komma avbryter kvinnan relationen. 

 

Besöksguiden Pattaya Funtown är som tidigare nämnts vänd mot sexturister som vill 

besöka Pattaya. Guiden beskriver hur hela sexköpsprocessen går till och vad 

sexturisterna ska tänka på och akta sig för när de vill köpa sex i Pattaya. De gör en 

skillnad mellan de prostituerade kvinnorna som jobbar i barer, så kallade bar girls och 

gatuprostituerade, så kallade freelancers. Läsarna blir varnade att freelancers ofta har en 

dold agenda och att det är en större risk att ta med dem tillbaka till hotellet: 

 

”Taking freelancers back to your room doesn’t only come with a number of risks and 

traps for unwary tourists and rookies but also “old hand” expats who think they know it 

all. Freelancers are professionals in more than one sense.” (Pattaya Funtown (b) 2015-

11-14)  

 

De fortsätter sedan på det spåret med att beskriva mer exakt vad det är som kan hända 

om turisten ändå väljer att ta med sig en freelancer till sitt rum. De säger att det är högre 
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risk att turisten får en könssjukdom men även att de finns en risk att kvinnan kommer 

att stjäla från honom: 

 

“Not only is the risk of contracting a sexually transmitted disease usually much higher 

with freelancers, but they’re also much more likely to rip you off, for example, grab 

your money from your wallet and run off while you’re sleeping or just taking a 

shower.” (Pattaya Funtown (b) 2015-11-14)  

 

WikiSexGuide är en guide som beskriver allt som har med sexturism att göra. Det första 

som kommer upp är val av destination där besökaren på sidan får välja vilken 

sexdestination som de vill veta mer om. Under fliken Pattaya beskrivs det hur 

sexturisten bör gå tillväga när han vill köpa en prostituerad kvinna på destinationen. 

Rubrikerna Prostitutes and Sex Workers och Street Hookers beskriver de olika typerna 

av prostituerade kvinnor i Pattaya och varnar för de prostituerade som inte arbetar på en 

bar eller go-go bar. Guiden menar att kvinnorna som arbetar som freelancers gör det för 

att de inte kan få jobb i någon av barerna, på grund av exempelvis dålig attityd, mentala 

problem eller ärlighet. Sexturisterna varnas för freelancers av anledningen att de kan 

skapa problem för turisten: 

 

“There is a reason why freelancers work the street. They can not work in bars for some 

reason be it, attitude, cleanliness, mental health, honesty or whatever. Be careful with 

the streetwalkers as some of them can cause you a trouble.” (WikiSexGuide 2015-11-

27) 

 

Freelancers beskrivs även i Pattaya Survival Guide som tidigare nämnts. Inställningen 

gentemot freelancers är inte lika hård som några av de tidigare exemplen men de varnar 

fortfarande männen om farorna som finns. De menar att de flesta kvinnorna som arbetar 

som freelancers är snälla och godhjärtade men eftersom de inte är anställda så utgör de 

en större fara än bar girls. Sexturisterna uppmuntras att hålla sina saker inlåsta om de 

ska ta med sig en freelancer hem för att undvika problem: 

 

“Most freelancers (and bar girls) are very nice and good-hearted. But, since freelancers 

don’t have an employer, you have to take some precautions. As long as lock your 
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valuables in your room safe, there’s unlikely that anything bad will happen to you.” 

(Pattaya Survival Guide 2015-11-27) 

 

Virtual Tourist är en hemsida som erbjuder allt från turistguider till olika turistforum. I 

guiden för Pattaya finns det en sida som behandlar de turistfällor som finns och olika 

användare varnar andra turister om vad de bör vara extra försiktiga med när de är i 

Pattaya. I forumet skrev användaren virgil_likes_rum om en incident hans resesällskap 

var med om i Pattaya då han tog med sig en så kallad freelancer tillbaka till 

hotellrummet. Användaren beskriver hur hans vän blev drogad av den prostituerade 

kvinnan så fort de kom till rummet. När han vaknade nästa morgon insåg han att 

kvinnan hade stulit pengar från honom och att hon hade letat igenom hans resväska. Då 

hon inte jobbade i någon bar och inte hade uppvisat sin identifikation när de kom till 

hotellet fanns det inget sätt att hitta henne efter att hon hade lämnat hotellet. 

Användaren avslutar sitt inlägg med att varna andra turister att de bör vara extra 

uppmärksamma om de väljer att ta med sig en gatuprostituerad till sitt rum. Han säger 

att de måste se till att hon har identifikation och att hon visar upp den i receptionen. De 

bör även låsa in sina saker i hotellrummets kassaskåp och se till att inte dricka något när 

de är i sällskap med den prostituerade: 

 

“If you're going to take home a girl, make sure she has ID and signs in at the front. Lock 

your crap up in the safe and do all your drinking before you bring the girl back!” 

(virgil_likes-rum, Virtual Tourist 2006-07-31) 

 

I guiden Pattaya Funtown blir sexturisterna instruerade i hur de ska närma sig kvinnorna 

men även hur de prostituerade brukar närma sig sexturisterna. Guiden tar upp att 

kvinnorna inte är särskilt bra på engelska och att de bara brukar känna till ett fåtal fraser 

som de använder med alla turister. Med hjälp av de frågor kvinnorna ställer så får hon 

veta mer om sexturisten och vilka ekonomiska konsekvenser det kan ha för henne. 

Beroende på vilka fraser och frågor de använder kan sexturisten få en uppfattning om 

hur intresserad hon är av honom. Guiden understryker att om kvinnan frågar om det är 

turistens första besök i Pattaya ska han alltid svara nej. Hon är inte intresserad av om 

han faktiskt har varit i Pattaya förut utan hon vill bara veta hur medveten han är om hur 

spelet går till och vilka de vanliga priserna är. Medger han att han aldrig har varit i 

Pattaya förut kommer hon att försöka få ut mer pengar ur honom än vad hon hade gjort 
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med en man som har varit i Pattaya ett flertal gånger och därmed vet de vanliga priserna 

i staden. De menar att kvinnornas frågor används för att ta reda på mer om turistens 

ekonomi och intentioner utan att fråga rakt ut: 

 

“The equally popular standard questions What hotel you stay? and You come Pattaya 

alone? could be an early hint at a “more profound” (financial) interest in your company. 

You come Pattaya first time? on the other hand, is a question you should always negate. 

It’s not like that your lady really cares but she’s just trying to figure out how much of a 

greenhorn you still are – and potentially suitable as a human ATM.” (Pattaya Funtown 

(b) 2015-11-14) 

 

My Pattaya är en hemsida som har samlat information om Pattaya på ett ställe. Det 

finns bland annat information om bostäder, företag samt information för turister. På en 

sida går det att hitta en guide för den nya sexturisten. Sidan har en varnande ton och 

menar att de prostituerade är kvinnor som vet precis vad de ska göra för att få så mycket 

pengar som möjligt ut av sexturisten. De prostituerade lär sig från de äldre kvinnorna 

vilka trick och taktiker de ska använda sig av när de interagerar med utländska män. På 

grund av deras skönhet, smala kroppar och charmerande attityder är det väldigt lätt för 

dem att få män att bli förälskade i dem:  

 

“The sex-workers learn the tricks of the trade from their peers very quickly. It’s very 

easy to make the foreigner fall in love with them due to their beauty, slim figures and 

apparently winning ways.“ (My Pattaya 2015-11-14) 

 

Relationen mellan sexturisten och den prostituerade framställs på den här sidan mer 

som ett längre förhållande till skillnad från när sexturisten bara betalar för sexuella 

tjänster vid ett specifikt tillfälle. Här har kvinnorna lurat in sexturisten i ett förhållande 

för att kunna få ännu mer pengar från honom. Kvinnornas uppfostran har lärt dem att 

vara underordnad mannen och att ta väl hand om dem. Kvinnorna använder sig av det 

och överöser de utländska männen med kärlek och uppmärksamhet. Då de männen ofta 

är ensamma, känner sig otillräckliga och har svårt att knyta an till kvinnor i deras 

hemland är det lätt för de prostituerade kvinnorna att manipulera männen: 
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“Thai women are raised to be subservient to and take extremely good care of their men-

folk. Accordingly, they exploit this for all it’s worth, lavishing love and attention on 

their foreign lovers, who all too often are lonely, inadequate, or find relating to women 

back home impossible.” (My Pattaya 2015-11-14) 

 

Författaren menar att utnyttjandet inte heller slutar när sexturisten lämnar destinationen. 

Kvinnorna är bra på att få männen att fortsätta skicka pengar till dem även när de är 

tillbaka i sina hemländer. Det gör de för att se till att kvinnorna är trogna och inte 

behöver fortsätta arbeta som prostituerade: 

 

“Often, the foreign lover is cajoled into sending monthly bank transfers of c.30,000 

Baht in the vain hope of keeping the Thai lover faithful and away from bar-work.” (My 

Pattaya 2015-11-14) 

 

Adrian Lee har i den tidigare nämnda artikeln Seedy reality behind Land of Smiles på 

nyhetssidan Express intervjuat Andrew Bond, en man som har bott i Pattaya i åtta år 

och publicerar en internetguide till Pattaya. Bond beskriver hur många kvinnor utnyttjar 

det faktum att det kommer så många naiva turister till Pattaya. Han menar att kvinnorna 

är väldigt lockande och att de ser männen som lätta mål som kommer till Pattaya i en 

ändlös ström. De lurar in männen i förhållanden för att kunna få så mycket pengar som 

möjligt och i vissa fall gifter de sig till och med. Så fort männens pengar tar slut och de 

inte längre kan få mer pengar av honom så lämnar de dem: 

 

“The girls are very enticing and many have a windfall mentality. They say that a fool 

gets off the plane every minute and some girls enter into long-term relationships with 

men, even marrying them, before dumping them when the money runs out, or fleecing 

them.” (Andrew Bond, citerad av Lee, Express 2010-06-05)  

 

På den tidigare diskuterade resebloggen This World Rocks skriven av den amerikanska 

turisten Dan berättar han om hur han kände när han promenerade runt i Pattaya på 

kvällen tillsammans med sitt resesällskap. Han menade att på nätterna förvandlades 

Pattaya till en plats vars enda syfte var sex. Han beskrev upplevelsen som att trots att de 

kände sig trygga fanns det ändå en underliggande känsla av osäkerhet. Han skrev att det 
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kunde var på grund av de prostituerade och att han kanske var rädd att de skulle droga 

och föra bort honom: 

 

“The four of us are walking along, and although we feel safe, the sense of insecurity is 

still there for some reason. Maybe I’m worried one of the prostitutes is going to drug me 

and take me away or something, who knows.” (Dan, This World Rocks 2013-04-27) 

 

3.4 Åsikter kring maktrelationen  

De åsikter som framförts i undersökningen framställer den manliga sexturisten som den 

som har makten i relationen mellan sexturisten och den prostituerade kvinnan. 

Åsikterna som uttrycks är huvudsakligen från mannens perspektiv och inga åsikter är 

uttryckta från den prostituerade kvinnan. Kvinnorna framställs i undersökningen vara 

utbytbara och mannen har makten att bestämma vem han vill ha. De uttrycks vara så 

betydelselösa att de har förminskats till en siffra. Tavlor med siffror sitter uppe barerna 

som representerar kvinnorna som jobbar där. Männen behöver därför inte ens veta deras 

namn. Kvinnorna beskrivs ställa upp på allt så länge de blir betalda rätt summa. De klär 

sig i de kläder och utför de akter som de blir tillsagda. De betraktas som en anställd som 

inte har något annat val än att göra vad männen säger. Männen nämner även att de kan 

göra saker med de prostituerade kvinnorna som de aldrig skulle göra med kvinnor i 

deras hemland. Åsikterna i undersökningen visar också att den manliga sexturistens 

makt motivers av att den prostituerade kvinnan är fattig och beroende av hans 

ekonomiska tillgångar. Kvinnorna beskrivs ha lämnat sina familjer hemma i fattiga 

regioner i Thailand för att tjäna pengar och hamnar då i turismorienterad prostitution. 

Åsikterna som uttrycks i undersökningen säger att den prostituerade kvinnan i vissa fall 

kan ha makten i relationen då den manliga sexturisten har ett begär för hennes kropp. 

Hon beskrivs vara manipulativ och använda sina förmågor för att få ut så mycket pengar 

av honom som möjligt.  
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4 Turisten, lokalbefolkningen och relationen mellan dem 

4.1 Maktrelationer i turism 

Det sociologiska inom turismen handlar om olika roller och relationer som uppstår när 

turisten reser och vad det har för påverkan på andra turister och de samhällen som 

turisten besöker. Studier inom området innefattar fyra problemområden: turisten, 

relationen mellan turisten och lokalbefolkningen, strukturen och funktionen av 

turismsystemet och de konsekvenser turismen får (Cohen 1984).   

 

Maktrelationer inom turism grundar sig i ekonomiska problem i städer och regioner 

(Craik 1991, 2001; Robinson 1999).  Sexturism är en baksida av den framväxande nya 

massturismen som skapats av de bidragande ekonomiska ojämlikheter och skillnader 

mellan mannen och kvinnan i relationen värd-gäst (Hall 1996). Makt, dominans och 

kontroll är bidragande faktorer till de olikheter turismutvecklingen för med sig. Det 

gäller framförallt utvecklingen i fattigare länder där västvärlden har makt och kontroll 

(Wang 2000). Sexturism länkas ihop med makt, kön, kontroll och dominans. De 

klassrelationer och könsroller som existerar i samhället är vad som gör att sexturismen 

kan växa. Här finns tre huvudsakliga strukturer, alla bidragande faktorer till att 

turismorienterad prostitution existerar: arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, 

makt hos det manliga könet, och konstruktionen av sociala relationer med andra 

människor. De tre bidragande faktorerna kopplas ihop med den historiska 

maktfördelningen och de historiska könsrollerna mellan män och kvinnor (Hall 1996).  

 

Makt är ett begrepp som kan ha många olika betydelser. Vad makt är, vem som har den 

och hur den erhålls är svåra frågor att besvara men det kan vara svårare att veta när den 

utövas. Makt över andra människor är något som uppstår när människor anser att en viss 

person innehar makten. Makt är alltså bara betydelsefull i förhållande till andra (Bolman 

& Deal 2012). Sociologen Max Weber (1983 s 37) definierade makt som 

“sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett 

varpå denna sannolikhet beror”. Makt är något som existerar i samspelet mellan 

människor och Pfeffer (1992 s 30) definierar det därför som: “den potentiella förmågan 

att påverka beteenden, ändra handlingsförlopp, övervinna motstånd och få människor att 

göra sådant de annars inte skulle ha gjort”. En kortare och mer direkt definition av 
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maktbegreppet kommer från Russ (1994 s 38) som: “förmågan att genomdriva sin vilja 

och uppnå sina mål”. 

 

Makt inom turism förekommer huvudsakligen på grund av ekonomiska och kulturella 

faktorer. Maktrelationen mellan turisten och lokalbefolkningen är ojämn. Turisten kan 

ses som den som har kontroll och makt över destinationens invånare som för turisten 

blir objekt eller handelsvaror. Fattiga länder blir indragna i västvärldens kultur och 

livsstil och tvingas ge upp sin egen identitet för att fortsätta få de ekonomiska fördelar 

som turismen för med sig (Mowforth & Munt 2009).  

 

4.1.1 Maktrelationer mellan värd-gäst 

Turism är ofta förvrängd till förmån för de som är rika och innehar makt, vilkas intresse 

kontrollerar ödet för många destinationer och samhällen. Hegemoni är ett begrepp som 

används för att förklara hur styrande klasser kan få andra att göra som de vill genom en 

blandning av tvång och spontant medgivande. Begreppet hjälper till att analysera den 

kulturella dominans som existerar inom turism. Det används även för att förstå 

relationen mellan rika utlänningar, fattig lokalbefolkning och deras plats i världen. Inom 

turismstudier används hegemoni för att referera till sättet de västerländska nationerna 

förvandlar värdsamhällets kultur till något underlägset jämfört med den egna kulturen 

och hur turisterna med makt konstruerar utrymmen för sig själva med 

lokalbefolkningens tillåtelse. Resultatet blir objektifierade destinationer vilka 

representerar kortvarig njutning och ett sätt att fly från vardagen för turisten. Den 

kulturella makten skapar också en stark beroenderelation mellan de rika från utvecklade 

länder och de fattiga på de mindre utvecklade destinationerna (Wearing et.al 2010).  

 

Den fattiga befolkningen deltar i turismen på platsen för att i utbyte få pengar eller 

andra materiella kompensationer av turisten (Pretty & Hine 1999). Turisten som 

kommer från ett rikt land kan med sin ekonomiska och kulturella dominans få 

destinationens invånare att uppfylla sitt behov och begär (Wearing et.al 2010). Tourist 

gaze är ett begrepp skapat av sociologen John Urry. Det innebär hur turistens blick 

formar upplevelsen beroende på vad som bemöts på platsen (Urry 2011). Begreppet 

beskrivs också av Maoz (2006) handla om att västerländska turister har en känsla av 

makt över de lokala invånarna på platsen de besöker. Hur turisten beter sig på resan 

uttrycker vilken maktpostition individen anser sig ha (Mowforth & Munt 2009).  
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Relationen mellan turisten och lokalbefolkningen beskrivs utifrån tre principer: hur de 

interagerar med varandra, hur de uppfattar varandra och vilka attityder de har gentemot 

varandra. Det är en relation där turisten är på resande fot för att roa sig medan 

lokalbefolkningen är det stationära och är där för att ge turisterna en bra semester och 

uppfylla deras behov och önskningar. Den relation som skapas mellan turisten och 

lokalbefolkningen på en destination ger konsekvenser. Både turistens och 

lokalbefolkningens ageranden påverkar relationen mellan de två i framtiden (Cohen 

1984). De lokala invånarna anses ofta vara ett objekt för turisten men i vissa fall blir 

turisten istället ett objekt för invånarna på destinationen (Mowforth & Munt 2009).   

 

Sexturism uttrycks som en form av maktrelation mellan man och kvinna. Mannen som 

sexturist är den dominanta i relationen och kvinnan beskrivs vara maktlös (Sánchez-

Taylor 2000; 2001). Den prostituerade är oftast underordnad behoven hos den 

västerländska förmögna turisten och hon får ställa upp på det han vill göra med henne 

(Smith 2003). I andra fall beskrivs den prostituerade kvinnan ha makten över sexturisten 

genom att använda sin kropp för att få det hon vill ha av honom. Den prostituerade får 

sexturisten att tro att de är i en romantisk relation men det hon är ute efter är hans 

pengar. Den prostituerade använder anledningen att hon inte längre säljer sig själv för 

att pressa sexturisten att fortsätta skicka pengar till henne efter att han har lämnat 

destinationen (Cohen 1993).  

 

4.1.2 Könsskillnader i maktrelationen 

Upplevelser på resan handlar mycket om kön och det gör också relationen värd-gäst 

vilket kan relateras specifikt till sexturism. Det markerar det komplexa i värd-gäst 

relationen och makt blir drivande. Könsmakt inom turism relateras till det manliga 

könet och de traditionella maktrelationerna där mannen som turist har makten och 

kontrollen (Wearing et al. 2010). Mannen är den dominanta och kvinnan är underordnad 

honom (Sanchez-Taylor 2000,2001; Rojek & Urry 1997; Jokinen & Veijola 1997). De 

könsskillnader som görs i relationen värd-gäst är viktiga aspekter inom sexturismen 

(Wearing et.al 2010).  

 

Länkningen mellan turism och sex blir allt mer tydlig och kan ses i hur en destination 

marknadsför sig. Kvinnorna marknadsförs som sexobjekt för mannen att attraheras av 
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det som finns på destinationen (Richter 1995). Turism blir associerat med det exotiska 

och erotiska och det visar på könsskillnaderna i industrin. De sexuella aktiviteter 

turisten väljer att delta i på semestern kan förklaras med det som anses vara de 

stereotypa rollerna för mannen och kvinnan (Aitchison 1999,2001,2005; Aitchison & 

Reeves 1998; Samdahl 1992). Majoriteten av de studier som gjorts inom turism och sex 

fokuserar på sexturismen och de ekonomiska ojämlikheter och könsskillnaderna som 

ligger till grund för den (Pritchard & Morgan 2000).   

 

Turismindustrin är speciellt inriktad på det manliga könet och maskulin njutning och 

kvinnans kropp blir ett objekt för mannen att se på (Craik 1997).  Kön är ett nyckelord 

inom turism, både vad det gäller representationen av turismlandskapet och 

konsumtionen. Könsskillnaderna och de ojämlikheter inom värd-gäst relationen som 

turismen medför handlar om makt, kontroll och dominans hos det manliga könet 

(Kinnaird et al. 1994).  

 

4.2 Turistens förändrade beteende 

Studier visar att turisten starkt ändrar sitt beteende vid besök på en semesterdestination. 

Att vara hemifrån och samtidigt ha semester tar fram den motsatta karaktären hos 

turisten jämfört med den karaktär turisten har i sitt vardagliga liv. Det som anses vara 

det normala för turisten utesluts och individen känner sig frigjord från sina vardagliga 

bekymmer och livet på semesterdestinationen beskrivs vara utanför tid och rum (Cohen 

1984). 

 

Till skillnad från tourist gaze är intratourist gaze ett begrepp som förklarar hur turister 

ser varandra. Begreppet skapar kunskap om hur turister uppfattar varandras beteende 

och hur de influeras av varandra. Med det skapas vad som är ett accepterat beteende på 

en destination och turisten kan ses både som ett subjekt och objekt. Likt tourist gaze har 

intratourist gaze makten över hur turisten kan bete sig. Turisten anpassar sina normer 

och attityder till vad som är accepterat på platsen (Holloway et al. 2011). Intratourist 

gaze syftar huvudsakligen till västerländska turister som lämnat reglerna för vad som är 

ett vanligt beteende kvar hemma (Yagi & Pearce 2007). 

 

Turism kan relateras till ett liminalt beteende som är tillfälligt socialt accepterat. 

Turistens liminala beteende blir ofta sammankopplat med sexturism och handlar om att 
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förverkliga fantasier och önskningar. Liminala aktiviteter inom sexturismen är annars 

avvikande från normen och det anses inte vara ett socialt accepterat beteende att delta 

sexindustrin (Ryan & Kinder 1996). Turisten gör en skillnad på vad som är ett 

accepterat beteende borta jämfört med hur turisten beter sig hemma. För turisten blir 

semestern ett liminalt område (Fullagar 2002; Ryan & Hall 2001). Liminalitet är ett 

stadium som uppstår när turisten står mellan två olika faser. För sexturisten kan de 

faserna vara när han står mellan vad som är ett accepterat beteende hemma jämfört med 

borta (Ryan & Hall 2001). Destinationer kan vara liminala zoner för turisten där sociala 

restriktionerna som gäller hemma inte längre existerar. I de här zonerna är turisten 

anonym och fri från samhällets granskning (Shields 1992).   

 

Turism har förmågan att släppa de normer och restriktioner som finns i hemmiljön och 

det kan leda till beteendeförändringar hos turisterna. När turisten lämnar hemmet 

försvinner de måsten och åtaganden som finns och de kan slappna av under sin semester 

(Brown & Stephan 2013). Turism ses ofta som en plats som är separerad från det 

vardagliga livet där de sociala normer och värderingar som finns blir åsidosatta (Uriely 

et al. 2011). Det tillåter att människor under en viss tid kan bete sig på ett sätt som kan 

ses som socialt ansvarslöst och som inte skulle ha varit ett acceptabelt beteende i deras 

hemmiljö. Turistorter kan skapa en känsla av frihet som gör att turisterna kan fly från de 

sociala restriktioner som finns i deras hemland (Brown & Stephan 2013). De beteenden 

som skiljer sig från vad som är acceptabelt hemma blir tolererat och i viss mån även 

uppmuntrat på turistorten (Uriely et al. 2011).   

 

Semesterdestinationen erbjuder en anonymitet som gör att turisten kan utforska olika 

beteenden, däribland det sexuella beteendet (Brown & Stephan 2013). Sex och turism 

går hand i hand och sex upplevs av många som en viktig del av turistupplevelsen. De 

beteenderestriktioner som försvinner på turistorten gäller även för det sexuella 

beteendet. Turistens sinnen och njutning tar över vilket gör att det sexuella mönstret 

skiljer sig från det vardagliga. Turismens konstruktion av unika sfärer kan påverka det 

sexuella beteendet och även uppmuntra turisten att ta fler sexuella risker (Berdychevsky 

& Gibson 2015). De lokala kvinnorna blir framställda som exotiska varor som finns där 

för turisten att uppleva. Ju mer exotiska kvinnorna är och ju mer de skiljer sig från de 

västerländska kvinnorna, blir de västerländska männen uppmuntrade att strunta i 

samhällets normer och sluta bete sig som kvinnorna i hemlandet begär (Enloe 1989). 
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4.3 Turism och prostitution 

Turism är en växande industri som kan föra med sig många ekonomiska fördelar till 

fattigare länder. Utvecklingen och marknadsföringen av turism är därför en strategi som 

ofta används för att locka utländska pengar till landet. Med turismen kommer utländska 

besökare till landet med större summor pengar att spendera under sin vistelse. Turismen 

skapar även nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen att kunna tillgodose turisternas 

behov. De nya arbetsmöjligheterna lockar människor från landsbygden med hopp om 

nya liv. De arbetsmöjligheter som skapas i samband med turismutvecklingen är dock 

mestadels lågavlönade jobb med dåliga arbetsförhållanden och de bättre positionerna 

erbjuds till utländsk arbetskraft (Page & Connell 2009). Den växande turismen skapar 

även en ojämn arbetsfördelning bland kvinnor och män (Cohen 1984) och kvinnor får 

ofta de mest okvalificerade och lägst betalda jobben inom turismindustrin så som 

hotellstäderskor (Scheyvens 2011). Många kvinnor väljer därför att istället arbeta som 

prostituerade speciellt inriktade mot turister. De prostituerade som har turister som 

kunder har det ofta bättre ställt än de som jobbar med lokalbefolkningen. De tjänar mer 

pengar, har bättre arbetsförhållanden och mer frihet (Cohen 1993).  

 

Hesse och Tutenges (2011) menar att turism och prostitution är relaterade och att 

förekomsten av turism på en plats skapar efterfrågan av den lokala sexindustrin. 

Prostitutionen i Thailand fanns långt innan landet blev känt som en sexdestination men 

turismen har haft en stor påverkan på industrin. Antalet prostituerade ökade i takt med 

att turisterna ökade och sättet som de prostituerade kvinnorna sålde sexuella tjänster på 

förändrades (Cohen 1993). Cohen (1993) menar att i och med ökningen av 

turismorienterad prostitution uppkom den så kallade open-ended prostitution. Det 

innebär att förhållandet mellan den prostituerade och sexturisten kan fortsätta även efter 

att turisten har åkt hem, vilket kan resultera i större ekonomiska fördelar för kvinnorna. 

Kvinnorna övertygar sexturisterna om att de ingår i ett genuint förhållande för att få 

dem att fortsätta skicka pengar till dem efter att det fysiska förhållandet är slut. Männen 

återvänder till destinationen under sin nästa resa och förhållandet mellan dem återupptas 

då (Cohen 1993).  
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4.4 Varugörandet av sex och objektifiering 

När sexuella akter förenas med ett kommersiellt utbyte så skapas varugörandet av sex 

(Ryan & Kinder 1996). Varugörandet av sex innebär att det har blivit en vanlig 

transaktion tillgänglig för vem som helst (Collins 2004). När västvärldens kapitalism 

sprids med turismen till de fattigare länderna bidrar det till att människor blir varor som 

konsumeras på samma sätt som andra objekt och varor. Turister från västvärlden söker 

efter något som inte hör till vardagen och fattiga destinationer anpassar sig efter 

turistens begär (Mowforth & Munt 2009). Även sexturismen har resulterat i att 

människor har blivit till varor då värdsamhället behöver den ekonomiska 

kompensationen (Hall 1996). Att köpa sexuella tjänster på sin fritid är inte ovanligt och 

det marknadsförs genom destinationer som sexualiseras. Marknadsföringen av sex görs 

oftast med erotiska bilder med den kvinnliga kroppen och i marknadsföringskampanjer 

inom turism har det blivit allt vanligare (Carter & Clift 2000; Ryan & Hall 2001). 

 

I det västerländska samhället används sex som en försäljningsstrategi. I marknadsföring 

och annonsering sexualiseras kvinnokroppen för att sälja fler produkter (Hennessy 

2000). Kvinnor används för att sälja allt från bilar till mat och deras kroppar har blivit 

förminskade till objekt (Guthrie 2007). De får posera på ett lockande sätt och är ofta 

lättklädda om de har några kläder på sig alls. Annonserna brukar dessutom fokusera på 

kvinnans kropp och utelämna hennes ansikte vilket förstärker den sexuella 

objektifieringen (Fredrickson & Roberts 1997). Den sexuella objektifieringen av 

kvinnor i media kan även ses genom the male sexual gaze vilket händer när en man 

tittar på en kvinna, oftast med syftet att sexualisera henne. Den blicken är vanligtvis 

obesvarad och oönskad från kvinnan själv (Kaschak 1992).  

 

Objektifiering handlar huvudsakligen om att behandla människor som saker (Stock 

2015). Att objektifiera någon handlar om hur individen ser på och behandlar någon 

annan som ett objekt för sin egen njutning och begär och en maktrelation med dominans 

skapas (MacKinnon 1989). I bakgrund till det ligger skillnaderna i relationen mellan 

man och kvinna. Relationen är hierarkisk och socialt konstruerad där mannen anses vara 

objektifierare och kvinnan är objektet (Haslanger 2012; MacKinnon 1987). Vad som 

gör objektifieringen till en sexuell objektifiering handlar om mannens sexuella 

intressen. Att kvinnan är sexuellt underordnad honom är för mannen något erotiskt 

(MacKinnon 1987). Att vara sexuellt objektifierad menas med att ses som något sexuellt 
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för en individ som sedan från sitt eget begär använder någon annan på det sättet de 

önskar (MacKinnon 1989). Kvinnor bedöms alltså bara utifrån användningen av deras 

sexuella delar och funktioner (Bartky 1990). Fredrickson & Roberts (1997) har i sin 

objectification theory definierat den sexuella objektifieringen som att bli behandlad som 

en kropp, eller en samling kroppsdelar, som främst värderas för sin användning av, eller 

konsumtion av, andra. Teorin handlar om att förstå konsekvenserna med att vara kvinna 

i en kultur som ständigt sexuellt objektifierar den kvinnliga kroppen. Kvinnors kroppar 

är alltid tittade på, utvärderade och alltid potentiellt objektifierade i den hetereosexuella 

kulturen (Fredrickson & Roberts 1997).  

 

Det är svårt att missbehandla någon som anses vara lika mycket värd utan att själva må 

psykiskt dåligt över det. Män som objektifierar och missbehandlar kvinnor använder sig 

därför av olika metoder för att rättfärdiga sitt beteende. En av dem är dehumanization 

vilket innebär att de framställer kvinnan som en lägre stående människa för att lätta på 

skulden av att göra henne till ett offer. Hon blir då fråntagen sina mänskliga drag och 

ses inte längre som någon som har varken känslor eller behov (Bandura 2002). Någon 

som ser kvinnor som objekt eller som mindre värda är även mer troliga att behandla 

kvinnorna på ett sådant sätt genom olika former av psykisk eller fysisk misshandel 

(Vance et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 36 - 

 

5 Det manliga perspektivet på den prostituerade kvinnan 

5.1 Fattigdom och objektifiering 

Åsikter som uttryckts på Internet visar att många av kvinnorna som arbetar som 

prostituerade i Pattaya kommer från fattigare regioner av Thailand. Flera av hemsidorna 

lägger betoning på att de prostituerade är vanliga kvinnor som inte har haft någon annan 

väg ut ur fattigdomen de levt i. De har sökt sig från landsbygden till Pattaya för att ha en 

möjlighet till ett bättre liv för sig själv och sin familj. När nya destinationer utvecklas 

och turister besöker platsen skapas arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Tyvärr är det 

mest arbeten med dåliga förhållanden och låga löner som finns tillgängliga (Page & 

Connell 2009). Dessutom får kvinnor ofta de sämsta jobben inom turismen (Scheyvens 

2011) vilket kan leda till att de väljer turismorienterad prostitution (Cohen 1993). På 

hemsidorna som undersökt talas det om att många av kvinnorna hamnar i prostitution då 

de inte har någon utbildning som kan ge dem ett bättre betalt jobb. De menar att 

kvinnorna inte borde bli behandlade sämre för att de arbetar som prostituerade. De är 

vanliga kvinnor som bara utför ett jobb och borde därför behandlas på ett bra sätt. 

 

Det är dock inte alltid de prostituerade kvinnorna ses som vanliga kvinnor utan många 

män objektifierar dem. Enligt Stock (2015) är objektifiering när någon ser och 

behandlar någon annan som ett objekt för sin egen njutning. Mannens sexuella intressen 

gör objektifieringen till en sexuell objektifiering av kvinnan (MacKinnon 1987). Utfrån 

de uttryckta åsikterna kan vi se att sexuell objektifiering är tydlig i relationen mellan 

sexturisten och den prostituerade kvinnan. De visade att de prostituerade kvinnorna ses 

som objekt som männen kan göra vad de vill med. Skillnaderna i relationen mellan 

sexturisten och den prostituerade kvinnan är vad som ligger till grund för mannens 

objektfiering av kvinnans kropp (Haslanger 2012; MacKinnon 1987). Den prostituerade 

kvinnan beskrivs vara någon mannen kan göra saker med som han inte skulle göra med 

kvinnorna hemma. Kvinnan framställs utifrån de uttryckta åsikterna som sexturistens 

anställd och att hon ska göra det hon blir tillsagd. Det diskuteras också att det finns hur 

många prostituerade kvinnor som helst, att de är utbytbara och sexturisten kan välja den 

som passar sitt behov bäst. Kvinnorna värderas utifrån hur deras sexuella delar och 

funktioner kan användas av mannen (Bartky 1990). Det kan relateras till det som 

åsikterna i undersökningen visade där det framställs vara enkelt för sexturisten att få den 

kvinna han vill ha. Det beskrivs vara som ett spel i Keno där de prostituerade kvinnorna 
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som jobbar i barer representeras av en siffra istället för ett namn. Den sexuella 

objektifieringen inom sexturism kan liknas med att bli behandlad som en samling 

kroppsdelar som är till för att konsumeras av någon annan (Fredrickson & Roberts 

1997). 

 

Sexturisten objektifierar den prostituerade kvinnans kropp för att förverkliga sina 

fantasier (Ryan & Kinder 1996). Turisten släpper sina normer och restriktioner på 

semestern och det kan leda till att han förändrar sitt beteende (Brown & Stephan 2013). 

Det nya beteendet tolereras och i vissa fall uppmuntras av andra på destinationen 

(Uriely et al. 2011).  Det är något som är tydligt i de undersökta guiderna som instruerar 

sexturisten i hur han ska bete sig gentemot prostituerade kvinnor. Guiderna sprider det 

accepterade beteendet till nya sexturister vilket leder till att det beteende som existerar 

lever vidare på destinationen. Även bloggar där sexturister beskriver sina upplevelser 

med prostituerade kvinnor sprider det accepterade beetendet. Bloggarna visar för andra 

sexturister att han får behandla kvinnorna som ett mindre värt objekt.  

 

För att kunna behandla en annan människa som ett objekt behöver den personen 

förminskas till mindre värd och begreppet dehumanization används som benämning på 

det beteendet (Bandura 2002). Dehumanization ses tydligt i förhållandet mellan 

sexturisterna och de prostituerade kvinnorna. Männen pratar om kvinnorna på ett sätt 

som gör det tydligt att de inte anser att de är lika mycket värda som dem själva. Sättet 

de beskriver olika handlingar de vill göra eller har gjort med kvinnorna understryker att 

de inte betraktar kvinnorna som en medmänniska utan mer som ett redskap för sin egen 

njutning. Det talas inte om kvinnorna som människor med intelligens eller känslor utan 

de har avlägsnat alla hennes mänskliga aspekter, förutom hennes sexuella förmågor.  

 

5.2 Utnyttjande  

Människor har blivit varor som konsumeras på samma sätt som vilka varor som helst. 

Det beskrivs ha att göra med västvärldens kapitalistiska system som spritts med 

turismen till de fattigare länderna (Ryan & Kinder 1996; Mowford & Munt 2009). Det 

framgår då flertalet guider instruerar sexturisten till hur han ska gå tillväga när vill köpa 

sexuella tjänster av en prostituerad kvinna. Varugörandet av sex innebär att det har 

blivit ett vanligt utbyte för pengar tillgängligt för vem som helst (Collins 2004) och att 

köpa sexuella tjänster på semestern marknadsförs i kampanjer för olika destinationer. 
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Destinationen sexualiseras genom erotiska bilder på kvinnor för att locka män att 

besöka platsen (Carter & Clift 2000; Ryan & Hall 2001). Guiderna marknadsför de 

prostituerade kvinnorna som en attraktion för resandet med hjälp av erotiska bilder. 

Sexturisterna som reser till fattiga länder är oftast västerlänningar och i det 

västerländska samhället säljer sex. Kvinnokroppen blir ett verktyg för att sälja varor 

(Hennessy 2000). De blir förminskade till objekt och får posera lättklädda i annonser 

(Guthrie 2007) vilket förstärker den sexuella objektifieringen av kvinnokroppen 

(Fredrickson & Roberts 1997). Guiderna använder sig av de strategierna för att sälja 

kvinnans kropp till sexturister och för att locka dem till Pattaya.  

 

Den prostituerade kvinnans kropp utnyttjas av sexturisten för att tillfredsställa hans 

behov men de uttryckta åsikterna visade att det inte bara är de prostituerade kvinnorna 

som blir utnyttjade av sexturisterna det kan också gå åt andra hållet. Det framgår av 

åsikterna i undersökningen att den prostituerade lurar sexturisten till att tro att de har ett 

genuint förhållande för att mannen ska fortsätta att ge henne pengar efter att han rest 

hem. Cohen (1993) skriver att förhållandet mellan den prostituerade och sexturisten kan 

fortsätta efter att sexturisten har åkt hem. Den prostituerade kvinnan utnyttjar då 

sexturisten på grund av hans ekonomiska tillgångar och när han slutar att skicka pengar, 

avbryter kvinnan relationen. Åsikterna i undersökningen framställer de prostituerade 

kvinnorna som manipulativa och att de lurar männen att tro att de har ett romantiskt 

förhållande för att få honom att skicka pengar till henne. Det uttrycks att den 

prostituerade kvinnan har blivit uppfostrad med inställningen att de ska ta hand om sin 

man. De använder sitt goda beteende och sina sexuella förmågor för att ha makten över 

sexturisten och få det hon vill ha av honom.   

 

5.3 Maktdynamiken 

Maktrelationen mellan sexturisten och den prostituerade är obalanserad. Turisten anses 

vara den som har makten då han kan köpa hennes kropp för sitt eget nöje. Han har alla 

fördelar i relationen som styrker hans makt. Hans kultur dominerar över värdsamhällets 

kultur vilket ger honom makten i det kulturella förhållandet. Den makten ger honom 

möjligheten att skapa utrymmen på en destination för sitt eget begär (Wearing et.al 

2010). De åsikter som uttrycks i vår undersökning visar att sexturisterna ses vara de 

dominanta och att destinationen har utvecklats efter deras önskemål och behov. Det ges 

exempel i undersökningen på det här genom att de prostituerade kvinnorna i barer har 
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förminskats till nummer på en tavla för att göra det lättare för sexturisten att välja ut den 

kvinna han vill ha. Sexturisterna anser själva att de har rätten att bete sig som de vill på 

destinationen och därigenom behandla de prostituerade hur som helst. Sexturisten är 

ofta en västerländsk man med bra ekonomi. Därför kan han med sin ekonomiska och 

kulturella makt få lokalbefolkningen att tillgodose sitt behov (Wearing et.al 2010). De 

fattiga invånarna på destination deltar i turismen för de ekonomiska fördelar det för med 

sig (Pretty & Hine 1999).  De understryks av åsikterna i undersökning när det talas om 

att de prostituterade kvinnorna är fattiga och att delta i turismorienterad prostitution är 

deras sista utväg. Det skapar en beroenderelation mellan sexturisten och den 

prostituerade då sexturisten har pengarna och den prostituerade kvinnan har förmågan 

att tillfredsställa hans sexuella behov.  

 

Förhållandet mellan turist och lokalbefolkningen beskrivs av Mowforth & Munt (2009) 

utifrån tre principer: hur de interagerar med varandra, hur de uppfattar varandra och 

vilka attityder de har gentemot varandra. Undersökningen baseras på den manliga 

synvinkeln så därför är inga åsikter uttryckta från den prostituerade kvinnans perspektiv. 

Den visade att sexturisten och den prostituerade utvärderar varandra vid möte och att 

han ser på henne som ett sexuellt objekt som kan tillfredsställa hans behov. Hon 

utvärderar honom utifrån hans ekonomiska tillgångar och ser honom som en potentiell 

bankomat. Den prostituerade förför sexturisten för att kunna få honom att betala henne 

så mycket som möjligt. Mowforth & Munt (2009) menar att de lokala invånarna är ett 

objekt för turisten men i vissa fall blir turisten istället ett objekt för invånarna på 

destinationen. Det syns tydligt i av åsikterna i undersökningen då utöver att männen 

behandlar kvinnorna som ett sexuellt objekt ser kvinnorna på männen som enbart ett sätt 

att få pengar.  

 

Inom turism relateras makt mellan könen till mannen som den dominanta och kvinnan 

är underordnad honom (Sanchez-Taylor 2001). Craik (1997) skriver att turismindustrin 

är inriktad på mannen och hans njutning där kvinnans kropp blir ett objekt för mannen. 

Det är något som är tydligt inom sexturismen. De åsikter som förts fram i 

undersökningen visade att många manliga sexturister enbart ser på kvinnorna som 

objekt och ett billigt sätt att leva ut sina fantasier. Det görs på ett sätt som visar på den 

makt de anser sig ha över den prostituerade kvinnan. De flesta åsikter som uttrycks är av 

män och utifrån hans perspektiv. När det är kvinnor som skriver talas det om den 
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prostituerade kvinnan som någon de tycker synd om. De kvinnorna kan även uttrycka 

sina åsikter om den prostituerade kvinnan som den underlägsna parten.  

 

Utifrån vår undersökning är makt centralt i alla aspekter av förhållandet mellan 

sexturisten och den prostituerade. Makt existerar i samspelet mellan människor och kan 

ha många olika innebörder. Max Weber (1983 s 37) definierade makt som 

“sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett 

varpå denna sannolikhet beror”. Kopplat till undersökningen kan vi se att relationen 

mellan sexturisten och den prostituerade genomsyras av makt av båda parter. Eftersom 

undersökningen är från ett manligt perspektiv framkommer inte den prostituerade 

kvinnans åsikter. Utifrån mannens perspektiv beskrivs hans sannolikhet att få igenom 

sin vilja vara hans ekonomiska position och hennes beskrivs vara hur hon använder sina 

sexuella förmågor. Bolman & Deal (2012) skriver att det kan vara svårt att veta när 

makt utövas. Många åsikter i vår undersökning framställer det som en självklar aspekt 

att sexturisten har all makt i relationen. Sexturisten vet däremot inte alltid att kvinnan 

utövar makt över honom också. Hon använder sitt beteende, förmågor och 

omständigheter för att få ut så mycket pengar av honom som möjligt. Det är inte alltid 

en lika tydlig aspekt av maktförhållandet.  

 

Trots att männen framställer att kvinnan ibland kan ha makten är det ändå sexturisten 

som framställs ha den övergripande makten i förhållandet. Hans ekonomiska, kulturella 

och sociala status är vad som som gör att han kan se henne på det sätt han gör. De 

undersökta Internetsidorna ger uttryck för att det samhälle vi lever i idag tillåter 

objektifiering av kvinnor vilket är något som sexturisten använder sig av för att 

förstärka sin maktposition och försvara sitt beteende. Den prostituerade kvinnans 

ekonomiska status och kön leder till att hon får arbeta inom turismorienterad 

prostitution. Kvinnans fattigdom, sexturistens makt och objektifieringen av den 

kvinnliga kroppen är faktorerna som påverkar hur de prostituerade kvinnorna i mindre 

utvecklade länder framställs. Samhället har skapat de faktorer som gör att de här 

maktrelationerna kan existera och det är inte bara sexturisterna utan även utomstående 

som betraktar den prostituerade kvinnan som en underlägsen part i förhållandet. Även 

turismen har skapat en acceptans och ett utrymme som förstärker den makt som 

existerar inom förhållandet mellan sexturist och prostituerad. 
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