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SAMMANFATTNING
Fram till 1970-talet beskrevs turismen som en enbart positiv företeelse. Det
ökade resandet, inte minst till Asien, Afrika och Latinamerika, ansågs generera
ekonomiska vinster och möjligheter för länderna att utvecklas. Sedan
massturismen satte fart har dock flera studier från olika delar av världen visat på
en rad problem som följer i resandets spår. Turism är fortfarande en möjlig
drivkraft till utveckling, men måste ske med större hänsyn till miljö samt
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
Denna rapport lyfter frågan om huruvida en ökad turism påverkar den inhemska
konsumtionen av alkohol i värdlandet. Den visar, med genomgång av befintlig
forskning inom området och exempel från bland annat Thailand och Kambodja,
hur turism är en av orsakerna bakom en ökad alkoholkonsumtion på många
destinationer. Det finns flera förklaringar till detta. En är spridningen av nya
alkoholvanor genom turism och framförallt massturism. Att resenärer dessutom
tenderar att dricka mer under semestern innebär att det i många fall är en
högriskkonsumtion som överförs. En annan är att turisternas efterfrågan på
alkohol genererar en större tillgänglighet också för den lokala befolkningen. En
tredje att turist- och alkoholindustrin på olika sätt influerar förslag till policys och
lagstiftning kring alkohol. Alkoholindustrin använder sig dessutom av attribut
kopplade till semester i sin marknadsföring, medan turistindustrin säljer resor
och destinationer med alkohol som lockmedel.
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INLEDNING
I maj 2010 antog Världshälsoförsamlingen, WHA, det förslag till en global
alkoholstrategi som framarbetats av Världshälsoorganisationen WHO i samarbete
med medlemsländerna. Det innebär att det för första gången finns en gemensam
handlingsplan för att minska skadligt alkoholbruk och att möjligheterna till
åtgärder på såväl nationell som global nivå stärks.1
En gemensam strategi innebär också att frågan kan få ett starkare fokus. Något
som är viktigt, inte minst för den europeiska regionen där man idag ligger i topp i
både alkoholkonsumtion och andelen alkoholrelaterade dödsfall.2 Frågan är även
av stor betydelse för de länder i Afrika, Asien och Latinamerika som idag helt eller
delvis saknar en lagstiftning och policy kring alkohol. Genomsnittskonsumtionen i
dessa länder är i jämförelse med de europeiska länderna fortfarande låg. Detta
beror framförallt på en hög andel icke-konsumenter i många länder: 16 procent av
alla män och 75 procent av världens kvinnor är nykterister.3
Alkohol har historiskt sett varit en del av många samhällen. Vem, var och hur man
har använt alkohol har reglerats i den lokala kulturen och/eller religionen.
Drickandet har varit kopplat till vissa personer, sammanhang eller tidpunkter.
Med den europeiska kolonisationen exporterades dock alkohol som handelsvara
över världen och nya produkter introducerades hand i hand med en ny
alkoholkultur.
Idag sker samma export genom nya kanaler, med större genomslagskraft.
Globalisering, ekonomisk tillväxt, ökad turism och en offensiv alkoholindustri
bidrar alla till ett förändrat dryckesmönster. I länder med svaga sociala skyddsnät
och kapacitet att förebygga och ge stöd, slår en växande alkoholkonsumtion hårt.
Både vad gäller alkoholens koppling till ohälsa, våld i hemmet, trafikolyckor och
ekonomi.
Den globala alkoholindustrin är, liksom en expansiv turistnäring, en attraktiv
inkomstkälla för många länder. Samtidigt som kostnaderna för de problem som
näringarna för med sig är stora. Syftet med denna rapport är att lyfta frågan om en
ökad turism påverkar den inhemska konsumtionen av alkohol i värdlandet. Den
forskning som idag finns kring ämnet är till stor del begränsad till den egna

1World

Health Organisation, WHO: < www.who.int>
Socialdepartementet: <www.regeringen.se/sb/d/2533/a/14157>
3 Room, Robin (2002). Alcohol in developing societies: a public health approach. WHO. Summary.
s: 9, 16-17
2
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disciplinen. Turismforskningen refererar på sina ställen till alkohol, men främst ur
perspektivet alkoholrelaterade resor, exempelvis vinprovning, eller turisters
olyckstillbud. Några alkoholforskare har i sin tur uppmärksammat huruvida
turisters drickande påverkar statistiken för värdländernas konsumtion och även
genomfört fördjupade fältstudier på specifika turistorter. Utöver en WHOrapport1 från 2001, som aldrig publicerades, saknas dock en bredare och mer
omfattande forskning på området.
En av de faktorer som försvårar eventuella studier är avsaknaden av tillförlitlig
statistik kring alkoholkonsumtion i många länder i Asien, Afrika och Latinamerika.
Länder som även har en växande turistindustri. Bristen på basstudier komplicerar
uppföljningen av eventuella förändringar, både när det gäller ren konsumtion och
följder som olyckor och kriminalitet. Att problemen inte ”syns” i statistiken gör
det i sin tur svårare att få uppmärksamhet för frågan och nödvändiga politiska och
ekonomiska medel att förändra situationen.

1

Lee, J. Vicky (2001). Tourism and Alcohol in the Developing World. Framlagd för WHO 2001
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METOD
Arbetet kring rapporten inleddes med en kartläggning av de aspekter med
koppling till turism som kan tänkas påverka den inhemska alkoholkonsumtionen i
värdländerna, med särskilt fokus på länder i Syd. Dessa aspekter avgränsades
sedan till fem områden: Alkohol och semester, följder av turisters drickande,
påverkan på den lokala konsumtionen, turism vs folkhälsa och alkoholindustrins
inflytande.
En inventering genomfördes av den forskning, litteratur och de artiklar som
skrivits kring ämnet inom alkohol, turism och medicin. Kontakt togs även med ett
flertal svenska och internationella forskare inom folkhälsa, alkoholfrågor och
turism för frågor om befintlig forskning, frågeställningar och synpunkter.
Johan Bengtsson utförde sedan, för Schyst Resandes räkning, en fördjupning av
frågeställningarna i Thailand och Kambodja genom en två veckor lång resa, med
intervjuer och samtal med forskare, organisationer inom hälsofrågor och
lokalanställda inom turistsektorn. Denna resa dokumenterades även av fotografen
Martin Hultén. Intervjuer gjordes i Bangkok, Phuket och Chiang Mai i Thailand
samt i Phnom Penh och Sihanoukville i Kambodja. Sara Heine har sammanställt
detta material samt skrivit övriga texter i rapporten.
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1

SEMESTERAVEC

“Happy hour all day. Draft 50 c. Free kiss!
Fire show Friday + Saturday.”
Den handskrivna skylten är en av många längs stranden Ochheuteal i Sihanoukville, Kambodja.

Turism är idag en av världens största industrier och omsatte 643 biljoner euro i
exportinkomster 2008.

Från 1950-talet till slutet av 2000-talet har antalet

internationella turistankomster ökat från 25 miljoner till närmare en miljard och
beräknas år 2030 nå cirka 1,9 miljarder. År 2009 sjönk siffran något, främst på
grund av den globala ekonomiska krisen. Dock fortsatte ankomsterna till
framförallt Sydostasien att öka och enligt FN:s organ för turism, UNWTO, spår
man en global ökning på 3,3 procent per år.1 Detta tyder dels på att allt fler har
råd och möjlighet att resa inom sin egen region, men framförallt på ett ständigt
ökande intresse från europeiska och nordamerikanska turister att välja
destinationer allt längre bort. Drömmen om det orörda paradiset skapar nya
resmål i turistbolagens kataloger. Nyheter för vintern 2012 är exempelvis
Barbados, Kuba och Kenya – med vita stränder, karibiska rytmer och
safariutflykter.2
Det riktiga startskottet för svenskars internationella semesterresande kom med
chartern under 1950-talet. Chartern som företeelse sägs dock ha introducerats av
engelsmannen Thomas Cook, som redan 1841 anordnade en tågresa för en grupp
medlemmar i Godtemplarorden, med nykterhetsmöte som slutmål. Cook insåg att
han kunde tjäna pengar på sina arrangemang och erbjöd paketlösningar med resa,
logi och underhållning – och chartern var född.3
Idag är charter kanske inte mest förknippat med nykterhet, utan snarare med en
högre alkoholkonsumtion. Studier både i Sverige och i andra delar av världen
visar på ett ökat drickande under semestern. Enligt en undersökning som 2009
genomfördes av TNS-Sifo på uppdrag av försäkringsbolaget Europeiska svarade
60 procent att de drack lite eller mycket mer alkohol under semestern. De främsta
orsakerna ansågs vara att det är en festligare stämning, att man inte behöver gå

World Tourism Organisation: <www.world-tourism.org>
Fritidsresor: http://www.fritidsresor.se/Erbjudanden/Vara-erbjudanden/Vinternsnyheter/
3 Wolf, Ester (2001). Med charter till Estoril. En etnologisk studie av kulturell mångfald inom
modern svensk turism. s: 102
1
2
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till jobbet, att alkoholen är billigare och att det är lättare att släppa loss
utomlands.1
Vilken betydelse alkoholen har för semestern är förstås beroende av vilken typ av
resa man gör, ålder och preferenser på resenären, resmål och det sociala
sammanhanget. En resa med familjen eller en rundresa med kultur och
upplevelser gör kanske alkoholen mindre viktig än under resan med kompisarna.
Att alkoholen på olika sätt ändå är en viktig ingrediens för många under
semestern syns både i redaktionella resereportage och i resenärers egna texter
om förväntningar inför semestern. Som på otaliga svenska och internationella
reseforum på nätet där kopplingarna till alkohol är många. Exempelvis: Var köper
man billigast sprit? Hur noga är de med åldersgränser? Hur får man tag i alkohol
på muslimska resmål?
Drickandet är fortfarande omgärdat av riter och attribut. I vårt samhälle är
alkohol exempelvis starkt kopplat till firandet av vissa högtider, till fest och
specifika sammanhang, som semester. Alkohol förknippas då med att koppla av,
belöna oss med något, njuta och att komma bort från vardagen. Paraplydrinken
blir en avec till semestern. Med den i handen befinner vi oss i en annan värld än
hemma.
Länkarna och likheterna mellan semester och alkohol är också många. Begreppen
ovan skulle lika gärna kunna beskriva företeelsen semester. För liksom
alkoholkonsumtion är även semestern förknippad med att lämna sin vardag, att
inta en ny roll och att inte känna samma sociala kontroll som annars. Både alkohol
och resande blir attribut för något mer än det egentligen är, baserat på våra egna
föreställningar och drömbilder, förstärkta av produkternas marknadsföring. De
följer oss även under vår resa. Redan på flygplatsen är barerna och
taxfreebutikerna öppna dygnet runt. På flyget serveras alkohol och i flygbolagens
magasin och på och kring flygplatserna är alkoholreklamen ofta starkt
närvarande. Inte sällan välkomnas man till resmålet med en alkoholsort kopplad
till landet. En så kallad ”signature drink”, som Puerto Rico med sin piña colada,
Jamaica med sin mörka jamaicarom, Singapore med Singapore Sling eller Cuba
med Mojito.
Från de svenska resebolagens sida har man blivit mer försiktig med aktiviteter
kopplade till alkohol efter en rad uppmärksammade fall där framförallt svenska

TNS-Sifo (1-10 december 2009) Baserad på svar från 1001 svenskar. Utförd på uppdrag av
Europeiska.
1
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ungdomar varit inblandade i olyckor på grund av alkohol. De tidigare anordnade
barrundorna menar de största resebolagen att de inte längre är en del av. En av de
större arrangörerna av skidresor till exempelvis St Anton har fortfarande
barrundor som aktivitet i resans program, men för övrigt verkar bolagen ha
rensat upp i beskrivningar och innehåll. Texter som den nedan fanns på
Vingresors hemsida1 så sent som 2008. En information om Sunny Beach i
Bulgarien, ett resmål som framförallt lockar en yngre målgrupp och en text som
tydligt visar vilka förväntningar man har på de tilltänkta resenärerna.

”Det är inte elegant som Ibiza, eller exotiskt som Phuket.
Men det är populärt. Detta är ett gigantiskt nöjesfält med
Happy Hour dygnet runt, diskotek med och utan skabrösa
inslag och priser som är de lägsta i Europa. Stämningen
känns igen för den som varit med när kalvar släpps ut på
vårbetet. Ystert, obegränsat och oerhört spännande,
överallt ser man besökare som storögt begrundar
möjligheterna i detta semesterparadis. Solen skiner,
stranden lockar och nätterna är långa.”
Hösten 2012 ser den idag nedtonade beskrivningen av samma resmål ut så här:

”Längs den fina strandpromenaden och huvudgatan Flower
Street säljs märkeskopior och souvenirer till förhållandevis
låga priser. Och du hittar en uppsjö av restauranger, barer
och caféer. De flesta med stora uteserveringar där man äter
gott och har bra utsikt över folklivet. Maten påminner
mycket om den du får när du semestrar i Grekland. En bit
från huvudgatan ligger de livligaste nöjeskvarteren. Här är
det fullt ös dygnet runt och den som vill kan festa till solen
går upp.”
Enligt en kartläggning2 som utfördes 2009 på uppdrag av nätverket Schyst
resande uppger åtta av 33 tillfrågade researrangörer att de har riktlinjer för
ansvarsfull marknadsföring av alkohol och andra droger i reklam samt egna
arrangemang. 19 av 33 arrangörer säger att de informerar sina resenärer muntligt
och/eller skriftligt om värdländernas socioekonomiska och kulturella förhållande
1
2

Vingresor: <www.ving.se>
Eriksson, Jenny (2009). Kartläggning av Sveriges researrangörer.
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i relation till prostitution, fattigdom, alkohol och droger, etc. Vad dessa riktlinjer
och denna information egentligen innehåller får dock bli föremål för en fördjupad
studie. Så även frågan huruvida informationen genomsyrar bolaget ner till de
svenskar och lokalanställda som finns på plats på resmålet. Med en ökning1 av ”all
inclusive”2 och så kallad ”all inclusive ultra”3 bör anställda i hotellens barer och
restauranger även kunna handskas med eventuell överkonsumtion.
Rapporten Glitter och glamour i resejournalistiken togs 2012 fram av nätverket
Schyst Resande. I rapporten granskades hur turismen skildras i sex av Sveriges
främsta resetidningar och resebilagor. Beskrivningar av alkohol var ofta
återkommande i reportagen. Ibland som en del av en presentation av landets
kultur och mat, ibland som ett av huvudsyftena med turismen.
I rapporten beskrivs en lång rad exempel på hur alkoholen lyfts i
resebeskrivningarna, i stort sett uteslutande i positiva ordalag:

”Ett grundelement i journalistiken består av att skildra
eftersträvansvärda turistupplevelser. En baksida av detta är
att turistens beteende sällan kritiseras eller ifrågasätts. En
återkommande skildring handlar om hur turisterna förtär
alkoholhaltiga drycker. Men i princip aldrig beskrivs
turister som blir berusade och ännu mer sällan att
alkoholkonsumtionen

kan

påverka

lokalbefolkningen

negativt.”

Rusning efter All inclusive (2009): <www.mynewsdesk.com>
All inclusive: Mat och dryck, inkl alkohol, ingår i resan.
3 All inclusive ultra: Även internationella alkoholmärken ingår.
1
2
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Allas Paradis
Thailand. Fram till 1960 hade Thailand färre än 100 000 turister per år 1, men
i och med Vietnamkriget blev landet en plats för de amerikanska soldaternas
så kallade R&R, Rest and Recreation. Den främsta orten var Pattaya som
snabbt växte från fiskeby till nöjescentrum, med ett stort antal barer och
bordeller. Något som fortfarande kännetecknar och lockar resenärer till
platsen. När den siste soldaten lämnat Thailand 1976 hade antalet
ankomster stigit till nästan 1,1 miljoner.

Fotograf: Martin Hultén

Thailand var tidigt ute som turistland och regeringen såg sin möjlighet att
delta i utvecklingen genom att 1960 bilda Tourism Organisation Thailand,
TOT,

vilken

framförallt

strukturerade

marknadsföringen

av

landet.

Expansionen av turismen var kraftig, med målet att öka inflödet av utländsk
valuta och förbättra handelsbalansen. Sexturismen var en stark drivkraft och
under 1980-talet fanns närmare en miljon prostituerade i landet. 2 Idag är
siffran den dubbla. Av dessa är en relativt stor andel barn under 18 år. En
exakt siffra är svår att få fram, bland annat på grund av att många barn

1
2

Pocket Thailand in figures, 12th Edition 2010, source Statistical report 2007 TAT
Richter, K Linda (1989). The politics of tourism in Asia
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kommer från grannländerna. Uppskattningarna skiljer sig därför från 30 000
till hundratusentals barn.1
Turismen utvärderades i första hand i ekonomiska termer och liten hänsyn
togs till hur inkomsterna fördelades i befolkningen och vilka kostnader
baksidan av industrin medförde. I en studie från början av 1990-talet
rankades Thailand som nummer ett vad gäller gästfrihet, boendekostnader
och intressant nattliv men ansågs samtidigt vara det andra mest förorenade
och osanitära landet efter Indien. 2 Utbyggnaden av turismen fortsätter än
idag, trots en överetablering på flera områden.
I slutet av 1970-talet gjordes försök att införa en så kallad Tourism Control
Act, för att få en viss reglering av utvecklingen. Turistindustrin lyckades dock
avstyra detta genom påtryckningar och nära kopplingar till parlamentet. 3
I takt med att turismen växte breddades också målgruppen, från affärsmän
och gruppresor till charterturister och backpackers. Med detta ökade även
antalet turistorter. 1987 stod exempelvis Bangkok för 76 procent av
turistinkomsterna och Pattaya för en stor del av de resterande inkomsterna.
1994 hade Bangkoks andel sjunkit till 37 procent och nya områden, som
Chiang Mai, Phuket och Songkhla blev större turistmål. 4
1996 kom Tourism Authority of Thailand, TAT, ut med en guide för ekoturism,
som både innehöll policys för inkomstfördelning, bevarande av den
thailändska kulturen och stöd till deltagande i aktiviteter för att utveckla
turismen.5 Den reella betydelsen av guiden är dock svår att mäta och många
aktiviteter går under namnet ekoturism torts att de endast uppfyller ett av
kraven.

Ett

exempel

är

de

trekkingturer

som

genomförs

bland

bergsbefolkningen i norra Thailand, där de relativt stora turistgrupper som
kommer till byarna även har genererat lokal försäljning av alkohol, opium och
marijuana. Turister som väljer turerna vill i sin tur uppleva den autentiska
kulturen – och ju mer kommersialiserade byarna blir desto färre besökare
kommer. Turisterna hittar nya, oupptäckta platser och drar vidare. 6

Child Sex Tourism in Thailand (2005). Ecpat UK.
Mingsarn Santikarn Kaosa-ard (1994). Thailand's Tourism Industry—What Do We Gain and
Lose? s. 23-26
3 Richter, K Linda (1989). The politics of tourism in Asia
4 Thailand Tourism: Vision 2012, Natural Resources and Environment Program. s. 14-24
5 Tourism Authority of Thailand, TAT (1996). Policies and Guidelines: Development of
Ecotourism. Bangkok
6 Adis Israngkura, Ecotourism. Publicerad i TDRI Quarterly Review Vol. 11 No. 2 June 1996. s. 10f.
1
2
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Utvecklingen i Thailand de senaste åren går mot en allt större inhemsk
turism. Fler thailändare har råd att åka på semester och turistorterna får
därmed ta emot än fler besökare. 2007 rapporterades att thailändarna gjorde
83 miljoner resor inom landet. Trycket ökar ytterligare med den växande
regionala turismen. Idag är cirka en tredjedel av alla ankommande från Kina,
Japan, Sydkorea och Malaysia. Av dem är cirka 65 procent män. 1
Pattaya fortsätter att locka många utländska turister som haft problem i sina
egna hemländer, exempelvis med kriminalitet och missbruk, och som nu ser
Thailand som sitt nya hemland. Problemen detta fört med sig lokalt har varit
så stora att den Skandinaviska kyrkan i Bangkok startat en filial i Pattaya. 2

Fotograf: Patrik Deijenstedt
”De tog helt över festen och plötsligt vände stämningen från att ha varit kul och avslappnad till att
bara handla om att dricka. Alkoholen hamnade i fokus. Dagen efter var jag där och fo tade lite. Det
var så tråkigt att se hur alla bara lämnat stranden, med flaskor utspridda i sanden”.
Patrik reste hösten 2009 till Thailand och Kambodja. På ön Koh Chang i Thailand stannade han ett
tag och lärde känna både turister och thailändare. En kväll firade en av resorterna på Lonely Beach
tio år och ölmärket San Miguel sponsrade festen. Reklamskyltar och ölflickor tog över beach partyt.

1
2

Pocket Thailand in figures, 12th Edition 2010
Skandinaviska kyrkan i Bangkok och Pattaya: <www.skut.com>
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Thailand in a glass
Thailand. Trots att Thailand är ett av våra mest populära resmål med drygt 14
miljoner internationella besökare år 2007, 1 har landet haft en mindre
nedgång på grund av politiska oroligheter. I ett försök att finna nya vägar att
marknadsföra sig sponsrade Thai Tourist Authority, i samarbete med Thai
Hotels Association, 2009 en tävling för att skapa en nationell cocktail. Den
vinnande drinken kallas Siam Sunrays och lanseras nu med devisen
”Thailand in a glass – the new punch in Thai tourism”.
I ett gemensamt uttalande förklaras att: "For the world’s tourism capitals,
signature drinks are very much a part of the overall brand experience, and
can help raise awareness of the destination. They are fun and become the
talk of the town, spreading by word of mouth and viral marketing. Well established cocktail drinks — such as The Big Apple’s Manhattan, the
Singapore Sling or the Cuban Mojito from Havana — have become a part of
global cosmopolitan culture and are recognized worldwide. Successful
signature drinks are one way to fast track holiday destinations on to the world
tourism map, and can contribute some added identity to the local food and
beverage scene in the hospitality and tourism industry. Visitors are always
keen to have a taste of the local signature drink as part of their overall trip
experience. Hopefully the first encounter turns out to be a positive and
memorable one that keeps them repeating their orders with every opportunity
that arises”. 2

1
2

Tourism Authority of Thailand: <www2.tat.or.th/stat/web/static_download.php?Rpt=cre>
Tourism Authority of Thailand: <www.tatnews.org>
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UNTAC banade väg
Kambodja. Kambodjas turism tog sin början kring det förra sekelskiftet, då
ruinstaden Angkor Wat grävdes ut och restaurerades, vilket lockade ett par
hundra besökare per år. 1 Kring 1950-talet byggdes kuststaden Kep ut och
Sihanoukville etablerades, men resandet fick ett abrupt slut 1970 då Nool
Lon tog makten genom en statskupp. De följande striderna med Khmer Rouge
och USA:s bombningar av östra Kambodja omöjliggjorde sedan en fortsatt
turism.
Efter nästan tjugo år av inbördeskrig tog FN:s fredsbevarande styrka UNTAC
1992 kontroll över landet. Personalen på över 20 000 man satte sin prägel
på landet och lade grunden till det utbud av alkoholförsäljning och
prostitution som snabbt växte fram, både i Phnom Penh och i andra områden
där UNTAC:s personal var stationerad. 2 Även narkotika fanns tillgängligt och
marijuana såldes helt öppet på marknader. Något som fotsatte även efter det
att UNTAC lämnat landet. 3
Perioden med UNTAC och den efterföljande tiden med sex- och drogturism har
satt sin prägel på landet och även idag kommer många i tron att allt är fritt
och att man alltid kan köpa eller muta sig fri från eventuella lagbrott. Något
som fortfarande diskuteras på exempelvis skandinaviska Internetforum för
backpackers. Den ökade prostitutionen i början av 1990-talet förde även med
sig en snabbt ökande spridning av hiv och Kambodja hade under en period
den mest alarmerande situationen i regionen. Genom förebyggande insatser
har man idag vänt trenden och sänkt andelen smittade från tre 4 till knappt en
procent av den vuxna befolkningen.

5

Bland dem som arbetar inom

sexindustrin, men även på barer och karaokeklubbar, är andelen smittade
dock betydligt högre.
Fattigdom och sviterna av den utbredda hiv-epidemin på 1990-talet har lett
till att Kambodja idag har en hög andel gatubarn. Barn som lever i en mycket
utsatt situation. En studie från Phnom Penh 6 visar exempelvis att en majoritet
av gatubarnen i huvudstaden har blivit utsatta för sexuella övergrepp av
turister. Dessutom är konsumtionen av alkohol och andra droger hög bland
Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Siem_Reap> (6 mars 2010)
Samtal med Yong Kim Eng den 25 februari 2010, samt Mom Kong den 1 mars 2010
3 Giloa, Amit (1998). Off the rails in Phnom Penh. s: 108
4 Kim, Andrea et al (2005). High prevalence of HIV and sexually transmitted infections among
indirect sex workers in Cambodia. Sexually Transmitted Diseases. s: 745-751
5 UNAIDS: <www.unaids.org> samt KHANA: <www.khana.org.kh>
6 Consortium for street children:
<www.streetchildren.org.uk/_uploads/resources/Street_Children_Stats_FINAL.pdf>
1
2
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gatubarnen, som ett sätt att överleva sina upplevelser och fly från sin vardag.
Frivilligorganisationer som arbetar med gatubarn i Phnom Penh beskriver
dessutom hur barn får alkohol och narkotika i utbyte mot sex, eller luras in i
ett drogmissbruk för att stanna hos den person som säljer dem.
Från statligt håll har man, i ett försök att locka nya målgrupper, försökt att
fokusera marknadsföringen av landet i termer av kulturarv och historia. Från
privata intressen finns dock inte samma intentioner. I ett nummer av ”Bayon
Pearnik, Cambodia’s ORIGINAL FREE Tourism and Information Magazine” från
mars 2010 finns en rad bar- och nattklubbsannonser med bilder på unga
tjejer, texter som ”Dream Bar; Food, Friendly Girls, Wine & Beer, Pool table,
Relax” och erbjudanden om billig alkohol och happy hour.
I takt med utbyggnaden av turistresorter i och kring kuststäder som
Sihanoukville, har

stränderna beslagtagits av staten och människor

tvångsförflyttats. Samtidigt har många förlorat den inkomst de tidigare kunde
få genom försäljning till turister. Sandi Bassett från organisationen Children’s
Painting Project, CCPP, arbetar med barn på stranden Ochheutual i
Sihanoukville. Barngruppen har vuxit då turistområdena utökats. De flesta av
dem kommer från familjer som tvångsförflyttats och/eller mist sin inkomst då
deras strandnära restaurang eller butik fått ge vika för nya hotell. Enligt
landets socialdepartement lever nästan 10 000 barn i Sihanoukville i extrem
fattigdom. 1
-

Turismen som den ser ut just nu hjälper inte så många kambodjaner,
säger Sandi Bassett. Det är mest folket i regeringen och de redan rika
som tjänar pengar.

Miljön på öarna längs kusten är fortfarande så gott som orörd, men sker
utbyggnaden för massturism på samma sätt som i övriga delar av landet är
risken stor att både natur- och kulturliv tar stor skada. Ekoturism än så länge
näst intill obefintlig i landet.2

1 Consortium for street children:<www.globalactionforchildren.org/.../-/Street Children Stats
Jan 09.doc>
2 Samtal med Sandi Bassett den 28 februari 2010
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2

TURISMENS BAKSIDA

”Swedish men are good, one man was here two weeks. His wife didn't
want to stay long time in Thailand so he was here self. Drink some
beer and then he take me to hotel. Give me 3000 baht.”
Barflicka i Patong, Thailand

Att resa är, som beskrivits tidigare, att på många sätt befinna sig utanför sin egen
vardag. Detta förändrar även vårt sätt att agera, vilket av vissa forskare beskrivs
med begreppet ”behavioral inversion”, det vill säga ett omvänt beteende.1 Vi är
långt ifrån hemmet och de sociala regler vi normalt omger oss med vilket bidrar
till att vi tänjer på våra gränser, exempelvis när det gäller sex eller alkohol och
andra droger.2
Det betyder också att vi tar större risker än annars i en miljö där
förutsättningarna för säkerhet, sjukvård och sociala förhållanden kanske är sämre
än hemma. Hur många av de olyckstillbud som turister är inblandade i som kan
kopplas till alkohol är dock svårt att uppskatta. Försäkringsbolaget Europeiska
menar att de ofta har en känsla av att olyckan kan ha skett i samband med att
personen druckit alkohol, men att detta är svårt att bevisa. I många länder tas
exempelvis inga utandningsprov vid trafikolyckor eller misshandel.3
Att en stor andel av trafikolyckor, drunkning, misshandel, övergrepp och andra
tillbud har en koppling till alkohol och andra droger råder det dock inga tvivel om.
Något som även påverkar resurserna hos den lokala sjukvården och dess
möjligheter att, på turisttäta resmål, ge vård till den inhemska befolkningen.4 I den
undersökning som genomfördes av TNS-Sifo 2009, ångrar var tionde person något
de gjort under semestern. De flesta av dem ångrar att de spenderat för mycket
pengar, haft oskyddat sex, hamnat i bråk eller deltagit i vandalisering.5
Ett nytt sammanhang, med nya kontakter och en miljö som inbjuder till fest ökar
också andelen sexuella relationer, både mellan turister och mellan turister och
lokalbefolkning. Kombinationen av en hög alkoholkonsumtion och nya sexuella
kontakter innebär även en högre risk för sexuellt överförbara sjukdomar och hiv.
Santos, Alessandro de Oliveira (2007). Vulnerability to HIV: tourism and the use of alcohol and
other drugs. s: 2
2 Bellis et al (2004). Sexual behaviour of young people in international tourist resorts
3 Samtal med Johanna Snickars, informatör på försäkringsbolaget Europeiska. (Januari 2010)
4 Pan American Health Organization (PAHO) (1998). Leading Pan American Health
5 Baserad på svar från 1001 svenskar. Utförd av TNS-Sifo den 1-10 december 2009 på uppdrag
av Europeiska.
1
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År 2005 genomfördes, på uppdrag av WHO, en omfattande studie av alkohol och
sexuellt riskbeteende i åtta länder i olika delar av världen.1 Studien visade bland
annat att män, traditionellt, har större frihet och makt vad gäller alkohol och sex
och var starkt kopplat till ”manlighet”. En ökning av konsumtionen sågs dock hos
både kvinnor och tonåringar, bland annat till följd av att globalisering och nya
influenser påverkar tidigare värderingar och sociala normer.
I flera av länderna ansågs alkoholen underlätta sexuella kontakter, eller till och
med vara en förutsättning för dem. Ofta skedde dessa kontakter på ställen där
alkohol fanns närvarande, som barer, nattklubbar och diskotek. Kvinnor som
själva utnyttjades inom sexhandeln uppgav att de drack för att orka med sin
situation, vilket i sin tur gjorde dem mer utsatta för övergrepp och oskyddat sex.
Många av dem som köper sex väljer att göra det utomlands, både för att det kan
vara lättare med kontakter och för att risken att bli uppdagad är mindre. Det finns
två huvudkategorier sexköpare. De som reser med huvudsyfte att köpa sex och de
som under sin semester hamnar i en situation där de tar steget att göra ett sexköp.
Alkoholens roll för beslutet är störst för den senare gruppen. De flesta
västerländska turister är väl medvetna om hälsorisker med oskyddat sex, men
hälsoaspekten är inte alltid avgörande, särskilt inte om man är berusad eller hög
på andra droger.2
Ofta är det svårt att klargöra alkoholens eventuella roll i smittspridning av hiv.
Det förs ingen statistik över huruvida en person vid smittotillfället var berusad.
Däremot finns indikationer på att alkoholen har betydelse. Både för
maktförhållandet mellan män och kvinnor, som ursäkt för otrohet och som
anledning till oskyddat sex. Enligt en forskningsrapport som presenterades på
WHO:s expertmöte i Stockholm 2009, uppskattas att 48 000 dödsfall i aids årligen
kan tillskrivas alkoholen. Av dessa sker 11 000 i Thailand.3
Forskning har även visat på ett samband mellan alkohol och cellernas möjligheter
att stå emot hiv-viruset, där vissa studier pekat på en tre gånger förhöjd risk att
smittas då man druckit alkohol.4 Just nu pågår flera forskningsprojekt på området.
WHO:s rapport om alkohol och sexuellt riskbeteende slår, liksom en rad andra
studier, dock fast att hänsyn bör tas till alkoholkonsumtion och alkoholmönster i
utarbetandet av hiv-preventiva program.
Alcohol use and sexual risk behaviour. A cross-cultural study in eight countries (2005). WHO
Rodriguez-Garcia, Rosalia (2001). The health-development link: Travel as a public health issue.
3 Rehm, J et al (2009). Alcohol, social development and infectious disease. s: 10, 25
4 Rehm, J et al (2009). Alcohol, social development and infectious disease. s: 7
1
2
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Enjoyment, happiness and good company
Thailand. Det finns både likheter och skillnader mellan kvinnor som säljer öl i
Thailand och Kambodja. I Thailand finns så kallade ”beer promotion girls”
som iklädda sexiga minikjolar eller klänningar med bryggeriernas loggor,
säljer och marknadsför olika ölsorter på varuhus, restauranger och
serveringar. Riskerna för dessa kvinnor att hamna i prostitution som en följd
av sitt jobb är ganska små. Kopplingen mellan alkohol, sex och manliga
kunder är däremot uppenbar. Tillsammans med de reklamkampanjer,
kalendrar och tävlingar med lättklädda, unga kvinnor som förekommer i
landet, cementerar de bilden av thailändska kvinnor som sexobjekt och
normaliseringen av sexköp. En syn som även delas av många turister.
Prostitution är olaglig i Thailand. 1966, då den thailändska regeringen
försökte öka inkomsterna från de så kallade ”rest and recreation” vistelser
som den amerikanska militären genomförde under Vietnamkriget, antogs
dock en ”entertainment places act”. Denna innebär i realiteten att
prostitution kan försiggå under förevändning av lagliga verksamheter, som
massage, badinstitutioner eller barer. Legitima arbetsplatser som även blir
mötesplatser för potentiella sexkunder. 1 Ofta saknar kvinnorna en formell
anställning och tillgång till social och medicinsk försäkring. Bland barflickorna
är det vanligt att en kund måste ”köpa” ut henne för att hon ska få lämna
baren tidigare. En avgift som betalas till barägaren.
Rör man sig i de barområden som ligger i turiststråken är det inte ovanligt att
höra samtal kring sex och alkohol. Som detta, mellan två så kallade ”expats” i
Chiang Mai:
-

Vad kostar det att ta med en tjej till hotellet eller hem?

-

Det ska inte kosta mer än 1500 baht, annars är det för mycket.

-

Går det att pruta?

-

Följ med mig, jag brukar gå till samma ställe så tjejerna känner mig
och vet att jag bjuder på drinkar. Bara de börjar bli lite berusade så kan
det bli billigare.

1

Fox, Jon (2009). Sex laws in Thailand: <www.thailawforum.com>
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Fotograf: Martin Hultén
Barflickor på Patong, Phuket, säljer öl – och underhållning.

Kambodja. Även i Kambodja är sexhandel förbjudet. Korruption, fattigdom
och fördomar gör dock att rättsväsendet sällan ingriper. Prostitution
förekommer på bordeller, men ökar framförallt på karaokebarer och barer. En
grupp som de senaste åren uppmärksammats allt mer är de ”beer girls” som
är anställda av bryggerierna för att marknadsföra, sälja och servera öl på
barer. Även dessa är, liksom i Thailand, uppklädda i bryggeriernas dräkter,
med sidenband över bröstet med logotype och ölmärke. Dessa ölflickor
befinner sig av flera anledningar i en utsatt situation. Många dricker själva
med sina kunder för att öka försäljningen och har, enligt studier av forskaren
Ian Lubek på organisationen Sirchesi, en daglig konsumtion på 1,3-1,7 liter
öl. Det egna drickandet kan leda till alkoholproblem och berusningen ökar
risken att de följer med sina kunder hem och för oskyddat sex. Många olika
sexpartners, både turister och inhemska män, har lett till att cirka 20 procent
av ölflickorna i Kambodja bär på hiv. Att jämföra med cirka en procent av den
totala befolkningen. En annan anledning till förekomsten av sexhandel bland
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ölflickorna är svårigheterna att överleva på den inkomst de får genom
bryggerierna. 1
Intervjuer med ett hundratal ölflickor i provinsen Battambang visade att 26
procent var hiv-positiva, att 82 procent hade varit, eller fortfarande var,
utnyttjade inom sexhandeln och att endast 39 procent av kvinnorna
regelbundet skyddade sig med kondom. 2

Fotograf: Martin Hultén
Barflickan på bilden är inte den kvinna som är intervjuad i texten.

Vi träffar en kvinna som arbetar för Angkor beer (med Carlsberg som
majoritetsägare 3 ) i turistorten Sihanoukville i Kambodja. Hon kommer från
Svay Rieng, en provins öster om Phnom Penh och flyttade, som så många
andra, till Phnom Penh av ekonomiska skäl. Idag är hon en av 500 flickor som
jobbar för Angkor beer i huvudstaden. Månadslönen är 60 dollar.

SiRCHESI: <www.ethicalbeer.org>
Kim, Andrea et al (2005). High prevalence of HIV and sexually transmitted infections among
indirect sex workers in Cambodia. Sexually Transmitted Diseases. Journal of the American
Sexually Transmitted Diseases Association. December 2005, Volume 32, Issue 12. s: 745-751
3 Carlsberg: <www.carlsberg.com>
1
2

23

Happy Hour i Paradiset

-

Vi jobbar varje dag, säger hon. Enligt avtal har vi rätt till fyra dagars
ledighet per månad, men jag brukar arbeta då också.

På armen har hon ett märke där det står BSIC (Beer Selling Industry
Cambodia). De ska hon ringa om något händer. Genom dem har hon även fått
utbildning i hur hon ska behandla närgångna kunder och om hiv. Arbetet är
en del i den satsning som bryggerierna påbörjat efter hård kritik från både
organisationer och företrädare för den kambodjanska staten.
På Carlsbergs hemsida skriver företaget vad det innebär att arbeta för dem:
”Working with some of the world’s strongest brands, you will be faced with
many professional challenges. The road may be tough but the daily work need
never become boring. We are in the beer business and sell enjoyment,
happiness and good company – which you can experience on a daily basis.”1
2009 genomförde CAS, Cambodia research organization, på uppdrag av BSIC
en utvärdering av det förebyggande arbetet. Denna visade att förändringar
skett; flickorna är mer påklädda och många av dem har fått utbildning, men
den visade också att kvinnorna dricker med sina kunder och att de
arbetsrättsliga förhållandena är fortfarande inte är uppfyllda. Lönerna har,
enligt oberoende organisationer som arbetar med ölflickornas problematik,
inte ökat och täcker endast hälften av kvinnornas levnadskostnader. 2

1
2

Carlsberg: <www.carlsberg.com>
SiRCHESI: <www.ethicalbeer.org>
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Flickorna på Loi Kroh
Chiang Mai. Högsäsongen är över i Thailand när vi besöker Loi Kroh i Chiang
Mai. Gatan sträcker sig från östra sidan av vallgraven ner till nattmar knaden.
I västra änden ligger barerna tätt och varje ställe har ett flertal barflickor för
att locka kunder. Utanför och inne i lokalerna hänger kulörta glödlampor, men
annars är belysningen svag. Väljer man ett bord längst in så sitter man
ganska obemärkt.
Österut på Loi Kroh ligger Chiang Mai Entertainment Center. En smal gränd
med tak och barer med namn som Sexy Pumpuij (sexig tjockis). Längst in i
gränden finns en boxningsring där det visas thaiboxning flera kvällar i veckan.
Även runt ringen är det barer.
På en av dem arbetar Wan (söt smak), 25 år, från Udon Thani i nordöstra
Thailand. Även om baren ligger mitt i turistområdet är hennes engelska inte
så bra ännu, men hon övar:
-

Jag sa till min mamma att jag kunde lära mig engelska i Chiang Mai och
att det ger möjlighet till ett jobb med bättre lön. Mamma förstod och
tyckte det var okej att jag flyttade.

Om Wans mamma förstod vad hennes arbete egentligen innebär vet vi inte.
Wans pappa är död och familjens mark gav inte tillräcklig avkastning för att
försörja familjen. Hon valde därför att flytta och sänder nu hem lite pengar
varje månad.
Wan arbetar på baren sju dagar i veckan, men får ingen lön utöver dricks och
de pengar hon tjänar på att följa med en kund hem. Baren har inte gett henne
någon form av information om hiv och säker sex. Det verkar som om den
undervisningen främst sker genom frivilligorganisationernas arbete.
Wan själv funderar inte så mycket på hiv. Hon berättar istället hur mycket hon
tycker om matlagning.
-

När jag var en liten flicka brukade jag titta på när min mamma lagade
mat och av henne lärde jag mig nya rätter. Jag blir extra glad när jag får
laga till någon som uppskattar det.

Hon berättar att hon dricker mer alkohol i Chiang Mai än i sin hemby. Det är
en del av hennes jobb och hon dricker när kunderna bjuder.
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Fotograf: Johan Bengtsson
Kvinnorna på bilderna är inte intervjuade i texten. Barflickan till vänster är iklädd uniform för
vodkamärket Smirnoff.

På en bar i västra änden av Loi Kroh arbetar Porn, en 27 årig tjej från Chiang
Mai. I jämförelse med Wan är hon mer världsvan och pratar bättre engelska.
Porn tog jobbet för att bekosta sina studier för sju år sedan.
-

Nu tänker jag bara arbeta en kort tid för att betala av mina studielån
och avsluta min utbildning i engelska på Commercial Collage. Sedan
hoppas jag få jobb som turistguide eller något annat yrke där jag får
använda mina språkkunskaper, säger hon.

Porn har, precis som Wan, inte fått någon information om säker sex. Hon är
dock medveten om riskerna och försöker att vara selektiv i valet av kunder.
-

Just nu har jag en brittisk kund som kommer regelbundet, säger hon.
Han har tagit med mig på resor, men inte velat ha sex en enda gång.
Det är väldigt ovanligt. De flesta kommer till baren och dricker och
många vill hitta någon att gå vidare med efteråt. En del fortsätter att
umgås, men för många är det bara fråga om en natt.

-

För baren är det bra om de dricker mycket. Oftast leder det till att de
blir mer givmilda och det gynnar ju mig också.

26

Happy Hour i Paradiset

3

FRÅN NORD TILL SYD

”They have joined the Club.”
Reklamskylt för Club Beer i Kampala, Uganda. Bilden visar en afrikansk man och kvinna som
solar på en vit sandstrand. Texten har dubbel betydelse: Paret visar att de valt ölsort, men även
kultur och social status. Ölen blir en symbol för en västerländsk livsstil.

Alkohol beräknas stå för 2,6 miljoner dödsfall per år 1och är enligt WHO:s rapport
om globala hälsorisker den tredje största orsaken till världens sjukdomsbörda,
efter undervikt och oskyddat sex. Konsumtionen, och följderna av densamma,
skiljer sig markant mellan olika regioner och grupper. Högst är den i Europa och
Östeuropa. Lägst i delar av Afrika och Mellanöstern. Samtidigt är andelen dödsfall
till följd av alkohol procentuellt högre i låg- och mellaninkomstländer.2 Detta kan
ha sin grund i att totalkonsumtionen i ett land är utslagen på varje person över 15
år. Till skillnad från exempelvis Sverige, där 90 procent av den vuxna
befolkningen dricker alkohol, är antalet konsumenter betydligt lägre i stora delar
av den övriga världen. Det betyder i sin tur att de som där dricker alkohol ofta har
en mycket hög konsumtion. En annan orsak kan vara att dessa länder har sämre
möjligheter till förebyggande arbete, rehabilitering och sjukvård liksom en
generellt sämre hälsostatus.
Alkoholen är en hälsofråga, men har även stor inverkan på andra
utvecklingshinder, som förlorad inkomst, våld i hemmet, trafikolyckor och
spridning av hiv.3 Konsumtionen är också könsrelaterad. Globalt sett dricker män
mer än kvinnor och andelen män med sjukdomstillstånd knutna till alkohol är
långt högre än för kvinnor.4 Förhållandet är dock på väg att förändras, då
globalisering, ekonomisk tillväxt, turism och en global alkoholindustri för med sig
nya konsumtionsmönster. Detta innebär att drickandet ökar utanför Europa och
Nordamerika, samt bland nya målgrupper.5
Att avgöra hur stor del av ökningen som orsakas av turismen kan vara svårt. Det
finns, som nämns ovan, en rad faktorer som påverkar konsumtionen. Ofta
samverkar dessa faktorer. Något som vi återkommer till i nästa kapitel.
Människor har alltid påverkats och influerats av varandra. Det är också en del av
vår ständiga utveckling. Problematiken med en så kallad massturism är att dess
Rehm, J et al (2009). Alcohol, social development and infectious disease. s: 10
Global health risks. (WHO 2009) s: 9
3 Andersson, Pierre: Världens Baksmälla. s: 31
4 The global burden of disease 2004. Update 2008. (WHO) S: 36
5 Room, Robin (2002). Alcohol in developing societies: a public health approach. Summary. s: 10f.
1
2
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omfattning gör det svårt för lokalbefolkningen att kunna delta i denna
samhällsförändring. Ekonomiska och politiska krafter pressar för en ökad turism
och då turismen blir den lokala inkomstkällan kommer snart det lilla samhället att
kretsa kring den stora resorten.
Som resenärer påverkar vi i högsta grad. Oavsett om vi reser som backpackers,
charterturister, volontärer eller i tjänsten så för vi med oss våra idéer, värderingar
och normer.1 Dessutom ganska tillspetsade sådana, då vi själva tenderar att tänja
på våra gränser då vi befinner oss utomlands. Resenären är den som har råd att
resa, som bor på hotell, äter på restaurang, shoppar, dricker, solar och lever ett
ganska bekymmersfritt liv – en vecka eller två – långt ifrån hem och jobb.
Ett liv som för de flesta inte motsvarar vardagen, men är det liv som visas upp på
den plats man gästar.2 En konsekvens av detta är att man lokalt måste tillgodose
turisternas önskemål och behov, för att locka dem till platsen och få en ekonomisk
vinst på verksamheten. Det handlar exempelvis om att kunna erbjuda hotell,
utflykter, mat och dryck. För att klara logistiken kring resenärer och varor har
utvecklingen av turismen också bidragit till en utbyggnad av infrastrukturen.
Något som även gynnar lokalbefolkningen. Men strukturen innefattar och
underlättar även aktiviteter som sexturism och en ökad handel av alkohol och
andra droger.3
Ett sätt att få en uppfattning om huruvida resenärers alkoholkonsumtion
påverkar den inhemska befolkningens drickande, är att mäta hur strukturerna
och tillgängligheten kring alkoholförsäljning har utvecklats på turistorten. Det vill
säga, hur många utskänkningstillstånd som getts ut och vilka regler som gäller för
servering, öppettider, prissättning, åldersgränser och marknadsföring. En ökad
tillgänglighet och närvaro av alkohol visar i flera studier även på en ökad
konsumtion bland lokalbefolkningen, samt ett förändrat dryckesmönster.4 En bar
i varje hörn längs gatan skapar också konkurrens och sänkta priser, vilket
påverkar lokalbefolkningens möjligheter att handla och deras val av alkohol. De
platser som innan turismens intåg haft en låg konsumtion, är också de som verkar
vara mest utsatta för förändring.5 Men även de där alkohol varit en del av
1 Rodriguez-Garcia, Rosalia (2001). The health-development link: Travel as a public health issue.
s: 2
2 Bruner, Edward (1991). Transformation of self in tourism. Annals of Tourism Research.
Vol 18. s: 240
3 Mosher, James et al (1982). Tourism, alcohol problems and the international trade in alcoholic
beverages.
4 Moore, Roland. Gender and alcohol use in a Greek town. Annals of Tourism Research. Vol 22.
No 2. s: 301-302, 306-311
5 Lee, J. Vicky (2001). Tourism and Alcohol in the Developing World. Framlagd för WHO 2001
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kulturen, påverkas genom nya vanor som ofta adderas till de gamla. En jämförelse
kan göras med Sverige, där våra resor till länder i Sydeuropa fört med sig ett ökat
vindrickande, vilka adderats till våra traditionella alkoholvanor.
Att turister för med sig nya dryckesmönster skapar fler försäljningsställen, men
även en social tillgänglighet. Konsumtionen bland yngre resenärer och kvinnor
bidrar till en ökad acceptans för lokala grupper att dricka. Normerna ändras. En
studie från Arachova, en mindre turistort i Grekland, visar hur drickandet
förändrats över tid. Traditionellt sett drack både män och kvinnor lokalt
producerat vin. Bland kvinnorna var konsumtionen låg och kopplad till måltider.
Från 1960-talet, då resenärerna började besöka området, var det främst männen
som påverkades av nya barer och varor. Öldrickandet växte, samtidigt som
vinkonsumtionen låg kvar på samma nivå som tidigare. Efter 1980 var
förändringen större. Då hade det mer välbeställda folket från Aten influerats av
nya alkoholvanor och tagit dem med sig då de semestrade inom landet. Att
kvinnor från det egna landet nu drack ute på barer i Arachova hade genomslag
även lokalt och konsumtionen ökade. Valet av dryck breddades också till
internationellt importerad sprit och öl. Varor som från början tagits in i området
för att tillgodose turisternas behov.1
Bland kvinnor kan man tydligt se förändringar i konsumtionsmönstret. Ungdomar
en annan. En orsak är den migration som, på grund av exempelvis konflikter,
arbetsbrist eller längtan efter ett bättre liv, får människor att söka sig från
landsbygden in till städerna. Det är en lång resa, inte bara i avstånd utan även i
kultur och livsstil. Städerna erbjuder andra möjligheter, men också en större
utsatthet och anonymitet. En kontext som kan skapa grogrund för en ökad
konsumtion och missbruk av alkohol och andra droger.2 Många av dem som väljer
att flytta är unga, kanske beroende på att de ännu inte har någon egen familj, eller
för att drömmen om en annan framtid är starkare. Som ung är det lättare att bryta
sig loss från traditionella värderingar och många önskar ett liv som skiljer sig från
deras föräldrars.3
Turistnäringen erbjuder både arbetstillfällen och en ny livsstil. Många får jobb
inom restauranger, hotell, försäljning, barer eller i samband med utflykter. En
miljö där de på olika sätt kommer närmare och interagerar med turister, vilket
Moore, Roland. Gender and alcohol use in a Greek town. Annals of Tourism Research. Vol 22.
No 2. s: 311
2 Room, Robin (2002). Alcohol in developing societies: a public health approach. Summary.
3 Santos, Alessandro de Oliveira (2007). Vulnerability to HIV: tourism and the use of alcohol and
other drugs: s:5
1
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även kan påverka deras egna val. En studie från Brasilien visar att turistguider,
som har till uppgift att följa resenärerna, till slut identifierar sig med deras livsstil.
Detta ökade i sin tur konsumtionen av både alkohol och andra droger samt deras
utsatthet för hiv.1
Men det finns även exempel på en utveckling där massturismen ger upphov till ett
lokalt motstånd. Då turisternas agerande skiljer sig så kraftigt från den lokala
kulturen att rädslan för dess influenser istället stärker traditionella värderingar
och religiösa normer. Ett exempel är waswahili-folket i Kenya, som lever i
muslimska samhällen längs kusten. Ett folk som under lång tid haft ett stort
inflytande i områdets ekonomi, men som nu marginaliserats på grund av
turismen. De har på olika sätt aktivt ignorerat den växande turismen och har även
politiskt försökt att stoppa den. En anledning till deras avståndstagande är att
turismen påverkat försäljning och konsumtion av alkohol och andra droger även
bland lokalbefolkningen. Turistindustrin har därmed utvecklats som egna
enklaver, utan waswahilis medverkan, vilket skapar än större segregation.2

Santos, Alessandro de Oliveira (2007). Vulnerability to HIV: tourism and the use of alcohol and
other drugs.
2 Sindiga, Isaac (1996). International tourism in Kenya and the marginalization of the Waswahili.
s: 425-428, 431
1
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Närhet till turister ökar drickandet
Thailand. Från en låg alkoholkonsumtion tar drickandet fart i mitten av 1970talet och fortsätter sedan, med några års undantag, stadigt uppåt till en
konsumtion som enligt WHO 2007 låg på cirka 7,1 liter ren alkohol per vuxen
person och år (2008). 1 I Sverige var konsumtionen samma år 9,8 liter.2 Då en
stor del av befolkningen inte dricker alkohol alls, eller mycket sällan, är
konsumtionen nästan 24 liter ren alkohol per år bland dem som dricker.
I den thailändska statistiken kan man även följa konsumtionen i olika delar
av landet. Flest antal konsumenter finner man i de norra och centrala
delarna, medan högkonsumenterna, med ett dagligt drickande, bland annat
finns i de norra regionerna samt kring turistområden som Phuket. I dessa
beräkningar ingår inte turisternas konsumtion. 3
Trots att Thailand har en relativt hög BNP i jämförelse med andra länder i
regionen, är följderna av alkoholkonsumtionen slående. Alkoholen är orsak till
mer än 10 procent av landets ohälsa och för tidig död. En siffra som är högre
än Kinas och klart högre än exempelvis Indiens. En av anledningarna är att en
stor andel av befolkningen dricker alkohol. 4
Thailand antog 2008 en Alcohol Control Act. Vägen dit var lång och
påtryckningar från industrin ledde till en kraftigt försvagad reglering av
reklam och marknadsföring kring alkohol. Den lag som antogs rör exempelvis
försäljning och öppettider. Dessutom har åldersgränsen för köp av alkohol, i
både butiker och barer, höjts till 20 år. En gräns som gäller både thailändare
och turister.
Vi reser till Phuket för att se närmare på öns alkoholsituation och träffar
Wiwat Seetamanotch, som är medicinskt ansvarig i provinsen. Han tar emot
på sitt kontor i hälsodepartementets byggnad. Kontoret är målat i gul pastell
och kring bordet sitter fem personer från staben. Flera av dem försvinner
dock efter en stund till andra uppdrag och samtalet blir mindre formellt.

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/tha.pdf
http://www.can.se/sv/Rapporter/Drogutvecklingen-i-Sverige-2008/
3 Report on Alcohol Situation 2009. Alcohol Recearch Center.
4 Rehm, J et al (2009). Alcohol, social development and infectious disease. S: 23, 25
1
2
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Fotograf: Johan Bengtsson
Lastning av öl ut till öarna kring Phuket.

Doktor Wiwat berättar hur ön varit bebodd under lång tid. Historiskt var den
främst befolkad av indonesiska muslimer, men influenser från brittisk och
portugisisk kolonialtid är också tydliga. Turismen startade på allvar i mitten
av 1980-talet. Doktor Wiwat flyttade till ön under samma tid och har därmed
kunnat följa turismens inverkan på lokalsamhället. Ön Phuket har cirka
320 000 invånare, samt 30 000 långtidsboende utlänningar. Då arbeten som
hotellbyggen, hotellstädning och trädgårdsarbete till största del utförs av
thailändare från andra provinser – eller migranter – kommer ytterligare runt
600 000 säsongsarbetare varje år. Till detta läggs cirka fyra miljoner turister.
Ett antal som redan idag tär på den lokala miljön, men som förväntas växa.
I och med att fler områden på ön tagits i bruk för turism, har även antalet
försäljningsställen för alkohol ökat. Då en stor del av den ursprungliga
lokalbefolkningen är muslimer, har konsumtionen traditionellt varit mycket
låg. Enligt doktor Wiwat och Malai Minsee, ansvarig för Stop Drink Network i
södra Thailand, har konsumtionen bland de muslimska grupperna dock ökat i
takt med turismen. Drickandet sker bland de män som på olika sätt arbetar
med turister, exempelvis genom sightseeingbåtar eller turistbussar. De
dricker inte främst med turisterna, utan samlas själva efter dagens slut. Detta
har även lett till en ökning av våld i hemmet och andra problem i samband
med att männen kommer hem berusade.
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Turismen har, enligt doktor Wiwat, skapat både försäljningsställen och nya
alkoholvanor, vilka även påverkar lokalbefolkningen. Ett exempel är events
som ”oktoberfestivalen” (ölfestival). Alkoholförsäljningen har därmed utökats
även till de muslimska områden och öar som tidigare inte haft någon
försäljning alls. Detta efter påtryckningar direkt från turister, som efterfrågat,
eller krävt att få köpa alkohol på de ställen de besöker.
En del av de mindre öarna med en muslimsk majoritetsbefolkning har idag
begränsat alkoholförsäljningen till de resorter som tillhör internati onella
kedjor. Som en del av den ekoturism som finns på vissa ställen, serveras
ingen alkohol om man bor på så kallade ”homestay”, då man i begreppet eko
även innefattar tradition, kultur och religion. Detta i ett försök att både
bevara och utveckla naturen och miljön på öarna.
Från turistindustrins sida ville man initialt inte ha någon begränsning av
försäljningen, men de muslimska grupperna på öarna har meddelat politiker
och turister vilka beslut de själva tagit. Några öar har helt vägrat att tillåta
byggen av resorter, då de anser att de arbetstillfällen och influenser som
följer med dem förändrar deras levnadsmönster negativt.
Ett exempel på den ekoturism som i vissa områden vuxit fram är byn Baan
Bangrong, på den sydöstra delen av Phuket. Vi åker dit. Mitt i byn byggs en ny
moské. Byggnaden består ännu bara av grå betongpelare, men taket finns där
redan och minareten är färdigmålad. Från moskén går vägen ner till kanalen,
där det är full aktivitet. Här ligger fiskebåtar och båtar för turister. Ett byg ge
av ett biljettkontor pågår, där turister kommer att kunna lösa biljetter för de
eko- och agroaktiviteter de kan besöka i byn.
För tio år sedan var 80 procent av den naturliga mangroveskogen längs
kanalen skövlad, vilket ledde till en minskad tillgång på fisk, skaldjur och
ätbara växter. Detta blev en av orsakerna till att befolkningen fick finna nya
inkomstkällor,

inom

turistsektorn.

Inkomsterna

täckte

dock

inte

omkostnaderna och många familjer blev skuldsatta, samtidigt som den lokala
kulturen genomgick en snabb förändring.
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Fotograf: Johan Bengtsson
Baan Bangrongs invånare tar sig över hängbron ner till byns restaurang, där de ska emotta ett pris
för sitt arbete för självförsörjning.

Byns ledare startade därför ett arbete för en annan utveckling. Rege ringen
bidrog med pengar och ett projekt kring självförsörjning påbörjades. Idag har
man en god inkomst från exempelvis fiske, ekologisk odling och agroturism.
De turister som besöker byn kan ta cykelturer längs odlingarna och de gamla
bosättningarna och en kajaktur på kanalen. Byn har även arbetat för att
stärka den muslimska kulturen och religionen och området är därför helt fritt
från alkohol.
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Pla
Patong. -Hi mister, where you go? Come sit here, we have very good beer.
What beer you want? Maybe you buy beer for me too? Leendet är stort.
Baren ligger på Soi Bangla, en liten gata på Phuket, och är en av flera hundra
barer längs huvudgatan och in i gränderna.

Här finns även andra

verksamheter, som skräddare, lokala reseföretag och elektronikförsäljning
men det är barerna som lockar de stora massorna.

Fotograf: Johan Bengtsson

Alla är de där för att se skådespelet. Transvestiterna från den närbelägna
Simon Phuket Cabaré, klädda i slitsade kjolar och plymer eller avklädda
nästan intill nakna för att marknadsföra sin show. De unga tjejerna som
väntar på potentiella kunder att bjuda in till baren och de som en våning upp
dansar i minimal klädsel till musiken för att underhålla, och locka, sina
gäster.
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Tjejen som lockar in oss kallas Pla (Fisk). Det är lugnt i baren hon arbetar.
Inte många hittar in i gränden och hon köper till slut en San Miguel Light för
egna pengar och sätter sig bredvid oss.
-

Jag gillar San Miguel, säger hon. Den känns bättre att dricka än andra
öl. Jag tar bara två eller tre per dag. Det är något med smaken, och att
det är lightöl förstås. Jag föredrar den framför andra.

Fotograf: Martin Hultén

Pla har sin bestämda åsikt om turister och alkohol.
-

Män från England och Amerika dricker mest. Svenska män dricker inte
lika mycket, fast tyska män dricker faktiskt ännu mindre.

-

Så du har mött svenska män här i baren?

-

Ja, flera, säger hon snabbt och tillägger på haltande engelska, för två
veckor sedan var det en man här som stannade i Thailand under en
lång tid. Hans fru ville inte vara här så länge så han var här ensam.
Han drack några öl och sedan tog han mig till hotellet. Jag fick 3 000
baht. Svenska män är jättebra.

Pla kommer från Isaan i nordöstra Thailand, nära gränsen till södra Laos. Det
är Thailands fattigaste område med många småbönder och stora familjer.
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Tidigare kunde man odla för att vara självförsörjande av ris och grönsaker,
men med dagens ekonomiska situation krävs en kommersiell odling. Då
marken inte ger tillräckligt hög avkastning slås släktens jordlotter ihop och
någon i familjen tar över skötseln. De andra söker sig arbete på annat håll,
exempelvis inom turistindustrin. Isaan har, i relation till övriga områden i
landet, en relativt hög andel alkoholkonsumenter. De flesta dricker dock
någon gång per vecka, i samband med firanden och högtider, och väldigt få
dricker varje dag. För kvinnor som Pla sker troligen en drastisk förändring av
deras alkoholvanor efter flytten till Phuket eller liknande områden.
Pla har bara sin mamma kvar i livet och familjen har inte tillräckligt med jord
för att klara försörjningen. Även om hennes mamma inte känner till hela
sanningen om Plas arbete, är det för att hjälpa henne som Pla valt att flytta.
-

Men jag åker hem någon gång per år, säger hon. Mamma lagar
fantastisk mat. Inte alls som här. 12

1
2

Intervju med Pla i Phuket (februari 2010)
http://www.phuket.as/bar-girls-in-patong
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Supa till eller supa jämt
Kambodja. Kambodja är ett av många fattiga länder i världen som saknar en
fungerande alkohollagstiftning. Det finns ingen åldersgräns för köp av alkohol
eller regleringar av reklam och annan marknadsföring. 1 Då få resurser läggs
på alkoholfrågan saknas tillitlig statistik och utan denna är det svårt att visa
på behovet av förändring.
Enligt de uppskattningar som finns att tillgå låg konsumtionen på ungefär
samma nivå som i Thailand fram till mitten av 1960-talet. Därefter skedde en
snabb utveckling i Thailand, medan alkoholkonsumtionen i Kambodja
pendlade beroende på den politiska situationen i landet. 1960 grundades
ölbryggeriet Angkor, med stöd av franska medel 2, och försäljningen av öl gick
för första gången om den för risvin. 1991 övertog Canbrew bryggeriet 3 och
åren efter kom FN:s fredsbevarande styrka, UNTAC till landet. Detta
resulterade i en ökad ölkonsumtion och fler barer och försäljningsställen
ökar, men även i en uppluckring av sociala och religiösa begränsningar i
drickandet.4
1996

fanns

48

olika

ölsorter

till

försäljning

och

ett

pris-

och

marknadsföringskrig pågick. En artikel i Asia Times från samma år beskrev
situationen: “Keeping up with the competition at all costs is also the motor
that drives the industry’s lavish promotional engine. Besides squadrons of
"beer girls" there are the umbrellas, the pens, the cash prizes hidden under
bottle tops, ring pulls or scratch cards, the gifts for the bride and groom who
choose to serve a certain brand at their wedding.”5
Marknadskriget fortsätter än i dag, med introduktion av nya produkter. Just
nu pågår en stor kampanj för det spanska vinet Randonal, som marknadsför
sig med reklam, tävlingar och fester med gratis vin. Industrin i allmänhet
använder sig även av sponsring av barer, musikfestivaler och andra
ungdomsarrangemang. 6

WHO Global Status Report: Alcohol Policy (2004). Cambodia.
WHO Global Status Report on Alcohol (2004). Cambodia.
3 Carlsberg: <www.carlsberggroup.com/Company/Markets/Pages/Cambodia.aspx>
4 Samtal med Kim Eng, PDP, 2010.
5 Asia Times: <www.wisdomofwhores.com/writings/older-journalism/cambodias-battle-ofthe-breweries>
6 Randonal: <www.randonal.com>
1
2
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Fotograf: Johan Bengtsson
Ochheuteal beach, Sihanoukville.

Enligt organisationen PDP, People center for Development and Peace, är
förekomsten av alkoholrelaterade problem högre i landets turistområden. 1
Bristen på studier gör det dock svårt att belägga de faktiska förhållandena.
PDP menar även att det i de områden som besöks av många ungdomar och
backpackers skett en överföring av både konsumtion och beteende.
Drickandet leder nu, också bland lokala ungdomar, till fler fall av slagsmål
och våldshandlingar än förr.
Enligt PDP ser de i dessa områden idag ingen skillnad på turisters och
kambodjaners drickande. De konsumerar lika mycket. Skillnaden är dock att
turisterna gör det under sin semester, under en begränsad period där det
upplevs som okej att dricka mer – medan kambodjanerna håller samma nivå
året om. Den totala konsumtionen bland kambodjaner blir därmed högre.

1

Samtal med Kim Eng, PDP, 2010.
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4

TURISM VS FOLKHÄLSA

"Can you imagine a future without Adelaide's magnificent bluestone
pubs, can you imagine a future without Victoria's fantastic bar
culture?"
VD:n för Australiens turismexportråd, Matt Hingerty, uttalar sig mot regeringens förslag om
höjd skatt på alkoläsk för att minska det ökade drickandet bland tonårstjejer i landet. Han
menar att sociala förklaringar av alkoholkonsumtion är en oroväckande trend som påverkar
turismens smörjmedel, alkoholen.1

Via export och skatter genererar alkoholen intäkter till staten. Den är även en
inkomstkälla för jordbrukare, tillverkningsindustrin, media och reklambyråer –
samt alla dem som arbetar inom försäljningsställen som barer, restauranger och
butiker. Det råder ingen tvekan om att alkohol skapar både inkomster och
arbetstillfällen. Detta måste dock ställas mot den kostnad som alkoholen för med
sig i förlorade levnadsår, sjukdom och ohälsa, olyckor, våld och minskad
arbetsinkomst.2 I den jämförelsen är kostnaderna väsentligt högre än intäkterna.
Det psykiska och fysiska lidande som alkoholen kan bidra till, är lika svårt att
mäta ekonomiskt som de positiva effekter som ett socialt drickande kan förväntas
ha.
Alkoholen påverkar oss medicinskt, psykiskt och socialt genom berusning,
giftighetsgrad och beroende. Många forskare anser därför att alkoholen inte kan
likställas med andra varor i internationell handel och i regler kring densamma. I
de förhandlingar som förs inom exempelvis Världshandelsorganisationen, WTO,
definieras dock fortfarande alkoholen som vilken annan vara som helst och går
därmed under samma regler för fri handel. Här har de industrier som vinner på en
fri alkoholmarknad arbetat för ett slopande av preventiva insatser som monopol
och skattereglering. Folkhälsan ställs därmed mot ekonomiska vinstintressen.3
År 2003 publicerades WHO rapporten Alcohol No ordinary Commodity och 2010
utkom en reviderad upplaga. Bakom rapporten står 15 av världens främsta
alkoholforskare, med bakgrund och erfarenheter från olika delar av världen.
Rapporten bygger på en genomgång av all tillgänglig forskning från 1994 och
framåt, med syftet att svara på två huvudfrågor: Hur stora problemen med alkohol

Dunkerley, Susanna (200). Tourism leader slams alcohol crackdown. The Sydney Morning
Herald: <www.smh.com.au>
2 Babor, Thomas (2003). Alcohol No ordinary commodity. Summary. s: 1
3 Babor, Thomas (2002). Linking science to policy. The role of International Collaborative
Research. s: 67, 70, 72
1
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är och vilka metoder som är mest effektiva för att minska desamma. Svaren blev
att alkoholen är ett stort problem och att de bästa och mest kostnadseffektiva
metoderna är relaterade till policys och lagstiftning. Det vill säga, insatser som
försäljningsmonopol, reglering av åldersgränser, öppettider och skatter.
Sverige och övriga Skandinavien var först ut med nationella alkoholpolicys och
ses fortfarande som föredömen för andra länder. Fortfarande saknar dock många
länder, inte minst i Asien, Afrika och Latinamerika helt eller delvis en fungerande
alkohollagstiftning. Detta gör dem även mer sårbara och möjliga att påverka från
alkoholindustrin och turistsektorn.
Båda industrier har mycket att vinna på att vara medspelare i utformningen av
länders alkoholregleringar och båda är aktiva parter i lobbyarbetet på såväl
nationell som internationell nivå. Att hänvisa till turismen i diskussioner kring
alkohollagstiftning är ganska vanligt. Ett exempel är det från Australien ovan. Ett
annat är från Mauritius1 som är ett av de länder som sänkt sin alkoholskatt efter
påtryckningar från hotell- och turistindustrin, i ett försök att attrahera fler
turister. Något som resulterat i fler fall av alkoholrelaterade trafikolyckor,
alkoholberoende och dödsfall till följd av skrumplever.
Det går att hitta flera exempel, inte minst från muslimska länder, som traditionellt
haft en restriktiv syn på alkohol. I Bahrain har förbud av alkoholförsäljning på
exempelvis flygplatser och restauranger som inte är del av hotell diskuterats.
Kritiken från industrin har varit tydlig. Företagsledaren Faieq al Zayani, säger till
Al Arabia News Channel att ”…Bahrain needs visitors and tourists and restaurants
and alcohol are all part of that.”2
Maldiverna har, sedan 2009, gett licens för alkoholförsäljning på större
turisthotell på befolkade öar. Frågan har legat hos ministeriet för ekonomisk
utveckling och innehöll från början möjligheter för en mer utbredd försäljning.
Kritik kom dock från en rad organisationer, däribland den fackliga
sammanslutningen för turistanställda på Maldiverna. Deras företrädare menade
att beslutet ökar tillgången och konsumtionen bland deras medlemmar.
Finansministern drog då tillbaka det ursprungliga förslaget men behöll
möjligheterna för en, visserligen hårt reglerad, försäljning i hotellbarer med
kommentaren: ”So we were studying ways to control it. But in controlling it, we

1
2

Room, Robin (2002). Alcohol in developing societies: a public health approach. Summary. s: 24
Al Arabiya: <www.alarabiya.net> (2009)
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have to consider that our economy is based on the tourism sector and how we could
control it in a way that does not weaken the tourism industry.”1
Turistindustrin och alkoholindustrin matar därmed varandra med nya
målgrupper, nya varor, infrastruktur och attraktion. Alkoholindustrin relaterar
sina kampanjer till semester, fest och avslappning – och båda industrier har en
hand med i utformandet av nya alkohollagar.2 Mer om detta i nästa kapitel.

Alcohol regulations sent to parliamentary committee. Minivan News:
<www.minivannews.com> (2009)
2 Mosher, James et al (1982). Tourism, alcohol problems and the international trade in alcoholic
beverages. s: 594, 600
1
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Seven deadly days
Thailand.
-

"How can tourists enjoy their holiday in Thailand without drinking? Like
Phuket or Pattaya, they're coming for beaches and fun. They like to
have beers and some drinks on the beach. If we ask them not to do so,
they won't be happy,"

Under 2009 kunde man, bland annat i den thailändska tidningen The Nation,
följa

diskussionerna

kring

ett

alkoholförbud

på

vissa

thailändska

högtidsdagar. Prakit Chinamourphong, president för Thai Hotel Association
var en av flera upprörda röster inom turistnäringen. Han menade att
alkoholkonsumtion är en del av turisters dagliga rutin och att ett förbud
därmed skulle uppröra många av landets gäster. 1
Upprinnelsen till debatten var de höga döds- och olycksfallstalen under
firandet av det thailändska nyåret, Songkran. Tidningen uppger att det mellan
den 11 och 17 april 2008 dog eller skadades 32 327 människor, många av
dem på grund av rattonykterhet. Den veckolånga festivalen har därmed fått
smeknamnet ”seven deadly days”.2
Den thailändska socialministern Witthaya Kaewparadai lade fram två förslag i
förebyggande syfte. Ett om totalförbud av all alkoholförsäljning och ett om
förbud av försäljning i butiker, undantaget hotell, restauranger och barer.
Turist- och sportministern Chumpol Silapaarcha var dock orolig för hur
förslagen skulle slå mot turistnäringen och menade att de skulle vara möjliga
att genomföra först då landets ekonomi var mer stabil: ”We have to
remember that tourists bring money to Thailand and we must take advantage
of this. So I ask the government to put off the ban.” 3
En undersökning visade dock att ett försäljningsförbud under Songkran inte
skulle ha någon större effekt på antalet turistankomster, då drygt 94 procent
av de tillfrågade fortfarande skulle välja att resa till Thailand under nyåret. 4

Suchat Sritama, Kwanchai Rungfapaisarn (2009). Alcohol ban on religious holidays. The Nation.
Alcohol ban will not be effective. The Nation (2009).
3 Suchat Sritama, Kwanchai Rungfapaisarn (2009). Alcohol ban on religious holidays. The Nation.
4 Suchat Sritama, Kwanchai Rungfapaisarn (2009). Alcohol ban on religious holidays. The Nation.
1
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5

ABSOLUT TRAVELLER

"Big Spenders Little Earners”
Humor Wang, VD för CR Snow Breweries, beskriver på SABMillers hemsida hur antalet barer i
de större städerna i Kina växer i takt med antalet besökare. De flesta är unga, men inte
nödvändigtvis rika och bryggeriet ser en försäljningsökning, både i samhällets toppskikt, men
framförallt bland den breda allmänheten.

Alkoholindustrin har, gemensamt med tobaksindustrin, svårt att öka sin
omsättning på de Europeiska och Nordamerikanska marknaderna. För
tobaksindustrin ligger problemet i att människor i Väst röker mindre. För
alkoholindustrin handlar det istället om att vi inte kan dricka så mycket mer än vi
redan gör. För att maximera vinsten krävs därmed satsningar utanför dessa
regioner, på den så kallade internationella marknaden.
De globala alkoholföretagen har de senaste åren satsat hårt på nya marknader och
framhåller i sina årsredovisningar hur de expanderar i för framtiden viktiga
regioner. Företag som Diageo och Pernod Richard ser sig som ledande med sina
produkter i en rad länder. För Diageos ölmärke Guinness är Nigeria idag deras
tredje största marknad och Pernod Richard framhåller Thailand, Argentina och
Mexiko som några av sina största tillväxtmarknader. Länder som växer starkt på
den globala alkoholmarknaden är även de så kallade BRIK-länderna, det vill säga
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.1 Idag kan även Sydafrika adderas till denna
skara. Samma länder som i forskningsrapporten Alcohol no ordinary commodity
lyfts fram som de områden där alkohol utgör den främsta orsaken till ohälsa och
för tidig död.2
Möjligheterna till expansion i dessa länder är stor, inte minst på grund av deras
stora befolkningsantal. I Ryssland är konsumtionsnivån redan hög, men i ett land
som Indien, där endast en liten del av befolkningen idag konsumerar alkohol, är
möjligheterna oändliga.3 I boken Globalkohol uppskattar författaren Lars Åke
Augustsson att Brasilien och Kina har potential att öka sin konsumtion till den
dubbla – och att Indien kan tjugodubbla densamma innan de ens befinner sig på
samma nivå som Brasilien och Kina är idag.4
Värt att komma ihåg är dock att en låg konsumtion per capita ofta beror på att
landet har ett högt antal nykterister. De som dricker har därmed en relativt hög
Augustsson, Lars-Åke (2008). Globalkohol, s: 78
Babor, Thomas et al (2010). Alcohol no ordinary commodity. s: 59
3 Babor, Thomas et al (2010). Alcohol no ordinary commodity. s: 78-79
4 Augustsson, Lars-Åke (2008). Globalkohol. s: 88
1
2
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konsumtion.1 Detta innebär förstås stora möjligheter för industrin att expandera,
genom att nya målgrupper lockas bli konsumenter. Något som dock kräver en
förändring av alkoholkultur och dryckesmönster, det vill säga; vem, var, hur och
vad någon dricker. Det finns flera faktorer som påverkar detta, som
marknadsföring genom reklam, sponsring och produktplacering, men även
influenser från media, resande och turism.
Det handlar till stor del om att sätta alkoholen i en kontext. Att förknippa drycken
eller märket med en livsstil. Kärlek, sex, glädje, framgång, makt och skönhet är alla
vanliga attribut i marknadsföringen av alkohol. Valet av alkoholsort blir en symbol
som innefattar mer än drycken i sig. Indienbaserade UB Group, idag världens
tredje

största

spritföretag,

beskriver

exempelvis

framtidsutsikterna

på

hemmamarknaden med orden: ”Unga människor som söker västerländsk livsstil
brukar i allmänhet börjar med att dricka öl och sedan ta steget upp till sprit. UB
Groups varumärken är skapade för att attrahera dessa uppåtsträvande och
ambitiösa konsumenter”.2
Denna nya målgrupp består till stor del av unga människor. Både för att de har
lättare att ta till sig en ny livsstil, förknippad med fest, framgång och sociala
sammanhang – men också för att de många gånger attraheras av en västerländsk
livsstil och tar del av densamma genom film, Internet och möten med resenärer
och turister. I de flesta länder på den internationella marknaden utgör dessutom
denna målgrupp en majoritet av befolkningen.
Satsningarna görs i regioner där det ofta saknas en fungerande reglering av
alkoholen. Förändringar är dock på gång. Thailand och Sri Lanka har idag en
alkohollagstiftning och i länder som Indien, Malaysia och Vietnam pågår samma
process. WHO:s expertkommitté i alkoholfrågor har tydligt klargjort att de inte ser
alkoholindustrin som en part i samband med alkoholpolitik eller hälsofrämjande
åtgärder. Trots detta genomför industrin själva, under flagg av ICAP, International
Center for Alcohol Policies, symposium med färdiga utkast till alkoholpolicys i ett
flertal länder i exempelvis Afrika. Policys som till stora delar är desamma från
land till land. Här lyfts självklara, förebyggande insatser, som åldersgränser och
trafiksäkerhet – men där ges även utrymme för industrin själva att reglera
exempelvis marknadsföring av alkohol.3

Room, Robin (2002). Alcohol in developing societies: a public health approach. Summary. s: 16
Augustsson, Lars-Åke (2008). Globalkohol. s: 39
3 Kontakter med organisationer i berörda länder.
1
2
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Hur lagstiftningen utformas, med öppettider, prissättning och försäljningsställen
har också betydelse för turistindustrin. I flera av de länder som nu antagit de av
ICAP initierade policyförslagen är turistministeriet en partner i förhandlingarna.
Ett exempel är Lesotho, där turistministern citeras på bryggerijätten SABMillers
hemsida1, där han berömmer Lesotho Brewing Company för den roll de spelat
under framtagandet av landets alkoholpolicy.
I Lesothos alkoholpolicy, liksom i utkasten till exempelvis Malawis och Botswanas,
står det i det vägledande dokumentet att: ”It is recognised that when used in
moderation, alcohol has a positive role to play in socialisation, celebration and
enhancing life style consistent with the culture of Lesotho.” Namnet på landet byts
ut, men formuleringen är annars densamma. Dokumentet slår därmed fast hur
dryckesmönstren ska se ut i ett flertal olika länder och överför densamma, genom
reklam, media och influenser från turister och utlandsarbetare.
Ett exempel på en sådan marknadsföring är den intensiva vinkampanj som just nu
genomförs i Kambodja. Det spanska vinet Randonal marknadsför sig med hjälp av
tävlingar och anordnade fester som beach partyn, alla-hjärtans-dag och
maskeradbal. Även turister och utlänningar bjuds in till deras event – och hjälper
på så sätt till att föra in en ny dryckeskultur. På Randanols hemsida2 beskrivs
vinet och festerna som: ” No celebration is complete without wines. A party does not
have a character unless of course there is a wine. Wine is not only essential in fine
dining, it actually promotes good health if consumed moderately. Besides what
better way to feel totally relaxed and uninhibited among friends than with a good
glass of wine. A perfect icebreaker in high society functions.” (…) ” the party was
themed after a European aristocratic tradition which is a masquerade ball and it
was an evening which gave an opportunity to introduce the new lifestyle from
Europe.
Organisationen ICAP tar även fram egna rapporter kring alkohol. I rapport
nummer 183, om alkoholskatter, lyfts alkoholen som en finansiellt positiv kraft för
turistindustrin. En industri som är en ”significant source of employment and
revenue.”
En anledning till att industrierna får delta i framtagandet av policys är de
inkomster de genererar till landet. Många av de stora alkoholföretagen är
dessutom ägare till en rad andra verksamheter, vilket gör att en åtstramning av
SABMiller: <www.sabmiller.com>
Randonal: <www.randonal.com>
3 Alcohol taxation (2006). ICAP Reports 18
1
2
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bolagen kan ha en större effekt än enbart inkomster från alkohol. Flera av dem är
knutna till turistindustrin. Ett av många exempel är spritföretaget UBGroup som
även äger Indiens största flygbolag, Kingfisher.
Även på alkoholindustrins hemsidor är kopplingarna till turism och semester
många. Både genom tävlingar med semesterresor som vinster och genom
kopplingarna till stränder och paraplydrinkar. På spritföretaget Bacardis sida
visar de sin senaste reklamfilm, där ett stort gäng ungdomar bygger sin egen
paradisö, med hjälp av båtar, stenar och palmer. De lastar av sina lådor med
Bacardi och börjar festa. ”We create what Bacardi stands for”, säger en av skaparna
bakom filmen. 1
På Absolut Vodkas hemsida finns fyra visualiseringar av Absolut. Absolut
Traveller är en av dem. På sidan finns en karta, ett par kameror, ett vykort från en
solnedgång på en paradisö, recept på drinkar och texten: ”We picture you in a
hotel lobby on the other side of the planet. One hand on your expensive luggage, in
the other a drink. Or perhaps at home, in your comfy chair, reminiscing on
adventures from the past. Just kidding. But it’s a great drink!”2
För bryggerierna handlar det även om att vara på plats i de länder och regioner
som har en intressant målgrupp. På ”just-drinks”, en av de nyhetssajter som
rapporterar om aktuella händelser inom läsk, öl, vin och spritindustrin, går det att
läsa ett flertal artiklar om hur alkohol används för att locka turister, eller hur
försäljningen kan utökas på turisttäta orter. Ett exempel är bryggeriet bakom
ölmärket San Miguel, som i en artikel från 2008 sägs vara på väg att etablera sig i
Laos,

Kambodja

och

Myanmar

(Burma).

Uppmuntrade

turistutveckling och de stora målgrupper den drar med sig.3

Bacardi: <www.bacardi.com>
Absolut Vodka: <www.absolut.com>
3 San Miguel eyes South East Asian growth: <www.just-drinks.com> (2008)
1
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Leo sexy girls
Thailand. ThaiBev, ägare av bland annat Chang öl, är en av de största
alkoholproducenterna i Thailand, med en lång historia i landet som tillverkare
av rom och whisky. Chang togs fram 1995, i ett försök att konkurrera med
ölet Singha, som varit marknadsledande sedan 1930-talet. 1
Charoen, som står bakom ThaiBev har, för ”sitt sociala engagemang och sina
insatser för Thailand” fått ett efternamn tilldelat sig av den thailändska
kungen. Så har även familjen bakom Singha. Båda bryggerifamiljerna har
nära kopplingar till den politiska världen. Charoen är nära vän med landets
före detta premiärminister Thaksin och ett av barnbarnen i familjen bakom
Singha har arbetat för premiärministern och ställer nu upp för demokraterna.
Inkomsterna för Chang beer har resulterat i att företaget kunnat investera i
en rad verksamheter, som exempelvis hotellnäring. Idag äger de Imperial
Hotel Group, med hotell i Bangkok, Phuket och Chiang Mai. De har även flera
andra hotell, både i Thailand och internationellt, vilka blir en del av
marknadsföringen av deras egna drycker. 2 Imperial Mae Ping i Chiang Mai har
exempelvis en egen beergarden för Chang beer.
Singha tillverkar i sin tur även ölet Leo, som vänder sig till en yngre målgrupp.
För att öka försäljningen har man kopplat ölen till kampanjer och kalendrar
med lättklädda, thailändska tjejer – så kallade ”Leo sexy girls”. Vid den
senaste lanseringen genomfördes dock protester och demonstrationer från
flera organisationer, vilka riktade kritik mot kopplingen mellan kvinnor, sex
och alkohol. 3
I de nyaste reklamfilmerna från Leo, som bland annat finns upplagda på
sajten Youtube, är reklamen istället kopplad till turister och thailändska
ungdomar, som finner varandras vänskap genom bad, surfing och öl. 4

http://en.wikipedia.org/wiki/ThaiBev#The_Chang.2FCarlsberg_history (6 mars 2010)
http://www.forbes.com/forbes/2005/0328/028a_print.html
3 Controversy of the week: Bangkok’s calendar girls (2009). CNN Go: <www.cnngo.com>
4 Youtube: <www.youtube.com/watch?v=SezWyqGCsUg>
1
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6

SLUTSATS OCH
REKOMMENDATIONER

Med en önskan bland människor i Väst att resa allt längre bort – och med större
ekonomiska möjligheter för fler människor i Syd att resa inom sina regioner –
ökar turismen till Asien, Afrika och Latinamerika. Denna är på många sätt en
katalysator för utveckling, men kräver då en större hänsyn till miljö och hållbar
utveckling. Det handlar inte bara om klimatskatt på flyget, men även om vårt
förhållningssätt och agerande i det land och på den plats vi besöker.
Många av de länder som idag växer som turistdestinationer, har en stor inhemsk
alkoholproblematik. Totalkonsumtionen må fortfarande vara lägre än i Europa,
men är hög hos de grupper som dricker och slår hårt i länder där lagstiftning,
förebyggande insatser, sociala skyddsnät och rehabilitering helt eller delvis
saknas.
I denna rapport har vi lyft frågan om den växande turismen till dessa länder
påverkar den lokala konsumtionen. Att så är fallet är tydligt, till vilken grad är
däremot svårare att fastställa. Idag saknas adekvat forskning på området. Ett än
större problem är att många länder saknar tillförlitlig statistik kring
alkoholkonsumtion och att det därmed är svårt att mäta hur mycket och bland
vilka grupper som konsumtionen ökar. En tredje problematik är att differentiera
turismen från övriga faktorer, som globalisering och ekonomisk tillväxt.
Med detta i beaktande står det fortfarande klart att turismen har en tydlig
inverkan på konsumtionsmönster och överförande av en ny alkoholkultur. De
flesta resenärer tenderar att öka sitt drickande under semestern. De befinner sig
långt hemifrån och resan, liksom alkoholen, blir ett sätt att slappna av och släppa
vardagen. Flera turistmål marknadsför sig även med hjälp av alkohol. Det kan vara
vinodlingar i Sydafrika eller specifika drinkar, som piña colada i Puerto Rico eller
den nyskapade siam sunrays som ska fungera som en ”punch” för den thailändska
turismen.
Det ökade drickandet under semestern och turisters förmåga att tänja på
gränserna då de befinner sig utomlands, ökar riskerna för exempelvis
olyckstillbud, användande av droger och oskyddat sex. Följderna av turisters
beteende under semestern upphör inte då de sätter sig på flyget hem, det lämnar
tydliga avtryck på platsen de gästat. De önskemål och den efterfrågan resenärer
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har av varor och tjänster på turistdestinationerna, skapar ett utbud, en
tillgänglighet och en kultur som även påverkar lokalbefolkningen.
Genom turismens tillväxt har antalet försäljningsställen av alkohol ökat markant
på destinationerna. Nya produkter har tillkommit och priserna har ofta sjunkit då
konkurrensen mellan barerna växt. Den fysiska tillgängligheten har bidragit till en
ökad konsumtion även bland lokalbefolkningen. Lika stor påverkan har den
sociala tillgängligheten haft, det vill säga hur unga människor dricker, att kvinnor
konsumerar och att barerna öppnas för en bredare målgrupp. Det skapar
legitimitet för en ny alkoholkultur. Ett exempel är den muslimska befolkningen på
ön Phuket i Thailand, där konsumtionen traditionellt varit mycket låg, men nu
ökat bland män som arbetar i turistrelaterade yrken. Något som i sin tur
resulterat i en ökning av alkoholrelaterade problem, som våld i hemmet.
Turist- och alkoholindustrin är på flera sätt länkade till varandra. Billig och
lättinglänglig alkohol är ett medel att locka turister. Resenärernas efterfrågan
innebär även försäljning av ett bredare sortiment och en möjlighet till
introducerande av nya varor. Det finns därmed ett gemensamt intresse av en
alkoholpolitik som inte påverkar turismen. Båda industriers kopplingar till
politisk nivå ställer folkhälsan mot ekonomin och kan försvåra eventuella
utarbetanden av alkoholpolicys.
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Rekommendationer
Regeringar / civilsamhället:


Stöd till utveckling av alkoholpolicys i de länder som idag saknar en
fungerande lagstiftning. Viktigt är bland annat åldersgränser och reglering
av marknadsföring och försäljning.

Researrangörer:


Utbildning i den lokala alkoholsituationen och eventuell nationell
lagstiftning för svensk personal på turistdestinationer.



Utbildning i alkoholhantering för svensk och lokal personal på hotellens
restauranger och barer.



Ett stort utbud av alkoholfria alternativ på hotell, utflykter och andra
arrangemang.

Researrangörer / resenärer:


Resebolagen bör informera om den lokala alkoholsituationen samt om
resenärernas eget ansvar.

Generellt:


Utbildning av politiker, turistplanerare och beslutsfattare om hur turism
och övrigt resande påverkar den lokala hälsosituationen.



Genomförande av fler studier kring sambanden mellan
turisters/resenärers drickande och den lokala alkoholkonsumtionen.
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