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Sammanfattning
Filmturism är ett relativt nytt fenomen på turistmarknaden, som kort kan beskrivas med när en
turist besöker en destination eller attraktion till följd av att destinationen/attraktionen har
visats upp på tv eller i film. I Thailand har ett flertal stora filmer spelats in genom åren, bland
annat The Beach och James Bond – The Man with the Golden Gun. Syftet med denna studie
är att belysa fenomenet filmturism samt undersöka hur lokala aktörer i Thailand använder
filmerna Beach och James Bond – Man with the golden gun som redskap för
platsmarknadsföring och imageskapande. I studien har det även studerats hur destinationerna
har påverkats av filmerna samt hur destinationerna uppfattas av turister som har varit eller är
på väg till någon av platserna. Den destinationsimage som skapas genom film behöver inte
alltid stämma överens med destinationens verkliga image. Studiens material har samlats in
genom kvalitativa intervjuer, observationer och skuggningar samt kvantitativa enkäter och
granskning av resesidan Tripadvisor och aktören Maya Bay Tours hemsida. Studiens resultat
visar att filmerna har påverkat platsernas image och att Maya Bay inte är lika beroende av
filmen i sin marknadsföring som James Bond Island är. Turister som har besökt platserna
påpekade att mängden turister är det som förstört upplevelsen och att turismen måste regleras
för att deras förväntningar ska uppfyllas.
Nyckelord: Filmturism, Platsmarknadsföring, Image, The Tourist Gaze

Abstract
Film tourism is a relatively new phenomenon in the tourist market, which can be briefly
described when a tourist visits a destination or attraction because of the destination/attraction
being shown on television or in movies. In Thailand, several major films have been recorded
over the years, including The Beach and James Bond - The Man with the Golden Gun. The
purpose of this study is to highlight the phenomenon of film tourism and to investigate how
local businesses in Thailand use the film The Beach and James Bond - Man with the Golden
Gun as a tool for destination marketing and image creativity. The study also examined how
the destinations have been influenced by the films and how the destinations are perceived by
tourists who have been or are on their way to any of the sites. The destination image created
by movie does not always match the actual image of the destination. The study material has
been collected through qualitative interviews, observations and shadowing, as well as
quantitative surveys and review of travel site TripAdvisor and the Maya Bay Tours website.
The finding from the study show that the films have affected the image of the sites and that
Maya Bay is not as dependent on the film in its marketing as James Bond Island is. Tourists
who have visited the places pointed out that the number of tourists is what ruined the
experience and that tourism must be regulated to meet their expectations.
Keywords: Filmtourism, Destination marketing, Image, The Tourist Gaze
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1.Inledning
Vi blickar ut över vad som ska vara en paradisstrand, det var så det speglades i filmen. Maya
Bay, en gömd strand bland klippor och berg, dit turister vallfärdar varje dag för att ta del av
den berömda stranden med det kristallklara vatten och kritvita sanden. Det är även stranden
där Leonardo Dicaprio sprang ner för att bada med självlysande plankton.
Denna studie inriktar sig på att undersöka hur lokala aktörer i Thailand använder filmerna The
Beach och James Bond – Man with the golden gun i marknadsföringssyfte för att skapa en
image för destinationerna där filmerna är inspelade. Studien ska även undersöka hur
destinationerna har påverkats av filmerna samt hur destinationerna uppfattas av turister som
har varit eller är på väg till någon av platserna. Vi valde att utföra vår studie på plats i
Thailand där vi hade tillgång till inspelningsplatserna, lokala turistbyråer och aktörer som
arbetade med att marknadsföra destinationerna samt turister. Filmerna The Beach och James
Bond - Man with the golden gun valdes ut på grund av att det är två kända filmer som båda
har en koppling till filmturism. James Bond är en aning mer känd och lockar till sig en äldre
målgrupp medans The Beach attraherar den yngre generationen.

1.1 Filmturism i Thailand
Thailand är ett land som lockar turister från hela världen och på så vis står turismen för sju
procent av landets BNP.1 Thailand är även ett land som använts som inspelningsplats för
många filmer, där bland annat filmerna The Beach, James Bond – Man with the golden gun,
Bridget Jones, Rambo och Star Wars har spelats in.2
1974 spelades den nionde James Bondfilmen, Man with the golden gun, in med Roger Moore
som huvudrollen och vår egen Britt Ekland som bondbrud. I denna film tar
sig James Bond an skurken Scaramanga, spelad av Christopher Lee, och
hans gyllene pistol. Filmen spelades in i Asien med inspelningsplatser i
Kina, Hong Kong och Thailand, dock finns det en inspelningsplats i
Thailand som har bildat en stark association och koppling till filmen, öarna
Khao Phing Kan och Koh Tapu, eller rättare sagt James Bond Island.3
Bild 1. Filmomslaget för James Bond – Man with the golden gun.4

1

Tourism Thailand. (2017). Economics and Politics
Thailand Film Office. (2013) History
3
The Worldwide Guide to Movie Locations. (2014). The man with the golden gun film locations.
4
Bild 1. Tagen av Jennie Rothed (2017). Filmomslaget för James Bond – Man with the golden gun
2
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I generationer försörjde sig befolkningen kring dessa öar med fiske, risodling och tappning av
gummi. Allt detta förändrades efter filmatiseringen av James Bond – Man with the golden gun
då filmen och ön Ko Tapu blev världskända. På bara
några år hade Khao Ping kan och Koh Tapu blivit en stor
turistattraktion i Thailand med båtturer som arrangerade
”James Bond Tours”. Idag kallas de båda öarna
tillsammans för ”James Bond Island” och år 2009
lockades över 1000 besökare per dag till destinationen.5

Bild 2. Koh Tapu.6

The Beach spelades in år 2000 med en ung Leonardo Dicaprio i huvudrollen som
backpackern Richard. Filmen spelades i störst utsträckning in på ön Koh
Phi Phi leh och stranden Maya Bay, även kallad The Beach. Filmen
handlar om Richard som letar efter det ”autentiska och äkta” Thailand, bort
från alla turister. Han får tag i en karta som ska leda honom och ett franskt
par till en avlägsen och mytisk paradisö.

Bild 3. Filmomslaget för The Beach.7

Bild 4. Maya Bay.8

Deras resa tar dem till ön och de finner ett hippiesamhälle av forna backpackers som lever i
skör balans med thailändska marijuanaodlare en bit bort på ön. Livet på paradisön blir inte
som de har tänkt sig då intriger, hajattacker och en kollision med de thailändska odlarna
orsakar en kollaps av deras lilla samhälle.9 Filmen skapade irritation hos miljöaktivister då
filmbolaget 20th Century Fox anklagades för skadegörelse av miljön på Maya Bay. Trots
detta skapades ett stort intresse för backpacking bland filmens åskådare, där motivet var att
finna något lika unikt som Richard gjorde.10 Detta resulterade i en ökning med 22% av
ungdomsresenärer i Thailand under år 2000.11

5

Reijnders. S. (2009). PP 369
Bild 2. Deror Avi (2012). Khao Ta-Pu - James Bond Island, Phang Nga Bay, Thailand
7
Bild 3. Tagen av Jennie Rothed (2017) Filmomslaget för The Beach.
8
Bild 4. Kavelu. (2012). Panorama view of Maya Bay (Ko Phi Phi Lee)
9
Law. L. Bunnell. T & Ong. C. (2007) PP 141–142
10
Tzanelli. R. (2006). PP 123
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Hudson. S. & Ritchie. B. (2006) PP 389
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1.2 Filmturism
Att utföra en resa i en films spår syns idag både på den nationella samt den internationella
marknaden. Då turisters resvanor influeras och planeras efter vad som setts på tv eller i film,
har det blivit betydelsefullt för turistindustrin samt de lokala platsmarkandsförarna att
använda sig av detta.12 Denna typ av turism ses som ett relativt nytt fenomen på
turistmarknaden, filmturism, vars mening kort kan beskrivas med när en turist besöker en
destination eller attraktion till följd av att destinationen/attraktionen har visats upp på tv eller i
film. Filmturism infaller under kategorin kulturturism och har uppkommit med hjälp av
underhållningsindustrins tillväxt samt ökningen av internationella resor. Filmturism kan vara
lönsamt och tilltala flera olika marknader då filmturismen, precis som filmer, erbjuder
någonting för alla.13
Polianskaia nämner att enligt den thailändska forskaren Walaiporn Rewtrakunphaiboon
påverkas turisters val av destination beroende på vilken bild eller image som de förknippar
med destinationen. Genom film visas platsers natur, kultur och människor upp vilket
framställer en bild och en uppfattning om platsen eller landet. Denna bild kan ge en positiv
inverkan genom att fler besöker destinationen eller landet på grund av vad som visades i
filmen. Människor försöker fly från deras vardagliga liv genom att resa bort, på så vis kan
även filmtittande ses som en aktivitet för att drömma sig bort och fly vardagen. Genom film
kan tittare bli inspirerade till att resa till främmande platsen som speglas på deras tv-skärm.
Det som lockar kan vara fysiska egenskaper som exempelvis scenbilden eller landskapet och
dess tillhörande tema. Det kan även handla om själva berättelsen och händelser som skildras
av skådespelare i filmen som skapar en känsla och inställning till platsen. Dessa platser läggs
på minnet av filmåskådarna och associeras sedan med skådespelarna och händelserna i
filmen.14
Filmturism är ett område som är svårt att fastställa dock kan filmturism ge en unik möjlighet
för en destination att forma sin marknadsföring. Det finns bevis som visar på att en
filmdestination har i snitt 30–60 % mer besökare än andra. Livslängden för filmturism går
dock att diskutera och är svår att förutspå. Däremot finns det stora möjligheter att etablera en
långsiktig verksamhet, framförallt kring kultfilmer som har en större skala med fans.15

12

Sjöholm. C. (2012). PP 26
Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 387
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Polianskaia. A. (2016). PP 150
15
Connell. J. (2012) 8.0 Conclusion
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Filmturism har i många avseenden en sorts traditionell boom-bust förhållning till
turismdestinationsutveckling, som i vissa fall omfattar bristande planering och hantering av
plötsliga tillströmningar av turister med särskilda intressen. Det kräver att en destinations
marknadsföringsorganisationer, företagsledare och turismverksamheter besvarar behovet med
att lägga upp strategiska utbud av tjänster och service för att motsvara turisternas särskilda
intressen.
Trots det finns det en tendens av opportunistiskt tänkande inom filmturismplanering, de
kapitaliserar på nuvarande filmsläpp och använder sig av tillhörande bilder från filmer i sina
marknadsföringskampanjer. Det faktum att VisitBritain har varit engagerade i filmturism och
filmdestinationsmarknadsföring sedan 1990 talet visar på att de har använt sig av strategisk
marknadsföring genom att utnyttja effekten från film och TV och belägenheten för att driva
efterfrågan på turism.16

1.3 Problemformulering
Forskning handlar om att söka svaret på en fråga eller hitta en lösning på ett problem. Att
välja ett problem som är intressant underlättar processen, dock måste ämnet även anses
betydelsefullt av andra personer.17 När ett vetenskapligt problem eller fråga formuleras talas
det om inomvetenskapligt eller samhälleligt uppkomna problem. Inomvetenskapliga problem
handlar om när ett problem visar sig i tidigare forskning, en ”vit fläck”, som bör undersökas.
Samhälleligt problem visar sig oftast genom observationer och funderingar som uppstår i
vardagslivet.18
Forskningsproblemet i denna studie syns i den samhälleliga kategorin. Begreppet filmturism
har diskuterats och undersökts i tidigare forskning, dock ser vi inga tidigare studier där
jämförelser har gjorts om olika filmturismdestinationer i Thailand. Dessutom har problemet
visat sig för oss genom vår utbildning, då vi tidigare läst om både filmturism samt image. Vi
ser att bilden som framställs av olika platser i filmer skapar olika intryck och uppfattningar
hos sina åskådare, dessa bilder kan få både positiva och negativa konsekvenser för
destinationen som skildras.

16

Connell. J. (2012) 8.0 Conclusion
Esiasson. P. Gilljam. M. Oscarsson. H & Wängnerud. L. (2007) PP 29
18
Esiasson. P. Gilljam. M. Oscarsson. H & Wängnerud. L. (2007) PP 31
17
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Visas en positiv bild av platsen kan filmen sätta destinationen på kartan och skapa stora
möjligheter för turism till den platsen. Är bilden negativ kan det få motsatt effekt. Vi ser även
att en positiv skildring av en plats kan få negativa konsekvenser genom att platsen blir för
känd och därmed överexploaterad.

1.4 Syfte & frågeställningar
Syftet med denna studie är att belysa fenomenet filmturism samt undersöka hur lokala aktörer
i Thailand använder filmerna Beach och James Bond – Man with the golden gun som redskap
för destinationsmarknadsföring och imageskapande. Studien avser även att studera hur
destinationerna har påverkats av filmerna samt hur destinationerna uppfattas av turister som
har varit eller är på väg till någon av platserna.
Många turister åker till Thailand på semester utan några planer på att besöka
filmattraktionerna, därför är marknadsföringen som sker på plats väldigt viktig eftersom att
det kan locka spontana gäster.


Hur stor inverkan har filmerna på destinationernas turism?



Vilken image har filmerna The Beach och James Bond – Man with the golden gun gett
öarna Koh Phi Phi leh (Maya Bay) och Khao Phing Kans (James Bond Island)?



Lever destinationerna upp till den image som skapats?



Vilka positiva samt negativa konsekvenser har filmatiseringarna och filmturismen
medfört för Maya Bay och James Bond Island?

2. Forskningsläge
I det här avsnittet presenteras tidigare studier och forskning som är relevant för vår studie.
Utifrån detta kapitel kommer vi att identifiera nyckelbegrepp och teman som kommer vara
genomgående i vår studie.

9

2.1 Marknadsföring genom film
Många destinationer använder film i marknadsföringssyfte och i artikeln, Promoting
Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing
Initiatives, diskuterar författarna Simon Hudson och Bernt Ritchie vilka som är de mest
gynnsamma marknadsföringsfaktorerna som attraherar turister att resa till destinationer som
skildras i filmer.19
Författarna anser att det inte har gjorts tillräcklig med studier kring urskiljandet av de
avgörande faktorerna bakom det ökande fenomenet filmturism. De presenterar därför en
modell som visar fem faktorer som genereras från filmturism; destinationsmarknadsföring,
destinationsattribut, filmspecifika faktorer, filmprovision och statliga insatser samt realiserbar
lokalisering.20
I artikeln talar de även om marknadsföringsaktiviteter före samt efter filmpremiär. Före en
film produceras, måste ett land eller en destination inspirera filmbolag till att filma hos just
dem. Under produktionen måste även skådespelarna uppmuntras till att tala öppet om
filminspelningsplatsen i media samt se till att media visar bilder och talar om platsen i relation
till filmen.21
Efter premiär fortsätter arbetet med att skapa en association mellan filmen och destinationen.
Många DMO: S (destination marketing organisations) involverar sig i olika
marknadsföringsaktiviteter efter en film haft premiär. I Santa Barbara år 2004 producerades
kartor över inspelningsplatser för filmen Sideways, och inom några veckor efter premiären
syntes det turister på caféer, hotell och vingårdar som visades i filmen. Andra
marknadsföringsaktiviteter kan vara guidade turer och filmvandringar.
Nya Zeeland är ett exemplariskt exempel på guidade turer med filmrelaterat tema. Turer i
Lord of the rings-anda med rundvandringar i Hobbiton och nomadsafari. Författarna berättar
även att livscykeln för destinationer att kapitalisera på en film oftast är relativt kort och tar
slut efter några år.22

19

Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 387
Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 388
21
Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 389
22
Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 391-392
20
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Genom en undersökning på internet med 140 deltagande från olika
marknadsföringsorganisationer världen över, varav majoriteten kom från USA och England,
kunde det fastställas fyra olika typer av marknadsföringsaktiviteter som kan främja
filmturismen på en destination. Dessa marknadsföringsaktiviteter var; insatser för att
uppmuntra producenter och filmbolag att filma på plats, engagera media i filmen och dess
inspelningsplats, olika aktiviteter som marknadsför filmen i relation till platsen efter
produktion och sekundära marknadsföringsaktiviteter som använder filmturism potential.23
Artikeln visar att i en allt mer konkurrerande turistmarknad fungerar destinationsskildringar i
filmer och tv-serier som ett marknadsföringsredskap som bland annat ökar medvetenheten och
bilden av en plats, vilket även resulterar i en ny form av turism.24

2.2 Destinationsimage genom film
Bilden av en destination spelar en viktig roll i turisternas val av destination, därför är denna
bild av destinationen oerhört viktig när det talas om marknadsföring. Bilden kan skapas av
olika turistorganisationer med direkt marknadsföring eller genom indirekt marknadsföring
genom film och tv-serier. Detta ämne diskuteras i artikeln, The Influence of a Film on
Destination Image and the Desire to Travel: a Cross-Cultural Comparison, vars författare
Simon Hudson, Youcheng Wang och Sergio Moreno Gil talar om hur bilden av en destination
har lika innebörd med hur en produkt påverkar ett varumärke.25
Artikeln utgick från en studie vars syfte var att se hur filmen ”The motorcycle diaries”
påverkade sina tittares syn på Latinamerika där filmen utspelar sig. De ville se om kulturella
skillnader hos tittarna speglade synen de fick av Latinamerika, därför valdes amerikanska,
kanadensiska och spanska studenter till studien. Undersökning gjordes före samt efter
respondenterna hade sett filmen.26 Resultatet visade att majoriteten av respondenterna hade
ändrat sin uppfattning om Latinamerika efter att de hade sett filmen och en stor andel visade
en längtan till att besöka de länder som filmen utspelade sig i. De som uppmuntrades till att
resa av filmen var speciellt berörda av landskapet och kulturen som speglades i filmen.27

23

Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 393
Hudson. S & Ritchie. B. (2006) PP 395
25
Hudson. S. Wang. Y & Gil. S.M. (2010) PP 179
26
Hudson. S. Wang. Y & Gil. S.M. (2010) PP 181
27
Hudson. S. Wang. Y & Gil. S.M. (2010) PP 177
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Det finns ett intresse för hur filmer kan forma en destinations image samt hur det påverkar
turisters förväntningar och beteende. Detta skriver Warick Frost om i artikeln, Braveheart-ed
Ned Kelly: historic films, heritage tourism and destination image, vars syfte var att föra en
diskussion om ämnet destinationsimage genom historiska filmer.
Författaren tar upp den historiska filmen ”Ned Kelly” som ett case i sin artikel och granskar
den utifrån frågor om autenticitet, image samt kulturarvsturism. Filmen handlar om en känd
australiensk skurk som även kom att bli en ikon och hjälte i landet. Historien var sedan
tidigare välkänd och filmen förutspåddes generera i ökad turism till destinationer relaterade
till filmen.28
Vid granskningen av historiska filmers påverkan på destinationsimageutveckling syntes fem
olika mönster. Det första handlar om själva historien som speglas i filmen och inte den
visuella upplevelsen. Sceneriet som visas i filmen må vara attraktivt men är inte den
huvudsakliga anledningen till varför turisten väljer att besöka destinationen, det är snarare den
historiska berättelsen som skildras i filmen som bidrar till turism. Det andra mönstret som
kunde urskiljas var hur historiska filmer är begränsade till att följa de historiska kläder, seder
och artefakter som var typiska för det århundradet som skildrades i filmen. Autenticiteten i
filmen spelar en viktig roll för destinationens image.
Det tredje handlar om hur historiska filmer skapar en attraktionskraft till en historia eller
destination på en internationell marknad. Filmen ”Braveheart” lyckades förmedla en historia
om en skotte som gick hem på den internationella marknaden, dock gick det inte lika bra för
”Ned Kelly” där regeringen och turistnäringen hade stora förväntningar på att filmen skulle
generera i turism. Istället blev filmen en värdefull läxa att filmproduktion nödvändigtvis inte
behöver leda till ökad turism.
Det fjärde mönstret talar om hur historiska filmer kan stärka samt ge ytterligare information
om det förflutna som i sin tur kan utveckla destinationens image. I det sista mönstret talar
författaren om caset ”Ned Kelly” som visar att historiska filmers påverkan på turism kan vara
stärkande snarare än banbrytande. Filmen skapade inte en ny destinationsimage utan byggde
på en redan existerande.29

28
29

Frost. W. (2004) PP 247-248
Frost. W. (2004) PP 253
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I artikeln, Film and tourism: the imagined place and the place of the imagined, har författarna
Rafael Pires Basáñez och Hadyn Ingram undersökt hur en film kan skapa en bild av en plats.
De har även utforskat vilka psykologiska drivkrafter film medför samt hur dessa kan påverka
turistbesök. De tar även upp turisters motivation till att resa samt deras inköpsbeteende.30
Tack vare en fokusgrupp fick de förståelse för olika attityder och beteende i beslutsprocessen
samt hur bilden som skapas i en film uppfattas av sina tittare och hur den kan användas för att
öka turism. En enkätundersökning utfördes för att visa sambandet mellan filmåskådare och
destinationen som visas i filmen. Författarna tittade även på tidigare forskning inom ämnet för
att kunna bevisa och beskriva studier som gjorts inom filmturism.31 Resultatet av
fokusgruppen visade att filmturism inte var den huvudsakliga anledningen till varför personer
reser till destinationer som speglats i filmer, dock ansågs det att film kan skapa en längtan till
att resa till en särskild destination.
De argumenterade att i dagens samhälle tittar vi människor på väldigt mycket film och blir
överväldigade av olika bilder på destinationer, vilket gör val av destination svårt.32 De som
kände en längtan till att resa var motiverade av kulturen och landskapet som skildrades i
filmen.33

2.3 Konsekvenser av filmturism
I artikeln, The Beach, the gaze and filmtourism, undersöker Lisa Law, Tim Bunnell och ChinEg Ong förhållandet mellan film och turism med The Beach som utgångspunkt. De berättar
om hur the tourist gaze skapas av filmerna som produceras samt hur det påverkar landskapet
genom att skapa en bild för turisterna. För att förklara begreppet the tourist gaze använder de
sig av forskaren John Urrys bok, The Tourist Gaze. Den beskriver att turistaktörer ständigt tar
bort moderna föremål som är både praktiska och vardagliga ifrån sina strandnära hotell,
djungelstigar och andra platser för att lägga till mer autentiska föremål. Såsom uråldriga
graverade stenar och trä eller palmträd som är primitiva eller naturliga för området.
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Arrangörerna vill presentera en plats som når upp till turisternas förväntningar och som ser
bra ut i deras ögon och framför allt på bild. De modifierar därför platsen och skapar en scen,
där de lokala stammarna och kulturarvsturismmedarbetarna arbetar i traditionella kläder
istället för moderna, för att skapa en visuell fantasi hos turisterna. De beskriver att de som
påverkas av turismen och the tourist gaze är lokalbefolkningen som på sin tur bildar en
backstage utom synhåll för turisterna, medans de upprätthåller en frontstage som är lämplig
för turismen.34
Författarna menar att när någon ser på en film integrerar personen med platsen som speglas i
filmen och enligt filmteoretikern Giuliana Bruno bör själva filmtittandet anses som en sorts
turism. Genom att intervjua och analysera tidigare forskares studier har de kunnat ta fram
fakta och resultat som visar på hur filmen har påverkat turismen.
The Beach är ett perfekt exempel på hur the filmic gaze är bundet till materiella
förvandlingar.35 För att de skulle filma på Maya Bay (inspelningsplatsen för The Beach)
krävdes det en rad förbättringar och konstruktioner för att stranden skulle passa in i filmen.
De planterade nya träd, de förlängde stranden och under inspelningen förstörde de naturen
runt omkring.
Aktivister drogs till inspelningsplatsen och med hjälp av internet och personliga kontakter
samlades en mängd personer för att protestera mot filmen, då de ansåg att natur och samhälle
hade tryckts undan för turismens utveckling. 20th Century Fox som producerade filmen, gav 5
miljoner Baht vilket motsvarar cirka 1,3 miljoner svenska kronor, till The Royal Forest
Departement som liknade mer en muta än välgörenhet för aktivisterna.36 När filmen var
inspelad och filmkulisserna togs ner ville vd:n på Royal Forest Departement behålla de
nyplanterade palmerna, för att turisterna som skulle komma och besöka ön ville se det precis
som det såg ut på film.37
Deras slutsats lyder att Maya Bay är ett bevis på hur materiell modifikation, filmtittande och
miljötålighet stör de normativa konstruktionerna av the gaze. Det skapar då en filmic gaze,
som är beroende av materiella landskapsförändringar. Det engagerar en rad olika aktörer backpackers, akademiker och miljöaktivister vilket förvirrar kategorin turister.
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Resor som akademiker och även aktivister måste göra för att undersöka platsen bör anses som
en metod The Beach använder sig av för att locka till sig mer turism. Dessutom har många
aktivister lagt sig i diskussionen om den konstruerade naturen, genom att sätta filmen i
samband med ekoturism. Asiens tropiska klimat har länge varit en pilgrimsplats för
västerlänningar och det är därför viktigt att poängtera att The Beach inte är en presentation av
tropisk natur utan en konstgjord representation.38
Det är viktigt att förstå att det inte är endast västerlänningar som besöker Thailand på
semester, det är inte heller bara Hollywoodfilmer som spelats in här. I artikeln, Lost in
Thailand’: the popular geopolitics of filminduced tourism in northern Thailand, berättar
författarna Mary Mostafanezhad och Tanya Promburom om den kinesiska filmen Lost in
Thailand ofattbara succé. Filmen blev snabbt kinas mest sedda film år 2012 och omsatte cirka
200 miljoner amerikanska dollar i bara biljettförsäljning, motsvarande cirka 1.8 miljarder
svenska kronor med dagens valutakurs.
Filmen gick fort upp i topp och blev samtidigt den största inhemska filmen genom tiderna.
Detta har lett till att kinesiska turister flockas till Norra Thailand, Chiang Mai, där Lost in
Thailand är inspelad. Studien är gjord av strukturerade intervjuer med thailändska invånare
och kinesiska besökare samt en sammanfattande analys över engelska och thaispråkiga
mediers rapporter om filmrelaterad turism och relationen mellan Lost in Thailand och den
kinesiska filmturismen i Thailand.39
Stora delar av filmen är inspelad i Chiang Mai och flera scener tar plats på Chiang Mais
Universitet. Det speglar en idyllisk miljö med berg och sjöar som omringar området. Hit
kommer ca 500 kinesiska turister per dag för att uppleva omgivningen som ett resultat av att
universitet blivit en ”måste se destination”.
Som ett svar på den plötsliga tillströmningen av människor började universitetet ta betalt för
att turisterna skulle få komma in. Dessutom investerades det i 30 nya turbussar med kinesiska
guider för att underhålla turisterna. En från universitetets personal berättade att det var så
mycket turister på campus att de blev tvungna att förse med extra spårvagnar endast för
turisterna.
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Även Rome Chiranukom, forskare inom internationella relationer, berättade för författarna
hur de kinesiska turisterna strövade omkring och skapade oreda på campus, genom att smyga
in i klassrum för att ta kort på lärare och studenter, sitta med på lektioner, skräpa ner matsalen
och till och med orsaka bilolyckor. Många rapporterade om att kinesiska turisterna köpte
skoluniformer för att kunna komma in på skolan, vilket väldigt många kinesiska resehemsidor
uppmuntrade till att göra, vilket inte uppskattades av studenterna.40
Kinesernas återskapning av filmen på universitetets campus hör in i en bredare geopolitisk
sammansättning av Chiang Mai i norra Thailand. Det här uppstår när turister bildar en
känslomässig koppling till platsen via film och vill därför återskapa filmscenerna, där
upplevelsens autenticitet bygger på känslomässig realism till platsen vilket påminner
besökarna om deras emotionella tillhörighet till filmen.41
I deras analys diskuteras relationen mellan Lost in Thailand, tillväxten av kinesisk filmturism
i Chiang Mai och på vilka sätt som turistmöten förmedlas mellan kinesiska turister och
Chiang Mai befolkningen. Geopolitiska sammanställningar av en filmintroducerad turism
förmedlar historisk och modern kultur samt politiska och ekonomiska relationer som länkas
ihop geopolitisk fiktion med turistens erfarenheter av platsen. De geopolitiska filmfantasierna
som cirkulerar drivs av medier, internetbaserade samhällen, turister och invånare samt möten
mellan dem. Genom att återskapa dagliga möten mellan thailändska invånare och kinesiska
turister kan en nyanserad kritik riktas mot politiskekonomi och de kulturella konsekvenserna
av filmturismen i Asien.42

2.4 Teman från forskningsläge
Utifrån vår läsning av tidigare forskning urskiljer vi tre stycken teman, Marknadsföring
genom film, Destinationsimage genom film, och Konsekvenser av filmturism. Dessa teman
anser vi viktiga i studien och kommer därför att analyseras tillsammans med vårt empiriska
material i resultatanalysen.
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3. Teoretiskt Ramverk
Utifrån tidigare forskning kunde vi identifiera tre genomgående begrepp:
platsmarknadsföring, destinationsimage och The Tourist Gaze. I det här kapitlet kommer vi
att förklara begreppens teoretiska förankring för att sedan kunna applicera dem på resultatet
från vår studie.

3.1 Platsmarknadsföring
Platsmarknadsföring och management är ett komplext område, det krävs en övergripande,
holistiskt och systematisk förhållning till området för att förstå sig på det. Resenärer kräver en
variation av destinationer och aktiviteter som de kan välja mellan, samtidigt kämpar
verksamheterna mot varandra om uppmärksamhet på marknaden. Det är viktigt att förstå att
en destinations konkurrenskraft och attraktivitet kräver effektiva och integrativa
marknadsförings- och managementstrategier som baseras marknadens status.43 På samma sätt
måste marknadsföring förhålla sig till turismens utveckling. Turismens utveckling påverkas
av diverse externa system som sociokulturella, ekonomiska och miljöbetingade faktorer etc.
Platsmarknadsföring påverkas därför på samma sätt och kommer att styras av diverse externa
faktorer.
Åtta ”supertrender” har identifierats, i en rapport från 2008 av Karl Albrecht International för
DMAI (Destination Marketing Association International), som tydliga drivkrafter för
platsmarknadsföring och management. Konsument-, Konkurrens-, Ekonomisk, Teknologisk-,
Politisk-, Rättslig-, Social- och Geofysisk miljö. Av dessa åtta supertrender är det tre stycken
som är intressanta för vår studie: konsument, konkurrens, och social.
Konsumentmiljö; för att maximera den ekonomiska vinsten och få besökare att återvända,
måste destinationer och verksamheter skapa en attraktiv produkt/tjänst som uppfyller
konsumenternas krav samt ger konsumenterna en så bra upplevelse som möjligt.
Konkurrensmiljö – krig om uppmärksamhet; med den växande turismen blir det svårare och
svårare för destinationer att synas och höras.

43

Pizam. A. Wang. Y. (2011) PP 1

17

Det är därför viktigt för destinationerna att visa sig attraktiva mot både besökare och de
verksamheter som säljer marknadsföringstjänsterna, turistbyråer, resebyråer, för att kunna ta
del av den växande marknaden, framförallt på internet.44
Social miljö; eftersom att dagens relationer och samhälle blir allt mer automatiserat och
digitaliserat har information och kunskap kunnat spridas snabbare med hjälp av fler kanaler.
Detta hjälper människor att kopplas samman i sina virtuella klaner och till mediakulturen.
Social networking, blir allt ett vanligare begrepp och sätt att nå konsumenter.
I och med den växande mediakulturen är det viktigt för företag och verksamheter att kunna nå
den stora skaran av potentiella besökare när de är i sin beslutsprocess. Destinationerna måste
därför kunna förespråka sina resor och reserelaterade fördelar med personligt berikande
upplevelser och ömsesidig uppskattning av kulturer. Genom att arbeta med diverse
internetstrategier som, bloggar, internetplattformar och social networking program (facebook,
instagram) kan destinationerna få en dynamisk marknadsföring och kan nå specifika
målgrupper.45
Alla åtta supertrender kan utgöra både fördelar och nackdelar för en destinations
marknadsföring och beroende på hur en destination ser på dem och hur de agerar efter dem
kan medföra möjligheter eller hot mot verksamheten. Kreativt och innovativt tänkande kan få
betydande avkastning genom nya möjligheter, strategier och sätt att forma och erbjuda värde
för turister.46

3.2 Destinationsimage
En destinationsimage kan beskrivas som en summering av en persons funderingar, idéer och
intryck av en plats eller en individs individuella kunskap, känslor och generella syn av en
plats. Dessa betydelser visar på att destinationsimage kan påverkas av både individuella och
holistiska attribut.47
Destinationsimage har varit ett hett ämne för turismforskningen sedan tidigt 1970-tal och har
en viktig roll för hur processen av turisternas val av destination går till, i hur namnet sprids
via ”word of mouth” och hur det rekommenderas till bekanta.
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Destinationens image påverkar turisternas tillfredsställelse och beteendemönster genom att
stimulera deras val av destination, påföljande utvärderingar och deras beteendemönster för
framtida resor. Många av studierna lägger därför mycket vikt på kognitiva och affektiva
aspekter inom imageskapande, för att bilda en förståelse i hur image byggs upp på olika sätt.48

3.1.1 Kognitiva och Affektiva komponenter
Det är viktigt för destinationer att förstå hur turister bildar en uppfattning och bild av en plats,
utifrån deras upplevelser och erfarenheter av platsen. Många studier kring destinationsimage
har tidigare utformats på ett traditionellt kognitivt sätt. Det är på senare tid som studierna tagit
en ny vändning och har fokuserat på ett kognitiv-affektivt synsätt. Det flesta empiriska studier
som gjorts har fokuserat på de kognitiva komponenterna av destinationsimage och faktorer
som naturlig miljö, kulturarv, turismens infrastruktur och atmosfär har konstaterats höra till
kognitivimage.49
På enklare sätt kan kognitiv image refereras till en resenärs tankar och kunskap om platsen
vilket ofta är kopplat till destinationens komponenter såsom attraktioner, sevärdheter och även
destinationens miljö och väder. Affektiv image skapas av vilka känslor resenärerna har till
platsen, om den är intressant för dem eller om den stimulerar deras intresse på något sätt.50

3.1.2 Stimulerande och Personliga faktorer
Bortsett från dessa två komponenter finns det ytterligare faktorer som påverka hur en
destinations image utformas, stimulerande- och personligafaktorer. Stimulerande faktorer
refereras med fysiska objekt, upplevelser och tidigare erfarenheter. Personliga faktorer
representeras av den enskilde individens sociala och psykiska särdrag. Studier har visat att
sociala drag såsom kön, ålder och utbildning har haft en stor påverkan på en destinationers
imageskapande. Likaså har de stimulerande faktorerna, tidigare erfarenhet samt olika slagsoch varierande informationssätt, styrt imageskapandet hos destinationer. Däremot har inte de
psykiska faktorerna gett lika bra resultat i studier.
Det finns dock teorier om att en enskild individs individuella representation av en destination
påverkas av olikastimuleringsprocesser, vilket kan påverkas av psykiska motivationer och
kulturella värderingar.51
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Figur 1: Generellt ramverk för destinationsimage formatering, inspirerad av Baloglu. S &
McCleary. K.W.52

En destinations image kan beskrivas i två enkla steg. De kognitiva och affectiva
utvärderingarna bildas av personliga och stimulerande faktorer, som i sin tur bildar en
helhetsbild av en plats. Se figur 1 och 2.53 Figur 1 visar hur de personliga faktorerna och de
stimulerande faktorerna tillsammans bildar en destinations image med kognitiva, affektiva
samt globala komponenter och är framtagen som ett ramverk för Figur 2, som visar tydligare
hur varje faktor och komponent påverkar varandra.
De heldragna linjerna från exogena sidan till den endogena utmärker de testade och studerade
effekterna. De streckade linjerna utmärker effekter som inte är studerade eller hypoteser, dock
används dessa här för att undersöka modellens övergripande beteendemönster.54

Figur 2: Modell för destinations image, inspirerad av Baloglu. S & McCleary. K.W.55
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3.3 The Tourist Gaze
The Tourist Gaze är ett uttryck som mest på grund av forskning av John Urry blivit ett
diskuterat och omtalat ämne. Ur Urrys första bok från 1990 beskriver han att turister
observerar omgivningen med intresse och nyfikenhet. The Tourist Gaze, kan med andra ord
beskrivas som “we gaze at what we encounter”.56
The Tourist Gaze är ett komplext begrepp som kan förklaras på många olika sätt beroende på
vilken forskare som tillfrågas. John Urry skriver mycket om det visuella, om hur människor
ser en plats och skapar sig en visuell uppfattning och på så sätt bygger upp en sorts gaze. Den
visuella konsumtionen är inte en enkel process. Turismen involverar en pragmatisk samling
av symboler och märken.
Tillexempel, en gammal by som skådas som ser ut som vilken annan by som helst kan genom
The Gaze egentligen vara The Real Olde England, en karaktäristiskt traditionell engelsk by,
eller när ett par strövar omkring i Paris är det symbolen för det vackra och romantiska Paris
som fångas.
Överallt skådas det autentiska, det ska vara genuina franska bakverk, italiensk pasta eller
traditionella engelska pubar. Det finns fler tydliga symboler och tecken som turister kan
samla. Buckingham Palace i England är ett landmärke för den engelska monarkin och dess
styre, eller Empire State Building i New York, en symbol för Amerikas enorma makt och
starka företagskultur.57
Det finns också andra objekt som har liknande symboliskt värde även fast de inte har samma
enastående utseende, som att en sten som ser lite lustig ut faktiskt är en månsten, trots att
själva utseendet inte påpekar det. För att The Tourist Gaze ska kunna fungera krävs det att
turisterna har något spektakulärt att skåda, ”something to gaze upon”. En turists upplevelser
måste involvera något annorlunda och avvikande från deras alldagliga aktiviteter. The Tourist
Gaze förser turister erfarenheter och upplevelser med en nästan slående betydelse.58
Det finns tre viktiga punkter för The Tourist Gaze. Första: många ”Gazes” är konstruerade av
professionella som bland annat författare av guide- och reseböcker, resebyråer, reseprogram
på TV, hotellägare, tur och aktivitetsarrangörer och så vidare.
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Andra: The Tourist Gaze styrs av olika diskurser som t.ex. hälsa: turism som går ut på att
”hela eller läka” den individuella, utbildning: utbildande turism som ger turisterna kunskap
om en plats eller ett område (t.ex. ekoturism) och sist gemenskap: japansk turism arbetar ofta
på detta sätt med större grupper av människor.
Tredje: Det finns en distinkt skillnad mellan den kollektiva och den romantiska ”The Gaze”.
Den romantiska betonar avskildhet, privatliv och att individen har en speciell koppling till
objektet som skådas genom the gaze. I dessa fall föredrar individen eller turisten att beskåda
objektet själv och andra eventuella turister som vill se på objektet anses som inkräktare på
hans/hennes konsumtion av the gaze. Den kollektiva är på många sätt motsatsen. Här krävs
det att fler deltar i observationen för att ge den rätta atmosfären till the gaze. Ett exempel är en
fotbollsmatch där arenan rymmer 50 000 människor och det är fullsatt.
Det indikerar för åskådarna att det här är platsen att vara på och att de inte ska vara någon
annanstans. Turisternas närvaro är av absolut högsta nödvändighet för att verksamheter som
arbetar med en kollektiv gaze.59

3.4 Sammanfattning
Teorierna marknadsföring, destinationsimage och The Tourist Gaze är beroende av
varandra. Marknadsföringen är grunden i hur destinationsimage byggs upp och är det som
styr vilken image som destinationerna vill förmedla. Utifrån destinationsimage bildar
turisterna förväntningar på platsen och The Tourist Gaze skapas. För att besöket ska bli
lyckat måste destinationerna möta turisternas krav genom att konstruera en Gaze som
bemöter deras förväntningar.
En destinationsimage kan beskrivas som en summering av en persons funderingar, idéer och
intryck av en plats eller en individs individuella kunskap, känslor och generella syn av en
plats. Destinationsimagen kan delas upp i två huvudgrupper: Kognitiv och Affektiv image.
Kognitivimage skapas av resenärens kunskap om platsen, t.ex. ”i London regnar det mycket”
skapar en bild av en regnig stad, eller en särskild sevärdhet som Eiffeltornet i Paris, får en
romantisk effekt eftersom att Paris symboliseras med kärlekens stad. Affektivimage handlar
om en persons personliga känslor till platsen, det kan vara en speciell koppling som stimulerar
resenärens image till platsen.60 Under dessa huvudgrupper finns det ytterligare två
fördelningar av faktorer som styr imageprocessen, personliga- och stimulerande faktorer.
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Stimulerande faktorer refereras med fysiska objekt, upplevelser och tidigare erfarenheter.
Personliga faktorer representeras av den enskilde individens sociala och psykiska särdrag.61
Inom platsmarknadsföring har åtta supertrender identifierats, dessa är: konsument-,
konkurrens, ekonomisk-, teknologisk-, politisk-, social-, rättslig- och geofysisk miljö. Alla
dessa utgör möjligheter och hot mot en destinations platsmarknadsföring. Vi anser att
konsument-, konkurrens, social, är de viktigaste trenderna för oss och har därför valt att
fokusera på dessa.
The Tourist Gaze är en sorts frontstage som byggs upp mot turisterna och är byggd på
turisternas förväntningar av platsen. Den är till för att tillfredsställa turistens image av platsen.
En gaze är oftast konstruerad av professionella och struktureras olika beroende på ändamål,
vilket också styr om är det är en individuell eller kollektiv gaze. Vi kommer att applicera
dessa teorier på destinationerna James Bond Island och Maya Bay (The Beach) för att sedan
analysera materialet med våra respondenters svar från intervjuer och enkäter, våra egna
observationer, skuggningar och granskning av Tripadvisor samt Maya Bay Tours hemsida.

4. Metod
Nedan beskrivs vilka tillvägagångssätt som har använts för att införskaffa empiri under
studiens gång. Den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoden skiljer sig åt och avgörs
beroende på studiens syfte. Insamlingsmetoderna i denna studie har förekommit genom
kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer, en kvantitativ enkät samt
granskning av hemsidor.

4.1 Intervjuer
Intervjuer förekommer i olika former och används för att ta reda på hur en annan person
tänker, känner för ett särskilt ämne, händelse eller ett fenomen. Genom intervjuer öppnar
personer upp sig och delar med sig av sina åsikter, känslor, erfarenheter och tankar. En
intervju kan vara strukturerad eller semistrukturerad. En strukturerad intervju kan påminna
om en enkät med färdiga frågor och ibland även utvalda svarsalternativ. Denna typ av
intervjumetod tar kortare tid och ger ytligare svar jämfört med semistrukturerade intervjuer.
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Semistrukturerade intervjuer är en vanlig form av intervjumetod där intervjuaren ställer några
öppna frågor eller teman som intervjun kretsar kring. Respondenten får tillfälle att influera
konversationens innehåll och intervjuaren måste vara delaktig med att lyssna och ställa
följdfrågor.62 Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att få fördjupade och
utförligare svar på våra frågor samt utrymme för följdfrågor och tankar kring ämnet
filmturism.

4.2 Observationer
Observationer går ut på att studera vardagliga situationer, vilket kan vara svårt att göra då
observatören omedvetet kan påverka den observerade. Inom observationer talas det om
”öppen eller dold observation”. En öppen observation går ut på att observatören berättar om
observationen för dem som observeras medan en dold observation sker i det dolda.
En dold observation kan leda till problem om det sker i privata miljöer medan i offentliga
miljöer där ett flertal personer studeras tolkas inte lika problematiskt.63 En observation kan
även förekomma i formen ”skuggning”, vilket innebär att observatören följer med en person
under en begränsad tid och får ta del av hans/hennes vardag.
Under skuggningen får observatören tala och diskutera om tolkningar, känslor och
upplevelser av situationer med den som blir skuggad.64
Vid vårt besök i Thailand utfördes observationer i form av dold observation samt skuggning.
Dold observation genomfördes på destinationerna Khao Phing Kan (James Bond Island) och
Koh Phi Phi leh (Maya Bay), där fenomenet filmturism och turisters agerande observerades.
På detta vis fick vi själva se och ta del av filmturismen på nära håll och skapa våra egna
uppfattningar om platserna. Vi gjorde även dolda observationer på destinationerna Karon
Beach på Phuket och Koh Phi Phi Don, där marknadsföringsstrategier för James Bond Island
och Maya Bay observerades.
Observationstekniken skuggning utfördes i samband med en organiserad båttur där ett besök
till ”James Bond Island” var inplanerat. Under en halvdag skuggades ett holländskt äldre par
samt en svensk barnfamilj där främst pappan var medverkande. Under dagen diskuterades
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begreppet filmturism tillsammans med de som skuggades och vi fick även ta del av olika
intryck och upplevelser av ön Khao Phing Kan (James Bond Island).

4.3 Hemsidor
Vi har studerat hur tidigare besökare till destinationerna James Bond Island och Maya Bay,
samt hur de som åkt på resor med aktören Maya Bay Tours, betygsätter och skriver om
destinationerna och aktören på Tripadvisor, vilket är en av världens största resesidor.65
Genom Tripadvisor kunde vi ta del av statistik och en mängd kommentarer från tidigare
besökare. Vi har även tagit del av Maya Bay Tours hemsida och på så vis kunde vi se hur
verksamheten arbetade med resor till Maya Bay med anknytning till filmen The Beach.

4.4 Enkät
Den kvantitativa forskningsmetoden cirkulerar oftast kring matematiska strategier där siffror
analyseras. Enkätundersökningar är en vanlig metod inom den kvantitativa
forskningsmetoden och består av ett frågeformulär som besvaras av respondenter genom post
eller elektroniskt på internet.66 För att få ta del av hur en bredare publik såg på filmturismen i
Thailand, i synnerhet den turism som filmerna The Beach och James Bond – Man with the
golden gun genererar i, utformades ett frågeformulär med 10 frågor som publicerades på
Thailandforumet ”Svenskar i Thailand” på Facebook.

4.5 Urval
I alla undersökningar görs någon form av urval. Vid en fallstudie beslutas vilket fall som ska
studeras och vid intervjuer beslutas vilka respondenter som ska intervjuas. Vi gjorde ett
strategiskt urval genom att åka till Thailand och besöka destinationerna som skildrades i
filmerna. På plats fick vi möjlighet till att intervjua personer som skulle besöka platserna som
vi skulle undersöka samt utföra observationer i olika former. Urvalet av intervjuobjekt skedde
genom bekvämlighetsurval då respondenterna vi träffade i Thailand var personer som fanns
tillgängliga samt talade svenska, vilket förenklade processen för oss. Även intervjun som
utfördes hemma i Sverige beslutades genom bekvämlighetsskäl då personen ifråga fanns i vår
närhet och hade besökt en av destinationerna som vi undersöker.67
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4.6 Etiska principer
Ett etiskt förhållningssätt är viktigt vid intervjuer men även vid observationer. Innan en
intervju är det viktigt att informera respondenten om syftet med själva undersökningen samt
vilka eventuella risker och fördelar som kan medfölja av deltagandet. Respondenten ska även
få en förklaring om att deltagandet är frivilligt och att hon/han har rätten att avsäga sig
medverkandet när som helst.68
Alla våra intervjurespondenter och observationsrespondenter blev informerade om syftet med
vår undersökning och att arbetet kommer att publiceras. Vi informerade även om att
deltagandet var helt frivilligt och att det var viktigt för oss att de skulle få behålla sin
anonymitet. Vi utförde alla våra intervjuer individuellt med våra intervjurespondenter då
anonymiteten annars skulle gå förlorad. En annan orsak till att vi valde att göra enskilda
intervjuer var för att minska påverkan eller grupptryck från andra respondenter, vilket lätt sker
vid gruppintervjuer. Vid individuella intervjuer hoppades vi även på att få ärligare och
personligare svar och samt att den enskilde respondentens åsikter skulle visa sig tydligare.69

5. Undersökning
Här redovisas vårt empiriska material som består av semistrukturerade intervjuer,
skuggningar, observationer, enkäter samt granskning av hemsidor. Det empiriska materialet
kommer sedan att analyseras tillsammans med studiens teoretiska ramverk.

5.1 Respondenter
Intervjurespondenter
Respondent A – svensk man 26år, 2017-04-12
Respondent B – svensk man 24år, 2017-02-28
Respondent C – svensk kvinna 20år, 2017-02-29
Skuggningsrespondenter
Respondent D – svensk man i 40årsåldern, 2017-02-27
Respondent E – holländsk kvinna i 70års åldern, 2017-02-27
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Respondent F – holländsk man i 70års åldern, 2017-02-27

5.2 Observationer
Observationer
Observation 1 – observation av marknadsföringen av James Bond Island på Karon Beach på
Phuket, 2017-02-26
Observation 2 – generell observation på James Bond Island, 2017-02-27
Observation 3 – observation av marknadsföringen av Maya Bay på Koh Phi Phi Don, 201703-04
Observation 4 – generell observation på Maya Bay, 2017-03-06

5.3 Platsmarknadsföring
5.3.1 James Bond Island
Under observation 1 undersöktes det hur James Bond Island marknadsfördes på Karon beach
på ön Phuket, som är en plats där många utflykter till James Bond Island utgår ifrån. ”James
Bond Island tour” skådades på alla turistbyråer med broschyrer från olika aktörer. Bilderna
som visades upp i broschyrerna speglade fina vyer och människor som åkte kanoter. En bild
på ön Koh Tapu var karakteristisk i alla broschyrer, vilket skapade en association till James
Bond – Man with the golden gun.70
Dessa broschyrer knyts an till en av platsmarknadsföringens supertrender, konkurrensmiljö,
där syftet är att skapa en attraktiv bild av James Bond Island bland sina besökare samt
turistbyråerna. Detta har de lyckats med på Karon Beach då det kryllar av broschyrer och
affischer på James Bond Island hos turistbyråerna. De som arbetar på turistbyråerna gör även
ett bra jobb med att marknadsföra James Bond Island. De visar olika prisalternativ, som oftast
går att förhandla, och visar en mängd olika aktörer som arrangerar båtturer dit.71
Under observation 2 befann vi oss på en av dessa båtar som turistbyråerna marknadsförde.
Tillsammans med ett trettiotal andra turister fick vi uppleva ”James Bond Island Tour”.
Båtturen tog oss till fyra olika öar i Phang Nga bukten där James Bond Island var en av dessa.
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Då namnet på båtturen var ”James Bond Island Tour” antogs det att James Bond Island skulle
innefatta en stor del av utflykten. I själva verket spenderades endast 30 minuter på James
Bond Island av en 7 timmars lång båtutflykt.72 På detta vis skedde en falsk marknadsföring då
förväntningarna byggs upp vid tron om att destinationen James Bond Island är
huvudattraktionen och på så vis även en stor del av utflykten.
Under observation 2 träffade vi tre olika respondenter som vi utförde observationstekniken
skuggning på. Respondent E och F hade bokat deras ”James Bond Island tour” hemifrån
Holland medan respondent D hade bokat båtturen på en av de lokala turistbyråerna dagen
innan.73
Respondent E och F tyckte att James Bond Island lockade och destinationen var även
anledningen till valet av båtresa.74 Samtliga respondenter var nöjda med båtresan och hur den
var arrangerad, dock uttryckte de förvåning över att destinationen James Bond Island innebar
så pass liten del av utflykten. De var även enliga om att de inte ville återvända till James Bond
Island och att 30 minuter var tillräckligt lång tid på platsen.75
Våra respondenters upplevelse kopplas samman till supertrenden Konsumentmiljö. Då
destinationer och verksamheter ska arbeta med att skapa en attraktiv produkt eller tjänst,
vilket ska generera i lönsamhet samt arbeta för att turister ska få en bra upplevelse och därför
välja att återvända till platsen.76
Detta stämmer överens med James Bond Island då de arbetar för att ge sina kunder en bra
upplevelse. De arbetar även med en attraktiv och världskänd produkt, James Bond, vilket
förenklar arbetet för dem.77 Trots denna attraktiva produkt kände våra respondenter ingen
längtan till att återvända till James Bond Island.78 Då turismen kring området redan är
etablerad, lockas ständigt nya besökare till destinationen och därför är verksamheterna som
arbetar med resor till James Bond Island inte lika beroende av att få återkommande
besökare.79
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På Tripadvisor skådas en mängd omdömen och recensioner om James Bond Island. Dessa
omdömen speglar en stor grupp människor som har besökt destinationen och för vidare sina
upplevelser och tankar om platsen, där majoriteten har gett destinationen omdömet ”utmärkt”
och ”mycket bra”.80
Inom supertrenden, Social miljö, handlar marknadsföringen om att hur destinationer och
verksamheter ska nå ut till sina potentiella kunder genom media och virtuella kanaler.81 Vilket
James Bond Island gör genom Tripadvisor. Dock finns det även dåliga recensioner om James
Bond Island på Tripadvisor, där kommentarer som ”turistfälla” upprepar sig.82 Genom dessa
omdömen och kommentarer från turister speglas en bild av platsen, där potentiella kunder
själva får bestämma vilka omdömen de ska ta till sig.

5.3.2 The Beach – Maya Bay
Under observation 3 undersöktes det hur Maya Bay marknadsfördes på ön Phi Phi Don, där
många turister bor för att sedan kunna besöka närliggande öar där övernattning ej är tillåtet.
Längs med hamnen och ständerna på ön Phi Phi Don kryllar det av båtar av alla slag med
chaufförer som skriker namn på olika destinationer efter en. Maya Bay var en av dessa
destinationer som skreks i störst utsträckning.83
Här sker konkurrensen öppet och tydligt. Den som skriker högst och är ihärdigast lyckas få
kunderna. Inom supertrenden Konkurrensmiljö talas det om ”krig om uppmärksamhet” vilket
skådas tydligt och klart på Phi Phi Don. Varje chaufför representerar en reseaktör som tar
turister till en mängd olika öar, dock var Maya Bay som är beläget på ön Phi Phi Leh den
destination som marknadsfördes högst och tydligast hos chaufförerna. Vilket betyder att
destinationen visat sig attraktiv både hos besökarna men även hos reseaktörerna.84
Enligt Respondent A, som har besökt Phi Phi Don under både 2013 och 2016, skedde
marknadsföringen av Maya Bay på Phi Phi Don genom skyltar tillsammans med andra
destinationer. Han själv besökte destinationen genom en arrangerad båtresa år 2013 som tog
honom och hans kompisar över till Maya Bay, han berättar att de valde just den båtresan för
att de ville besöka Maya Bay.
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Under båtresan dit berättade guiden att det var ”The Beach stranden”. Respondent A berättade
även att en resa till Maya Bay var inplanerad år 2016 under hans vistelse på Phi Phi Don, den
fick han dock ställa in på grund av sjukdom.85
Destinationen Maya Bay har en association till filmen The Beach och Leonardo Dicaprio,
vilket även har skapat en attraktiv produkt. På affischer och broschyrer syns det bilder på
Maya Bay där det hänvisas till filmen The Beach.86 På detta vis stämmer även supertrenden
Konsumentmiljö in på Maya Bay. Respondent A:s längtan till att besöka destinationen igen
visar att destinationen och aktören gjort ett bra intryck. Återkommande besökare är något
destinationer strävar efter samt att upplevelsen ska uppfylla konsumenternas krav.87
Under observation 4, då vi själva besökte Maya Bay, skådades en stor båttrafik som
cirkulerade kring och även låg ankrade vid Maya Bay.88 Båttrafiken och mängden turister som
befann sig på stranden indikerar att aktörer som arbetar med resor till Maya Bay arbetar med
en ekonomiskt lönsam destination.
Maya Bay är en destination med väldigt bra omdömen på Tripadvisor. 89 Supertrenden Social
miljö, förespråkar denna typ av marknadsföring då information och kunskap sprids mer
effektivt.90 Även om majoriteten av omdömena visar en positiv inställning till Maya Bay,
skådades även en negativ syn på mängden turister som befann sig på stranden.
Turister som har gett destinationen högsta betyg på Tripadvisor har även skrivit negativa
egenskaper om destinationen i kommentarsfälten, vilket visar en oenig bild av Maya Bay.
Många är förtrollade av den fina stranden och det kristallklara vattnet men samtidigt skriver
de om en strand som kryllar av turister och båtar, vilket förvränger den attraktiva bilden av
stranden.91
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5.4 Destinationsimage
5.4.1 James Bond Island
Under observation 2 tog båtturen oss tillslut till James Bond Island där vi tillsammans med ett
trettiotal turister steg iland, däribland våra skuggningsrespondenter. Ön Khao Phing Kan som
den även heter, flockades av turister som alla vill ta en selfie med ön Koh Tapu i bakgrunden.
Folk poserade med händerna i pistoltecken på äkta James Bond manér och det bildades köer
för att få ta kort på den bästa platsen. På ön fanns även en mängd marknadsstånd som sålde
allt ifrån pärlor till leksaker.92 Respondent E uttryckte förvåning över att det var så pass
många marknadsstånd, dock var hon inte förvånad över mängden turister.93
Respondent F sa, ”Nu kan jag säga att jag har varit här”. Respondent F menar att besöket till
James Bond Island fanns med på hans ”att göra lista” och nu kunde han komma hem och
berätta för vänner att han hade besökt ön där James Bond – Man with the golden gun var
inspelad.94
Som respondent F uttrycker sig visar på att det finns en känslomässig koppling till filmen och
platsen. Han ville besöka James Bond Island för att kunna säga att han varit där. Mycket tyder
på att filmen varit en stor del i beslutet av att resa dit och bilden som skapats av platsen är en
affektiv image.95 Det är de personliga faktorerna och inte stimulerande faktorer som styrt
imageskapandet i hans fall. Dessutom hade han redan bokat James Bond turen från hemlandet
vilket tydligt visar på att de inte har påverkats av stimulerande faktorer såsom marknadsföring
eller tidigare erfarenheter utan har själva letat upp resan på grund av ett eget intresse.
Däremot finns det en kognitiv image som skapats runt Koh Tapu, den ö som skyltas i alla
broschyrer. Det är huvudattraktionen och är det som turisterna åker till för att se, sen har
personer olika kopplingar till platsen på grund av filmen, men ön ger platsen en kognitiv
image. Dessutom spelar vädret och miljön en stor roll i imageskapandet av James Bond
Island, är det en solig och varm dag ger det turisterna en bättre upplevelse och med hjälp av
word of mouth sprids en attraktiv kognitiv image. 96
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Våra skuggningsrespondenter var över 40, vilket har en betydande effekt för James Bond
Islands destinationsimage. James Bond – The Man with the Golden Gun spelades in 1974, det
vill säga 43 år sedan. Därför har ålder en stor roll imageskapandet då den största målgruppen
är äldre som har en större koppling till filmen. För att inte tappa turister har arrangörerna av
turbåtarna valt att lägga till vid ett flertal öar för att resan inte ska bli för kort och bli för
specificerad mot en målgrupp. Bland annat stannade båten vid en ö som hette Hong Island. På
den här ön finns en vacker lagun och i inloppet till lagunen finns en ö som de kallar för James
Bond Island 2. En näst intill identisk ö med James Bond Island förutom att den här var större
än originalet. 97

5.4.2 The Beach – Maya Bay
Innan respondent A:s första besök till Thailand associerade han landet med låga priser, fina
stränder och varmt väder, dock hade han även en lite sämre bild som associerades till
prostitution. Han fortsätter att berätta att bilden har förändrats sedan han besökt landet, då den
dåliga biten enkelt går att undvika genom att betala lite mer och åka till finare platser.
Respondent C hade en bild av Phi Phi öarna som ett festparadis, med kritvitstrand och
kristallblått vatten98. Respondent B hade samma förväntningar och berättade att det var den
uppfattning han fått från internet och bekanta. Utifrån de personliga faktorerna och hans egna
motiv har han tagit åt sig den kunskap han fått från bekanta och internet skapat en kognitiv
image av Maya Bay och Phi phi öarna99. På liknande sätt hade respondent C gjort då på
samma sätt fått information om platsen och sedan skapat sig uppfattning och bild av platsen
innan resan. Respondent A hade också han skapat sig en bild från bekanta och internet innan
den första resan, vid andra resan hade han redan bildat en egen uppfattning av platsen och på
grund av sina tidigare erfarenheter var det de stimulerande faktorerna som drev hans
imageskapande av platsen.100
Maya Bay målas upp som en paradisstrand och genom filmen The Beach har det blivit en
attraktion som lockar väldigt mycket turister. Observation 3 skapade en bild på en orörd
strand med storslagen miljö och kristallblått vatten. Det visas självklart upp på alla
broschyrer, affischer och på internethemsidor eftersom att det är en säljande bild av platsen.101
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De använder sig av det fina vädret i bakgrunden för att skapa en riktig paradiskänsla och en
kognitiv image. För att destinationen ska kunna behålla sin image krävs det att destinationen
lever upp till de förväntningar som ställs från turisterna, så att word of mouth sprider en
korrekt och positiv bild av platsen som ska locka både gamla och nya turister.102
På Tripadvisor får resenärer möjlighet att uttrycka sig, ge betyg och lämna kommentarer på de
platser de varit på. Om Maya Bay sprids det en bild på vacker natur, kristallblått vatten och
väldigt mycket turister.103 Här blandas de affektiva och kognitiva komponenterna och bildar
tillsammans en image som grundas på andra personers kunskap, tidigare erfarenheter och
känslor till platsen.104

5.5 The Tourist Gaze
En turists uppfattning av en plats skapas ofta av destinationens image som i sin tur är skapad
av The Gaze. Som konstrueras för att uppfylla turisternas krav och förväntningar på samma
sätt som en scen på en teater. Ett skådespel med konstruerad miljö och natur håller kulisserna
gömda för åskådarna, där lokalbefolkningens egentliga liv äger rum vilket inte passar in på
turisternas förväntningar.105

5.5.1 James Bond Island
Respondent E och F hade båda sett filmen James Bond – Man with the golden gun innan
deras besök till James Bond Island.106 Respondent F berättade att han tyckte att klippan, Koh
Tapu, som visades i filmen kändes mycket mindre i verkligheten.107 Vilket vi också
konstaterade under observation 2. Respondent D skämtade och sa ”varför spelar vi inte in en
film på Gotland så kan vi locka dit turister på samma sätt som här, det är ju bara en klippa i
vattnet”. Han menade att själva ön inte var särskilt spektakulär men att filmen gjorde platsen
speciell och intressant.108
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James Bond Island är en väletablerad turistdestination som tar emot mängder med turister
varje dag. Deras image byggs upp av diverse resebroschyrer och hemsidor som alla pekar på
den lilla ön Koh Tapu som visas i filmen James Bond – Man with the golden gun, I
broschyrerna (se bilaga) visas bilder på klarblått vatten och personer som paddlar runt ön.
Under observation 2 konstaterade vi att bilderna från broschyrerna och de förväntningar vi
haft inte stämde överens med vad vi upplevde.
Vädret var dåligt och det regnade vilket gjorde intrycket sämre, dessutom var vattnet grumligt
och grönt samt att bakom de bilder som tas på Koh Tapu står ett flertal båtlaster med
människor i kö för att ta samma bild. Som det beskrivs i platsmarknadsföring 5.1.1 så
stannade vi endast 30 minuter på James Bond Island. Den guide som var med oss på båtturen
sa att mer tid behövs inte, det räcker med 30 minuter. Vilket inte motsvarar de förväntningar
som byggs upp av researrangörernas marknadsföring och James Bond Islands tourist gaze.
Det ska vara huvudattraktionen på resan och det är anledningen till varför många åker på den
här turen.109 Här används bara namnet James Bond för att locka turisterna och många på
tripadvisor skriver att det är en bra dagsutflykt och engångsupplevelse.110
Bland annat skriver Putte och Carro från Stockholm ”Sevärt en gång men turistigt”111. Ett
citat som stämmer överens med observation 2. James Bond Island lever upp till den
förväntning som sätts på platsen, alla vet om att det är turistigt och därför har de kunnat bygga
upp en tourist gaze runt det vilket kan motsvaras, det behöver inte vara en bra bild men den
uppfylls. The filmic gaze går enkelt att urskilja eftersom att det är produkten som de aktivt
säljer och som har framgångsrikt använts från att filmen släpptes för 43 år sedan.112

5.5.2 The Beach – Maya Bay
Respondent A hade sett filmen The Beach innan hans besök till Maya Bay och han berättar att
han tyckte att det var häftigt att besöka platsen, dock tyckte han att det påminde mycket om
andra stränder han besökt och hade de inte sagt att det var The Beach stranden hade han nog
han inte tänkt på det. Vid frågan om hur han såg på platsen som skildrades i filmen svarade
han:
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Men där bygger du ju upp bilden att det är... långt bort från civilisationen och det stämmer ju
inte riktigt överens kan jag inte påstå, och att det är det här lugna och fridfulla och det är det ju
säkert om man är där tre på natten när ingen annan är där men den bilden blir det ju inte och det
är ju svårt för dom att bygga upp något också för det är ju egentligen bara en strand sådär så de
kan ju inte bygga upp liksom sådär att nu ska det likna från filmen, för det gör det ju.113

Respondent B fick frågan vad han hade för förväntningar på Maya Bay och han svarade:
Alltså jag har ju hört vad andra säger, man vet ju att det kommer va mycket turister, så är det ju
men man förväntar ju sig fortfarande en vacker strand och fin miljö och så, sa respondent B.114

De förväntningar som respondent B har på platsen har skapats av den image som
marknadsföringen vill visa och vad andra har berättat om platsen via word of mouth.
På så vis har han skapat en kollektiv gaze där han förväntar sig mycket turister, även om
filmen försöker skapa en romantisk gaze har det inte påverkat han imageskapande. Det
betyder att i det här fallet har filmens image inte influerat hans bild av platsen115.
Det som respondent A tyckte var bra med Maya Bay var att det var en fin strand, dock var det
väldigt mycket folk och båttrafik där samtidigt som honom, vilket inte stämde överens med
bilden från filmen. Trots detta tyckte han ändå att destinationen levde upp till hans
förväntningar och att han kunde relatera till filmen, ”man kunde dra kopplingar till filmen när
man var där och låtsas vara Sven och springa ner i vattnet och fånga fisk haha”. Det han
beskrev var The filmic gaze av The Beach och att den enastående miljön fick honom att
relatera till filmen.116
Observation 3 och filmen The Beach skapade bilden att få vara själv på stranden, bada med
självlysande alger och känna sig fri. En romantisk gaze, där resenären vill vara själv på
platsen och att andra resenärer som är på platsen tränger sig på hans/hennes konsumtion av
the gaze.117 På samma sätt kändes vår upplevelse, vi möttes av var för mycket turister,
nedskräpning och en stressande miljö. The filmic gaze av The Beach och the gaze av Maya
Bay gav inte samma bild som vi förväntat oss innan och det blev en besvikelse.118
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På Tripadvisor har Maya Bay dock fått mycket bra kritik, framför allt när det kommer till
betyget, däremot är det många kommentarer som visar på besvikna resenärer. En kommentar
från samma dag som vi besökte Maya Bay säger ”För mycket folk” och det är inte den
enda.119 Många fler påpekar att det är en väldigt vacker strand och det är en fin miljö men det
är alldeles för mycket turister. En del turister skriver att mängden turister förstörde
upplevelsen, vilket visar på att de hade byggt upp förväntningar som the tourist gaze inte
kunde nå upp till.120
Det finns dock arrangörer som arrangerar mer ”autentiska” resor, där de övernattar på båten
och åker tidigt på morgonen in till stranden innan turistmassorna kommer, för att skapa en
upplevelse som liknar filmen.121 Dessa resor har fått väldigt bra kritik och här har the filmic
gaze från The Beach nått upp till förväntningarna från turisterna vilket bidragit till en attraktiv
produkt för verksamheten.122

6. Resultatanalys
I det här avsnittet kommer vi att analysera vårt empiriska material tillsammans med tidigare
forskning. Från tidigare forskning kunde vi urskilja tre teman som var karaktäristiska för vår
undersökning, Marknadsföring genom film, Konsekvenser av filmturism och
Destinationsimage genom film.

6.1 Marknadsföring genom film
I artikeln, Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of
Supporting Marketing Initiatives, diskuterar författarna Simon Hudson och Bernt Ritchie om
olika marknadsföringsaktiviteter relaterade till filmturism. De tar bland annat upp olika
aktiviteter som sker före samt efter en film haft premiär. Några av dessa aktiviteter var
guidade turer i filmens tema och kartor över inspelningsplatserna.123 Destinationen James
Bond Island använder sig av guidade turer i formen att turerna heter ”James Bond Island
Tour”. Dock sker ingen guidning på plats på destinationen utan guiderna stannar kvar på
båten medan turisterna går i land.
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Guiden berättade kortfattat på båtresan om att filmen ”Man with the golden gun” är
filmatiserad på ön. Några kartor över inspelningsplatser fanns inte att ta del av, varken bland
de lokala turistbyråerna eller på plats på destinationen,124 dock syntes en skylt på
destinationen som berättade att James Bondfilmen spelades in där år 1974.125 I artikeln
berättar även författarna att livscykeln för destinationer att kapitalisera på en film är relativt
kort.126 Dock har James Bond Island fortfarande en väletablerad turism efter 43år,127 där både
Respondent E och F besökte destinationen på grund av filmen.128
Maya Bay skiljer sig från James Bond Island genom att deras guidade tur heter ”Maya Bay
Tours” och inte ”The Beach Tours”. Dock använder ”Maya Bay Tours” sig av filmen The
Beach genom att återskapa scener från filmen för sina besökare. Deras besökare får uppleva
Maya Bay vid gryning utan alla andra turister, vilket skapar en starkare liknelse till hur Maya
Bay speglas i filmen The Beach. Alla andra turister som besöker stranden mitt på ljusa dagen
får inte samma upplevelse då stranden flockas av turister båda på land och i vattnet. Maya
Bay Tours besökare får även bada tillsammans med plankton och ta den karaktäristiska
gruppbilden på stranden som även karaktärerna i The Beach gör.129 Precis som med James
Bond Island, fanns det inga kartor att ta del av med inspelningsplatser från The Beach. Maya
Bay erhåller en stark turism, 130 dock ansåg Respondent A att filmen The Beach var mer
aktuell under hans första besök till Phi Phi öarna år 2013 än den var under hans vistelse där år
2016.131

6.2 Destinationsimage genom film
I artikeln, Braveheart-ed Ned Kelly: historic films, heritage tourism and destination image,
kunde författaren Warick Forst urskilja olika mönster vid en granskning av historiska filmers
påverkan på destinationsimageutveckling. Ett av dessa mönster handlade om att själva
historien som skildrades i filmen var den huvudsakliga faktorn som bidrog till turism och inte
den visuella bilden.132
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James Bond – Man with the golden gun handlar om den världskända karaktären James Bond,
som tar sig an skurken Scaramanga och hans gyllene pistol.133 Dessa karaktärer och filmens
handling lockar turister till James Bond Island där turisterna själva får uppleva platsen där
James Bond duellerade mot Scaramanga. De får även se örna Khao Phing kan och Ko Tapu
som var skurkens Scaramangas gömställe. Denna iakttagelse gjordes under observation 2 då
en mängd turister stod och poserade precis som James Bond och Scaramanga med ön Ko
Tapu i bakgrunden.134
Resultatet av studien som beskrivs i artikeln, The Influence of a Film on Destination Image
and the Desire to Travel: a Cross-Cultural Comparison, visade att majoriteten av
respondenterna hade ändrat sin uppfattning om Latinamerika efter att de hade sett filmen ”The
Motorcycle Diaries” och kände även en längtan till att besöka de länder som visades i
filmen.135 I vår enkät ställdes en liknande fråga men gav inte samma svar. Vid frågan ”Har du
någon gång blivit inspirerad till att resa till en specifik plats på grund av en film” svarade 36%
ja och 64% nej. Dock nämndes filmen The Beach sju gånger i kommentarsfältet av dem som
svarade ja på frågan.136
I artikeln, Film and tourism: the imagined place and the place of the imagined, kunde
författarna genom en fokusgrupp ta fram resultatet om att filmturism inte var den
huvudsakliga anledningen till varför personer reser till destinationer som speglas i filmer.
Dock kunde de fastställa att filmer kan skapa en längtan till att resa till platser,137 vilket även
studien i artikeln, The Influence of a Film on Destination Image and the Desire to Travel: a
Cross-Cultural Comparison, visade.138 Respondent D hade inte sett filmen Man with the
golden gun men han kände till filmen och vad den handlade om. Hans anledning till besöket
på James Bond Island var att ta del av en båtutflykt till bland annat den destinationen men
även till andra öar,139 vilket tyder på att filmen inte var motivet till besöket.
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I vår enkät ställdes frågan vad anledningen till besöket på James Bond Island och Maya Bay
grundade sig i, då svarade majoriteten av dem som hade besökt någon av destinationerna att
det var på grund av spontanitet. Många svarade även att de hade fått tips om platserna genom
andra turister.140

6.3 Konsekvenser av filmturism
I studien The Beach, The Gaze and Filmtourism, kunde författarna konstatera att 20th Century
Fox, som spelade in The Beach på Maya bay, hade skadat ekosystem och miljön på området
genom att plantera om växter och förlänga stranden för att den skulle passa bättre in i filmen.
Resultatet av detta gjorde att mängder av aktivister från hela världen samlades för att stänga
ner filmproduktionen. 20th Century Fox svarade med att muta Thailands Royal Forrest
Departement med 5 miljoner Baht, vilket motsvarar ca 1.3 miljoner svenska kronor i dagens
valutakurs.141 Mängden turister som befann sig på Maya Bay under observation 4 påminner
om massturism. Den enorma tillströmningen av båtar och människor på stranden medför stora
problem med nedskräpning.142
En kommentar på Tripadvisor beskrev Maya Bay som ett mänskligt zoo med mer turister i
vattnet än fiskar.143 Respondent A påpekade samma sak och sa att mängden turister förstörde
bilden av platsen. Han gav även ett förslag på hur båttrafiken skulle kunna förbättras:
Ja ett sätt är väl att de skulle ha en mer organiserad båttrafik, alltså för nu kom
ju och gick båtar hur som helst och hade man haft mer att liksom nu kommer
båtarna en viss tidpunkt och sen åker de en viss tidpunkt, då hade man ju inte
upplevt den här trafiken riktigt och då hade det försvunnit 144.

I studien, Lost in Thailand’: the popular geopolitics of filminduced tourism in northern
Thailand, beskriver författarna Mary Mostafanezhad och Tanya Promburom hur kinesiska
turister ockuperat den vackra staden Chang Mai i norra Thailand. Där den enorma
tillströmningen av turister påverkat Chang Mai universitetets dagliga rutiner och
verksamheter på grund av att filmen utspelat sig på området.
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Anledningen till att de kinesiska turisterna stört undervisningen på skolan är för att de har
velat ta kort inne på området och för att få känna på atmosfären från filmen. Resenärerna har
en känslomässig koppling till platsen och har därför gått så långt att de köpt skoluniformer för
att smyga in i klassrummen.145
Under skuggningen av respondent F, berättade han att han reste till James Bond Island för att
kunna bevisa och berätta för sina vänner att han varit där James Bond – The man with the
Golden Gun var inspelad. Han hade en känslomässig koppling till filmen likt en affektiv
image och hade rest till James Bond Island med syfte att ta del av atmosfären.146
Konsekvenserna på James Bond Island skiljer sig en del jämför med situationen i Chang Mai,
där lokalbefolkningen och studenterna påverkats mest negativt av turismen vilket skapat en
spricka mellan turister och lokalbefolkningen. På James Bond Island bor inga människor
vilket gör att ingen lokalbefolkning har kunnat påverkas av turismen på samma sätt. Istället
har turismen helt kunnat styra över platsen och har istället gynnat närliggande byar genom att
inkludera dem i sina turer.147

7. Slutsats
Här redovisas studiens slutsatser samt svaren på frågeställningarna som uppsatsen bygger
på.
Hur stor inverkan har filmerna på destinationernas turism?
Maya Bay marknadsförs med en association till filmen The Beach. Men till vår förvåning var
det ytterst lite och vi anser att de kunde ha använt sig mer av filmen. Samtidigt är det 17 år
sedan filmen the Beach hade premiär och som respondent A antydde att filmen var mer
aktuell 2013 än vad den var 2016 visar på att Maya Bay inte längre behöver associera sig med
filmen för att locka till sig turister.
På James Bond Island används filmen betydligt mer, bara att ön har bytt namn till James Bond
Island visar på att de har en stark association till filmen. Till skillnad från The Beach var det
43 år sedan James Bond – The man with the Golden Gun hade premiär, men här använder de
sig fortfarande av filmen för att locka turister.
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Då Phang Nga bukten erhåller många öar som liknar Khao Ping Khan och Ko Tapu måste
öarna associeras till filmen så att de inte försvinner i mängden. Under observation 2 skådade
vi det som guiderna beskrev som James Bond Island 2, en nästan identisk ö till Ko Tapu,
vilket var ett bevis på hur mycket öarna Khao Phing Kan och Ko Tapu behöver associationen
till Man with the golden gun.
Vilken image har filmerna The Beach och James Bond – Man with the golden gun gett
öarna Koh Phi Phi leh (Maya Bay) och Khao Phing Kans (James Bond Island)?
The Beach handlar om Richard, en ung kille som reser till Thailand för att leta efter det
”autentiska”. Han kommer i kontakt med en kille som har en karta till mytomspunnen strand
som sägs ska vara gömd från turismen, ett riktigt paradis. Ett tydligt budskap från filmen är att
turister bör bege sig bort från turistområdena och som Richard leta efter det autentiska. Ett
budskap som framförallt främjar backpackerturismen i Thailand och även i resten av världen.
Destinationen Maya Bay som stod som inspelningsplats fick genom filmen en image som en
paradisstrand, en plats som resenärer kan ta sig till för att vara i fred och långt bort från
turismen. Det här är något som lokala aktörer idag drar nytta av, där de ska ge sina resenärer
upplevelser som motsvarar filmen genom att återskapa scener, framförallt den karaktäristiska
gruppbilden på stranden som de tar i The Beach.
James Bond – Man with the Golden Gun har gett öarna Khao Phing Kan och Ko Tapu en
image av karaktären James Bond. Till skillnad från The Beach där imagen handlar om ett
paradis och att finna det autentiska, har varumärket James Bond haft ett starkare intryck än
det visuella som speglades i Man with the Golden Gun. Dock har ön Ko Tapu som är den lilla
bergsklippan i havet där skurken Scaramanga har sitt gömställe skapat en stark koppling och
image från filmen. Samtidigt lever aktörerna som arbetar med resor till James Bond Island på
namnet James Bond och utan den associationen försvinner det attraktiva med destinationen.
Lever destinationerna upp till den image som skapats av filmerna och
marknadsföringen?
Maya Bay hade en väldigt vacker image att leva upp till som filmen hade byggt upp, vilket
inte riktigt stämde överens med det som skådades under observation 4. Den vackra stranden,
de höga klipporna och den djupa djungeln som visas på bilderna går att urskilja och vid rätt
tidpunkt på dagen är det definitivt en fantastisk upplevelse. Men vad vår undersökning visar
är att det är väldigt få som faktiskt får uppleva Maya Bay på det sättet. De flesta påpekar att
det är mängden turister som besöker Maya Bay som försämrar upplevelsen.
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Till skillnad från Maya Bays paradisimage så hade James Bond Island en mindre exotisk image
att leva upp till. De förväntningar som platsen skapade var att få se den ö som speglas i filmen
samt känna en koppling till James Bond. Våra skuggningsrespondenter tyckte att James Bond
Island levde upp till deras förväntningar och image och på Tripadvisor var åsikterna detsamma.
Det enda som påpekades var mängden turister, som på samma sätt som på Maya Bay var det som
drog ner upplevelsens betyg. Detta kunde vi konstatera under observation 2, dock var det
mängden försäljningsstånd som överraskade oss mest då vi redan hade förväntat oss att det skulle
vara mycket turister på ön. Ändå levde platsen upp till våra förväntningar och deras image,
eftersom att den image som vi hade skapat inte var särskilt bra var det svårt att göra oss besvikna.
Det gjorde att helhetsupplevelsen blev helt okej och det betyder att James Bond Islands The Gaze
klarade av att möta våra förväntningar och leva upp till sin image.
Vilka positiva samt negativa konsekvenser har filmatiseringarna och filmturismen
medfört för Maya Bay och James Bond Island?
James Bond Island och Maya Bay är två stora turistattraktioner i Thailand. De erbjuder
liknande upplevelser med vacker natur, guidade turer och en koppling till Hollywood. Båda
två är exempel på massturism och eftersom att de är två mindre öar blir massturismen väldigt
påtagligt.
På Maya Bay är det många som tvingas betala för att gå iland och på Tripadvisor dyker det
upp kommentarer om det, vilket har sitt ursprung i att det krävs pengar för att skydda miljön.
När vi anlände till Phi Phi Don var alla tvungna att betala 20 baht var för att få gå iland.
Anledningen var att de behövde pengar för att hålla ön ren. Det anländer mer turister på Maya
Bay än vad destinationen klarar av och det krävs att någon tar beslutet att reglera antalet
besökare för att Maya Bay och Phi Phi öarna ska kunna driva turism i framtiden.
James Bond Island har liknande problem, det anländer nya båtar varje halvtimme och lika
många avgår. Mellan de större turbåtarna och ön går det skytteltrafik med longtailbåtar som
har enorma V8 motorer utan ljudisolering. Endast ljudet från motorerna får bergsväggarna att
börja skaka samtidigt som bensinen glänser på vattenytan. Samtidigt väntar två båtlaster på
kajen medan två nya kommer. Vi som studerar hållbarhet kan konstatera att James Bond
Island har en lång väg att gå för att kunna etablera en hållbar turism.
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En positiv konsekvens som filmatiseringarna och filmturismen har bidragit till destinationer är
ökade arbetsmöjligheter inom turismsektorn. Då majoriteten av lokalbefolkningen kring
James Bond Island förr försörjde sig på fiske har filmturismen bidragit till ett byte av bransch
för många.

8. För framtida studier
Hur vi uppfattade destinationerna Maya Bay och James Bond Island hade självklart påverkats
av den förstudie som vi gjorde innan resan samt att de var relaterade till studien. Det gjorde
att vi såg på destinationerna ur ett studerande perspektiv och inte ur samma synvinkel som en
vanlig turist. Det är möjligt att våra observationer har påverkats av våra egna åsikter och vad
vi själva anser viktigt och inte. Dock måste det understrykas att våra observationer har stämt
överens med majoriteten av våra respondenters svar från både skuggningar, intervjuer och det
material vi samlat in från enkäter och Tripadvisor.
Maya Bay är en plats som går att analyser mer, hade vår observation ägt rum en annan tid på
dygnet hade resultatet kunnat bli annorlunda. Vi valde att resa till ön under den tid då flest
turister besöker platsen för att få en inblick i hur det ser ut vid de hetaste timmarna. För
framtida studier finns det mycket att utforska på Maya Bay. Det är ö som har många attraktiva
attribut för turism och är ett exempel på hur ett naturreservat används för massturism.
Dessutom går det att fortsätta forska på filmturismens påverkan på Maya Bay och de
autentiska resorna som anordnas av lokala aktörer. Om dessa turer faktiskt är så bra som det
sägs och om upplevelsen motsvarar filmens autenticitet.
James Bond Island är en plats som redan känns överexploaterad, dock finns det mycket att
studera, framförallt när det gäller hållbarhet. Eftersom att James Bond Island också ligger i ett
naturreservat har de diverse riktlinjer som de måste följa. Här går det att analyser platsen mer
noggrant. Dessutom har filmturism ett starkt varumärke när det kommer till James Bond och
för framtidens studier inom filmturism är James Bond ett exempel som är värt att ta upp.
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10. Bilagor
10.1 Enkät

48

49

Har du någon gång blivit inspirerad till
att resa till en specifik plats på grund av
en film?

2017-04-20 07:33

Det stora blå, Packat o klart , Dykfilmer

2017-04-20 06:11

2017-05-02 15:44
James Bond mannen med den gyllene pistolen
.Krabi skärgård .

Venice Beach, L.A. (USA), "American History
X" Padang Padang Beach, Bali (Indonesia),
"Eat, pray, love"

2017-05-02 15:08

2017-04-20 05:45

Minns inte filmen men Maldiverna

Mamma Mia och Grekland

2017-04-22 02:18

2017-04-20 05:37

Skidfilm åkt till Åre

The Beach

2017-04-21 11:30

2017-02-19 01:27

Fast and the Furious Ncis Los Angeles Los
Angeles

Maya bay phi phi

2017-04-21 07:28

The Beach som ni nämner.

Eat love pray filmen har inspirerat mig

2017-02-16 08:40

2017-04-21 05:28

Film och film men efter tsunamin ville jag ner
till de utsatta platserna

Into the wild - Alaska

2017-02-18 04:53

New york- ensam hemma

2017-02-16 08:23

2017-04-20 15:24
The beach och sagan om ringen
2017-04-20 13:10

James Bond! Thailand

2017-02-16 06:22
Sagan om ringen, nya zeeland
cast away- oceanien

Island - Secret life of Walter Mitty

2017-04-20 11:35

2017-02-16 02:50

Alla filmer där dem åker till Paris.

2017-04-20 10:53

The Beach – Phi Phi Islands.

Seattle, mest från Grey's Anatomy men även
Fifty Shades

The beach. Maya Beach, Thailand

2017-02-16 01:34

2017-04-20 09:13

2017-02-15 22:54

Wild. Utspelar sig på Pacific Crest Trail i
USA.

Grekland där mamma Mia spelades in

2017-02-15 15:08

2017-04-20 08:23

James Bond och The beach

2017-02-15 14:21

New York pga alla filmer nästan, London.
Amsterdam pga Fault in our stars.
2017-02-16 04:50

50

51

52

Hade redan varit där när filmen kom ut. Men
jag läste boken när jag backpackade en gång.
The Beach alltså.

Blev du intresserad av att resa till någon
av inspelningsplatserna efter att ha sett
filmen/filmerna?
Har varit där innan filmerna spelades in.

2017-02-16 00:33

2017-05-03 03:33

Har varit på båda platserna men inte på grund
av filmerna

Ja o nej. Det var kul att se klipporna från båda
filmerna men naturen i övrigt lockade mer

2017-02-15 23:10
har dock varit på inspelningsöarna, en
turistfälla vill jag påstå. - kostar dessutom ca
100kr att få kliva på maya beach.

2017-05-02 15:44
Eftersom att det var så fint

2017-04-21 03:52

2017-02-15 18:15

Såg filmen the Beach först efter besöket på
Maya Bay.

Såg The Beach efter att jag varit i Thailand.
Och vad det gäller James Bond ön blev jag
avråd att inte åka dit, då många blivit besvikna
på att det bara på att det är en lite klippa i
havet.

2017-02-16 07:37
Men gick aldrig av båten, va alldeles för
mycket turister på stranden så de pajade min
uppfattning...

2017-02-15 13:30

2017-02-16 04:50

53

54

55

Till dig som hade sett filmen/filmerna
innan besöket. Levde destinationen upp
till dina förväntningar?

2017-02-20 18:03

Var intresserad av annat än just det filmerna
visade men kan förstå de som lockades av
dem. Området söder om dessa har dykning i
världsklass. Det var min anledning att åka
första gången för snart 20 år sedan.

Mycket folk och delvis förstört efter tsunamin.
Men visst var det fint men inte igen! Finns så
mycket finare ställen nu att besöka i Thailand
dör en som varit här i snart totalt 1år. Men
Maya beach innan den blev känd måste ha
varit gudomlig, den har (hade) det.

Överfullt med folk och speedboats

2017-02-18 04:53

2017-05-02 15:44
Trodde att den skulle vara större (James Bond
ön)

2017-02-16 08:40

2017-05-02 15:08

2017-02-16 07:36

Det var lika fint som jag trodde.

För mycket folk

2017-05-02 12:54

2017-02-16 06:16

Finns finare saker att se. Antagligen har
platserna blivit exploaterade

För mycket turister

2017-05-02 07:04

2017-02-16 04:50

Ja och nej, det är en jättefin strand men antalet
turister förstörde upplevelsen

Naturen är förstörd av turisterna och för många
speedboats

2017-04-20 13:10

2017-02-16 02:24

Vansinnigt mycket turister

Alltför exploaterat och nedsmutsat, självklart
p.g.a. filmen The Beach

Överexploaterat

2017-04-20 05:37

2017-02-16 01:49

En tråkig och ful strand, absolut inget
märkvärdigt.

56

Vi såg inte stranden när vi kom in i viken för
det var fullt av båtar. Jag såg inte den minsta
strandremsa. Uppe på stranden luktade det kiss
och det var packat med turister. Fyfan. Aldrig
mer. Jag rekommenderar alla jag möter att
ALDRIG åka till The Beach. Det är inte värt
en flugskit.

2017-02-16 00:33

2017-02-16 01:34

2017-02-15 18:15

För mycket turister, men stranden var ok men
inte så som på filmen

2017-02-15 22:54
Tok mkt folk!
2017-02-15 22:43
som sagt, en turistfälla.

Svinmycket turister!

För mycket turister

2017-02-16 01:12

2017-02-15 14:37

Då menar jag James Bond Island. Mycket
mindre ö än förväntat och för turistigt. Maya
Bay var jag till innan filmen.
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10.2 Tripadvisor
10.2.1 Maya Bay

Hämtad 2017-05-26
Utmärkt

Mycket bra

59

Medel

Dåligt & hemskt

60

10.2.2 James Bond Island

Hämtad 2017-05-26
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Utmärkt

62

Mycket Bra

63

Medel

64

Dåligt och Hemskt
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10.3 Broschyrer
10.3.1 Maya Bay

67

68

69

10.3.2 James Bond Island
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71
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10.4 Bilder tagna från observationer
10.4.1 Maya Bay 2017-03-06

73
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75

10.4.2 James Bond Island 2017-02-27
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77
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10.5 Intervjufrågor
10.5.1 Respondent A


Hur många gånger har du besökt Thailand?


Var va du någonstans?



Varför åkte du till Thailand?



Hur reste du? Reste du ensam, med kompisgäng eller med familj?



Innan ditt första besök till Thailand, vad hade du för förväntningar och bild av landet?




Vilket år var det du reste till Phi Phi öarna?




Har den bilden förändrats sedan du varit där?

Varför åkte ni just till Phi Phi öarna?

Besökte ni Maya Bay?


Hur åkte ni till Maya Bay?



Vad var dina förväntningar av Maya Bay?



Kan du berätta lite mer om din upplevelse där?



Vad tyckte du var bra med Maya Bay?



Tycker du att de hade kunnat göra några förbättringar för att förbättra
upplevelsen?



Har du tänkt på om det har ändrats någonting sedan du var på Phi Phi öarna 2013
jämfört med 2016?



Hur upplevde du att de marknadsförde Maya Bay på plats på Phi Phi öarna?


Kände du till att The Beach var inspelad där innan du åkte dit?



Har du sett filmen?



Kommer du ihåg hur du såg på platsen som skildrades i filmen när du såg den?



Har du upplevt filmturism på någon annan plats?



Har du själv blivit inspirerad till att resa på grund av någon film?



Vad tycker du om filmturism? Tycker du att Maya Bay är ett bra exempel?
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10.5.2 Respondent B & C




Är det här din första resa till Thailand?


Hur kommer det sig att du reste till just Thailand?



Reser du själv?



Vad har du planerat att göra under din vistelse här i Thailand?

Ska ni till Phi Phi öarna?


Hur kommer det sig att du vill besöka just dem öarna?



Blev du påverkad på något sätt av någon turistbyrå eller linkande här på
Phuket som marknadsför Phi Phi öarna?



Hur fick ni informationen om Phi Phi öarna?



Vad förknippar du Phi Phi öarna med?



När du är på Phi Phi öarna, kommer du att besöka Maya Bay?



Känner du till filmen The Beach?





Visste du att den är inspelad på Maya Bay på ön Phi Phi Leh?



Har du sett filmen?



Vilken bild fick du av Maya Bay när du såg på filmen?



Vad har du för förväntningar på platsen?

Finns det någon annan film som du känner har påverkat dig till att du vill resa till den
platsen där den utspelar sig?
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