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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur flytten till Sverige och Värmland har påverkat 

thailändska kvinnors buddhistiska tro och utövandet av denna. Detta för att se om det 

sekulariserade svenska samhället på något sätt har påverkat deras buddhistiska tro. Det 

centrala i min empiriska undersökning har varit intervjuer med fem till Sverige inflyttade 

thailändska kvinnor. Jag har även läst en utredning som handlar om våld mot kvinnor i nära 

relationer och ett antal böcker som jag har bedömt som relevanta för mitt arbete. I inledningen 

finns kort om buddhismens historia och några andra invandrade folkgruppers problem i 

Sverige. Undersökningen visar att ingen av kvinnorna har stött på några stora problem i 

Sverige på grund av sitt etniska ursprung. Det har heller inte varit några stora problem för 

någon av kvinnorna att fritt kunna utöva sina buddhistiska ceremonier i hemmet. Avsaknadet 

av tempel och munkar var den detalj som var den svåraste för kvinnorna. Detta försökte de 

kompensera vid besök i Thailand. Då gjordes så många tempelbesök som tiden medgav och 

att ge mat till munkarna var ett självklart inslag då. Min slutsats är att alla kvinnorna har blivit 

sekulariserade, dock i lite olika omfattning. Fyra har minskat ner mycket på de buddhistiska 

ceremonierna. Det är bara en av kvinnorna som lever sitt privatreligiösa liv i stort sett som i 

Thailand, kanske på grund av att hon saknar egna barn. 

 

Nyckelord:  

Thailändska kvinnor, Thailand, invandrare, buddhism, sekularisering, kvalitativa intervjuer, 

religion   
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1. Inledning 

Min undersökning handlar om hur inflyttade thailändska kvinnor som är buddhister påverkas 

av att lämna sitt hemland. Eftersom det på senare år har flyttat in människor, främst kvinnor, 

från Thailand till Värmland så blev jag intresserad av hur deras buddhistiska tro påverkats. 

För att ta reda på detta beslöt jag mig för att intervjua ett antal inflyttade kvinnor. Det går ju 

som alla vet en debatt i lokalpressen i Värmland om hur de från andra länder inflyttade 

fruarna mår. För att kunna belysa den aspekten har jag läst igenom den utredningen som 

Värmlands före detta landhövding Eva Eriksson gjort på regeringens uppdrag. Utredningen 

heter Kvinnor och barn i rättens gränsland och belyser våld i nära relationer där kvinnorna 

kommer från annat land än Sverige. Det är dock inte våld i nära relationer som är mitt 

ämnesområd, det finns bara med perifert. Det jag vill få svar på är om det går att praktisera de 

buddhistiska ceremonierna lika bra i Sverige som i Thailand.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur flytten till Sverige och Värmland har påverkat 

thailändska kvinnors buddhistiska tro och utövandet av denna.  

Frågeställningar är:  

* Hur har utövandet av deras buddhistiska tro förändrasts? 

* Hur ställer sig kvinnorna själva till denna påverkan? 

* Vad ser kvinnorna som hinder/förbättrade möjligheter för att utöva sin tro i Sverige? 

1.2 Metod 

Jag söker svaret på min frågeställning genom att intervjua fem invandrade thailändska 

kvinnor. Min metod är kvalitativa intervjuer med dessa fem kvinnor på en plats som vi 

kommit överens om i förväg där de kände sig trygga och lugna. Alla mina intervjuer utfördes i 

november 2012 på olika platser i Värmland. Intervjuerna tog cirka en timme per person att 

genomföra och jag ställde de i förväg nedtecknade frågorna med förklaringar av svåra ord 

samt förklaring till varför intervjun genomfördes, se bilaga 1 och 2. Detta gjordes för att det 

inte skulle bli några språkförbistringar om syftet med intervjun. Intervjuerna spelades in och 

sparades, anteckningar gjordes och jag har sedan sammanställt detta material. Efter 

sammanställning har jag besökt var och en av de fem kvinnorna så att de kunnat läsa och 

godkänna att det överensstämmer med det de har sagt. Genom en person på mitt arbete har jag 

kommit i kontakt med de intervjuade kvinnorna och kunnat genomföra intervjuerna. 
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Innan intervjuerna genomfördes så gick jag igenom några punkter med kvinnorna, både 

muntligt och skriftligt angående formalian runt intervjuerna. 

• Vad syftet med intervjun var och i vilket sammanhang den ska publiceras 

• Hur lång tid det hela ska ta och var och när den ska göras 

• När intervjun ska bli offentlig 

• Om intervjupersonerna ska få se intervjun innan den blir offentlig 1 

1.3 Material 

Alla kvinnorna har fått fiktiva namn och bostadsorten är Värmland för alla, detta för att deras 

identitet inte ska kunna röjas. I uppsatsen heter de fem intervjuade: Olga, Tina, Svea Ulla och 

Lisa.  

1.4 Källor och källkritik 

Mina tryckta källor är sådana som jag har bedömt har haft intresse och varit relevanta för min 

undersökning. Dessa har jag använt i kap. 2.2 för att påvisa några andra folkgruppers problem 

vid en flytt till Sverige. I analysdelen har jag använt några böcker av Jonas Stier och Thomas 

Hylland Eriksen för att kunna jämföra mina resultat med andras. Det finns även med en kort 

bakgrund om buddhismens historia. Jag har även läst en utredning som heter Kvinnor och 

barn i rättens gränsland av Eva Eriksson. Denna utredning belyser invandrade kvinnors 

situation som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Tyngdpunkten i uppsatsen är 

intervjuerna med de fem kvinnorna och detta är mitt primära empiriska material. 

1.5 Disposition 

Efter denna inledning kommer jag att ge en kort historik om buddhismen, hur flytten till 

Sverige har påverkat några andra folkgrupper och vad utredaren Eva Eriksson skriver i sin 

utredning. Sen kommer min intervjuundersökning där jag redovisar mina fem intervjuer. Sist 

kommer min analys och diskussion kring materialet där jag redovisar mina slutsatser och en 

sammanfattning av arbetet. 

1.6 Sekularisering 

Med begreppet sekularisering menar jag i denna uppsats: 

• Avståndstagande, kan vara stort eller litet, från religionen 

• Religionen får mindre utrymme och betydelse i det vardagliga livet 

• Ägnar mindre tid åt kulten och de religiösa högtiderna och mer tid åt det mer värdsliga 

som materiella ting  

 

                                                             
1 Jacobsen Krag Jan, 1993, sid. 192 
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2. Bakgrund 

Som en bakgrund till min undersökning ska jag kort skriva om buddhismens historia och vem 

som kan anses vara buddhist. Hur flytten till Sverige har påverkat några folkgrupper och om 

den utredning som nämndes i inledningen, Kvinnor och barn i rättens gränsland. 

2.1 Buddhismens historia 

Buddhismens historia startar för drygt 2000 år sedan i området kring floden Ganges i norra 

Indien. Som grundare anges Siddharta Gautama som var en prins som levde ett gott liv i ett 

palats. Efter att ha lämnat sitt hem och gått ut och sett det elände som fanns med bland annat 

sjuka och fattiga så lämnade han hemmet för att söka sanningen. Efter olika typer av askes 

och sedan meditation nådde han till slut upplysningen under Bodhiträdet, och blev Buddha 

(den upplyste). Det är detta tillstånd som gör att man kan uppnå det slutgiltiga målet nirvana. 

För att nå detta mål ska man följa det som kallas den åttafaldiga vägen, som beskriver hur 

man ska kunna komma bort från lidandet.  Buddhismen är uppdelad i tre stora 

huvudriktningar; Theravada (kallas även Hinayana) Mahayana och Vajryana. Theravada är 

den som är vanligast i Thailand.2 Enligt theravadabuddhisterna är det den ursprungliga läran 

som kommer direkt från Buddha och kallas den äldstes väg. Det som är specifikt för den 

denna thailändska gren av buddhismen är följande: Här betonas att det är Buddha som är 

läraren, han är inte en gudomlig person eller någon som ska dyrkas. Det kan bara finnas en 

Buddha och en boddhisattva vid samma tillfälle. Alla människor kan inte nå dit, bara munkar, 

ingen annan kan uppnå denna status.3 Dessa buddhistmunkar får inte ha några nöjen som 

musik och dans, inte arbeta eller laga mat. På så sätt är de beroende av sina medmänniskors 

goda vilja för sin överlevnad. Eftersom munkarna är religiösa specialister och saknar både 

egendom och bostad så är givetvis väldigt svårt om inte landet i fråga följer den buddhistiska 

traditionen. Thailand har denna tradition så det är inga problem, men det finns vissa 

svårigheter att få acceptans i den västerländska kulturen för denna tradition.4 Vem som kan 

anses vara buddhist är en mycket svår fråga eftersom det inte finns några gemensamma 

markörer som signalerara buddhistisk tillhörighet. Mycket på grund av att de allra flesta 

buddhistiska tempel inte registrerar de människor som besöker helgedomen. ”Människor som 

besöker templet som individer, inte som medlemmar av en mening eller en församling”.5  

Något som många praktiserande buddhister är överens om är att den så kallade 

trosbekännelsen ska vara central i människans liv för att anses som buddhist.  

                                                             
2Schalk Peter, 1996, sid. 411f 
3 Ibid, sid. 426f 
4 Beckert, H, Gombrich, R, 1984, sid. 409 
5 Plank Katarina, 2009, sid. 229f 



 

7 
 

Den buddhistiska trosbekännelsen lyder; Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillflykt 

till Dharma, jag tar min tillflykt till Sangha. När denna explicit har uttalats så kan man anses 

vara buddhist.6  

2.2 Några folkgruppers flytt till Sverige 

Jag ska ge några exempel på etniska grupper som flyttat till Sverige och kort berätta om deras 

vedermödor att lyckas och integreras i det svenska samhället. 

En grupp som har haft identitetsproblem i Sverige och resten av världen är assyrierna som 

lever i en form av diasporasituation. I Sverige verkar det som om det är den etniska och 

kulturella tillhörigheten som styr möjligheterna att utbilda sig och göra yrkeskarriär.  

Detta uttrycks både explicit och implicit, för att lyckas i det svenska samhället så är 

integration och assimilering en grundförutsättning. Assyrierna själva trodde att de som kristna 

skulle ha en större chans än andra folkgrupper att lyckas i Sverige. Detta har visat sig inte 

stämma, den bistra verkligheten är att ju större kulturella skillnader det är desto större 

problem för den etniska gruppen.7 Vid intervjuer som forskaren Catrin Lundström gjort med 

bland annat en flicka från Chile är det vissa problem som dyker upp. Den föreställning som, 

enligt flickan, finns ute i samhället är att chilenska flickor lever ett utsvävande sexuellt liv. 

Flickan fortsätter; latinamerikanska flickor i allmänhet och chilenska flickor i synnerhet 

betraktas som slampor. Vidare i intervjun så framkommer att så fort det framkommer att 

rötterna är i Chile så tror pojkarna att det är fritt fram att få flickan i säng. Hon poängterar att 

hon inte är sådan men blir betraktad så av alla andra. Alla dessa rykten gör att begreppet hora 

och chilenska blir synonymt.8 Enligt några flickor som har Somalia som sitt ursprungsland så 

är det avsaknade av, det de kallar svenskar, som är det största problemet. Det är ingen status 

att bo i de invandrartäta förorterna. ”Det känns nästan som om det precis är uppbyggt för oss”, 

säger den ena flickan. När områden blir betecknade som segregerade är det den etniska 

dimensionen som i huvudsak avses, men även den socioekonomiska är lika betydande. Dessa 

områden oftast etniskt heterogena men det som utmärker bristen på etniska svenskar. Med 

andra ord så länge man bor i ett mindre attraktivt område så är det nästa omöjligt att lyckas i 

det svenska samhället.9  

 

                                                             
6 http://www.dhamma.se/buddha/7.html 2012-11-27 
7 Garis Maryam, 2005, sid. 145 
8 Lundström Catrin, 2007, sid. 202f 
9 Andersson Åsa, 2003, sid. 43ff 



 

8 
 

En kvinna från till exempel Somalia som bär hijab (en tygbeklädnad som täcker hår och hals 

som används inom vissa muslimska grupper) kan få problem. På grund av att hon avviker från 

den gängse klädkoden ute i samhället.10 

2.3 Kvinnor och barn i rättens gränsland 

Utredningen med detta namn beställdes av regeringen i maj 2011 och uppdraget gick till 

Värmlands dåvarande landshövding Eva Eriksson. Hon skulle kartlägga och analysera 

förekomsten och omfattningen av våld, hot och kränkningar som drabbade invandrade 

kvinnor i nära relationer. Utredningens betänkande var klart och presenterades i juni 2012.11  

Utredarens slutsats är att den regel som säger att parförhållanden som består efter två år och 

då ger den till Sverige invandrade parten möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd 

måste utredas vidare. Detta för att förhindra att kvinnor och barn blir brottsoffer. Det finns 

idag ett antal män som utnyttjar systemet. Fokus i frågan måste läggas på de så kallade 

anknytningspersonerna genom ökade kontrollåtgärder. En anknytningsperson är en svensk 

medborgare som en utländsk medborgare flyttar ihop med i Sverige. Den utländske 

medborgaren får ett tillfälligt uppehållstillstånd som varar i två år. Om förhållandet 

fortfarande består efter två år så kan den utländske medborgaren ansöka om permanent 

uppehållstillstånd på grund av fortsatt anknytning. Är förhållandet inte längre aktuellt så kan 

man inte få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Resultatet kan bli att den 

utländske medborgaren utvisas ur riket. Om så sker är det fullt möjligt för en svensk 

medborgare att ta in en ny partner från utlandet. Om det är möjligt att identifiera dessa män 

som satt i system att ta hit kvinnor, så behöver en ökad kontroll inte drabba de seriösa paren 

som söker en gemensam framtid i Sverige.12 

  

                                                             
10 Andersson, Åsa, 2003, sid. 189 
11 Eriksson Eva, 2012, sid. 4 
12 Ibid, sid. 13f 
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3. Intervjuundersökningen 

Mina intervjuer med de thailändska kvinnorna har gjorts i november 2012 och de har 

givetvis fått fiktiva namn. Detta för att anonymiteten ska kunna garanteras, bostadort på 

alla har angivits som Värmland och deras namn i uppsatsen är: Olga, Tina, Svea, Ulla och 

Lisa. Som jag nämnde i inledningen så har alla de intervjuade fått läsa igenom 

sammanställningen av intervjun och godkänt materialet innan jag gick vidare. En sak jag 

vill betona är att alla de fem intervjuade inte hade något bra ord för de buddhistiska 

ceremonierna och bönerna. Alla sa i stället explicit att de gjorde en ”Buddha” när de 

utövade någon form av religiös aktivitet. De ansåg samstämmigt att det var för svårt att 

förklara på svenska vad de egentligen menade. När de säger att de gör en ”Buddha” så 

förstår alla innebörden av detta, enligt alla fem kvinnorna. Detta nämner jag inte i 

intervjuerna utan tar upp det här eftersom alla var överens om hur begreppet ”Buddha” 

skulle tolkas i de exklusivt religiösa situationerna. 
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3.1 Intervju med Olga 15 november i Värmland 

Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

Olga kommer från en provins som heter Nakhon Ratchosima som ligger cirka 400 

kilometer norr om Bangkok. 

Hur gammal är du? 

Olga är en 34 årig kvinna från Thailand. 

Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

Hon och hennes svenske man som är 49 år gammal är borgerligt gifta i Sverige och gifta 

enligt buddhistisk tradition i Thailand. Den borgerliga ceremonin i Sverige var över på 

några minuter med några få vittnen närvarande. Den buddhistiska däremot var betydligt 

högtidligare med en munk från templet närvarande i hemmet. Munken roll i ceremonin 

var att önska brudparet lycka till och att de skulle få välgång i äktenskapet och livet. Här 

var även stora delar av Olgas släkt och närmaste vänner närvarande på festen. 

Varför lämnade du ditt hemland? 

Hon träffade en svensk man i sitt hemland Thailand och de blev förälskade i varandra. 

Denna kärlek utmynnade i att Olga flyttade till Sverige och har nu bott i Värmland i snart 

3 år. 

Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

Olga säger att när det gäller vissa saker var det naturligtvis ett stort steg och ett svårt 

beslut. Det svåraste i dag är nog längtan efter föräldrarna och de sex syskonen och även 

lite hemlängtan.  

Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

Hon har två barn, en flicka som är 12 år och en pojke som är 10 år och båda följde med 

Olga till det nya hemlandet Sverige. Barnens biologiska far, som var thailändare, är 

avliden sen många år tillbaka så Olga var änka när hon träffade sin nuvarande man. 

Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

På den frågan säger Olga bestämt att hon inte haft några problem på grund av detta utan 

hon säger att Värmlänningarna är väldigt snälla. Mitt största problem, säger hon med ett 

skratt, är språket. 

Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det finns stereotypa bilder av 

thailändska kvinnor? 

Småväxta med vackra leenden, de är snälla, glada och arbetar hårt för att lära om det nya 

hemlandet och framförallt Värmland. 
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Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

Hon känner heller inte till några andra thailändska kvinnor som haft problem på grund av 

etnicitet i Sverige.  

Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska 

svenskar? 

På den frågan funderar Olga lite innan hon svarar och säger då att det nog bara är hennes 

mans familj som är hennes svenska vänner. Hon har många andra vänner men de har sina 

rötter i andra länder än Sverige. Att det förhåller sig så är Olga ganska säker på beror på 

språket. Om några år när hon behärskar språket bättre så ser det troligtvis annorlunda ut. 

Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

Ett bra land att förlägga sin badsemester till, varmt och skönt och det är väldigt god mat. 

Många kanske åker dit för att träffa en blivande fru, precis som Olgas man gjorde.  

Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

Hon tillhör Theravada inom buddhismen. 

Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

När hon mediterar så är det ungefär 30 minuter per gång, på grund av tidsbrist. Hon skulle 

vilja göra det mer, eftersom det heller inte blir varje dag. 

Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

Precis som i föregående fråga så handlar det om cirka 30 minuter per gång, några gånger i 

veckan. De offer som Olga gör handlar om vatten, blommor, ljus och rökelse. När hon 

jämför med hur ofta hon gjorde olika andliga aktiviteter tidigare så var det då ungefär två 

timmar per dag. Då gick hon ofta till templet och med mat som hon gav till munkarna. 

Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

Eftersom hon har mindre tid att utföra böner, offer och meditation i Värmland jämfört 

med Thailand så anser hon sig mer sekulariserad. När hon ska meditera så ska det vara 

tyst och lugnt både före och efter denna ceremoni. Det är svårt att få det att fungera så 

eftersom det är så många andra saker som ska göras. Hemma i Thailand så tog Olga hand 

om sin sjuka mamma så då föll det sig mer naturligt att meditera och be. Lugnet och 

tystnaden infann sig för henne och mor och dotter kunde meditera tillsammans. Hennes 

mor som hade drabbats av en stroke var med andligen i meditationen. Här i Värmland så 

finns det så mycket mer utbud av allt, TV till exempel tar mycket tid. Studierna i svenska 

tar också mycket tid i anspråk eftersom Olga vill lära sig det nya språket.  
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Finns det ett privat altare i ditt hem? 

Olga har en hylla där det finns en mängd olika buddhistiska attribut; givetvis en liten staty 

av Buddha, blommor och glas med vatten. Det finns även några foton; ett av den 

Thailändske kungen Bhumibol, som har det officiella regentnamnet Rama IX. Kungen är 

en viktig symbol för Olga så hon har även ett foto av honom i sin plånbok, drottningen 

Sirikit däremot har inte samma dignitet. Det finns även foto av hennes föräldrar på altaret. 

Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

Svaret på den frågan var ett mycket bestämt ja, eftersom det inte finns så många tempel i 

Sverige och Värmland så är det mycket viktigt för henne. Vid besök i Thailand så stannar 

hon oftast en månad och under den tiden så besöker hon något tempel minst tio gånger.  

Att hon inte går till templet varje dag beror på att en månad är kort tid att hinna besöka 

släkt och vänner. För att inte tvingas att stress runt så väljer Olga att lägga lite mindre tid 

på tempelbesök. 

Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

Till viss del gör han det till exempel genom att sitta i Lotusställning med vita kläder och 

meditera. Han gör det inte så ofta och inte så länge som Olga kanske halva tiden, säger 

hon. Han sitter även framför husaltaret och ber en bön någon gång då och då. Här tillägger 

Olga att man inte behöver sitta framför altaret för att utföra ceremonier. Det går lika bra 

att göra detta utomhus eller någon annanstans. Det viktiga är att man tar det lugnt och att 

man tror. Det måste komma från hjärtat, poängterar hon bestämt. 

Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat 

tempel i Sverige? 

Templet i Brunflo har Olga aldrig besökt däremot har hon besökt ett tempel i Borlänge 

och ett i Karlstad. Besöken till dessa två tempel har inte skett i någon stor omfattning, till 

Borlänge en gång och till Karlstad tre gånger. 

Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

Det finns en kvinna i Värmland som brukar arrangera gemensamma ceremonidagar men 

det sker inte i något tempel utan i en annan liten lokal. Templet i Karlstad ligger inte så 

långt bort men besöken där har varit få. Hon tycker att det fungerar minst lika bra att 

medverka i de mer improviserade ceremonierna som sker med ojämna intervall.  

Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

Till viss del kanske, Olga funderar på varför det finns så få thaitempel i Sverige när det 

bor buddhister här. Annars tycker hon att livet löper på precis som hemma dock med 

mindre tid att utföra ceremonier, det tycker hon är mycket tråkigt. 
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Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

Det tydligaste tecknet var att det kom många munkar varje morgon med sina matskålar så 

att människorna kunde ge dem mat. Här betonar Olga hur viktigt det är att kvinnor inte får 

röra munkarna i samband med att de ger mat i skålarna. Det betyder otur och ger inte 

någon bra karma för varken kvinnan eller munken. 

Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

Enligt Olga är det ett sätt att leva, göra bra saker och tänka bra tankar. Genom 

buddhismen lär man sig att inte göra dåliga saker som till exempel att stjäla, ljuga eller 

döda någon levande varelse.  

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

Här säger Olga nej absolut inte nästan innan frågan är ställd till henne. ”Buddhismen är 

bättre eftersom vi går till tempel och får undervisning av munkar som lär oss att leva ett 

bra liv. Vi försöker sen att leva vårt liv enligt det som Buddha sagt och gjort”, säger Olga 

med skärpa i rösten. 

Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

Att bara försöka göra bra saker och att kunna meditera och ta det lugnt, tänka efter före. 

Andra religioner har också bra saker men för Olga är det ingen tvekan, hon kommer inte 

att konvertera, hon förblir buddhist. 

Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

Olgas barn är födda i Thailand så de har uppfostrats enligt den buddhistiska traditionen 

som små. Nu när de bor i Sverige så kommer givetvis de svenska normerna in i bilden 

men Olga vill inte att det buddhistiska arvet ska suddas ut. Hon tar sedan upp en praktisk 

detalj om sin son. När han blir 21 år måste han göra militärtjänst i Thailand, därför vill 

hon att han ska bli svensk medborgare för att slippa detta. 

Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 

Olga saknar de dagliga munkvandringarna på morgonen där man kunde ge mat till 

munkarna och naturligtvis alla tempel. Trots den stora geografiska flytten är hon nöjd med 

livet som det har utvecklat sig. ”Buddha är med mig överallt bara jag tänker med hjärtat så 

det spelar ingen roll var jag bor”, säger Olga. 
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3.2 Intervju med Tina 15 november i Värmland 
 
Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

Tina kommer från Thailands nordöstra delar och hennes hemby ligger cirka 600 kilometer 

från huvudstaden Bangkok, i provinsen Sakonnakhon. Under uppväxtåren flyttade 

familjen runt i provinsen på grund av pappans arbete på vattenverket. 

Hur gammal är du? 

Tina är en 34 årig thailändsk kvinna som bott i Sverige i 5 år. 

Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

Hon är gift med en svensk man som är 44 år gammal och vigselceremonier har gjorts i 

både Sverige och Thailand. På så sätt är de gifta både enligt Svensk borgerlig tradition och 

enligt Thailändsk buddhisttradition. Att de har gift sig i båda länderna beror på att de båda 

två ville lära mer om varandras respektive traditioner och kultur. Skillnaden mellan de 

båda vigselakterna var väldigt stor, i Sverige tog det ungefär en timma att gifta sig. Den 

thailändska ceremonin däremot tog minst den tredubbla tiden. De närvarande munkarna 

från templet ska få mat i sina skålar och de närvarande gästerna, släktingar och vänner, 

ska också äta. Vid denna vigselakt var det omkring 300 gäster närvarande, det beror delvis 

på ekonomiska förutsättningar hur många man bjuder.  

Varför lämnade du ditt hemland? 

Det var något som Tina aldrig trodde skulle inträffa trots att hon har arbetat utomlands, 

bland annat i Italien, Schweiz och Kina, ganska mycket och trivts med det. Men efter att 

hennes mamma dog i en bilolycka så ville familjen att hon skulle sluta att köra bil. Det var 

ett svårt beslut eftersom hon körde väldigt mycket bil i sitt arbete. Efter detta så besökte 

Tina sin mammas väninna som bodde i Värmland, Sverige. Det var här hon träffade sin 

blivande man. Detta är ett annorlunda sätt för en kvinna från Thailand att träffa en svensk 

man, hon åker till Sverige och de träffas här. Med andra ord så lämnade Tina hemlandet 

för kärleken till en svensk man. 

Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

Beslutet i sig var inte speciellt svårt, säger Tina, men hon längtar givetvis efter sin familj 

som bor kvar i Thailand. Med dagens teknik är det heller inte så svårt att hålla kontakten 

med telefon, SMS, MSN, Skype och så kan man givetvis åka och hälsa på. Något annat 

som Tina längtar efter är de många olika sorterna av grönsaker som inte finns att köpa i 

Sverige. Maten är annars inte något stort problem för henne, hon äter till exempel väldigt 

lite ris, det mesta som hon äter är grönsaker och bröd.  
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”Jag kom just på att det finns en buss som kör runt i Värmland med råvaror och mat från 

nästan hela världen”, säger Tina.   

Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

Tina har inga egna biologiska barn men hon älskar barn och ger pengar, mat och frukt till 

barn, så man kan nästan säga att, som hon själv säger, har adopterat några barn fast det 

finns inga papper på dessa” hemmagjorda” adoptioner. 

Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

Tina har personligen aldrig haft några problem i Sverige på grund av att hon kommer från 

Thailand. Däremot så har hon hört rykten som säger att det finns kvinnor från Thailand 

som har fått dåligt rykte. Det påstås att de säljer sin kropp för pengar och detta rykte 

kanske beror på de stora semesterorterna i Thailand, till exempel Pattaya, och att det där 

finns kvinnor som säljer sex. Dessa kvinnor har förmodligen hamnat där därför att de inte 

har några pengar och måste försörja sin familj, Tina tycker mycket synd om dessa 

kvinnor. 

Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det finns stereotypa bilder av 

thailändska kvinnor? 

Kanske några ser på thaikvinnor som några som arbetar i barer och pubar, dricker mycket 

alkohol och säljer sex till den som vill betala. Tina vet att det förekommer och hon tror att 

det beror på den försörjningsbörda som många unga kvinnor har för sin familj. 

Föräldrarna och småsyskon kan vara gamla eller sjuka så det kan vara enda möjligheten 

för familjen att överleva, att sälja sin kropp. Hon vill tro och hoppas att det är så att det är 

nöden som driver dessa stackars kvinnor att arbeta i barerna. Eftersom de inte har några 

pengar så kan de inte studera och på så sätt får de ingen yrkesutbildning. Effekten av detta 

blir att de måste sälja sin kropp för att familjen ska överleva. En annan vanlig uppfattning 

av oss är att thailändare bara äter ris, Tina för sin del äter mest bröd och grönsaker. 

Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

Hon säger sig känna till kvinnor som fått stryk av sina män och heller inte får äta den mat 

dem vill utan tvingas både laga och äta den mat som mannen säger. Några hon känner till 

får inte studera och lära sig svenska för sina män. Om det beror på etnisk tillhörighet är 

svårt att säga men som nykomling till landet är man i underläge. Har inga, eller väldigt få 

vänner, kan inte språket och känner inte till vilka rättigheter kvinnor har i Sverige.  
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Hon känner inte till några som har det så svårt i Värmland. En annan aspekt på det hela är 

naturligtvis att kvinnorna måste vara flitiga och vilja både arbeta och studera. Man är trots 

allt två vuxna i ett förhållande så man måste respektera varandras åsikter på lika villkor.  

Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska 

svenskar? 

 ”Jag känner nästan hela Värmland; jag har många fler kompisar än min man eftersom jag 

är en mycket social person”, säger hon. Hon har också kompisar ute i landet till exempel i 

Södertälje, Stockholm och Tidaholm. De flesta av mina kompisar har jag lärt känna 

genom SFI, alltså utlandfödda. Men det har ingen betydelse för mig jag trivs lika bra med 

både de som är födda utomlands och de som är födda i Sverige, som kallas etniska 

svenskar. 

Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

Att människorna är leende, glada, hjälpsamma och artiga, men också det tråkiga man sett 

på TV eller upplevt, med sexindustrin i till exempel Pattaya. För henne är Pattaya och 

liknade turiststäder något negativt för Thailand, så hon hoppas och tror att svenskarna ska 

välja platser i norra Thailand istället. Där är det betydligt lugnare så att man kan få lugn 

och ro på sin semester och njuta av landet. Detta är ju hennes personliga uppfattning och 

det beror naturligtvis på att hon inte dricker alkohol eller trivs på barer eller pubar. Sen 

vill hon gärna tillägga att hon tycker om Pattayas fina parker och omgivningar det är det 

som turisterna får se som hon inte tycker om. 

Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

Hon tillhör Theravada, som betyder de äldres lära, och är den gren av buddhismen som 

finns i Thailand. Det finns många tempel, nunnor och munkar och det är i princip bara 

munkar och nunnor som kan uppnå nirvana. Viktigt är också att det bara finns en Buddha, 

det är bara han som har nått det slutgiltiga målet. 

Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

När Tina bodde i Thailand så mediterade hon och bad böner i princip varje dag. Hon förde 

även en typ av ”dagbok” där hon skrev ner hur många minuter hon mediterade och ägnade 

åt bön. Då mediterade Tina ungefär 6 timmar per vecka, mer när hon var ledig för då tog 

hon det väldigt lugnt. Eftersom det fanns tempel där hon bodde så blev det givetvis mer 

tid när det var någon form av ceremoni. Tina säger att det inte är så stor skillnad nu mot 

när hon bodde i Thailand, skillnaden är avsaknadet av tempel och munkar. 

 



 

17 
 

 

Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

Tina ber minst en gång per dag men om man ska göra ”riktigt” så ska det vara två gånger 

per dag, morgon och kväll. Offren består av vatten, ljus och rökelse, det viktigaste offret 

är när det är så kallad Buddhadag som inträffar en gång i veckan. Offer av frukt och mat 

är mer något som mest sker i ett tempel. 

Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

Nej, med hänvisning till de tidigare frågorna som Tina har svarat på. Hon lever sitt andliga 

liv nästa som hon gjorde i Thailand, det som saknas är tempel och munkarna. 

Finns det ett privat altare i ditt hem? 

”Ja naturligtvis har jag det, inte lika fint som i ett tempel men det betyder mycket för 

mig”, säger Tina med eftertryck. På altaret, som i praktiken är en hylla, har hon bilder på 

munkar, rökelse, blommor, glas med vatten och givetvis en Buddhastaty. Det finns även 

ett heligt vitt snöre som används i syftet att det ska bli lycka och välgång i livet (bilaga 3). 

Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

Det är jätteviktigt för Tina att kunna besöka templet för att be, offra och meditera där. Hon 

besöker oftast templet på helgen men har hon tid så kan det även bli under veckan. På 

helgen så finns det tid att lämna mat till munkarna men det måste ske före klockan 11.00, 

så det blir ingen sovmorgon den dagen. Under den korta tid Tina är i Thailand ska hon 

hinna besöka släkt och vänner så tiden blir på så sätt en bristvara för henne.  

Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

Han har också lärt sig att meditera, känner lugn och ro och mår bättre sen han började med 

att meditera. ”Det var absolut inte jag som har tvingat honom till att börja med meditation 

utan det har skett på hans eget initiativ”, säger Tina. Nyfikenhet på hennes kultur har 

förmodligen haft en avgörande betydelse och hon har även berättat om buddhismens 

historia för honom. Det som tydligen gjort störst intryck på honom är själva 

meditationsakten men han har även lärt sig några korta böner på thai. 

Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat 

tempel i Sverige? 

Hon har inte besökt templet i Brunflo däremot har Tina besökt ett tempel i Dalarna, 

närmare bestämt i Borlänge.  

Om hon åker någonstans i Sverige och kommer till ett tempel stannar hon och besöker 

detta. Ett sådant besök sker oftast inte spontat därför att Tina vill planera och ta med mat 
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för att kunna ge till munkarna som finns i templet. Här i Värmland finns det ett ”tempel” 

(en liten lokal) i Karlstad som hon har besökt ett antal gånger.  

Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

Den närmaste som Tina har är den i Karlstad och den församlingen heter Sa La Tham och 

startades 2009. Dit kan alla som är intresserade av buddhismen komma för att meditera, 

be och få undervisning av munkar. Dessa munkar kommer från Thailand och stannar en 

period i Karlstad för att undervisa om buddhismen. Några gånger har även Tina tagit 

initiativ till att samlas och meditera i en lokal hon har hyrt någonstans i Värmland. 

Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

Nej hon kan inte se att nästan någonting har förändrats för henne efter flytten till Sverige.  

Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

”Det enda är det jag sagt tidigare det finns inga riktiga tempel eller munkar och det är det 

som jag saknar mest. Då hade jag en del andra rutiner till exempel att ge mat till munkarna 

som var en naturlig del av livet. Varje morgon kom munkarna med sina risskålar och vi 

kunde ge mat till dem. Alla de högtider som var knutna till Buddha firades naturligtvis 

också med lediga dagar och skolorna var stängda. Men så är det ju här i Sverige också, 

alla högtider som är knutna till kristendomen firas och arbetsplatser är lediga”, säger Tina. 

Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

Ett sätt att leva, men man kan ju även påstå att det samtidigt är en religion. Det säger hur 

man ska leva för att jag och mina medmänniskor ska må bra. Buddha är inte en Gud utan 

han är Buddha helt enkelt, därför kanske det även är en filosofi. 

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

Nej hon vill absolut inte byta, andra religioner är säkert bra men Tina är nöjd med den hon 

har. Vad hon känner till om andra religioner så är det ungefär samma tänkande så det finns 

ingen orsak för henne att byta. Till exempel de kristna budorden som säger du ska inte 

döda, inte stjäla och så vidare, finns även i buddhismen fast med andra ord. 

Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

Buddha har lärt oss hur vi ska leva för att inte skada andra och att själva kunna må bra. 

Om vi följder dessa regler bygger vi vår egen karma. Har ingen rädsla för döden eftersom 

man vet att det blir bättre i nästa liv om man har levt rätt och fått en bra karma. 
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Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

Tina har inga egna barn men hennes syskonbarn i Thailand brukar få pengar och kläder av 

henne, även föräldralösa barn i Thailand får pengar och kläder av henne. Detta kanske inte 

direkt är uppfostran utan mer är gåvor som Tina ger till dessa barn. 

Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 

Tina återkommer hela tiden till detta med avsaknadet av tempel och munkar och att det 

borde finnas fler ceremonier som har anknytning till Buddha. Det är tydligt att det är det 

hon saknar mest. En viktig sak är att barn som har sina rötter i Thailand inte glömmer sin 

kultur och religion utan att de får möjlighet att lära om detta, blir Tinas slutord. 
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3.3 Intervju med Svea 28 november i Värmland 

Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

Svea kommer från provinsen Nakhonratchasima som ligger cirka 300 kilometer nordost 

om den thailändska huvudstaden Bangkok.  

Hur gammal är du?  

Svea är en 33-årig thailändsk kvinna som bott i Sverige i 7 år, först 2 år sen hemresa för 

att sedan återvända permanent.  

Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

Hon är borgerligt gift i Sverige och den korta ceremonin hölls i kommunalhuset och 

vigselförätare var kommunalrådet. I Thailand har hon och hennes man gjort en traditionell 

ceremoni men inte skrivit på några papper, så det var inget egentligt bröllop säger Svea. 

”Det var ett sätt att respektera och berätta för mina avlidna släktingar, särskilt för mormor 

och morfar”, säger Svea. Denna thailändska ceremoni skedde i hemmet och bara de 30 

närmaste släktingarana var närvarande, ingen nunna eller munk.  

Varför lämnade du ditt hemland? 

Första gången Svea kom till Sverige var som turist, hon var intresserad av hur det såg ut 

och hon trivdes bra i landet. Det blev inte sämre av att hon träffade en svensk man som 

hon blev förälskad i. Hon åkte hem till Thailand och de nyförälskade höll kontakten till 

dess att hon återvände till Sverige. Då blev hon kvar och flyttade ihop med sin blivande 

man. 

Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

Ja naturligtvis, svarar Svea på den frågan, tänk om det inte skulle fungera med min man. 

Hur skulle då framtiden te sig för henne i ett främmande land, det var många funderingar 

på detta tema. Det var en av anledningarna till att hon åkte hem en gång för att sedan 

komma tillbaka. 

Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

Svea har barn men både sonen och dottern är födda i Sverige. 

Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

Här säger Svea bestämt nej, hon har aldrig stött på några som helst problem på grund av 

sitt thailändska ursprung. Möjligen, säger hon efter en stund, så kan detta med maten vara 

ett litet problem. Hon vill helst äta thai mat men det är inte alltid det finns så det kan vara 

ett litet problem.  
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Om hon måste och det inte finns annat så äter hon naturligtvis den svenska maten, men 

den smakar inte lika bra som den thailändska. 

Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det finns stereotypa bilder av 

thailändska kvinnor? 

”Tyvärr så är det många som ser negativt på oss thailändska kvinnor”, säger Svea lite 

sorgset. Det finns de som tror att de thailändska kvinnorna bara har kommit till Sverige 

för att få pengar. Andra påstår att de som kommer hit till landet säljer sex till 

högstbjudande. Man säger det inte rakt ut till kvinnorna vad man tycker och det är svårt 

för Svea att förstå, var alla dessa rykten kommer ifrån. Men plötsligt så kommer Svea på 

något bra; ”Jag vet att vi anses som väldigt duktiga på att ta hand om familjen och har ett 

trevligt och positivt sätt”. 

Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

Här är Svea väldigt säker på sin sak, hon vet ingen thailändsk kvinna som haft problem. 

Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska 

svenskar? 

Svea har inga nära vänner som är etniska svenskar utan hennes riktigt nära vänner är 

kvinnor från Thailand. De etniska svenskar som hon känner är bara ytligt bekanta från 

dagis eller grannskapet.  

Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

Långa vackra stränder för sol och bad, god mat och att människorna är positiva, 

hjälpsamma och snälla. 

Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

Svea tillhör som de allra flesta andra thailändare Theravada. 

Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

På grund av tidbrist med hem, familj och barn så har inte Svea den tid hon skulle vilja ha 

till olika ceremonier. Hon berättar att i princip den enda andliga aktivitet hon gör nu är när 

det är läggdags. Hon lägger sig i sängen och tänker på andningen och försöker koncentrera 

sig på den. Detta tar några få minuter i anspråk, sen är hon så trött att hon somnar. Detta är 

en stor skillnad mot när hon bodde i Thailand då mediterade hon lite och bad en bön varje 

kväll. Det fanns givetvis tempel att besöka i Thailand vilket hon gjorde på de stora 

högtiderna.  
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Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

De första två åren i Sverige så var det ganska likt som i Thailand, lite meditation och bön 

varje kväll. Men efter det att barnen föds så krympte tiden så nu är det bara 

andningsövningen kvar. 

Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

Mer sekulariserad tycker Svea absolut att hon blivit mycket beroende på 

familjesituationen. Buddhismen har inte alls den självklara roll i livet som den hade i 

Thailand. Där fanns ju de äldre släktingarna som kunde ta hand om barnen om man skulle 

gå till templet. På det sättet fungerar det inte i Sverige eftersom inte Svea har några nära 

vänner som kan ta hand om barnen så blir de buddhistiska ceremonierna åsidosatta.  

Finns det ett privat altare i ditt hem? 

Här säger Svea; ”Ja naturligtvis finns det ett altare i mitt hem”. På altaret finns en liten 

staty av Buddha och ett foto av den thailändske kungen Bhumibol. Alla thailändska hem 

ska ha en Buddhastaty och en bild på kung Bhumibol, för att det ska gå bra för familjen, 

säger Svea. Tidigare hade hon även blommor där men som hon redan sagt så är hon mer 

sekulariserad och buddhismen har inte samma betydelse för henne längre. Hennes altare är 

också mer som en hylla och det är viktigt att det sitter högt upp på väggen. Det handlar om 

respekt, man kan inte sätta Buddha på eller nära golvet, förklarar hon. 

Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

Det är väldigt viktigt för Svea att få besöka ett tempel så det är i princip det första hon gör 

när hon besöker Thailand. De offer hon gör vid tempelbesöket är att tända ljus, rökelse 

och ge blommor. Frukt eller mat till munkarna brukar hon också ta med vid besöket. 

Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

När de besöker tempel i Thailand så följer han med och gör samma sak som Svea. I 

Sverige däremot så praktiserar han ingen av de buddhistiska ceremonierna som bön eller 

meditation. Här betonar Svea att han absolut inte protesterar om hon vill meditera eller be 

en bön. 

Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat 

tempel i Sverige? 

Templet i Brunflo har hon inte besökt däremot har hon en gång åkt till Borlänge i Dalarna.  

Hon kände att det var dags att besöka ett tempel i Sverige så hon åkte dit, men det var inte 

öppet. Hon hade åkt den långa vägen för att besöka ett buddhistiskt tempel utan att se på 

öppentiderna. Det var en mycket stor besvikelse och efter det har hon inte försökt besöka 

detta tempel eller något annat i Sverige.  
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Hon säger sig veta att det finns ett tempel i Värmland som ligger i Karlstad men att hon 

aldrig har besökt det. Hon återkommer till detta att buddhismen har tappat i betydelse för 

henne så något tempelbesök inom den närmaste framtiden är inte aktuell. 

Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

Det finns en thailändsk kvinna i Värmland som brukar arrangera ceremonier som hon 

bjuder in till. Det är inte i något tempel utan i en vanlig lägenhet i Värmland som dessa 

ceremonier tilldrar sig. Här har Svea inte medverkat, men hon förklarar att det någon typ 

av lyckönskningar som sker. Deltagarna önskar varandra lycka och välgång i livet, 

”nästan som en födelsedag”, säger Svea. 

Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

Sveas syn på buddhismen och Buddha har inte förändrats i tanken men av praktiska skäl 

sker inte ceremonierna lika ofta som tidigare. Men det kanske inte behövs, man tänker 

positiva tankar och goda saker man är ändå en god buddhist, säger hon självsäkert. 

Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

Det som Svea främst tänker på är den stora mängd munkar som kommer på morgonen 

med sina skålar så att folket ska ge dem mat. ”Det är munkar överallt”, säger Svea och så 

är det naturligtvis många tempel som man kan besöka. 

Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

En religion och även ett sätt att leva enligt det som Buddha har sagt och gjort. 

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

Det skulle inte Svea kunna tänka sig eftersom det pratas om att det är Guds vilja som styr 

och hon tror inte att det finns någon Gud. Vi formar själva våra liv med goda gärningar. 

Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

Man måste tänka efter innan man gör något, tänka positiva tankar och inte prata bakom 

ryggen på andra. Respekterad de äldre och lyssna på dem. 

Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

Hon uppfostrar sina barn efter både svenska och thailändska normer, det thailändska är 

mer att visa respekt för andra människor och kunna förstå thai. 

Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 

Det är ganska lika för Svea eftersom hon inte praktiserar buddhismen i så stor 

utsträckning nu. 
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Men det hon saknar att kunna besöka ett tempel speciellt på de stora högtidsdagarna som 

till exempel Buddhas födelsedag. Trots avsaknade av tempel så tycker hon sig leva ett gott 

liv i det nya hemlandet Sverige. 
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3.4 Intervju med Ulla 29 november 2012 

Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

Hon kommer från provinsen Chantaburi som ligger ungefär 120 kilometer sydost om 

Bangkok som hon även har bott i under ganska många år. 

Hur gammal är du?  

Ulla är en 39-årig kvinna från Thailand som bott i Sverige i 5 år. 

Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

På den frågan svarar Ulla nej men hon är sambo med en svensk man. Historien varför de 

inte gifte sig beror på att hon var osäker på om det var ett rätt val. Spontant ville hon 

genast flytta till Sverige men blev tveksam när hon såg hur ledsen hennes mamma blev. 

En annan praktisk detalj var att om hon skulle lämna sitt arbete och flytta till Sverige och 

att det inte skulle fungera där. Då skulle hon återvända till Thailand och kanske få tillbaka 

sitt gamla arbete men med en betydligt lägre lön. Ulla funderade mycket på detta, men det 

var hennes då 13-årige son som fattade beslutet åt henne. ”Mamma om du tycker om 

honom bara åk och om något händer, det är bara att acceptera det i så fall”, sa sonen. Med 

detta i ryggen bestämde sig Ulla för att flytta till Sverige och Värmland, men hon skulle 

inte gifta sig. Hon berättar att hon varit gift tidigare i Thailand med en man som hennes 

föräldrar valt ut och det var ett äktenskap utan kärlek. Vis av läxan så ville hon inte gifta 

sig med utan ville avvakta tills det känns rätt. 

Varför lämnade du ditt hemland? 

På grund av kärlek till en svensk man lämnade Ulla, efter mycket eftertanke, Thailand för 

att flytta till Sverige och Värmland.  

Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

Givetvis var det ett svårt beslut eftersom hon inte kände någon förutom sin man och inte 

kunde språket. Tanken som malde i huvudet var om det inte skulle fungera och hon måste 

flytta tillbaka till Thailand. 

Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

Ulla har en son som nu är 18 år gammal och går gymnasiet i Thailand. Han bor hos sin 

biologiska pappa och han ville inte flytta med till Sverige. Han har också bestämt sig för 

att inte besöka mamma i Sverige förrän han har gått ut skolan. När gymnasiet är färdigt 

säger Ulla stolt, då ska han studera på universitet och bli arkitekt. Efter den utbildningen 

ska han börja arbeta på samma företag som sin pappa.  

Det märks här på Ulla att hon saknar sin son men samtidigt är väldigt stolt över att han ska 

gå vidare på universitet (sista meningen är min kommentar). 
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Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

Ja säger Ulla eftertänksamt, det är en ganska vanlig uppfattning att svenska män träffar 

sina thailändska fruar i barer. Hon har själv fått frågan några gånger om de hade träffats 

när hon arbetade i en bar. Ett annat problem som hon delar med de allra flesta invandrare 

är att hon inte behärskar språket så bra ännu. 

Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det finns stereotypa bilder av 

thailändska kvinnor? 

Här är det negativa vibbar för Ulla, thailändska kvinnor i gemen anses arbeta i barer och 

att sälja sex till turister. Hon vet att det finns men är ganska så säker på att det finns en 

rimlig förklaring till varför dessa kvinnor säljer sex. De har ett stort ansvar för familjens 

försörjning och det kanske är den enda chansen för dem att kunna bidra ekonomiskt. En 

annan sak som Ulla stör sig mycket på är vad dokumentärfilm om Thailand belyser. Det är 

mängder av alkoholförtäring som är billigt och öppen försäljning av sex i dessa filmer. 

”Varför inte visa på den thailändska kulturen eller den vackra naturen som omväxling”, är 

något som Ulla funderar på.  

Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

Ulla vet om flera olika kvinnor som drabbats av fysiskt våld i hemmet efter flytten till 

Sverige. Så det har det bildats en Facebookgrupp där kvinnor från Thailand som bor runt 

om i Sverige kan ge råd och stötta varandra. Det finns de som bott länge i landet som vet 

om kvinnors rättigheter och vad lagen säger om våld. På så sätt blir dessa kvinnor starkare 

och de inte är ensam. ”Jag kunde aldrig tro att det bodde så många thailändska kvinnor i 

Sverige som jag har fått reda på genom Facebookgruppen”, säger Ulla med ett leende. 

Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska 

svenskar? 

Här skakar Ulla nekande på huvudet, de enda svenska vänner som jag har är genom 

arbetet och de är bara ytliga vänner. Hon har så klart kvinnor från Thailand som bor i 

Värmland som vänner, men hennes bästa vän bor i Thailand. De får kommunicera genom 

dator eller med telefon och de kan prata om allt med varandra. 

Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

Det beror på vad de är intresserade av, mycket är givetvis negativa saker som att dricka 

alkohol och sexförsäljning i barer, men det finns även de som uppskattar naturen. 
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Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

Precis som sina thailändska medmänniskor tillhör Ulla Theravada och den är, som hon 

säger, att betrakta som statsreligion i Thailand.  

Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

Ulla börjar berätta att hon lärde sig om buddhismen när hon var liten och gick i skolan och 

att det inte är så viktigt för henne att gå till templet varje dag. Hennes mormor lärde henne 

att man ska göra de olika ceremonierna när man vill och inte när andra tycker. Det som är 

viktigt är att när man väl genomför någon ceremoni så ska det ske med känsla. Att till 

exempel stressa i väg till templet för att offra och be är meningslöst, enligt Ulla. Det ska 

vara lugnt och det man säger eller tänker ska komma från hjärtat.  

Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

Hon uppskattar att det sker någon gång per vecka, det finns ingen tid, arbete och hem tar 

mycket tid för henne. När det sker så är det framför hennes staty av Buddha och det sker 

offer av vatten, rökelse och blommor. Dessa gånger är det också oftast vid speciella dagar 

som är tillägnade Buddha. I Thailand däremot så blev det bön eller meditation i princip 

varje kväll. Det är också ganska naturligt eftersom Ulla bodde ensam i Thailand så hade 

hon den tiden som behövdes.  

Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

Här råder det nog ingen tvekan, Ulla har blivit mer sekulariserad och buddhismens roll i 

hennes liv har krympt.  

Finns det ett privat altare i ditt hem? 

I Ullas hem finns det ett helt rum som är tillägnat Buddha, där finns en staty av Buddha 

och foto på kung Bhumibol och drottningen Sirikit. Hon tror att de allra flesta hem i 

Thailand har dessa attribut, Buddha, kungen och drottningen. Det finns även fler saker på 

de fem hyllor som är tillägnad Buddha. Vid bön så är det viktigt med blommor, ljus, 

rökelse och vatten. Men eftersom det sker så pass sällan så ställs dessa saker fram strax 

innan ceremonin ska äga rum. 

Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

Det är viktigt för Ulla att göra sådana besök vid besök i sitt hemland. Då tar hon med mat 

till munkarna som kommer med sina skålar på förmiddagarna och ger dem mat. Ett annat 

viktigt offer är att ge pengar till kistor till de fattiga som inte har pengar att köpa dessa för. 

Tempelbesöken sker så ofta som möjligt, kanske 3 – 4 gånger per vecka om hon är ensam 

där, är hennes man med blir det mer sällan. 
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Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

Lite delaktighet vid våra första besök i Thailand men efter att han fått sitta 4 timmar i 

Lotusställning och lyssna på en munk så svalnade hans intresse betydligt. Det är en 

tradition som finns i det templet att lyssna till munkar som ber böner under en lång tid. 

Hemma i Värmland däremot så är han inte alls delaktig i några buddhistiska ceremonier.  

Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat 

tempel i Sverige? 

Några tempelbesök i Sverige har aldrig Ulla gjort, eftersom hon inte tycker det är så 

viktigt. Hon tänker tillbaka på det hennes mormor sagt; man ska göra ceremonin för sin 

egen skull med rätt känsla som ska komma från hjärtat. 

Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

Här är Ulla osäker, det finns någon som arrangerar, hon har aldrig besökt någon sådan 

plats, men hon tycker det är bra eftersom det finns ganska många buddhister i Värmland. 

Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

Nej säger Ulla, ”för mig är buddhismen precis lika som förut, varken mer eller mindre”. 

Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

Alla använder hälsningsfrasen sawatdee khrap (man) eller sawatdee kha (kvinna), kvinnor 

bär mer täckande kläder än i Sverige. Sen finns det många munkar ute på gatorna och en 

mängd tempel att besöka.       

Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

För Ulla är det en religion men på samma gång ett sätt att leva som Buddha har lärt ut. 

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

Nej, alla religioner har något bra men som buddhist lever man ett gott liv. 

Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

Man är fri det finns inga måsten som i till exempel islam med deras kvinnoförtryck. 

Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

Ullas son bor i Thailand och har fått thailändsk uppfostran men om han följt med till 

Sverige skulle han fått lära om båda ländernas normer, religion och kultur. 

Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 

Det Ulla saknar är tempelbesöken men i övrigt så är det lika bra som i Thailand. 
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3.5 Intervju med Lisa 30 november i Värmland 
Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

Lisa kommer från de östra delarna av Thailand och hennes hemby Sakeaw ligger nära 

gränsen till Kambodja, cirka 450 kilometer från Bangkok. 

Hur gammal är du?  

Lisa är 31 år gammal och har bott i Sverige i drygt 6 år. 

Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

Hon berättar att hon är gift både i Thailand och i Sverige, med samma man tillägger hon 

med ett skratt. Den borgerliga vigselceremonin i Sverige skedde i kommunalhuset och 

kommunalrådet var vigselförätare. Den akten tog bara några minuter och det var bara 

brudparet och två kompisar som var närvarande. Den thailändska ceremonin tog däremot 

en hel dag i anspråk. Alla släktingar och vänner från Lisas hemby deltog så det var mer än 

100 personer som deltog i den festen. Själva ceremonin tog plats i hemmet och det var 

inga munkar närvarande. ”Det behövs inte det fungerar bra i alla fall”, säger Lisa. 

Varför lämnade du ditt hemland? 

På grund av kärleken till en svensk man lämnade Lisa Thailand efter en tids funderande. 

Det var även ett sätt att få ett bättre liv, hennes liv i Thailand var bra men fattigt. Trots 

detta så säger sig Lisa vara glad och nöjd med livet i Thailand, men tillägger att livet i 

Sverige är bättre rent materiellt. 

Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

”Naturligtvis var det ett svårt beslut, jag har hemlängtan nästan varje dag”, säger Lisa. 

Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

Lisa har en dotter som nu är 9 år som har kommit till Sverige våren 2012. Hon bodde kvar 

hos sin mormor och morfar på grund av att Lisa inte visste hur framtiden i Sverige skulle 

se ut. Det fanns en osäkerhet om relationen med den nyvunna kärleken skulle bestå eller 

om hon skulle bli ensamstående i ett främmande land. Efter att äktenskapet hade 

fullbordats och livet kändes stabilt tog Lisa tag i saken med dottern. De krångliga reglerna 

var en prövning i sig för att kunna återförenas med dottern. Men det var värt allt besvär nu 

är mor och dotter återförenade och livet leker. 

Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

På den frågan säger Lisa att hon inte har stött på några problem därför att hon är en 

thailändsk kvinna, det är bra i Sverige. 
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Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det finns stereotypa bilder av 

thailändska kvinnor? 

Här får Lisa ett sorgset tonfall i rösten när hon säger, ”jag har en känsla av att många i 

Sverige inte tycker om utlänningar”. Hon har hört att invandrare blir kallade parasiter i det 

svenska samhället. Här är också hennes bestämda uppfattning att det inte är något som 

exklusivt drabbar kvinnor från Thailand. Det drabbar invandrare oavsett vilket land de 

kommer från säger Lisa. Det är en typ av vardagsrasism som förekommer i hela Sverige 

och givetvis även i Värmland. 

Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

Lisa har hört ett rykte som säger att en kvinna från Thailand har blivit misshandlad av sin 

svenske man. Det är bara ett bara något som hon har hört men tror absolut att dessa rykten 

är sanna. 

Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska 

svenskar? 

Nej det är bara ett fåtal och de är inte speciellt nära vänner, hennes nära vänner är alla 

kvinnor från Thailand. 

Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

Det som visas på TV och filmer är en väldigt negativ bild av Thailand och det thailändska 

folket. Kvinnor som säljer sex och dricker alkohol på barer är favorittemat på dessa 

filmer, aldrig något om kulturen och naturen. ”Jag blir bara förbannad, vad är egentligen 

syftet med dessa filmer. Det finns så många vackra platser i landet och ändå är det bara 

några få som lyfts fram, där det finns prostitution”, säger Lisa med skärpa i rösten. 

Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

Hon är Theravada buddhist som i princip alla hennes landsmän är. 

Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

Nu ber Lisa en bön på cirka 5 minuter varje kväll och försöker att göra en ceremoni vid 

sitt husaltare en gång varje vecka.  

Med det är svårt att hinna med vardagen så det är inte varje vecka det blir så. I Thailand 

var det betydligt mer, där var det bön både morgon och kväll. Meditation och offer av 

blommor och frukt varje vecka. 

Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

Varje dag sker en kort bön men hon skulle vilja göra betydligt mer, men tiden och orken 

räcker inte till för några fler ceremonier i dagsläget. 
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Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

Buddhismen har inte blivit mindre betydelsefull för Lisa, men hon gör saker som kanske 

inte är så bra till exempel kortspel. Alkoholen har även fått en mer central roll i hennes liv. 

Hemma i Thailand så drack hon i princip aldrig alkohol, nu har hon tagit seden i Sverige 

och dricker på fester och andra tillställningar.  

Finns det ett privat altare i ditt hem? 

Här berättar Lisa med inlevelse om det lilla ”Buddhahus” som hon har utanför sitt hem i 

Thailand. Där finns en staty av Buddha bilder av kungen, drottningen, föräldrarna, vatten 

och blommor. Det finns ibland andra saker med det är de nyss nämnda som är de 

prioriterade. En av husets funktioner är att hålla onda andar borta från hemmet. I sitt 

värmländska hem har hon en hylla med ungefär samma attribut på, men den thailänska är 

vackrare säger hon. 

Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

Det är en viktig sak för Lisa att kunna besöka ett tempel för att be och genomföra de 

traditionella ceremonierna. Att ge munkarana mat är givetvis ett stående inslag vid 

tempelbesöket. 

Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

Vid besök i Thailand så följer han med till templet och ber och deltar i ceremonierna. 

Hemma i Sverige så deltar han inte alls i några buddhistiska ceremonier, men han köper 

blommor till Lisa så att hon kan offra till Buddha. 

Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat 

tempel i Sverige? 

Lisa har inte besökt templet i Brunflo eller något annat tempel i Sverige. 

Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

Hon känner inte till någon form av kultplats i Värmland som är i gång. Däremot så har 

hon ryktesvägen hört att det planeras ett tempelbygge i Karlstad. Sen tillägger hon att det 

måste bli ett tempel i Karlstad inom en snar framtid eftersom hon har donerat pengar för 

detta ändamål. 

Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

Här är Lisa väldigt säker på sin sak, hon personligen har inte blivit mer sekulariserad i 

Sverige. Buddhismen betyder precis lika mycket för henne nu som förut, dock har antalet 

ritualer minskat. 
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Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

På vanliga människor syns det ingenting alls, däremot så finns det en mängd munkar på 

gatorna. Givetvis så finns det också tempel som en naturlig del av vardagen. 

Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

Lisas spontana svar på den frågan blev ”jag vet inte”. Men efter en stunds funderande så 

säger hon att det både är en religion och ett sätt att leva.  

Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

Här blev svaret nej nästa innan frågan var färdigställd, hon skulle absolut inte kunna tänka 

sig att konvertera till en monoteistisk religion. 

Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

Här använder Lisa en metafor och säger att buddhismen är som en krok att hänga upp 

saker i levet på om man gjort något fel. Detta är en hjälp att bygga en bra karma inför 

nästa liv, men även i det nuvarande livet. På så sätt är buddhismen en trygghet för Lisa. 

Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

Eftersom Lisas 9-åriga dotter bott sina första åtta år i Thailand och fått en thailändsk 

uppfostran så fortsätter Lisa på den inslagna vägen. Den svenska delen tror hon kommer 

av sig själv genom skola, kompisar och hennes mans familj. 

Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 

Eftre en långs stunds funderande så säger Lisa att det är ganska lika men det blir mindre 

av böner och övriga buddhistiska ceremonier i Sverige än i Thailand. Många av dessa 

skedde i ett tempel så avsaknade av tempel är naturligtvis en negativ sak efter flytten till 

Sverige. ”Om det funnits ett tempel i Värmland så skulle jag givetvis besöka det så ofta 

jag har tid”, säger Lisa som avslutande ord. 
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4. Analys och diskussion 

Det som tydligt framgår i min undersökning är att alla intervjuade kvinnorna, som tillhör 

Theravada-buddhismen, har lämnat Thailand för kärleken till en svensk man. Alla kvinnorna 

är också yngre än sina män och alla utom Tina har träffat kärleken i Thailand. Den som bryter 

mönstret är Tina som vid ett besök i Sverige träffade sin man. Att lämna sitt hemland är också 

en arbetsam situation för kvinnorna, så besöken i Thailand är välkomna. Kunskapen och 

utövandet av de buddhistiska traditionerna skiljer mellan de intervjuade men alla är rörande 

överens om att det buddhistiska arvet har stor betydelse. Vid besök i Thailand så följer alla 

kvinnornas män med till tempel och deltar i de aktiviteter som finns. Dessa besök är av 

yttersta vikt för alla kvinnorna, det finns bara templet i Karlstad att besöka i Värmland. Men i 

Sverige är det bara Tinas man som aktivt deltar i bön och meditation. Precis som i Thailand 

finns ett hemmaaltare hos alla kvinnorna och det är också ett substitut för det tempel som inte 

finns i närområdet. På så sätt påverkas den mer privata religiositeten inte i någon högre grad. 

Alla kvinnorna uttrycker också explicit att bön och meditation kan ske i hemmet, där finns det 

ingen skillnad. Det är som alla återkommer till avsaknadet av tempel som är bekymret. Ingen 

av kvinnorna ser några direkta hinder att kunna utöva sina buddhistiska ritualer efter flytten 

till Sverige. Deras egna hemmaaltare verkar ha en central plats i tillvaron och det används 

ganska frekvent. Möjligen med undantag av Lisa som anger tidsbrist som anledning. Enligt 

beskrivningarna så verkar dessa husaltare vara mycket vackra och Tina skickade en bild på 

sitt altare till mig, se bilaga 3. Något som har påverkat alla kvinnorna utom Tina är den tid 

som finns till förfogande för bön och meditation. Tina säger att hennes religiösa vardag ser i 

stort sett ut som hemma i Thailand om man bortser från tempelbesöken. De andra fyra ser 

tidbristen som en avgörande faktor till att bön och meditationstillfällen krympt. Det är barn, 

utbildning och arbete som tar tid och att det inte finns mormor eller andra släktingar som kan 

rycka in. Det är en stor skillnad mot Thailand där familjebanden är starkare. Ett exempel på 

detta är Ullas mormor som lärde henne att hon skulle utföra de olika ceremonierna när hon 

själv vill och inte när andra vill. När det gäller utövande av bön och meditation så finns det 

skillnader mellan kvinnorna; Tina ber minst två gånger per dag, Lisa ber nästan varje kväll, 

Ulla och Olga ber några gånger per vecka och Svea gör bara andningsövningar några minuter 

per kväll.  Några centrala kultplatser finns inte i Värmland utan det som finns är en lokal i 

Karlstad, som några av kvinnorna visste fanns. Dock hade en kvinna på eget initiativ inbjudit 

till bön och meditation i en lägenhet i Värmland. Detta har skett med ojämna intervall och alla 

kände heller inte till detta. De mer kända templen i Sverige som till exempel Brunflo verkade 

inte ha någon stor attraktionskraft på någon av kvinnorna.  
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Så vitt jag kan se efter mina intervjuer så är ingen av kvinnorna direkt negativt inställda till de 

förändringar som skett på grund av flytten till Sverige. Men implicit tyckte jag mig se på 

deras kroppsspråk att besöken i Thailand var av ett mycket högre värde än de uttryckte med 

ord. Munkar på gatorna och tempel är enligt alla det som tydligast markerar att buddhismen 

finns närvarande i det thailändska samhället. Här fanns det en saknad för alla, att se munkar. 

Hemma i Thailand kunde man vara backstage, ett uttryck från sociologen Goffman, som 

betyder kunna prata sitt eget modersmål, känna av en känd atmosfär, veta att man har den 

intuitiva kulturella kompetensen som finns i landet. Man behöver inte koncentrera sig för att 

kunna språket eller hur man ska uppföra sig i sociala sammanhang, det sitter i ryggmärgen. I 

en miljö som är känd för individen och det mesta är förutsägbart är det en trygg socialitet. 

Motsatsen är den otrygga socialiteten och den präglas i stället av olika typer av osäkerhet och 

improvisation.13 Det är förmodligen denna trygga socialitet som kvinnorna saknar, de befinner 

sig i en ny och okänd värld med en otrygg socialitet. 

Nära vänner som är etniska svenskar finns det knappt alls för någon av kvinnorna. En 

glädjande detalj var att ingen av de intervjuade hade upplevt problem i Sverige på grund av 

sin etniska härkomst. Däremot så kände de till andra kvinnor som råkat illa ut i sina relationer. 

Att kvinnor råkar illa ut i nära relationer är aldrig acceptabelt men tyvärr så sker det ändå. 

Kulturkrockar och utsatthet 

En kvinna från Somalia som bär hijab (en tygbeklädnad som täcker hår och hals som används 

inom vissa muslimska grupper) kan få problem.14 Thailändska kvinnors problem har inte alls 

samma dignitet eftersom deras klädsel inte avviker på samma sätt. 

Ett annat exempel på kulturkrockar i båda riktningar är den kvinnliga omskärelsen som 

praktiseras ibland annat Somalia. En oomskuren kvinnokropp i Somalia betecknas inte som 

hel och ses som grotesk. När den omskurna kvinnan hamnar i Europa så är situationen den 

omvända. En omskuren kropp betecknas som stympad och grotesk. För den somaliskfödda 

kvinnan föds en djup ambivalens till den egna traditionen.15 Sådana kulturkrockar är det som 

på sikt kan framkalla ett vi och dem förhållande. Hur uppstår då ett starkt vi och dem? 

Faktorer som samma språk, gemensamma erfarenheter, gemensam religion, samma hudfärg 

med detta räcker inte för att skapa denna norm. En annan viktig faktor är om det finns en 

gemensam fiende, som hotar det gemensamma.16 

 

                                                             
13 Hylland Eriksen, Thomas, 2004, sid, 92 
14 Andersson, Åsa, 2003, sid. 189 
15 Hylland Eriksen, Thomas, 2004, sid. 96f 
16 Ibid, sid. 53 
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Om fienden blir försvagad eller otydlig så försvagas också gemenskapskänslan. Först måste 

det etableras en skiljelinje och det måste finnas de andra för att vi-känslan ska infinna sig. 

Dessa skiljelinjer är dynamiska, de inskränks och utvidgas på ett pragmatiskt sätt. Allt för att 

skydda vi-gemenskapen. En metafor som Thomas Hylland Eriksen använder är att 

gemenskaper är som ett omvänt kylskåp. Det explicita syftet är att skapa värme och 

gemenskap inåt och effekten utåt blir då kyla. Fokus läggs på den inre värmen och kylan utåt 

skapar problem för de exkluderade.17 Att inte de thailändska kvinnorna blir lika utsatta som de 

från Somalia anser jag beror på en rad olika faktorer. De kommer från ett land i Asien som 

många svenskar besöker som turister och har ett väldigt positivt förhållande till. Det 

thailändska folket har, via turismen, fått ett rykte om sig att vara glada och positiva. Thailand 

är ett relativt ekonomiskt välmående land jämfört med Somalia. Buddhismen har ett betydligt 

bättre rykte än Islam i Västeuropa. De thailändska kvinnorna har påbörjat sig integration 

redan innan de flyttar hit, de har en etnisk svensk man. Min bestämda uppfattning är att allt 

detta överväger de negativa stereotypa bilder som finns av thailändska kvinnor i Sverige. 

Genom sin makes familj, den thailändska och buddhistska kulturen så upplevs kvinnorna inte 

som ett hot, utan till och med som en tillgång.  

Det finns invandrare som utsätts för en systematisk diskriminering och stigmatisering och 

därför känner ett stort utanförskap. Signifikant för detta fenomen är att alla i gruppen dras 

över en kam. Tydligaste exemplet på detta är romerna som i århundraden har 

misstänkliggjorts, diskriminerats och förföljts.18 Detta är ett fenomen som ingen av kvinnorna 

riktigt känner igen att de skulle vara utsatta på grund av etnicitet. Däremot så drabbas kvinnor 

från Somalia, som jag tidigare diskuterat, av denna typ av stigmatisering. 

Stereotyper 

På frågan hur omvärlden ser på thailändska kvinnor var svaren allt annat än positiva. Det som 

lyfts fram i media är alkohol och prostitution, detta säger alla kvinnorna explicit utom Olga. 

Hon vill framhålla att thailändska kvinnor även ses som glada och hårt arbetande. 

Stereotyper av människor behöver inte vara sanna eller ens rimliga, de färgar ändå vår 

verklighetsuppfattning. Oftast så saknas direkta erfarenheter av dem som stereotyperna syftar 

på.19  

 

                                                             
17 Hylland Eriksen, Thomas, 2004, sid. 53ff 
18 Stier, Jonas, 2003, sid. 108 
19 Stier, Jonas, 2004, sid. 126f 
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Dessa stereotyper som tillskrivs andra grupper är oftast negativa och genom selektiv 

varseblivning så uppmärksammas detta. Det som inte överensstämmer med stereotypen 

bortförklaras och ignoreras.20 De intervjuade kvinnorna var samtliga medvetna om att den 

stereotypa bilden av de thailändska kvinnorna var en prostituerad. Alla var också överens om 

att detta inte var med sanningen överensstämmande. Det finns prostitution i Thailand, men det 

är inte det vanligaste kvinnliga yrket. 

Socialisation och kommunikation 

Att det saknas etniska svenskar i bekantskapskretsen beror troligtvis till stor del på 

språksvårigheter. Språket är en viktig del av kulturen och det är genom språklig kompetens 

som människor kan delta i samhällslivet. Det är inte enbart ordens betydelse utan det är även i 

den kontext de sägs som skapar sammanhang. För att förstå denna kommunikation så måste 

man även kunna förstå den rådande kulturen.21 Med andra ord så är kommunikation med det 

icke-verbala språket av stor betydelse. Det finns överallt omkring oss och behärskas av de 

flesta som har knäckt den kulturella koden. Icke-verbalt språk kallas även för kulturens dolda 

dimension och kan bland annat uttrycka sig på följande sätt; Blickar, leenden och miner, 

huvudrörelser, handrörelser, rumsliga beteende, tidsbeteende, beröring och tystnad. Den som 

de facto har kunskap om dessa olika beteenden har även goda förutsättningar att lyckas i den 

mellanmänskliga kommunikationen.22 Det är inte lite som en nyinflyttad måste lära sig för att 

fungera i det svenska samhället. För att denna process ska kunna fortgå på ett fruktbart sätt 

måste både familjesituationen och SFI (svenska för invandrare) fungera på ett tillfredställande 

sätt. Det är kanske här det brister för många invandrare, de kommer inte in i den sociala 

gemenskapen och svenskundervisning kanske sker på ett, för individen, inadekvat sätt. 

Processen är sålunda av social karaktär och ska säkerställa att den rådande kulturen förs 

vidare för samhällets överlevnad. För den som är nyinflyttad till samhället måste det ske en 

omsocialisation för att kunna anpassa sig till den nya kulturen. Samtidigt som en person 

genomgår denna socialisation så blir denne omedvetet en socialisationsagent för andra.23 Om 

man är uppvuxen i ett land och sedan kommer till Sverige då finns det två olika kulturella 

system att ta hänsyn till. Dels det från hemlandet, dels det från Sverige och dessa kulturer 

kanske skiljer sig mycket åt på vissa punkter. Detta att leva i två system kan göra att många 

känner en kulturell ambivalens som är svår att leva med.24  

                                                             
20 Stier, Jonas, 2004, sid. 126f 
21 Ibid, sid. 48ff 
22 Ibid, sid. 55-67 
23 Ibid, sid. 95ff 
24 Stier, Jonas, 2003, sid. 92f 
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Det finns teorier som säger att människor av naturen är misstänksamma mot det okända, det 

oförutsägbara och nya. Osäkerheten för det okända finns i oss alla som en nedärvd 

överlevnadsinstinkt. Förr ansågs främlingar föra med sig sjukdomar, ond bråd död och 

ockultism.25 Detta kan vara en svår kulturell nöt att knäcka om man saknar de bakomliggande 

faktorerna i den språkliga kontexten. Som nybörjare i ett nytt land med ett nytt språk och nya 

sedvänjor måste man utbilda sig. Människor tillägnar sig kulturen genom en 

socialisationsprocess, detta kan ske genom formaliserad utbildning eller genom informell 

påverkan som media eller vänner.26  

Sekularisering eller inte 

Vad är då buddhismen, här fick jag det gemensamma svaret ”ett sätt att leva”. Men också en 

filosofi eller en religion, huvudsaken är att man lever det liv som Buddha själv har lärt. Ett 

annat gemensamt svar var att ingen kunde tänka sig att konvertera till en annan religion. Här 

kan jag bara citera Tina och det sammanfattar det alla sa: ” Buddha har lärt oss hur vi ska leva 

för att inte skada andra och att själva må bra. Om vi följer dessa regler bygger vi vår egen 

karma. Har ingen rädsla för döden eftersom man vet att det blir bättre i nästa liv om man levt 

rätt och fått en bra karma”. Dessa svar tolkar jag som att deras syn på buddhismen inte har 

förändrats nämnvärt efter flytten till Sverige, men ceremonierna utövas inte lika frekvent nu. 

Alla kvinnorna utom Tina har barn och dessa barn bor både i Thailand och i Sverige. Det 

genomgående när det gäller uppfostran är att de thailändska och buddhistiska traditionerna 

inte får åsidosättas. Det är viktigt för dessa mammor att barnen inte glömmer sina rötter. 

Avsaknadet av att ha buddhismen närvarande i vardagen är också en trolig pusselbit i det nya 

livet i Sverige. Ofta så påverkas man både medvetet och omedvetet av den miljö som finns 

runt omkring. Detta har, enligt min bedömning, skett med alla kvinnorna i ganska så stor 

omfattning. Den kanske viktigaste detaljen är att alla är gifta med etniskt svenska män och har 

barn. På så sätt så ”tvingas” man in i den svenska kulturen med allt vad det innebär. Mannens 

familj har naturligtvis också påverkan som levt sina liv i Sverige och tolkar sin tillvaro utifrån 

detta faktum. Barnen som går på dagis eller i skolan får sina influenser därifrån och framför 

allt från kompisar. Om man väver ihop denna familjesituation så innebär det i praktiken att 

den buddhistiska/thailändska kulturen får mindre utrymme. På gott och ont så framtvingar 

detta en sekularisering för kvinnorna. 

 

                                                             
25 Stier, Jonas, 2003, sid. 102f 
26 Stier, Jonas, 2004 sid. 95f 
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Sammanfattningsvis så har sekulariseringen ökat för Svea, Ulla, Olga mycket på grund av 

familjesituationen och de buddhistiska ceremonierna har minskat både i antal och i betydelse. 

Även för Lisa har buddhismen tappat i betydelse och hon gör saker som var otänkbara i 

Thailand. Hon dricker alkohol på fester och spelar kort, vilket hon vet är mot det Buddha har 

sagt. Den som verkar vara minst påverkad av flytten till Sverige när det gäller att utöva 

buddhistiska ceremonier är Tina. Hon lever sitt andliga liv i princip som hon gjorde i 

Thailand, även hennes man är delaktig och ber även böner på thai. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att Tina saknar egna barn, även om hon älskar barn och ger gåvor till 

behövende. En faktor som ingen av den intervjuade kvinnorna sa sig stött på är när människor 

möter nya kulturer och traditioner, det gamla trygga och kända tycks urholkas. Detta skapar 

frustration, förvirring och en rädsla för det nya okända. Det innebär svårigheter att identifiera 

sig med det nya och allt detta sammantaget sätter press på den enskilde individen. Här kan 

man se grogrunden till etniska konflikter som har sin grund i okunskap och rädsla.27 

Förklaringen till detta kan bero på landet kvinnorna kommer ifrån, den buddhistiska 

traditionen känns inte hotande och att de har en man som har sina rötter i den etniskt svenska 

kulturen. Med detta så tycker jag mig ha uppnått syftet med arbetet och svarat på 

forskningsfrågorna. 

Som avslutning för att visa på svårigheterna att hitta rätt i ett nytt land och skapa sig en ny 

identitet, citerar jag Jonas Stier från hans bok Identitet – Människans gåtfulla porträtt: 

”För oss människor är livet både en spännande och bitvis skrämmande resa på tillvarons 

outforskade ocean. Med ibland otillräcklig omvärldskännedom och utan styrman eller 

rättvisande sjökort, försöker vi undvika de farligaste blindskären och de värsta 

sammanstötningarna med andra fartyg, när vi stävar mot resans diffusa destination – platsen 

där vi tror att svaren på frågorna: vem är jag? vad vill jag vara? eller vad skall det bli av mig? 

står att finna. Ibland blir resan nästan ett planlöst drivande, andra gånger följer den en mer 

eller mindre förutbestämd kurs. Oavsett vilket – tidvis framstår slutmålet med resan (att hitta 

en egen identitet) som både konturlös och fjärran”.28  

  

                                                             
27 Hylland Eriksen, Thomas, 2004, sid. 94 
28 Stier, Jonas, 2003, sid. 144 
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5. Sammanfattning 

Jag har gjort en undersökning hur flytten till Sverige har påverkat några buddhistiska 

thailändska kvinnor. För att få svar på detta så har jag intervjuat fem inflyttade thailänska 

kvinnor. Arbetets börjar med en bakgrund där jag kort beskriver buddhismens historia. Efter 

det så berättar jag om några andra inflyttade folkgruppers problem i det svenska samhället. 

Som avslutning på bakgrunden skriver jag kort om en utredning jag läst som heter ”Kvinnor 

och barn i rättens gränsland”. Denna utredning ska belysa invandrade kvinnor som riskerar att 

utsättas för våld i nära relationer. Sen kommer min empiriska undersökning med intervjuerna 

som utfördes på kvinnornas ”hemmaplan”, någonstans i Värmland. Intervjuerna spelades in 

och efter att jag sammanställt resultatet besökte jag kvinnorna igen så att de fick godkänna 

resultatet. Naturligtvis så har alla de intervjuade fiktiva namn, så att de inte i efterhand ska 

kunna identifieras. Jag har även läst ett antal böcker både om buddhismen och om problem 

som kan uppstå när man kommer till ett nytt land. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur flytten till Sverige och Värmland har påverkat 

thailändska kvinnors buddhistiska tro och utövandet av denna.  

Frågeställningar var: 

* Hur har utövandet av deras buddhistiska tro förändrats? 

* Hur ställer sig kvinnorna själva till denna påverkan? 

* Vad ser kvinnorna som hinder/förbättrade möjligheter för att utöva sin tro i Sverige? 

Min undersökning visar att ingen av kvinnorna har några direkt negativa upplevelser på grund 

av flytten till Sverige. Deras möjligheter att utöva de buddhistiska ceremonierna på det 

privatreligiösa planet är lika som i Thailand. Den stora skillnaden är avsaknaden av tempel 

och munkar. Detta försöker samtliga att kompensera vid besök i Thailand och besöker då 

tempel och munkar. Det finns tempel i Sverige och även i Värmland med ingen av kvinnorna 

tycker att det har så stor betydelse i deras andliga liv att besöka någon av dessa. Det har även 

skett en tydlig sekularisering för alla utom Tina, en möjlig förklaring kan vara att hon saknar 

barn. De andra fyra anger tidsbrist som förklaring till att de buddhistiska ceremonierna inte 

längre har samma betydelse i vardagen. Denna sekularisering yttrar sig bland annat att 

familjelivet har fått en primär betydelse på bekostnad av de buddhistiska ceremonierna. 

Mannens familj och vänner har naturligtvis också stor påverkan på kvinnorna. Trots allt detta 

så var alla fem mycket bestämda på en punkt, de ska aldrig konvertera till kristendomen eller 

annan monoteistisk religion. 
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Bilaga 1. 

Intervju med troende buddhister som flyttat till Sverige 

Anledningen till att jag genomför jag denna intervju med dig och ett flertal andra kvinnor som 

är troende buddhister är följande: Jag ska skriva en uppsats i religionsvetenskap på högskolan 

i Gävle och syftet med uppsatsen är att belysa hur flytten till Sverige har påverkat möjlighet 

att utöva sin buddhistiska tro. Vi gör intervjun här på din ”hemmaplan” för att allt ska bli så 

avslappnat som möjligt. 

Alla namn kommer att vara fiktiva och bostadsorten är Värmland så att anonymiteten ska 

kunna garanteras, ingen ska kunna identifieras i efterhand.  

Intervjuerna blir inspelade och sen förvarade hos mig så att ingen obehörig ska kunna ta del 

av materialet. Du kommer naturligtvis att få ta del av det sammanställda materialet innan det 

hamnar i uppsatsen och blir offentligt.  

Jag har läst den utredning som Värmlands före detta landshövding Eva Eriksson på 

regeringens uppdrag slutfört 2012. Namnet på utredningen är Kvinnor och barn i rättens 

gränsland och har sett till hur kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer mår. 

Tyngpunkten har legat på kvinnor som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av 

anknytning. Denna utredning finns med som bakgrundsmaterial och kan komma att citeras i 

uppsatsen. 

Begrepp som används vid några frågor är sekularisering, kult och stereotyp med det menar jag 

följande: 

Sekularisering (kan vara både positiv och negativ för individen): 

• Avståndstagande, kan vara stort eller litet, från religionen (i ditt fall buddhismen) 

• Religionen får mindre utrymme och betydelse i det vardagliga livet 

• Ägnar mindre tid åt kulten och de religiösa högtiderna och mer tid åt det mer värdsliga 

som materiella ting  

Kult: 

• Den yttre, synliga formen av religiöst utövande, till exempel bön, offer, gudstjänst 

eller andra riter som ingår i religionsutövningen  

Stereotyp: 

• Det är en syn på en grupp och dess medlemmar, ofta i form av förenklade, negativa 

bilder av gruppens egenskaper 
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Bilaga 2.  

1. Vilken del av Thailand kommer du ifrån? 

2. Hur gammal är du? 

3. Är du gift, om ja, i Sverige eller Thailand? 

4. Varför lämnade du ditt hemland? 

5. Var det ett svårt beslut att lämna sitt hemland? 

6. Har du barn, om ja följde de med till Sverige, om inte varför? 

7. Har du personligen upplevt några problem i Sverige på grund av din etniska 

bakgrund? 

8. Hur uppfattar du att omvärlden ser på dig, finns det stereotypa bilder av thailändska 

kvinnor? 

9. Känner du någon som haft problem på grund av sin etniska tillhörighet i Sverige? 

10. Har du många vänner, förutom din mans familj och vänkrets, som är etniska svenskar? 

11. Vad tror du svenskar vet om Thailand? 

12. Vilken gren av buddhismen tillhör du? 

13. Hur mycket tid lägger du i dag på meditation eller andra andliga aktiviteter jämfört 

med när du bodde i Thailand? 

14. Hur många gånger per dag eller vecka ber du eller genomför någon form av offer? 

15. Har du blivit mer sekulariserad efter flytten till Sverige? 

16. Finns det ett privat altare i ditt hem? 

17. Vid besök i Thailand är det viktigt för dig att besöka ett tempel? 

18. Delar din man den buddhistiska livsfilosofin på något sätt? 

19. Har du besökt det buddhistiska templet i Brunflo (Östersund) eller något annat tempel 

i Sverige? 

20. Finns det någon annan central kultplats i närområdet? 

21. Har din syn på buddhismen sekulariserats efter din flytt till Sverige? 

22. Hur fanns buddhismen närvarande i det thailändska samhället jämfört med det 

svenska? 

23. Är buddhismen en religion, en filosofi eller ett sätt att leva? 

24. Skulle du kunna tänka dig att konvertera till kristendomen eller annan monoteistisk 

religion, varför? 

25. Vad är det bästa med att leva enligt den buddhistiska tron? 

26. Om du har barn, uppfostrar du dem enligt thailändska eller svenska normer? 

27. Är det något du saknar i ditt nya hemland när du jämför din religionsutövning i 

Thailand? Vad har blivit sämre och vad har blivit bättre, eller är det lika? 
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Bilaga 3. 
Tinas husaltare 
 

 
 

 
 


