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ABSTRACT 
Westlund, H. 2014. Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi - en fältstudie om 
försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Denna studie är genomförd i Phrai i nordöstra Thailand och syftar till att undersöka de 
försörjningsstrategier som invånarna i Phrai har med fokus på naturgummiindustrin. 
Nordöstra Thailand, Isaan, sägs vara den fattigaste delen av Thailand och den dominerande 
sysselsättningen är jordbruk. Landet är världens största producent och exportör av 
naturgummi och många hushåll i Isaan odlar gummiträd för att det anses vara en lönsam 
industri. Observationer av hushåll och ostrukturerade intervjuer med de olika hushållen, samt 
muntliga berättelser på fältet har utförts dagligen för att kunna undersöka hur bybor försörjer 
sig och för att se hur arbetet med gummiproduktionen förhåller sig. Som andra grödor i 
området är även naturgummit beroende av klimatet och arbetsuppgifterna ser olika ut 
beroende på säsong. Detta medför att gummiodlarna har andra sätt att försörja sig på de 
månader de inte tappar gummit och får en inkomst. Framför allt ägnar sig många åt 
jordbruksarbete där ris är det vanligaste att odla och skörda, men uppfödning av boskap och 
fisk ingår också i vissa hushålls jordbrukssysslor. NTFP:s är en viktig del av bybornas 
försörjning och som de ofta ägnar sig åt att samla in i samband med olika jordbrukssysslor. 
Övriga försörjningsstrategier i området är att människor reser till Bangkok och arbetar en viss 
tid, lagar mat och säljer den i gatukök samt tillverkar dekorationer av blommor som de säljer 
på den lokala marknaden. Det ena sättet att försörja sig på utesluter oftast inte det andra, utan 
människorna alternerar mellan dem och det finns ofta flera olika strategier inom hushållen.  
 
Keywords: Jordbruk, naturgummi, försörjningsstrategi, hushåll, Phrai 
Handledare: Anna-Klara Lindeborg 
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1. INLEDNING 
 
Asien står för 97 procent av hela världens naturgummiproduktion. Majoriteten av all 
naturgummiproduktion sker i Thailand, cirka 31 procent av Asiens produktion. Indonesien 
står för 30 procent av naturgummiproduktionen, alltså inte särskilt långt efter Thailand, och 
Malaysia står för nio procent. Detta gör Thailand till världens största naturgummiproducent 
(Fox & Castella 2013). Det var under 1970-talet som den thailändska staten började 
undersöka möjligheten att odla naturgummi i nordöstra Thailand och genom att lokalisera 
gummiindustrin där kunde land i de södra delarna av Thailand frigöras för 
palmoljeproduktion, vilket är en gröda som är mer begränsad till klimatet än vad 
naturgummi är. Klimatet skiljer sig mellan södra och nordöstra Thailand vilket har gjort 
det mer fördelaktigt för södra Thailand att odla gummi medan nordöstra Thailand hör till 
ett icke-traditionellt område för gummiodling. Sedan man gjorde upptäckten att gummi 
även kan odlas i de nordöstra delarna, odlas det numera i både de södra och nordöstra 
provinserna, vilket medfört att gummiproduktionen i Thailand ökat. 
    År 2012 producerades det totalt cirka 3,78 miljoner ton gummi i Thailand och år 2002 
producerades cirka 2,62 miljoner ton. På tio år har alltså gummiproduktionen i Thailand 
ökat med 1,16 miljoner ton (Thai rubber association, Production of Natural rubber in 
Thailand). 
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Figur 1. Kartan visar med olika färgskalor vilka områden som det traditionellt sätt odlas gummi i 
och vilka områden som inte är traditionella för gummiodlingar. De mörkblå områdena är inte 
traditionella områden för gummiodlingar medan de mörkröda områdena är traditionella. Södra 
Thailand består av traditionella gummiodlingar medan nordöstra Thailand består av icke-
traditionella gummiodlingar. Statistiken är hämtad mellan år2007 och år 2009. Källa: Fox & 
Castella (2013:156)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Statistik på naturgummiproduktionen från år 1960 fram till år 2007. Thailand har under 
denna tid gått från att producera minst naturgummi i världen till att bli världsledande inom 
naturgummiproduktion.  
Källa: The Rubber economist, NR production 
 
Informationen till denna uppsats är hämtad under min fältstudie i nordöstra Thailand, ett 
område även känt som Isaan och som ofta associeras med att vara den fattigaste delen av 
Thailand. Där har jag under två månaders tid, från november till januari, bott i ett 
lokalsamhälle i vilket jordbruk är den främsta sysselsättningen bland invånarna. Området 
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heter Phrai och ligger i distriktet Khun Han. Khun Han ligger i sin tur i provinsen Si Sa 
Ket vilken gränsar till Kambodja, varför majoriteten av invånarna i provinsen talar Khmer 
som första språk och inte Thai.  
    Det som i första hand lockat mig till denna provins och fångat mitt intresse är Yang 
Parar, det thailändska namnet för gummiträd. I Phrai äger de flesta bybor gummiträd ifrån 
vilka man utvinner naturgummi för att kunna sälja och få en inkomst. Inkomsten från 
naturgummit är viktig för hushållens och provinsens ekonomi och är en inkörsport till 
världsmarknaden, eftersom priset på naturgummit bestäms av tillgång och efterfrågan 
världen över.  
    Eftersom de flesta grödorna i detta område är säsongsbetonade och beroende av 
klimatet, måste invånarna hitta alternativa sätt att försörja hushållet på när säsongen för 
naturgummi och ris är över. För de bybor som inte har gummi är detta minst lika viktigt. 
Så denna uppsats berör dels naturgummits betydelse för befolkningen som en väg ut ur 
fattigdomen men undersöker även andra försörjningsstrategier. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka invånarnas försörjningsstrategier med fokus på 
gummiproduktionen i Phrai i nordöstra Thailand. Därmed undersöker jag hur människor i 
området lever och försörjer sig samt det inflytande som gummiindustrin har på deras liv.   
    Mina frågeställningar är: 

• Vad betyder naturgummit som försörjningsstrategi för byborna? 
• Vilka andra slags försörjningsstrategier finns det i Phrai och på vilka sätt 

kombineras dessa med varandra och med gummiproduktionen? 
 
1.2 Avgränsningar och svårigheter 
Uppsatsen kommer att fokusera på naturgummi som produceras av småbrukare 
(smallholding rubber production) och inte på konstgjort gummi, eftersom de flesta 
producenterna är hushåll eller familjer som odlar naturgummi. Jag kom till Phrai under 
gummitappningssäsongen varför det är arbetsuppgifter kopplade till denna säsong som jag 
lärt mig mest om, även om vissa tekniska detaljer fortfarande är oklara. 
    Min ursprungliga tanke var att jag skulle ha ett mer ekonomiskt perspektiv på studien 
och kunna undersöka hur gummit påverkat den ekonomiska utvecklingen i Phrai. Dock 
upptäckte jag att det var svårt att hitta fakta om ekonomisk utveckling utöver det som 
byborna själva har upplevt. Därför bytte jag fokus också delvis eftersom det jag egentligen 
är intresserad av är att prata med byborna och inte att leta efter statistik på ekonomiska 
förändringar. Då deras engelska är mycket begränsad har informationsinsamlingen styrts 
mycket av det som de kunnat berätta. Därav handlar inte uppsatsen enbart om 
naturgummits betydelse  utan även om hushållens vardagliga försörjning, anpassat efter det 
jag har kunnat få ut av de samtal jag haft. 
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1.3 Begrepp och förklaringar 
Cash crops (avsalugrödor) är grödor som odlas för att i första hand sälja och tjäna pengar 
på. Naturgummit är en cash crop men riset kan också vara en cash crop för de hushåll som 
odlar ett överskott av ris.  
    Subsistence crops är grödor som odlas för hushållskonsumtion och genererar därför 
ingen inkomst. Den viktigaste grödan av detta slag är ris. 
    Intercropping (samodling) är en metod som används för att utnyttja marken till fullo när 
man till exempel har unga gummiträd som inte går att tappa gummi från än. Då kan man 
plantera andra grödor tillsammans med träden som ris eller majs för att kunna utvinna 
något från marken. När gummiträden sedan blir tillräckligt gamla för att börja tappa 
gummi från (runt sju år) så kan man inte längre använda sig av intercropping då 
gummiträdens rötter kan förstöras. 
    Rai är ett thailändskt mått och används när man talar om hur många rai land någon äger. 
En rai motsvarar 1600 kvadratmeter och en hektar motsvarar 6,25 rai (Enheter, info, 
konverterare) På en rai kan man plantera mellan 80 till 100 gummiträd. Antal gummiträd 
som går att plantera på en rai har jag blivit informerad om av mina informanter. 
    Den thailändska valutan är baht. Som med alla valutor kan värdet variera snabbt, men 
under min vistelse i Thailand har 100 thailändska baht motsvarat cirka 20 till 25 kronor. 

2. ETNOGRAFISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODER  
 
Denna fältstudie är av etnografisk karaktär då jag under två månaders tid studerat det 
lokala vardagslivet i Phrai och försökt engagera mig i deras sätt att leva, genom att delta i 
vardagliga handlingar och lära mig ord på deras språk. Inom etnografin är fältstudien 
grundstenen och det som krävs av forskaren är att den deltar i det vardagsliv och i den 
kultur som tillhör de människor som studeras. Vanligtvis sker en etnografisk studie under 
en längre period än bara två månader, den kan ske i upp till ett år eller längre där forskaren 
hinner lära sig det lokala språket och samtidigt observerar genom deltagande observation.  
    För etnografen är det snarare lokalsamhället som man fäster sig vid än individen. Man 
fokuserar mer på att beskriva dagens omständigheter än historiska händelser och 
etnografiska arbeten tenderar att likna berättelser. Användningen av fotografi och 
bandinspelning har blivit allt vanligare inom denna typ av studie men fältanteckningar är 
fortfarande den dominerande metoden (Encyclopedia Britannica, Ethnography). 
    Eftersom detta är första gången jag skriver ett arbete på egen hand har jag stött på nya 
utmaningar och lärt känna mig själv mer då jag ställts inför situationer jag inte befunnit 
mig i tidigare. När jag började samla in personer till intervjuer kändes det ofta påträngande 
och jag var ibland för försiktig. Det var svårt att blanda de olika rollerna jag hade, dels sågs 
jag som familjemedlem eller gäst i hushållet jag bodde i och dels agerade jag forskare. 
Eftersom rollen som forskare innebär att man ska ta reda på saker och vara nyfiken och 
kanske måste vara påträngande för att kunna ta reda på saker, krockade det med min roll 
som familjemedlem eftersom jag inte ville be om för mycket hjälp eller ställa för många 
frågor för att äventyra den personliga relationen. Dock har det underlättat att upprepa 
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skälen för mina informanter till varför jag ställer mina frågor och varför jag vill ha hjälp 
med att komma i kontakt med vissa personer. 
    Till denna studie har jag valt ett kvalitativt sätt att utföra undersökningen på och inte ett 
kvantitativt, varför insamlingen av material har skett genom främst intervjuer (i mitt fall 
som återkommande samtal varje dag) och observationer. Jag har inte fokuserat på att 
försöka få så många informanter som möjligt för att kunna jämföra dem utan snarare att 
verkligen försöka förstå de personer jag har pratat med. Det kvalitativa är även ett 
kännetecken för den etnografiska studien eftersom de metoder jag använt mig av som 
deltagande observation och ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer är just kvalitativa. 
Dessa metoder diskuteras mer nedan. 
 
2.1 Ostrukturerade intervjuer och muntliga berättelser på fältet 
Innan jag började intervjua människor i Phrai försökte jag förklara att jag skriver en 
uppsats på universitetsnivå om livet i Isaan eftersom det är en del av Thailand som jag tror 
att många inte känner till så väl. Det verkade även vara den uppfattningen flera av de 
intervjuade hade och de började jämföra Isaan med Phuket i södra Thailand och Hua hin i 
centrala Thailand och berätta varför man som turist även borde åka till just nordöstra 
Thailand. Jag fick en känsla av att detta sätt att förklara varför jag vill göra min studie 
verkligen engagerade de intervjuade att hjälpa mig med studien.  
De intervjuer jag har haft med invånarna har till största del varit ostrukturerade. Enligt Fife 
(2005) uppträder ostrukturerade intervjuer som konversationer och uppstår varje gång 
forskaren deltar i ett samtal;  

 
In its simplest form, unstructured interviewing occurs every time a researcher participates in a 
conversation and, upon hearing a subject come up that interests her/him, decides to try to keep that 
particular conversation alive for a period of time (Fife, 2005, s. 101).  

 
Detta har varit den mest flexibla intervjumetoden för mig och har fungerat väl i den 
kontext jag befunnit mig i, då många inte velat sitta ansikte mot ansikte och svara på frågor 
på grund av en rädsla att inte kunna ge något svar. 
    Jag upplevde det som att flera av de intervjuade kände sig tryggare med att ha någon 
annan med sig under intervjun som till exempel sin partner eller vän. Det engelska språket 
var en osäkerhet för dem varför de helst ville ta hjälp av någon för att kunna svara på mina 
frågor. 
    I stunder då språket utgjort hinder för att få svar på vissa frågor har det varit till stor 
hjälp att kunna använda sig av fältet som medel för samtal och diskussion. Även att få vara 
med på fältet och se hur processer går till och då förlita mig på min egen observation har 
bidragit till studien. Muntliga berättelser på fältet innebär en trygghet för den som 
intervjuas eftersom man befinner sig på dennes "hemmaplan" där den intervjuade blir 
experten på området. Denna metod användes främst när jag åkte runt med mina gate 
keepers eller befann mig på gummiplantagen när personerna visade mig hur arbetet där går 
till. Riley och Harvey (2007) skriver bland annat om betydelsen av oral history (muntliga 
berättelser eller livsberättelser) och intervju på fältet som ett sätt för den intervjuade att 
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utveckla sina berättelser genom att till exempel kunna peka mot något på fältet. Detaljer på 
fältet fungerar som markörer i berättelsen och möjliggör för den intervjuade att kunna 
utveckla de frågor som kommit upp i och med närvaron på fältet. Detta menar dem är inte 
möjligt om intervjun hållits någon annanstans än på fältet. Denna metod har alltså varit 
nödvändig eftersom jag som utomstående har fått en djupare förståelse genom att faktiskt 
få vara på fältet och den intervjuade kunnat använda sig av det för att beskriva vad som 
pågår där, istället för att försöka beskriva samma processer i helt andra miljöer. 
    De jag har talat med har själva velat åka runt och visa mig deras land eller de risfält och 
gummiplantage de arbetar på. I början tyckte jag att det var svårt att få folk att öppna sig 
och berätta om vad de gör och hur de lever, men när jag hade varit i byn i ungefär två 
veckor blev det lättare och jag upplevde det som att många tyckte att det var roligt att visa 
mig och berätta om det de gör. 
 
2.2 Undersökning på hushållsnivå och betydelsen av gate keepers på 
fältet 
I fältarbeten som görs i underutvecklade länder blir oftast hushållen den enhet som 
undersöks och analyseras. De består av individer där det blir svårt att helt avskilja den 
enskilda individen från hushållet eftersom dennes vilja och beslut är färgade och ibland 
bestämda av individens ställning i hushållet eller familjen (Rigg 2007). 
Två begrepp som jag använt mig av i denna uppsats är hushåll och familj. Dessa har i mitt 
fall inte samma betydelse utan ett hushåll bor tillsammans under samma tak medan en 
familj kan vara mer utspridd över rummet och därför inte behöver tillhöra det hushåll som 
resten av ens familj bor i. Till exempel som de familjer som består av familjemedlemmar 
som bor och arbetar i en annan stad och där andra familjemedlemmar bor kvar i byn. Detta 
är baserat på hur jag upplevt hushåll och familjer i Phrai. Lindeborg (2012) beskriver 
"extended family households" som hushåll där olika generationer och familjer bor i samma 
hushåll. I Phrai förekommer det framför allt att flera generationer bor under samma tak, 
som till exempel en mor med sin dotter och sedan moderns föräldrar. 
    För att på bästa sätt kunna besvara mina frågeställningar har jag utfört studien på 
hushållsnivå där hushållen i byn blivit de primära studieobjekten. Det betyder inte att jag 
har pratat med alla i hushållet utan att jag har pratat med någon hushållsmedlem eller gjort 
observationer av hushåll. Jag har anpassat frågorna efter vad jag är mest intresserad av 
vilket är att studera hur människor i byn lever och försörjer sig och det inflytande som 
gummiindustrin har på deras liv. 
    Något som jag haft nytta av under studiens gång är de personer som jag redan varit i 
kontakt med innan jag kom till studieområdet. I ett område som Phrai är det ovanligt att se 
människor som kommer utifrån och de som bor där känner till varandra väl. Därför är det 
en fördel att ha gate keepers som introducerar en för fältet. Det kan på så sätt bli lättare att 
få tillgång till viss information och till de processer som pågår där. En risk med att använda 
sig av grindvakter är enligt Bryman (2011) att man kan komma att förlita sig för mycket på 
dessa och att det blir grindvakternas berättelser som tas med i studien istället för 
informanternas. Det kan kännas bekvämt att ha grindvakter i situationer där det till 
exempel är svårt att kommunicera med informanterna. Som etnograf får man ibland nöja 
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sig med den information man får och inte skynda fram den. Man kan ha önskemål om att ta 
reda på något särskilt men detta får man helt enkelt anpassa efter de personer man lyckas få 
tag på och det man får ut av samtalen. 
    Lindeborg (2012) skriver om betydelsen av gate keepers i sin fältstudie i norra Laos och 
om det faktum att de var på hushållsnivå och att det utvecklades en vänskap mellan henne 
och hennes gate keepers som underlättade undersökningen. Detta har även jag upplevt då 
relationen mellan mig och mina gate keepers stärktes under tiden jag var där vilket 
utvecklade ett ömsesidigt förtroende som var till fördel för min studie.  
 
2.3 Deltagande observation, fältanteckningar och foto 
Under hela fältstudien användes metoden deltagande observation. Det är en nödvändig 
metod i en etnografisk studie för att förstå den kultur man gör undersökningen i och även 
kännetecknande för etnografin (Emerson, Fretz & Shaw 1995). Genom att delta i och 
observera studieobjektens handlingar varje dag ser man återkommande processer, vilket 
utvecklar en förståelse för hur människorna där lever. Även vanlig observation blev en 
naturlig metod att använda och jag kunde skriva ner det jag observerade för att sedan fråga 
någon om det jag sett. 
    Fältanteckningar var ett användbart medel för att komma ihåg det jag observerade och 
det jag fick berättat för mig. Dock hade jag inte alltid möjlighet att anteckna vilket därför 
ställde höga krav på mitt eget minne tills möjligheten att skriva ner dök upp. För att betona 
vikten av fältanteckningar i en fältstudie har jag valt att citera Emerson, Fretz och Shaw 
(1995, s. 15): 
 

This process of inscribing, of writing fieldnotes, helps the field researcher to understand what he has 
been observing in the first place and, thus, enables him to participate in new ways, to hear with greater 
acuteness, and to observe with a new lens. 

 
Trots att fältanteckningar anses vara av största vikt i denna typ av studie fann jag det ibland 
svårt att skriva ner allt i samma ögonblick jag hörde eller såg något. Jag ville kunna delta i 
konversationer och aktiviteter och känna mig som en naturlig deltagare i dessa för att även 
bli behandlad som sådan. Att alltid ha anteckningsblocket med sig tror jag även kan stänga 
ute viss information eftersom man kanske inte verkar särskilt lyhörd mot de man 
konverserar med. 
    För att underlätta förståelsen för de processer jag observerat, har jag tagit bilder som 
sedan använts som utgångspunkt i vissa intervjuer och som har använts i denna uppsats för 
att förmedla en tydligare bild av det jag försöker beskriva. Foto var även en smidig metod 
eftersom jag alltid hade telefonen med kamera med mig, medan anteckningsblocket kunde 
vara lite klumpigt att alltid ha med sig, samt att det kändes mer onaturligt att ta upp det 
bland gummiträd och risfält. Därför kan foto fungera som en kompletterande metod till 
fältanteckningar. Dock finns det även en baksida med denna metod. När människor ser att 
man tar fram kameran anstränger de sig inför kameran genom att till exempel le eller 
posera, byta kläder eller bara uppföra sig på sätt som annars inte är naturligt för dem 
(Crang & Cook 2007). Jag har dock varit ganska öppen med min kamera och personerna 
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på bild har varit medvetna om att jag fotat, men ändå inte ansträngt sig utöver det vanliga. 
Jag upplevde det som att många tyckte det var roligt när jag tog bilder på dem på samma 
sätt som de tyckte att det var roligt att ta bilder tillsammans med mig.  
    Med hjälp av de foton jag tagit ute på fältet har jag även kunnat komma ihåg det som 
byborna sagt när jag vid ett senare tillfälle tittat på bilden och har därefter kunnat anteckna 
det som sades i samband med att bilden togs.  
    Bryman (2011) skriver om visuella bilder och den betydelse de har inom etnografin. De 
kan användas som både illustrationer i ens arbete men även som komplement till de 
fältanteckningar man för. I mitt fall har bildens betydelse antagit båda dessa roller och 
därmed varit av stor nytta under studiens gång. 
 
2.4 Min egen påverkan på studien 
Något som jag återkommande reflekterat över i och med de samtal jag haft med byborna, 
är den påverkan jag som europeisk ung kvinna har på de svar jag får. Den uppfattningen 
jag har fått är att många av de personer som jag intervjuat har varit rädda för att inte kunna 
svara på mina frågor eller oroliga för att bli "ställda mot väggen", vilket jag tror kan ha att 
göra med hur de ser på mig utifrån mitt ursprung. Dock blev det lättare efter att ha varit på 
fältet i två veckor och folk vågade öppna sig mer och försöka sig på att prata engelska. Det 
fanns en förväntan på mig att jag skulle kunna lära ut engelska vilket ibland underlättade i 
intervjuerna då det sågs som en möjlighet att få prata engelska. 
    Ytterligare påverkan som jag kan ha haft på studiens resultat är mina egna tolkningar av 
de händelser jag sett och de svar jag fått på frågorna jag ställt. Det är svårt att helt sätta sig 
in i en annan kultur som utomstående och att undvika att mina egna föreställningar och 
upplevelser färgar det jag ser. Crang och Cook (2007) diskuterar en liknande problematik 
kring makt- och kunskapsrelationer mellan forskaren och forskningsobjekten och tar upp 
huruvida man som forskare bör vara objektiv eller ta med den egna uppfattningen. Det som 
är viktigt i vilket fall som helst är att de som forskas på kan känna igen beskrivningen av 
sig själva och att de inte framställs på ett missgynnande sätt. Det kan i så fall bidra till 
missuppfattningar som kan komma att forma andras forskning om samma folk eller plats. 
Det krävs att forskaren är försiktig och reflekterar kring hur forskningsobjekten framställs, 
om det är fördelaktigt för dem eller enbart till fördel för forskaren. 
 
2.5 Presentation av informanter 
Informanterna i denna studie består av hushåll som bor i Phrai och vars 
försörjningsstrategier ser olika ut. Tre av hushållen är beroende av sitt jordbruk som 
inkomstkälla medan två av hushållen inte är lika beroende av jordbruket, då de får 
ekonomiskt stöd av en hushållsmedlem som bor och arbetar utomlands en längre period 
varje år. Två hushåll äger och arbetar i gatukök, vilka är deras primära inkomstkälla. De 
flesta hushållen har familjemedlemmar som arbetar i Bangkok eller har arbetat i Bangkok, 
vilket därför bidrar till hushållens ekonomi.  
    En av personerna jag pratat med arbetar på Phrais administrativa organisation som ligger 
i den största byn Baan Kram. Det är en organisation som står mellan staten och Phrai och 
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finns till för att bistå med hjälp i byarna. Resurser från staten ges till organisationen som 
sedan fördelar dem runt om i Phrai. Anledningen till att jag valde att ta kontakt med någon 
på den administrativa organisationen var för att kunna få information om invånarna i 
studieområdet, så denna informant ingår därför inte i något av de hushåll jag presenterar i 
detta avsnitt.  
    Nedan följer en kort beskrivning av de hushåll jag intervjuat och/eller observerat. Karta 
över berörda byar finns på sidorna 17 och 18 i denna uppsats.  
 
Hushåll ett: Gift par med sina fyra barn. Mannen bor inte där året runt utan bor och 
arbetar utomlands några månader varje år. Kvinnan har tidigare arbetat i Bangkok. Odlar 
ris, naturgummi och frukt. Framtidsplaner att öppna gatukök/restaurang. Sonen i familjen 
tillverkar dekorationer av blommor för att få en inkomst. By: Baan Non Sa at. 
Hushåll två: Gift par med sina barn och barnbarn. Har två barn som arbetar/bor i 
Bangkok. Odlar ris, naturgummi, palmolja och frukt. Tillverkar dekorationer av blommor 
för att få en inkomst. By: Baan Chum Kean. 
Hushåll tre: Ogift par med två barn. Mannen är inte barnens biologiska far och bor inte i 
hushållet året runt, utan bor och arbetar utomlans flera månader om året. Kvinnan brukar 
hjälpa till på risfält och gummiplantage som tillhör hushåll sex och sju. Har ett barn som 
bor i Bangkok. Framtidsplaner att börja odla naturgummi. By: Baan Chum Kean. 
Hushåll fyra: Kvinna och hennes mamma samt en äldre kvinna. Den yngsta kvinnan har 
tidigare arbetat i Bangkok och Phuket. Har gatukök/restaurang. By: Baan Non Sa at. 
Hushåll fem: Gift par. Har gatukök/restaurang. By: Baan Chum Kean. 
Hushåll sex: Gift par med ett av sina barn och ett barnbarn. Deras andra barn arbetar i 
Bangkok varför barnbarnet bor i detta hushåll med sina farföräldrar. Odlar ris, 
naturgummi, majs, palmolja samt har dammar med fisk. By: Baan Chum Kean. 
Hushåll sju: Gift par som odlar ris, naturgummi, majs, palmolja samt har dammar med 
fisk. Antalet barn i detta hushåll är okänt. By: Baan Chum Kean. 
Hushåll sex och sju har jag främst observerat och inte intervjuat. Männen i dessa hushåll är 
bröder och har gemensamt land som de har låtit mig följa med till, för att bland annat se 
hur arbetet på deras gummiplantage går till. 
    Utöver dessa hushåll har jag som tidigare nämnt fått information om Phrais befolkning 
av en kvinna som arbetar på Phrais administrativa organisation (An organization 
administrative tambon Phrai). 

3. TEORIER OM FÖRSÖRJNING  
 
Denna uppsats tar stöd i tidigare forskning om naturgummiindustrin i Laos för att sedan 
kunna jämföra några av mina resultat med den studiens resultat. Mycket av den teoretiska 
bakgrunden kommer från en bok med ett flertal studier gjorda i underutvecklade länder om 
bland annat försörjningsstrategier och från en artikel baserad på en fallstudie gjord i två 
byar i nordöstra Thailand; om risker som byar upplever idag, vad det innebär för de som 
bor där och hur de hanterar riskerna. I dagens byar är dessa risker kopplade till Thailands 
engagemang i världsekonomin vilket gör byborna sårbara för till exempel globala 
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ekonomiska kriser. Därav finner jag artikeln relevant eftersom naturgummiindustrin i byar 
skulle kunna kopplas till argumenten om risk och sårbarhet. En studie om livelihood 
diversification ingår även i teoridelen för att den kan förklara varför hushåll använder sig 
av olika försörjningsstrategier, något som är vanligt för hushållen i Phrai. I den tidigare 
forskningen jag läst går det inte att bortse från vardagslivet eftersom försörjning sker 
genom vardagliga aktiviteter. Handlingar som är relaterade till gummiindustrin blir sådana 
vardagliga aktiviteter. Därför kommer även det som skrivits om vardagsliv i tidigare 
forskning att ge uppsatsen en fylligare teoretisk grund.  
 
3.1 Livelihoods/försörjningsstrategier  
Teorier om försörjningsstrategier eller så kallade Livelihoods är relevant i min studie 
eftersom jag försökt förstå naturgummits betydelse som försörjningsstrategi för bybornas 
och dess påverkan på deras vardagsliv, samt att se hur människor försörjer sig när det inte 
är säsong för naturgummi.  
    En definition av livelihoods är:  
 

A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and 
activities required for a means of living. A livelihood is sustainable which can cope with and recover 
from stress and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, and provide sustainable 
livelihood opportunities for the next generation; and which contributes net benefits to other 
livelihoods at the local and global levels and in the short and long term. (Rigg, 2007, s. 30) 

 
Livelihoods syftar alltså inte enbart till de materiella faktorerna i livet utan även till de 
sociala och kulturella. Enligt Rigg (2007) måste vi förstå sambandet mellan de materiella, 
sociala och kulturella grunderna i att arbeta och leva eftersom det inte bara är de materiella 
som beskriver varför vi till exempel väljer ett visst yrke. Olika yrken har olika status vilket 
kan vara en avgörande faktor i valet av yrke och då är det inte bara de ekonomiska 
faktorerna som spelar roll. Även familjestrukturer och de kontakter man har, har betydelse 
när man diskuterar livelihoods vilka inte i första hand är kopplade till de materiella 
aspekterna utan snarare de kulturella och sociala. Citatet beskriver även 
försörjningsstrategier som hållbara då de kan anpassa sig eller återhämta sig från stress och 
oväntade händelser (chocker). Ett exempel på det är när Tsunamin inträffade i Thailand 
och människors verksamheter som de livnärde sig ekonomiskt på raserades. Denna 
katastrof betydde inte enbart en förlust utan kunde i vissa fall även ge nya möjligheter för 
förbättrade verksamheter, vilket visar på att livelihoods kan återhämta och anpassa sig.     
    Ellis (1998) talar om livelihood diversification som innebär att hushåll i 
utvecklingsländer använder sig av olika försörjningsstrategier för att överleva och höja sin 
levnadsstandard. Det handlar då inte enbart om försörjningsstrategier som ger en inkomst 
utan kan innefatta olika sociala och offentliga tjänster från staten så som till exempel 
sjukvård, utbildning och tillgång till vatten. Han beskriver vidare att en av anledningarna 
till varför jordbrukande hushåll använder sig av olika sätt att försörja sig på är för att 
jordbruket är säsongsstyrt, alltså att hushållen under vissa säsonger kan försörja sig helt på 
jordbruket men att det under andra säsonger inte räcker till. Det finns då olika alternativ för 
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hushållen att se till så att de har en kontinuerlig inkomst; genom att antingen resa till ett 
annat jordbruksområde där säsongerna ser annorlunda ut gentemot de egna eller att en eller 
flera hushållsmedlemmar tar arbete inom sektorer som inte innefattar jordbruk.  
    Invånarnas vardagsliv i Phrai präglas av jordbruksrelaterade försörjningsstrategier så 
som ris, naturgummi, palmolja och frukt där naturgummit fungerar som en cash crop som 
ger en inkomst och tillgodoser hushållens materiella behov och riset som en subsistence 
crop för att säkra familjens tillgång på mat, alltså snarare som hushållskonsumtion än som 
ett sätt att få en inkomst (Rigg & Salamanca 2009). 
    Vardagslivet går således inte att bortse ifrån i denna studie utan är ett sätt att studera 
olika försörjningsstrategier på och arbetsuppdelningar inom dessa. Vardagslivet får här 
inget eget avsnitt utan vävs in i en genomgående diskussion genom hela uppsatsen istället. 
Lindeborg (2012) definierar vardagen as all the practices carried out daily from early 
morning until evening, including the individual varieties in the everyday, where also 
certain events affecting the everyday are included (Lindeborg 2012, s. 37). 
    De handlingar som utförs dagligen och de individuella skillnaderna i dessa, samt de 
enstaka händelser som kan komma att påverka vardagen, utgör alltså vardagen. Därför blir 
vardagen ett sätt för mig att synliggöra de olika försörjningsstrategierna eftersom de sker 
genom vardagliga återkommande handlingar. 
 
3.2 Försörjning i nordöstra Thailand och naturgummi i norra Laos 
Rigg och Salamanca (2009) har gjort en fallstudie i nordöstra Thailand i två omgångar där 
den ena gjordes på 1980-talet och den andra på 2000-talet. De beskriver hur byar idag är 
mer beroende av resurser utifrån som en följd av landets engagemang i världsekonomin. 
Familjer splittras över det ekonomiska rummet där vissa familjemedlemmar åker till 
storstäder för att söka arbete, medan övriga familjemedlemmar stannar kvar på jordbruket. 
Detta för att familjer även ska kunna möta sina materiella behov vilket jordbruket inte 
räcker till för. Försörjningen övergår alltså mer och mer till att omfatta yrken i städer som 
inte är jordbruksrelaterade. Grödor har i hög utsträckning gått från att vara subsistence 
crops till cash crops (även om riset fortfarande är en mycket dyrbar gröda och därför inte 
helt ersatts). I och med dessa övergångar i sätten att försörja sig på möter hushåll i 
nordöstra Thailand andra typer av risker kopplade till dagens försörjningsstrategier än de 
risker som fanns på 1980-talet som kunde härledas till exempelvis torka, översvämning 
eller missväxt. Idag handlar det snarare om att bybor som söker jobb i storstäder eller som 
helt enkelt är beroende av inkomster som bestäms av världsmarknaden, blir extra sårbara 
när de flyttar ifrån byn och bryter det levnadsmönster som de är vana att leva efter (Rigg & 
Salamanca 2009). 
    Lindeborg (2012) har utfört en studie i norra Laos och bland annat undersökt hur 
skillnader mellan könen tar sig uttryck i olika arbetsuppgifter inom gummiindustrin. En 
annan dimension som är relevant i hennes studie är ålder och den påverkan människors 
ålder har på de ansvarsområden de blir tilldelade inom byn och hushållen.  
    Ur ett genusperspektiv har Lindeborg (2012) undersökt hur gummiproduktionen 
inverkar på bybornas vardagsliv. Hushållen är de primära studieobjekten då det är där 
lokala genuskontrakt kommer till uttryck. Hon har inte enbart studerat relationer inom 
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hushållen utan även relationer mellan hushåll och mellan bybor av olika social status i byn. 
Därför kom byns beslutsfattarprocesser och olika organisationer involverade i dessa att bli 
betydelsefulla processer att studera för förståelsen för de roller som kön och ålder har i 
bybornas vardagsliv. 
    Gummit har blivit en dominerande försörjningsstrategi i byn HatNyao och mycket av det 
land som används till gummiplantage användes tidigare till ris som odlas som upland rice 
eller lowland rice. Det är i dagsläget svårt att hitta land avsett för odling av ris men ris är 
fortfarande en viktig del av bybornas vardagsliv och kan inte bortses i diskussionen kring 
gummiproduktion, eftersom dessa försörjningssätt påverkas av varandra. För att se till så 
att land i HatNyao inte enbart används till gummiodlingar och så att det finns land kvar 
avsett för risfält, finns det regleringar när det gäller plantering av gummiträd. 
Gummiplantage får inte överstiga 1000 hektar och när den siffran har nåtts måste byn be 
staten om tillåtelse för att kunna fortsätta plantera gummiträd (Lindeborg 2012). 
    Lindeborg (2012) beskriver även hur flera sfärer i vardagen integreras med varandra 
genom att kombinera olika sätt att försörja sig på och hur dessa sfärer är typiskt manliga 
eller kvinnliga. Till exempel promenerar kvinnorna till och från gummiplantagen för att 
kunna plocka frukt och grönsaker på vägen. På gummiplantagen går det även att finna ved 
som kan användas i hushållet. Gummirelaterade sysslor kombineras alltså med att samla 
mat och annat material och denna insamling av NTFP:s (non timber forest products) är i 
HatNyao en typiskt kvinnlig sfär. Uppgifter som att skära i trädstammen och tappa gummi 
samt att bära gummiklumparna från plantagen till byn, är exempel på manliga sfärer. 
    Det förekommer att bybor hjälper släktingar som har risfält med att plantera ris, rensa 
ogräs och samla ris för att i gengäld få ris till hushållskonsumtion. Riset har stor betydelse 
för hushållen och de som inte själva odlar ris utan exempelvis ersatt sina fält med 
gummiplantage, köper istället ris på marknaden för den inkomst de fått av sina gummiträd 
(Lindeborg 2012).  

4. INTRODUKTION TILL STUDIEOMRÅDET OCH 
GUMMIPRODUKTIONEN 
 
I detta avsnitt presenteras det som jag fått ut av mina dagliga samtal och observationer med 
byborna. Mest fokus ligger på att beskriva gummiproduktionen och dess betydelse som 
försörjningsstrategi för byborna, men exempel på andra typer av försörjningar som 
matlagning, jordbruk, hantverk och arbete i Bangkok beskrivs också. Ofta alternerar bybor 
mellan olika sysselsättningar då det krävs en inkomst vid sidan av jordbruksarbetet, 
eftersom det som odlas på jordbruket i första hand konsumeras av hushållen själva. 
    Avsnittet inleds med att beskriva jordbrukets betydelse för Thailand för att sedan 
beskriva studieområdet Phrai. Sedan följer ett avsnitt om naturgummits historia i Thailand 
och dess betydelse i Phrai, samt några olika arbetsuppgifter och gummityper inom 
gummiproduktionen. Det arbete jag främst observerat är hur tappningen av träden går till 
som utförs under kvälls- och nattid och det arbete som utförs under dagtid då en syra hälls i 
det flytande gummit för att få det att stelna. De olika typerna av gummi som förekommer 
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mest i studieområdet är gummiklumpar och gummilakan. Jag har försökt beskriva dessa 
processer så gott jag kan utifrån det jag lärt mig under tappningssäsongen, varför jag inte 
beskrivit hur arbetsuppgifterna ser ut övriga månader. Efter detta ger jag exempel på 
försörjningsstrategier som finns i studieområdet och jag utgår då ifrån de sju hushåll jag 
studerat.  
 
4.1 Ett jordbrukande Thailand 
Thailands befolkning uppskattas till ungefär 66,3 miljoner varav cirka 36 procent bor i 
städer och 64 procent bor på landsbygden. Det vanligaste är att folk bor i jordbruksbyar där 
odling av våtris är den främsta sysselsättningen. Det var fram till andra hälften av 1900-
talet ett jordbrukande land men sedan 60-talet har allt fler flyttat in till huvudstaden 
Bangkok och andra storstäder. 
    En förändring i Thailands ekonomi från att vara jordbruksbaserad till att vara 
industribaserad har medfört att unga män och kvinnor söker sig till storstäder för arbete 
inom industrin istället för att jobba kvar i byarna. Detta har lett till att bybor blivit tvungna 
att investera i maskiner som ska underlätta arbetet på jordbruket och gottgöra för 
underskottet på arbetskraft. Detta har i sin tur medverkat till ett skifte i jordbruksekonomin 
från att vara försörjningsinriktad till att bli marknadsinriktad och istället för att enbart 
producera till hushållet, producera för marknadens behov. 
    Landet består till stor del av skog, betesmark och våtmark med lotusblommor och 
vattenliljor. På grund av avverkning av skog för jordbruksändamål och bristande skötsel 
har den totala landarealen täckt av skog minskat från mer än hälften till en tredjedel. 
Naturliga vattendrag har även drabbats av detta och blivit förorenade, vilket fått till följd 
att den fisk som fångas i dessa blir ohälsosam. Därför föds det numera även upp fisk i 
dammar som ska kunna ätas av uppfödaren eller säljas vidare, då fisk är en viktig föda i 
Thailand (Encyclopedia Britannica, Thailand). 
 
4.2 Phrai 
Där Thailand möter Kambodja i den nordöstra delen av Thailand, ligger en provins vid 
namn Si Sa Ket. Si Sa Ket består av 22 distrikt, eller amphoe som det heter på thai, och det 
som området Phrai ligger beläget i är Khun Han. Phrai i sin tur är ett subdistrikt (tambon) 
som är indelat i 11 olika byar; Baan Phrai, Baan Kram, Baan Pok, Baan Nong Yai, Baan 
Chum Kean, Baan Pun, Baan Som Sa Mong, Ban Sa nam jang, Baan Kram tawan ouk, 
Non Sa at och Baan Non pad ya. Jag har bott i byn Baan Non sa at och den ligger ungefär 
två kilometer ifrån den största byn Baan Kram. Den största staden i distriktet är Khun Han 
och ligger ungefär sju kilometer ifrån studieområdet. I Phrai bor det 6503 personer och det 
finns 1540 hushåll. 
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Tabell 1. Köns- och åldersfördelning i Phrai. Siffrorna är hämtade från en anställd på Phrais 
administrativa organisation men har redigerats av författaren för att förtydliga ytterligare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Den vänstra bilden visar hela Thailand medan den högra bilden är inzoomad och visar 
var Phrai ligger (det rödmarkerade området). Den svarta pilen pekar på var i Thailand Phrai 
ligger. Källa: Google maps. Bilden har redigerats av författaren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kartan visar ungefär var i Phrai byarna Ban Kram, Chum Kean och Non Sa at ligger. 
Den bruna utritade kvadraten visar ungefärlig position för huset jag bodde i, ett område som hör 
till Non Sa at. Khun han ryms inte på kartan men står med för att visa i vilken riktning det ligger. 
Övriga byars position är inte utsatta då jag är för osäker på dem. Källa: Google maps. Bilden har 
redigerats av författaren 
 

Ålderskategorier Kvinnor Män 
Barn                   < 18  790 745 
Arbetsföra      18 - 60 2,061 2,057 
Äldre                  ≥ 61 361 489 
Alla 3,212 3,291 
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De allra flesta hushåll i Phrai äger land som de ärvt av sina föräldrar. Land fungerar som en 
slags ekonomisk trygghet då man alltid kan odla grödor för att äta eller för att sälja, eller 
helt enkelt sälja landet. Dock är det många som finner det svårt att sälja det land man fått 
eftersom det finns en känslomässig koppling till det.  
    När Phrai får ekonomiskt stöd från staten för att förbättra till exempel vägar eller ordna 
elektricitet till hus är det Phrais administrativa organisation som tar emot resurserna från 
staten för att sedan fördela dem där de behövs i Phrai. Denna organisation är uppdelad i 
flera kontor som har olika ansvarsområden. Det finns även äldre människor som är 
betydelsefulla i Phrai eftersom de har stor kunskap och fungerar som rådgivare vid till 
exempel giftermål. Invånarna litar på dem eftersom de levt länge och anses ha kunskap om 
hur det mesta ska gå till. 
    Munkarna har stort inflytande i Phrai och människor ger donationer till templen och 
lagar mat åt munkarna när det är olika typer av högtider. Det finns flera tempel i Phrai då 
de flesta byarna har ett eget tempel. Det förekommer att munkar äger gummiträd för att 
tjäna in mer pengar till templen, men de största bidragen kommer ifrån byborna. Ju större 
templen är desto högre ekonomisk standard råder det bland invånarna i byn, så munkarnas 
levnadsstandard är en hög prioritet.  
     
4.3 Introduktion till Naturgummiproduktionen i Thailand 
Yang Parar växer traditionellt sätt inte i nordöstra Thailand utan de första gummiträden 
kom från Malaysia år 1899 och planterades av Trangs guvernör i provinsen Trang. Sedan 
dess har de spridits till de nordöstra delarna av Thailand. Från första början kom dessa träd 
från Brasilien och har därav namnet Hevea Brasiliensis (Office of the Rubber replanting 
aid fund).  
    Naturgummi har blivit en populär cash crop i Thailand och tidigare var det lönsamt att 
odla gummiträd, men idag är det så många thailändare som har gummiträd samtidigt som 
angränsande länder som till exempel Laos konkurrerar på gummimarknaden, varför det 
inte längre är särskilt lönsamt för den enskilde gummiodlaren. Dock är det fortfarande en 
värdefull inkomst och folk fortsätter att plantera gummiträd. 
    Precis som med riset finns det även en säsong för naturgummit då man kan tappa gummi 
från träden. När denna säsong påbörjas och avslutas är beroende av klimatet, men oftast 
sätter man igång att tappa gummi när regnsäsongen inleds (juni) och slutar tappa gummi 
när det blir för varmt och för torrt och trädens löv blir gula (februari). För lite regn är inte 
bra för gummiträden men för mycket regn är heller inte bra för kvaliteten på gummit. 
    Nyplanterade gummiträd som ännu inte går att utvinna naturgummi från planteras ofta 
tillsammans med andra grödor för att marken ändå ska kunna användas till något. Detta 
kallas för intercropping eller samodling och används under de första sju åren när 
gummiträden är för unga för att tappa gummi från. Vanligt är att plantera dem tillsammans 
med ris eller majs men även olika frukter. När gummiträden sedan blivit tillräckligt gamla 
och deras rötter därmed blivit större måste man ta bort de andra grödorna för att ge plats åt 
gummiträdens rötter.  
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4.4 Naturgummit som försörjningsstrategi i Phrai 
4.4.2 Tappning  
Under nattid kan man se ljuset från pannlampor och ficklampor i gummiskogarna i Phrai. 
Det är människor som är ute och tappar gummi. Detta görs på natten för att det är för varmt 
under dagen. Då stelnar gummit på ytan, varför man tappar under natten istället då gummit 
flyter mycket bättre. Jag befann mig i studieområdet under tappningssäsong varför det är 
denna period och de arbetsuppgifter som hör till den som jag lärt mig. Efter denna säsong 
kan arbetsuppgifterna kring gummiträden se annorlunda ut men det har jag inte kunnat 
observera.   
    Tappningssäsongen pågår under cirka åtta till nio månader från ungefär maj eller juni till 
februari eller mars. Gummitapparna utrustar sig med heltäckande kläder och gummistövlar 
eftersom det finns mygg och andra insekter men även ormar i skogen under natten. 
Tapparen skär ett snitt i trädstammen som gummit rinner längs med och leds ner i en kopp 
som samlar upp gummit. Kopparna är olika stora beroende på hur mycket gummi trädet 
kan ge. Ett sjuårigt träd ger till exempel inte lika mycket gummi som ett tioårigt träd. De 
äldre träden har grövre stammar och behöver därmed större koppar. Koppen placeras till en 
början en bit upp på trädet för att sedan flyttas nedåt på stammen. Man kan ha koppen på 
samma ställe i ungefär fem till sex dagar tills den fylls upp maximalt. Under dagen måste 
man fylla på med en syra i gummit för att det ska hårdna. Då går man igenom alla 
gummiträd igen, häller i syra och rör om. 
    Naturgummit ses som ett sätt att försörja sig ekonomiskt men många planterar även 
gummiträd för sina barns skull så att barnen ska kunna få en inkomst från dessa när de blir 
äldre. Äldre människor gör detta och lär sedan upp sina barn så att barnen ska kunna 
fortsätta med att odla gummi när föräldrarna inte längre har hälsan för detta. 
    För att kunna börja odla gummi måste man framför allt ha land, kunna göra i ordning 
landet för att bereda den för gummiodling och ha de redskap som behövs (bland annat 
koppar, gummiskära, syra, pannlampa). Vissa köper färdig mark för att kunna börja odla 
på en gång.  
    Även om både män och kvinnor tappar gummit har jag upptäckt att det är vanligare i de 
hushåll jag varit i kontakt med att män går upp på nätterna för att tappa. Dock har jag även 
sett ett fåtal kvinnor som tappar gummi. I hushåll två är det mannen som tappar gummit 
om nätterna och när det sedan ska säljas är det kvinnan som tar på sig ansvaret för att göra 
detta. Dock lär de sin dotter att tappa gummi så att hon ska kunna fortsätta när pappan 
blivit äldre och inte längre har möjlighet att göra det. 
 
4.4.3 Olika former av gummi 
Gummit säljs i olika former och är olika mycket värt beroende på hur man säljer det. De 
flesta gummiodlare jag intervjuat och observerat har sålt gummit i gummiklumpar efter att 
det har legat och torkat i solen i några dagar. Man kunde då se gummit liggandes på 
bakgårdar eller framför hushållens hus. Dessa innehåller mer vatten än om man gör 
gummilakan av gummit. För att göra gummilakan måste man ha en maskin som man häller 
flytande gummi i tillsammans med en syra. Maskinen pressar ut allt vatten ur gummit och 
gör det platt så att det ser ut som vita handdukar eller lakan. Dessa hängs sedan upp 
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utomhus för att torka i solen. Gummilakan ges det mer betalt för då allt vatten pressats ur 
dem, men maskinen är för dyr för många hushåll och även krävande tidsmässigt, varför 
många anser att den inte är värd de extrapengarna man får när gummit säljs.  
    Kvinnan i hushåll fem och hennes familj äger två maskiner som kan platta ut gummit 
men hon förklarade att den enda som arbetar med gummi i hennes familj är hennes bror 
och han använder sig inte av maskinerna då de är tidskrävande och det är lättare att sälja 
gummit i klumpar. Han är ensam med gummiträd som sträcker sig över 16 rai vilket 
betyder att han jobbar flera timmar både dag och natt med enbart gummi. Att folk jobbar 
långa dagar utan tillräckligt med sömn är inte ovanligt i Phrai och särskilt inte när 
rissäsongen pågår då man måste skörda det under dagtid. Eftersom många familjer är 
splittrade där någon arbetar i Bangkok kan det vara enbart en eller två personer på 1000 
gummiträd som tappar gummi varje natt och går igenom alla gummiträd under dagarna för 
att hälla syra i dem så att gummit hårdnar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Bilden till vänster föreställer gummiklumpar som ligger och torkar på bakgården till 
hushåll två och bilden till höger föreställer gummilakan utanför ett tempel som är upphängda för 
att torka. Foto taget av författaren 
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Figur 7. Pågående gummitappning under kvällstid. På bilden till höger rinner gummit ner i koppen 
efter att mannen i hushåll två har skurit i trädstammen. Foto taget av författaren    
 
4.4.4 Framtidstro på gummit 
I och med gummit menar många av de som jag varit i kontakt med att folk i Phrai och 
Khun Han har fått det bättre ställt ekonomiskt. Att köpa kläder, ny bil och gå ut och äta på 
restaurang verkar vara det som många prioriterar när de får pengar över från gummit. Även 
ny teknologi som smart phones har kommit till området och allt fler köper dessa. Under 
tiden jag har bott i Phrai har jag sett en datorbutik som öppnat upp inne i Khun Han. 
Butiker av detta slag finns det numera gott om där då det finns en större efterfrågan på ny 
teknologi och för att många har fått det bättre ställt.  
    Trots att gummit kräver mycket arbetskraft och obekväma arbetstider är det något som 
människor i Phrai kommer att fortsätta med. I dagsläget äger cirka 1000 personer 
gummiträd, en siffra som jag fått av en anställd på Phrais administrativa organisation. 
Mycket tyder på att den siffran kommer att öka då land fortfarande köps upp och förbereds 
för odling av gummi och man kan se nyplanteringar av gummiträd. Kvinnan i hushåll tre 
har planer på att börja odla naturgummi och det är då hennes son som kommer att sköta 
träden. Hushåll två, sex och sju har nyplanterade gummiträd för att de ska kunna tjäna mer 
pengar i framtiden. Hushåll sex och sju äger redan tappningsbara träd och hushåll två 
tappar träden som tillhör hushåll ett och får sedan 50 procent av vinsten när gummit säljs. 
Eftersom gummiträd slutar att producera gummi efter cirka 30 år börjar många att plantera 
nya träd för att kunna producera gummi när de gamla träden inte längre kan. 
    Under våren år 2013 öppnade det en gummifabrik i byn Baan Som Sa Mong vilket 
också tyder på att det finns en tro på naturgummit. Dottern i hushåll två brukar arbeta på 
fabriken genom ett bemanningsföretag. För åtta timmars jobb på fabriken tjänar hon 250 
baht vilket är en bra inkomst för ett i övrigt jordbrukande hushåll. 
    Även om priserna på gummi går ner ibland kan man fortfarande tjäna på det genom att 
ha många gummiträd. I tider när gummipriserna går ner och inkomsten inte räcker till för 
de flesta går staten in och subventionerar. Detta inträffade när jag befann mig i Thailand 
hösten år 2013 då hushåll som äger gummiträd fick ansöka om bidrag från staten. Det 
utlovades 2520 baht för varje rai med en maxgräns på 25 rai per jordbrukare (Bangkok 
Post, Rubber panel insists on 90 baht rubber price). 
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Ett aktuellt problem i Phrai är att allt fler människor tar lån från banken för att framför allt 
kunna köpa nya bilar, traktorer och skördetröskor men även mer land avsett för 
gummiodlingar. Det finns en risk med att folk tar lån för att kunna odla gummi eftersom 
priserna på gummi inte är så höga som de tidigare har varit. Risken blir alltså att folk inte 
kan betala tillbaka lånet med vinsten från gummit.  
 
4.5 Alternativa försörjningsstrategier i Phrai 
4.5.2 Ris, andra grödor och boskap 
Jordbruket dominerar som sysselsättning i Phrai och det tar olika form som till exempel 
cash crop eller subsistence crop. Vanliga cash crops i Phrai är naturgummi, palmolja och 
ris för dem som odlar ett överskott av ris. Ris är basfödan i nästan varje måltid. Det odlas 
som wetland rice vilket betyder att det växer i vatten på risfälten. När jag anlände till Phrai 
den 14 november år 2013, pågick rissäsongen för de flesta medan vissa redan blivit klara 
med att skörda sitt ris. Andra grödor i området är kassava och palmolja.  
    Några av de bybor jag har varit i kontakt med odlar ett överskott av ris som de kan sälja 
på den lokala marknaden. Khun Han är en viktig marknadsplats för invånarna och det är dit 
många åker för att sälja ris, frukt, blommor och annat som de odlat som hushållet inte 
behöver själva. Där finns även uppköpare av gummi som invånarna kan sälja sitt gummi 
till, antingen i gummiklumpar eller i form av gummilakan. Dock kan priset på gummi 
variera i olika distrikt vilket gör att vissa som är medvetna om detta hellre åker lite längre 
än till Khun Han för att få ett så bra pris på sitt gummi som möjligt. 
    När rissäsongen är över och man får tillräckligt med ris över för att kunna sälja det, är 
denna inkomst värdefull. Vad gäller palmoljeplantage så finns det gott om dessa och tre 
hushåll jag har pratat med har planterat det. Från palmolja kan man utvinna olja till bland 
annat matlagning. 
    På risfältet finns inte bara ris att skörda för att sedan kunna äta eller sälja, utan efter 
regnsäsongen när det har samlats mer vatten på fältet, innehåller det fisk, grodor och 
skaldjur som går att äta. Det är vanligt att skaldjur används av bybor som föder upp fisk, 
till att mata sina fiskar med så att de växer sig stora och blir värda mycket på marknaden. 
Hushåll sex och sju har dammar med fisk som de delvis själva konsumerar men även säljer 
för att få en inkomst. 
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Figur 8. Bybor som fångar skaldjur ute på risfältet. Foto taget av författaren 
 
Vissa träd ute på risfälten växer det grönsaker eller frukter på, varför det inte är ovanligt att 
se någon som klättrar upp i träd för att plocka frukt eller grönsaker. Detta kallas för 
NTFP:s och är sådant som går att finna i naturen för att använda till hushållskonsumtion. 
De finns nästan överallt i Phrai.  
    Boskap som kor och bufflar är viktiga för vissa hushålls ekonomi. De tas ut på bete på 
risfälten varje dag för att växa sig så stora som möjligt. Sedan kan de säljas dyrt på 
marknaden. För en stor buffel kan man få upp mot 30 000 baht vilket därför anses mycket 
lönsamt. Tuppar, höns och kycklingar är också vanliga boskapsdjur i studieområdet. 
    Jordbruk kräver mycket arbetskraft eftersom det ofta sträcker sig över stora 
landområden och innebär tungt arbete. För större hushåll med fler arbetsföra 
familjemedlemmar är det ett lättare arbete att utföra eftersom man är många som hjälps åt, 
men det är också vanligt att släktingar eller vänner hjälper varandra. Man sliter då inte ut 
sig på samma sätt som om man vore en eller två personer som arbetar.  
    Det är inte lika många unga människor som äldre som jobbar inom jordbruket. De flesta 
unga arbetar i Bangkok inom andra sektorer som inte innefattar arbete utomhus. Dels är det 
tungt att jobba på fälten och plantagen men det innebär också att man blir exponerad för 
solljus. Många thailändare vill ha vit hud och föredrar därför att inte vara utomhus så 
mycket. Andra faktorer som spelar roll är möjligheten att tjäna mer pengar och att få 
komma bort från byn. 
    Eftersom jordbrukandet är beroende av vilken säsong det är varierar människors 
sysselsättningar från säsong till säsong. Under detta stycke följer tre rubriker med exempel 
på hur folk i Phrai försörjer sig.  
 
4.5.3 Hantverk 
När jordbruket eller inkomsten från gummi inte räcker till som försörjning ägnar sig många 
åt att tillverka dekorationer av frukt och blommor. Kvinnorna i hushåll två sysslar med 
detta men även sonen i hushåll ett tillverkar dekorationer av blommor, blad och frukter. 
Dessa dekorationer är eftertraktade till framför allt bröllop men kan också säljas i 
buddhistiska syften. Jag har vid flera tillfällen suttit i en bil vid rödljus i en korsning där 
oftast äldre män går runt till alla bilar och säljer hemtillverkade blomdekorationer, som 
man sedan hänger upp i bilen som en slags beskyddande symbol. Har man dessa hängande 
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i sin bil så menar många att man inte kommer att råka ut för några trafikolyckor. Blommor 
finns att köpa på marknaden men ett av hushållen jag har pratat med brukar delvis själva 
inhämta blommor genom att åka ut på sjöar eller vattendrag med sin båt, där det finns 
lotusblommor.  
 
4.5.4 Matlagning  
Två hushåll jag har besökt och pratat med har ett gatukök i anslutning till sitt hem. Båda 
gatuköken ligger nära vägen som går igenom byarna Non Sa at och Chum Kean där det 
passerar hungriga människor som gärna stannar till för att äta och samtidigt umgås med 
varandra.  Ett av hushållen har varken risfält eller gummiträd och har därför sin restaurang 
som primär inkomst. I båda dessa hushåll är det kvinnor som lagar maten varav ett av 
hushållen bara består av kvinnor. 
    När jag själv har befunnit mig i dessa gatukök har de flesta gästerna varit kvinnor och 
småbarn. Det beror på att många kvinnor stannar hemma och tar hand om barnen. Det kan 
även vara äldre kvinnor som tar hand om sina barnbarn medan föräldrarna arbetar i 
Bangkok.  
    Trots att Phrai är ett område där jordbruket är den primära sysselsättningen så arbetar 
inte alla hushåll med jordbruk utan vissa föredrar att ha andra sätt att försörja sig på som 
innebär bekvämare arbetstider och som inte är lika tungt att arbeta med. Har man till 
exempel inte råd att börja odla gummi eller inte tillräckligt med arbetskraft, är matlagning 
ett vanligt alternativ eller en vanlig bisyssla. Kvinnan i hushåll ett vill öppna ett gatukök i 
framtiden när hennes barn har blivit lite äldre och hon har tid att arbeta. 
    Utöver de personer jag träffat som arbetar med matlagning har jag observerat den lokala 
marknaden inne i Khun Han där det mesta som säljs är just mat, i form av till exempel 
egenodlade grönsaker och frukter, kyckling och fläskkött samt ris. 
    Förutom att sälja mat är det vanligt att laga mat och träffas för att äta tillsammans. Alla 
bidrar med något som de själva odlar eller har köpt på marknaden, vilket gör det till ett 
sparsamt sätt att leva. Det är även ett tillfälle att få socialisera sig och under tiden få hjälp 
att se efter varandras barn.  
 
4.5.5 Arbete i Bangkok 
Jordbruket innebär hårt fysiskt arbete och ofta långa dagar beroende på vilken säsong det 
är. När gummi- och rissäsongen överlappar varandra blir det desto mer arbete och 
obekväma arbetstider med lite sömn om dagarna. Därför föredrar många att åka till 
Bangkok och lönearbeta i exempelvis restauranger eller inom byggsektorn och särskilt när 
rissäsongen är över och man behöver en inkomst, men även när tappningssäsongen är över. 
Dock är det ingen i de hushåll jag haft kontakt med som enbart åker till Bangkok när 
tappningssäsongen är över, utan i flera hushåll arbetar någon familjemedlem där under en 
längre period.   
    Båda sönerna i hushåll två och den äldsta sonen i hushåll tre arbetar i Bangkok större 
delen av året för att få en högre inkomst och slippa arbeta med det tunga jordbruket. 
Dottern i hushåll två har också tidigare arbetat där men återvände till Phrai för att hjälpa 
föräldrarna på jordbruket då de har så pass mycket land som de behöver hjälp med. Även 
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brodern till kvinnan i hushåll fem fick komma hem till Phrai från Bangkok då föräldrarna 
behövde hjälp med främst gummiodlingen. 
    Så länge familjen klarar sig väljer många att arbeta i storstäder istället och lämnar då 
sina barn hos mor- eller farföräldrar eller hos övrig familj eller vänner. Många barn är vana 
vid att vara utan minst en förälder och bara bo med sin mamma eller tillsammans med sin 
mamma och hennes föräldrar. 

5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Denna studie är genomförd i nordöstra Thailand, en region där den huvudsakliga 
sysselsättningen är jordbruk. Naturgummi odlas traditionellt sätt inte i denna del av 
Thailand men sedan 1970-talet då det upptäcktes att gummi kan odlas trots klimatet i de 
nordöstra delarna, har landet tagit till vara på den möjligheten. Thailand är idag världens 
största naturgummiproducent och exportör av naturgummi. 
    Syftet med uppsatsen har varit att undersöka de försörjningsstrategier som finns i Phrai, 
men att fokusera på gummiproduktionen. Det jag har undersökt är gummits betydelse som 
försörjningsstrategi och vilka andra försörjningsstrategier det finns och hur dessa 
kombineras med varandra, men också hur de kombineras med gummiproduktionen.  
 
5.1 Naturgummits betydelse som försörjning 
Phrai har 6503 invånare och av dessa äger cirka 1000 personer gummiträd. Det kan kanske 
låta som väldigt få personer och att gummi trots allt inte är ett så vanligt sätt att försörja sig 
på i Phrai, men det som inte framgår av siffran är att desto fler arbetar med gummit och har 
uppgifter som att tappa träden på nätterna, hälla syra i gummit på dagarna, samla upp 
gummit ur kopparna och göra gummiklumpar av det samt att transportera gummit från 
plantagen tillbaka till byn. Det försörjer alltså desto fler än de 1000 personer som äger 
plantagen. 
    Människorna i Phrai tror på gummit som inkomstkälla och kan se många positiva 
effekter av inkomsten från gummit. Till exempel öppnar nya butiker upp i och med att fler 
har råd att konsumera. Det som hushållen själva inte odlar kan de numera använda sin 
inkomst till att köpa. Utöver dessa effekter av gummit anses det även vara en trygghet för 
ens barn då de i framtiden kommer att ha land med gummiodlingar vilket går att försörja 
sig på, antingen genom att själva utvinna gummi eller genom att sälja landet. 
Under samtalen med byborna har den positiva betydelsen av naturgummit betonats men 
trots det går det att urskilja andra mindre positiva sidor av gummiproduktionen; Det krävs 
mycket arbetskraft och blir en tung arbetsbörda, vilket ofta innebär långa arbetsdagar. 
Vinsten från gummit delas ofta med andra eftersom det sällan bara är en person som jobbar 
på plantagen. Eftersom vinsten delas blir det mindre inkomst till varje hushåll. Det gör att 
bybor bli desto mer beroende av att ha andra sätt att försörja sig på vid sidan av inkomsten 
från gummit. Människor tar även lån för att ha råd att börja odla naturgummi vilket blir en 
risk om man sedan inte får en tillräckligt hög inkomst från sina odlingar. Det gör också att 
folk blir allt mer beroende av att ha andra sätt att försörja sig på. 
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5.2 Koppling till teori  
De teorier som jag använt mig av handlar om livelihoods eller försörjningsstrategier och 
baseras på studier gjorda i utvecklingsländer. Detta för att jag har kunnat känna igen mig i 
dessa teorier när jag själv utfört min studie och förstått varför människor har de 
försörjningsstrategier de har. Det som livelihoods belyser och som jag tycker är av stor 
vikt, är sociala och kulturella anledningar till val av sätt att försörja sig på och inte enbart 
materiella skäl. Det materiella är naturligtvis också av stor betydelse, särskilt eftersom 
människor i Phrai odlar gummi för att få en inkomst utöver det som används som 
hushållskonsumtion. För invånarna i Phrai är de sociala och kulturella faktorerna i hur man 
försörjer sig mycket viktiga. Många arbetar kvar på sina föräldrars land och försörjer sig på 
det risfält som alltid funnits där. Istället för att sälja landet väljer de flesta att fortsätta 
bruka marken som gått i generationer, varför jag tycker att det är ett tydligt exempel på 
sociala och kulturella skäl till hur man försörjer sig. Även om gummit är en materiell 
försörjning på så sätt att folk odlar det för att få en inkomst, anses det även vara en 
ekonomisk trygghet för ens barns framtid. Det används inte bara här och nu för ens egen 
skull, utan för att kunna försörja kommande generation. Ett annat exempel på de mer 
sociala aspekterna av hur man försörjer sig i Phrai är hur hushåll hjälper varandra på risfält 
och gummiplantage. Det blir ett sätt för dem att hantera den arbetsbörda som uppstår 
eftersom gummiplantagen ofta kräver mycket arbetskraft.  
    I teoridelen har jag skrivit mer utförligt om två studier för att kunna använda mig av dem 
och föra en fylligare diskussion kring de resultat jag kommit fram till. Den ena studien är 
gjord i norra Laos och undersöker gummiindustrin och bland annat vad kön och ålder har 
för betydelse för de uppgifter man blir tilldelad, dels inom gummiproduktionen men även i 
andra sfärer i vardagen. Lindeborg (2012) beskriver även hur människor kombinerar olika 
sfärer i vardagen för att kunna försörja sig och det handlar då till exempel om 
kombinationen insamling av NTFP:s och gummiproduktion. NTFP:s är en viktig del av 
Phrais invånares försörjning och kan kombineras med flera andra försörjningar som arbetet 
på risfältet då man passar på att leta efter frukt, grönsaker och skaldjur. Gummiträd ger de 
första sju åren ingen inkomst varför gummiproduktionen då kombineras med produktion 
av andra grödor för att istället kunna försörja sig på dem. Många bybor i HatNyao i norra 
Laos väljer att odla naturgummi istället för ris och använder sedan inkomsten från gummit 
till att köpa ris för. I Phrai ersätts inte riset med gummi men de gemensamma dragen hos 
byborna i Phrai och i norra Laos är att de räknar med naturgummit som försörjning. Detta 
har i Phrai lett till att många tar lån för att kunna köpa ytterligare gummiträd och land. När 
priserna på gummi sedan stagnerar riskerar bybor att inte kunna betala tillbaka de lån de 
tagit, samtidigt som de kanske inte får en tillräcklig inkomst att försörja sig på när 
tappningssäsongen är över. Så även om invånarna mestadels tycker att gummit har en 
positiv betydelse finns det risker med att satsa allt land och alla sina resurser på att odla 
gummi.  
    Detta leder in på den andra studien som är en fallstudie gjord i nordöstra Thailand och 
undersöker dagens risker som byar står inför och hur dessa risker såg ut på 1980-talet. Byar 
är idag mer beroende av resurser som kommer utifrån byn eftersom många subsistence 
crops som används som hushållskonsumtion ersätts med cash crops. För att koppla detta 
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till Phrai är det mest självklara exemplet naturgummits framväxts betydelse som innebär 
att byborna blir beroende av den efterfrågan som finns på gummi världen över. Detta gör 
dem mer sårbara eftersom de inte själva kan påverka det som sker. Risken blir då att de 
satsar alla sina resurser på att börja odla gummi utan att tjäna tillräckligt på det. Ellis 
(1998) skriver om livelihood diversification vilket används av hushåll för att höja sin 
levnadsstandard, genom att hitta alternativa sätt att försörja sig på när säsongen för 
jordbruk är över. Detta är för mig en användbar teoretisk utgångspunkt eftersom det är ett 
mönster som finns i Phrai, även om det där inte enbart sker de säsonger byborna inte kan 
utvinna något från sitt jordbruk. Ellis (1998) tar bland annat upp att hushållsmedlemmar 
reser iväg och arbetar inom andra sektorer än jordbruk för att få en inkomst till hushållet, 
vilket är vanligt i Phrai där många hushåll har medlemmar som arbetar eller har arbetat i 
Bangkok. Ett annat alternativ är att fortsätta arbeta inom jordbruket när säsongen är över 
men att resa någonstans där säsongen fortfarande pågår. Detta har jag inte sett så mycket 
av i Phrai utan bybor stannar kvar i byn och finner andra sätt att försörja sig på där.  
    I Phrai kombineras olika försörjningar med varandra. Några exempel har redan tagits 
upp så som NTFP:s och jordbruksarbete samt hur man odlar andra grödor tillsammans med 
unga gummiträd under tiden man inte får någon inkomst från träden. Jag vill nu förtydliga 
andra kopplingar som finns mellan de olika försörjningsstrategierna och då främst i 
relation till naturgummiproduktionen. Att arbeta i Bangkok ser många bland annat som ett 
sätt att slippa hårt arbete på jordbruket men det förekommer också mer under vissa 
säsonger när hushåll är klara med risskörden eller när gummiträden tappats klart, då man 
alltså inte får någon inkomst. Att hushållsmedlemmar i just de hushåll jag haft kontakt med 
reste iväg efter tappningssäsongen pågick inte under perioden jag var i Phrai, men däremot 
har flera personer arbetat i Bangkok tidigare av bland annat den anledningen. Hantverk är 
ett sätt att få en extrainkomst vid sidan av gummit och pågår ofta i hemmet. I ett av 
hushållen görs detta både under pågående tappningssäsong och när den är över vilket gör 
det till en flexibel bisyssla. Att ha bisysslor vid sidan av gummiproduktionen eller 
jordbruket är ofta nödvändigt och att ha gummiträd utesluter inte produktionen av ris och 
vice versa. Även arbete i gatukök kombineras i många fall med jordbruket där egenodlade 
grödor kan användas i matlagningen. Bybor alternerar mellan olika sätt att försörja sig på 
för att få en inkomst vid sidan av till exempel jordbruksarbetet som främst bidrar till 
hushållskonsumtion. Men för att hantera tunga arbetsbördor som kommer med jordbruk 
och gummiodlingar hjälps många åt av sociala skäl och inte ekonomiska. 
Naturgummit har alltså en betydelsefull roll som försörjningsstrategi i Phrai då det 
genererar en inkomst, men det krävs ofta att hushållen har bisysslor då de inte helt kan 
förlita sig på intäkterna från gummiproduktionen. Försörjningsstrategier som hantverk, 
jordbruk, matlagning och arbete i Bangkok kombineras då med varandra och med 
gummiproduktionen dels för att få en högre inkomst och dels för att bidra mer till 
hushållskonsumtionen.  
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