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Sammanfattning  

Studiens syfte var att skapa en förståelse för och belysa hur äktenskapsmigrerade kvinnors 

identitetsarbete och integrationsprocess upplevs, det vill säga den samtidiga och ömsesidiga 

process där identitet och integration påverkar varandra.  

     En avgränsning gjordes till att fokusera på kvinnor som migrerat från Thailand till Sverige 

på grund av en relation med en svensk man. I studien har motivet till migration uteslutits på 

grund av att det redan finns forskning som förklarar varför migration äger rum och vilka fak-

torer som är involverade.  

     Studien är kvalitativ och datainsamling har skett via intervjuer genomförda med hjälp av 

en intervjuguide.  

     Att påbörja en kärleksrelation och ingå äktenskap är en omvälvande händelse i en männi-

skas liv och migration och integrering i ett nytt land innebär ansträngningar för individen. Mot 

den bakgrunden är äktenskapsmigration intressant att studera.  

     Resultatet visar att integrationsprocessen är intensiv och kontrastrik på grund av en nära 

relationen med den svenska mannen och skapar till en början oro och en känsla av att tappa 

kontrollen. Integrationsprocessen kan kopplas till tid. Ju längre tid som kvinnorna befinner sig 

i Sverige desto mer ”svenska” upplever de sig vara. Identitetsarbetet påverkas av integrations-

processen och identiteten blir, med tiden i Sverige, förändrad för de som migrerat. Faktorer 

som påverkar identitetsarbetet och integrationsprocessen är infödda vänner, arbete och kon-

takten med hemlandet samt planer på att återvända. Ju fler infödda vänner och längre period i 

arbetslivet i Sverige, desto mindre benägenhet finns att vilja återvända till Thailand. Studien 

visar även att ”Svenska för invandrare” är en språngbräda in i på arbetsmarknaden, men även 

betydande vid skapandet av nya kontakter. Respondenterna hade få svenska vänner, vilket kan 

bero på att det finns få arenor där invandrare och infödda kan mötas. Integrationstakten varie-

rar med personliga egenskaper och viljan att tillägna sig nya kunskaper.  

 

Nyckelord: integrationsprocess, identitetsarbete, äktenskap, migration, Thailand 
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Abstract  

The aim of this study was to create an understanding and illuminate how marriage migrated 

woman experience identitycreation and the integrationprocess.  

     The study has been delaminated to focus on women who have migrated from Thailand to 

Sweden due to a relation with a native Swedish man. The motive to migrate has been exclu-

ded in the study due to that there already exists research that explains why migration take pla-

ce and factors that are involved.  

     The study is qualitative to its character and the data collection consists of interviews im-

plemented with an interview guide.  

     To start a relationship and enter marriage is often a big event in one person’s life and mi-

gration and integration in a new country involve big efforts for the individual. Against that 

background marriage migration is an interesting studyobject.  

     The results show that integration process is intense and full of contrast due to the close 

relation with the native Swedish man and creates in the beginning a feeling of anxiety and lost 

control. A big part of the integration process can be related to time. The longer an individual 

has been in Sweden the more Swedish that person feels. Identityconstruction is affected of the 

integrationprocess and identity for de migrated individuals is through time in Sweden, chang-

ed. Factors that affects identitycreation and integrationprocess is native friends, work, the con-

tact whit Thailand and plans to move back. The more native friends and the longer period the 

migrant has been in labor market, in Sweden, the less inclined is the individual to return to 

Thailand. The study also shows that “Svenska för invandrare”, is an arena for getting into the 

labor market and create new contacts. The respondents had very few native friends which can 

be due to that there are few areas where immigrants and natives can meet. The integration 

speed varies with personal characteristics and the will to dedicate oneself new knowledge.  

 

Keywords: integration, identity, marriage, migration, Thailand 
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1. Inledning 

Under ett flertal decennier har migration1 varit ett område som intresserat forskare och sedan 

1970-talet har integrationen i invandringsamhällen speciellt uppmärksammats i migrations-

forskning.2 Migration som fenomen har pågått under människans hela historia, vi människor 

har alltid flyttat från en plats till en annan utifrån olika premisser och omständigheter. Under 

de senaste decennierna har migrationen ökat och därmed benämns slutet av 1900-talet och 

början av 2000-talet som in- och utvandringens tidsålder.3 Forskare antar även att migrationen 

sannolikt kommer fortsätta växa under 2000-talet. På grund av migrationens växande karaktär 

i volym och utbredning, är den en betydande drivkraft för globaliseringen av världen. Männi-

skor som migrerar för med sig bland annat kulturer och normer över världen samtidigt som 

globaliseringen är en av orsakerna till varför migrationen ökar.4 Det finns således en växel-

verkan mellan migration och globalisering. 

     Under de senaste decennierna har även migrationens karaktär förändrats. Exempelvis har 

kvinnomigrationen ökat. Kvinnomigrationens riktning går, i likhet med annan migration, van-

ligtvis från de fattiga områdena av världen till de rika. De rika världsdelarna, så som Västeu-

ropa och Nordamerika, har en attraktionskraft i form av bättre levnadsförhållanden, vilket 

skapar denna migrationsriktning.5 Detta kan jämföras med så kallade push- och pullfaktorer 

där push-faktorer får människor att flytta från hemlandet. Faktorer kan exempelvis vara krig 

och hungersnöd. Pull-faktorerna är de krafter som attraherar människorna att komma till des-

tinationslandet. Dessa faktorer kan vara bättre levnadsstandard och bättre arbetstillfällen.6 

 

Pia Nyman- Kurkiala (1999) skriver att migrationen, på grund av dess tilltagande volym och 

den ökande betydelsen det får för globaliseringen, kan ses som ett i hög grad aktuellt fenomen 

som har betydelse för samhällsteori och samhällspolitik.7 Vi måste både vetenskapligt och 

politiskt förhålla oss till de förändringar som en ökad migration för med sig.  

Skarpare gränsdragningar och en ökande nationalism i västländerna gör det svårt för migran-

ter att komma innanför de västerländska ländernas gränser. I takt med globaliseringen av 

världen har nationalismen och människans existentiella behov av att tillhöra en bestämd grupp 

                                                 
1 ”En individs eller en grupps varaktiga byte av boplats.” Nyman- Kurkiala, P (1999) Att flytta bort och hem igen. 
Boréa Bokförlag. Umeå (sida 18) 
2 Nyman – Kurkiala 1999 
3 Giddens, A (2003) Sociologi. Studentlitteratur, Lund 
4 Nyman – Kurkiala 1999 
5 Castles, S & Miller, M(1993) The age of migration. McMillian press Ltd. London 
6
 Giddens, Sociologi, 2003 
7 Nyman – Kurkiala 1999 
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av människor, att markera vem som tillhör och inte tillhör en grupp, förstärkts. Den ökande 

nationalismen kan även förklaras som det nya sammanhållande kittet, som innan den moderna 

perioden uppehölls av religionen.8 Den ökande nationalismen tar sig bland annat uttryck ge-

nom skarpare gränsdragningar i västerländska länder, där exempelvis Schengenavtalet9 kan 

nämnas.10 Ett annat tydligt exempel på att även Sverige omfattas av ökad nationalism och 

skarpare gränsdragning, är att asylsökandet till Sverige minskat under år 2009 på grund av att 

det är enklare att ta sig in i andra grannländer.11  

     Migration resulterar i integration, den som migrerar måste även integreras i ett nytt sam-

hälle. I Sverige har integreringen för invandrare inte fungerat som det teoretiskt förespråkats. 

Exempelvis är arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund högre än hos infödda 

svenskar, även om de med utländsk bakgrund har fått svenskt medborgarskap och svensk ut-

bildning.12 Det finns med andra ord problem i den svenska modellen för integration. 

 

Det finns lika många skäl till migration som det finns migranter. En företeelse av migration 

som dock är vanligare bland kvinnor är äktenskapsmigration. Denna form av migration ger en 

annan väg in i exempelvis Sverige, eftersom det ger en möjlighet till att migrera på grund av 

nära relation med anhörig13. Detta fenomen har blivit vanligare de senaste decennierna och 

innebär att en kvinna eller man migrerar till ett annat land på grund av en äktenskapsliknande 

relation med en man eller kvinna i det landet.14 Detta sätt att migrera är dock ingen snabb eller 

enkel process. Äktenskapsmigration är tidskrävande och kostsamt för båda parter. Det är åt-

skilliga byråkratiska hinder som ska passeras innan den ena parten kan förenas men den andra 

i det nya landet.15 

                                                 
8 Darvishpour, M. Westin, C (red.) (2008) Migration och etnicitet, Studentlitteratur, Lund 
9 Schengensamarbetet brukar kallas för EU:s passunion. Samarbetet innebär att gränserna innanför länderna som 
är medlemmar i Schengensamarbete har tagit bort personkontrollen för resande, oavsett medborgarskap. Det går 
därmed att röra sig fritt inom området. Dock har pass och personkontrollerna vid de yttre områdena skärpts. (EU 
upplysningen)  
10 Reyes, P. Mulinari, D (2005) Intersektionalitet. Liber, Malmö 
11 P3 nyheter 6 november kl 09.00 samt Reyes & Mulinari, Intersektionalitet 
12 Darvishpour & Westin 2008 
13 Kan benämnas som familjeband eller nära anknytning och i vissa fall snabba anknytningar. Se avsnittet om Äk-
tenskapsmigrationens omfattning 
14 ROKS rapport 2/2009 ”Täckmantel äktenskap: kvinnojourernas erfarenhet av fru-import” Emma Wilén 
15 Åhlvik Söderlund, K. (2004) “It takes two to tango. Om äktenskapsmigration från öst till väst” C/D-uppsats. Göte-
borgs universitet 
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     Det är angeläget att inte förväxla äktenskapsmigration med trafficking. Äktenskapsmigra-

tion är till skillnad från trafficking, laglig och vilar på ett frivilligt val att migrera. Trafficking 

innebär att människor säljs som varor mot sin vilja.16 

 

Kärlek, äktenskap, relationer, familj och barn kan anses som grundbultar i en människas käns-

lomässiga liv. Att påbörja en kärleksrelation och ingå äktenskap är för majoriteten en viktig 

händelse.17 Migration och integrering i ett nytt land, där integration handlar om att komma in 

och bli delaktig i samhällets alla skikt och arenor, som exempelvis arbetsmarknad, det sociala 

livet, bostadsmarknad och politik18, innebär ansträngningar för individen och dennes identi-

tetsprojekt, vilket kan beskrivas som individens egenskapade, pågående ”berättelse” om sin 

person, ”vem jag är”.19 Migration och integration är med andra ord en livsavgörande händel-

se.20 Att både inleda en relation, migrera och sedan forma en ny tillvaro i ett nytt land borde 

därmed innebära en betydlig omställning för individer.  

     Den identitet vi uppfattar oss ha eller det upplevda jaget eller självet21 ligger i den kontext 

vi befinner oss i, exempelvis familj och vänner vi har omkring oss.22 Identiteten är följaktli-

gen en social konstruktion som konstrueras i social interaktion och i den kontext som indivi-

den befinner sig i.23 Därför blir det intressant att studera hur kvinnor som kommer till Sverige 

på grund av äktenskapsskäl upplever sig själva, sin identitet och hur de genom bemötande av 

andra och genom en egen process hanterar och skapar sig en ny tillvaro i landet. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för och belysa hur äktenskapsmigrerade kvinnors 

identitetsarbete och integrationsprocess upplevs, det vill säga den samtidiga och ömsesidiga 

process där identiteten påverkas av integrationsprocessen och hur detta integrationsarbete 

påverkas av ett simultant identitetsarbete.  

 

Detta syfte ska belysas genom att besvara följande frågeställningar: 

• Hur påverkas kvinnors identitet i samband med äktenskapsmigration? 
                                                 
16 Ne.se Sökord: Trafficking 2009-12-28 
17 Beck, U & Beck – Gernsheim, E (1995) The normal chaos of love Polity press. Cambridge. 
18 Ne.se sökord integrering 20091202 
19Hassan, M (2000) Att känna sig hemma Kista stadsdelsnämnd. Natur och Kultur samt Darvishpour & Westin 
20 Franzén, E (2001) Att bryta upp och byta land Natur och kultur. Falun 
21 Här avses ”jaget” och ”självet” vara synonymer för identitet. 
22 Johansson, T(2002) Bilder av självet. Natur och kultur. Stockholm. Här avses ”jaget” och ”självet” vara synonymer 
för identitet. 
23 Darvishpour & Westin 2008 
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• Hur sker och vad påverkar integrationen i samhället för äktenskapsmigrerade kvinnor? 

• Hur samspelar integrering och identitet i det nya samhället?  

1.2. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att fokusera på kvinnor som kommit från Thailand till Sverige. Det 

finns flera skäl till detta. Ett skäl är att de kvinnor som kommer till Sverige på grund av äkten-

skapsmigration kommer just från thailand.24 Äktenskapsmigrerande kvinnor kommer även 

från Ryssland och före detta Sovjetstater. Valet att utesluta dessa kvinnor från studien beror 

på att det redan finns forskning gjord om kvinnor från dessa länder. Ett annat skäl är att kvin-

nor från Ryssland och före detta Sovjetstater har en annan historia, bakgrund och kultur, vil-

ket kan medföra andra skäl och motiv för migrationen. De kan ha andra upplevelser av identi-

tets och integreringsarbete beroende på kulturell distans eftersom dessa kvinnor vanligtvis 

kommer från Europa. Den omställning som thailändska kvinnor ställs inför är möjligtvis mer 

genomgripande; det geografiska avståndet är större till ursprungslandet, kulturella skillnader 

med avseende på normer, värderingar, religion och sedvänjor är påtagligare och klimatskill-

naderna är betydande.   

     En annan avgränsning är geografisk, vilket innebär att intervjuer endast gjorts med kvinnor 

som lever i Norrbotten. Detta beror delvis på att de flesta respondenterna valts ut av en nyck-

elperson inom den thailändska föreningen i Norrbotten. Ytterligare ett skäl till avgränsningen 

är ett antagande om att livet kan upplevas vara annorlunda i en stad eller ort i Norrbotten i 

jämförelse med en stad i södra Sverige på grund av att ett kallt klimat samt att det är ett gles-

befolkat område.  

     Denna studie fokuserar inte på männen i äktenskapsmigrationen. Detta fenomen skulle 

vara minst lika intressant att studera utifrån männens perspektiv – de som väljer att erbjuda en 

kvinna från ett annat land att bo och leva i en relation med dem. På grund av tidsbegränsning 

är inte det möjligt att genomföra studien ur detta perspektiv. Att välja kvinnornas perspektiv 

på äktenskapsmigrationen beror på att det är dem som väljer att lämna sitt hemland för att 

flytta över ett betydande avstånd och leva i ett samhälle de till en början är helt uteslutna från, 

inte minst språkmässigt. Med andra ord finns en föreställning om att det är kvinnan av de två 

parterna i relationerna som gjort den längsta resan både psykiskt och fysiskt, vilket leder till 

att de blir de intressanta studieobjekten. 

                                                 
24 ROKS rapport 2009/2 
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      Motivet till migration är inte i första hand fokus för denna studie, utan fokus ligger främst 

på hur äktenskapsemigrerande kvinnor skapar sig en ny tillvaro sedan de bosatt sig i Sverige.  

2. Viktiga begrepp och äktenskapsmigrationens omfattning 

 I detta kapitel presenteras definitioner av begrepp, samt statistik gällande migration. En del 

information om Thailand och Sverige presenteras som är viktigt att känna till för att bättre 

kunna förstå sådant som behandlas i den föreliggande studien. 

2.1. Begrepp 

Etnicitet: kan beskrivas som ”den speciella kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfatt-

ning om sig själv som folk”.25 Etnicitet kan därmed beskrivas som ett paraplybegrepp som 

innefattar etniska fenomen som till exempel identiteter, grupper, kollektiv och relationer. I 

Sverige handlar etniska relationer främst om relationen mellan svenskar och invandrare.26 

Främlingsfientlighet: är avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Ett främlings-

fientligt synsätt grundar sig på föreställningar om att olika kulturer ska leva åtskilda, eller att 

en kultur är bättre än en annan. Här är avståndstagandet till andra grupper grundat på kulturel-

la skäl, inte fysiska.27 

Invandrare: är en benämning på en person som migrerat till ett annat land och som inte erhål-

lit uppehållstillstånd. Begreppet är vanligen felaktigt använt eftersom det formellt slutar att 

gälla när uppehållstillstånd är beviljat. I vardagligt tal används det dock för att beteckna alla 

människor med ett icke-svenskt ursprung. I ordet finns en social uteslutning inbyggd och in-

nebär att vara en icke-svensk – att vara ingen.28 

Medborgarskap: är en individers tillhörighet till en stat. Den svenska medborgarskapsrätten 

grundar sig på härstamningsprincipen (rättighet på grund av blodsband). Genom ansökan, 

naturalisation, kan utländska personer bli svenska medborgare.29 

Migration: ”är en individs eller en grupps varaktiga byte av boplats”.30 

Trafficking: är benämningen på olika former av olaglig handel över nationsgränser, exempel-

vis människohandel och sexslavhandel. Trafficking är en brottslig verksamhet.31 

                                                 
25 Darvishpour & Westin 2008 (sida 23) 
26 Darvishpour & Westin 2008 
27 Ne.se Sökord: Främlingsfientlighet 20091211 
28 Darvishpour & Westin 2008 
29 Ne.se sökord. Medborgarskap 20091201 
30 Nyman- Kurkiala 1999 (sida 18) 
31 Ne.se sökord Trafficking 20091201 
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Uppehållstillstånd: är ett tillstånd för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige under en 

viss tid, tidsbegränsat uppehållstillstånd eller utan tidsbegränsning, permanent uppehållstill-

stånd. Uppehållstillstånd kan ges till en utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt 

person eller som annars har särskild anknytning, har fått arbetstillstånd eller har sin försörj-

ning ordnad på annat sätt eller av humanitära skäl. Den som söker uppehållstillstånd kan inte 

befinna sig i Sverige.32 

Visum: är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Med-

borgare i de flesta länder utanför EU behöver visum för att besöka Sverige. Alla som vill be-

söka Sverige behöver ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets slutdatum. Ett 

annat krav är att besökarna har pengar för uppehället och för hemresan. För att visa att det 

finns tillräckligt med pengar för uppehället behövs kontoutdrag från bank eller dokument där 

inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket. Ett visum är tidsbegränsat 

och gäller under högst tre månader per halvår.33 

Äktenskapsmigration: är migration som sker på grund av äktenskap eller äktenskapsliknande 

relation med en partner i ett annat land (immigrationslandet).34 Begreppet har valts på grund 

av dess sakliga form som inte upplevs lika värderande som exempelvis ”mail order brides” 

eller ”fruimport” som bland annat förekommer i engelskt talspråk, på internet och som an-

vänts i ROKS rapport 2/2009 ”Täckmantel äktenskap: kvinnojourernas erfarenhet av fru-

import”. 

2.2. Äktenskapsmigrationens omfattning 

Enligt Statistiska centralbyrån invandrade år 2008 totalt 101 200 personer35 till Sverige varav 

48 700 var kvinnor. Det är den högsta siffran om uppmätts sedan mätningarna började i slutet 

av 1800- talet. Under de senaste åren har även antalet personer som fått uppehållstillstånd på 

grund av familjeband36 ökat.37
  

                                                 
32 Ne.se sökord: Uppehållstillstånd 20091201 
33 Migrationsverkets hemsida 20091201 
34 Begreppet är lånat från Kerstin Åhlvik Söderlunds studie, ”It takes two to tango”. 
35 personen har för avsikt att stanna i Sverige i tolv månader samt har uppehållstillstånd/ 
uppehållsrätt (gäller ej nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet. Statistiska Central Byrån, (www.scb.se) 
Publikation: Beskrivning av Sveriges befolkning 2008. 
36 återförening med anhöriga, familjebildning eller adoption. Inom detta begrepp faller även ovan nämnda ”an-
knytningsskäl”. Statistiska centralbyrån Beskrivning av Sveriges befolkning 2008. 
37Statistiska centralbyrån Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 
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     Under 2008 var invandring på grund av familjeskäl den absolut vanligaste invandrings-

formen för utomnordiska medborgare och motsvarade 73 % av den totala invandringen. Av 

dem som invandrade fick 47 % uppehållstillstånd på grund av familjeband.38 

     Under år 2008 beviljade Migrationsverket 33 184 uppehållstillstånd på grund av anknyt-

ningsskäl. Anknytningsskäl föreligger då invandraren är gift, sambo eller ingått registrerat 

partnerskap med någon som är bosatt i Sverige. Detta innebär en rätt till uppehållstillstånd på 

grund av familjeanknytning. Det samma gäller för personer som planerar att gifta sig, bli 

sambo eller ingå registrerat partnerskap, dock görs här en kontroll av migrationsverket.39 

Av de beviljade uppehållstillstånden var 20 780 tillfälliga. Av dem med snabba anknytningar, 

som innebär att paret inte bott tillsammans tidigare och där migranten beviljas ett uppehålls-

tillstånd på högst två år, var 9 877 kvinnor och 6 287 män.40  

     Vid en statistisk uppställning av de tio vanligaste medborgarskapsländernas innevånare 

som invandrar till Sverige, finns Thailand med på en sjundeplats. Under 2008 invandrade to-

talt 3 060 personer från Thailand varav 2 514 var kvinnor och 546 män. Procentuellt visar 

detta på 82 % kvinnor och 18 % män. Av de tio vanligaste medborgarskapsländerna som in-

vandrarna kommer ifrån är det just Thailand som uppvisar de största skillnaderna mellan 

kvinnor och män.41 När det gäller invandrarnas medelålder från de 15 största medborgar-

skapsländerna skiljer sig Thailand från andra länder på grund av en betydande åldersskillnad 

mellan kvinnor och män. Kvinnorna är i genomsnitt 35 år och männen 22 år. Detta beror en-

ligt SCB främst på att männen som är födda i Thailand är barn till de kvinnor som invandrar 

till Sverige.42 

2.3. Information om Thailand 

Thailand ligger i den Sydöstasiatiska halvön och har en befolkning som år 2008 uppgick till 

66,1 miljoner innevånare. Befolkningen i Thailand är heterogen med flertalet olika minoriteter 

även om språket, thai, är homogent. Urbaniseringen är liten och cirka 65 % av befolkningen 

bor på landsbygden, vilket beror på att Thailand främst är ett jordbruksland vad avser syssel-

sättning. Mer än 60 % av befolkningen arbetar i jordbruket och exporten av ris är betydande.43 

                                                 
38 Statistiska centralbyrån Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 
39 Utlänningslagen 5 kap 3§ och 3a§  
40 3 Personer under 18 år och flyktinganhöriga (det vill säga där den sökandes partner var flykting) 
Exkluderades. Statistiska Central Byrån, Beskrivning av Sveriges befolkning 2008. 
41

 Statistiska Central Byrån, Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 
42 Ibid 
43 Ne.se Sökord: Thailand 20091118 
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     Medellivslängden i Thailand var 2008, 68 år för män och 75 år för kvinnor och ungefär 

95 % av befolkningen (1995) är buddhister (theravadabuddhismen).44 

     Utbildningssystemet är uppbyggt med sexårig grundskola som är obligatorisk, dock utan 

hundraprocentig närvaro. Därefter följer en sekundärskola med två treåriga stadier, samt fyra-

årig högskola. Ungefär 15 % av varje ålderskull går till högre utbildning.45 

     Det har skett omvälvande ekonomiska och sociala förbättringarna för den enskilde i Thai-

land sedan mitten av 1970-talet. Medellivslängden har ökat i betydande omfattning, färre är 

analfabeter och undersysselsättningen har minskat. Denna ekonomiska expansion har skapat 

klyftor mellan staden och landsbygden och mellan olika delar av landet. Östra och nordöstra 

Thailand är överbefolkat med hög arbetslöshet och växande fattigdom. Den genomsnittliga 

inkomsten där är en åttondel av vad den är i Bangkokregionen, där medelklassen och högin-

komsttagarna bor.46 

     Familjen utgör det viktigaste sociala trygghetsnätet. Obligatoriska socialförsäkringar är 

endast sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna. Arbetslöshetsunderstöd, pensioner och barnbidrag 

beror på anställningsavtal.47 

2.4. Välfärd och kvinnornas ställning i Sverige 

Sverige är ett välfärdsland med skolplikt, alla har tillgång till sjukvård och klassmässiga skill-

nader är därför svåra att upptäcka. Sverige beskrivs som världens mest jämställda land och har 

2007 placerats överst på den årliga rankningen som görs av World Economic Forum där län-

der bedöms efter jämställdhet, ekonomi, utbildning, politik och hälsa.48 

     Välfärden i Sverige började byggas upp under mitten av 1900-talet. Under denna period 

förändrades svenskarnas vardagsliv och en majoritet av samhällets funktioner förstatligades, 

det skapades offentliga instanser och institutioner. Dessa var bland annat barnomsorg, äldre-

omsorg, pension och arbetslöshetsförsäkring. Under samma period gick kvinnorna ut i arbets-

livet och därmed övergick kvinnornas beroende av mannen till ett beroende av staten och väl-

färdssamhällets institutioner, exempelvis bostadsbidrag. Detta skapade förutsättningar för 

kvinnans självständighet och jämställdhet med mannen.49 

                                                 
44 Ne.se Sökord; Thailand 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Chanser L,S. Watkins X, B (2009) Sociala positioner – en översikt Studentlitteratur. Lund.  
49 Ahrne, G (red)(2003) Det sociala landskapet Bokförlaget Korpen 
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     Under 1960-talet började traditionella könsroller och mönster att ifrågasättas och under 

1970-talet började par att leva som sambos istället för att gifta sig. Samtidigt genomfördes 

politiska reformer som avskaffandet av sambeskattningen och införandet av en ny skilsmässo-

lag. Sammanfattningsvis blev samhället under denna period mer liberalt. 

     Nu, i början av 2000-talet, befinner sig de flesta kvinnor inom service eller omsorgssektorn 

och det råder en horisontell segregering på arbetsmarknaden där kvinnor och män befinner sig 

i olika sektorer och branscher.50 

2.4.1. Svenska för invandrare, SFI 

Svenska är i ett internationellt perspektiv ett litet språk.51 Svenska för invandrare, SFI, ska ge 

kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Det är kommunernas skyldig-

het att erbjuda SFI till nyanlända vuxna invandrare.52 Enligt SOU 2009:2 ”SFI – resultat, ge-

nomförande och lärarkompetens. En utvärdering av svenska för invandrare” ingår språkkur-

serna i introduktionsperiodens aktiviteter för de som fått svenskt uppehållsstillstånd och blivit 

kommunplacerad och som får sysselsättning under sina första två år i kommunen. Språkkur-

serna består av fyra nivåer (A-B-C-D) och avslutas med ett nationellt prov.53 Provresultatet är 

nödvändigt för att få registrera sig som arbetssökande.54 Kursens omfattning om 525 timmar 

har angetts av regeringen, och kan över- eller underskridas enligt de studerandes individuella 

behov.55 De timmar som finns för undervisningen fördelas vanligtvis på 4 dagar och varar 

ungefär 3-4 timmar per dag. Franzén anser att det därmed tar lång tid att lära sig svenska och 

förespråkar att kurserna ges i kombination med arbete för att individen ska kunna tillämpa 

språkkunskaperna.56 

 

  

                                                 
50 Ahrne 2003 
51 Franzén 2001 
52 Ne.se sökord: SFI 20091209 
53 SOU 2009:2 SFI – resultat, genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av svenska för invandrare 
54 Franzén 2001 
55 SOU 2009:2 
56 Franzén 2001 
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3. Tidigare forskning om äktenskapsmigration 

Det är komplicerat att hitta tidigare forskning om äktenskapsmigration på grund av att feno-

menet är svårdefinierat. Migration på grund av en relation med partner i annat land har ingen 

legitim benämning, vilket gör det svårt att söka efter tidigare forskning. Detta kan bero på att 

denna typ av kvinnomigration blivit uppmärksammad i den allmänna samhällsdebatten först 

under 1990-talet. Här under beskrivs forskning om äktenskapsmigration och integration som 

har betydelse för och anknytning till denna studie: 

     

I en kvalitativ studie gjord av Maria Hassan vid Kista stadsdelsnämnd år 2000, som behandlar 

kvinnors integreringsprocess, beskrivs hur samhället förändrats. Dagens samhälle är mer 

stängt och icke välkomnande i jämförelse med hur det var på 1970-talet, då det fanns en för-

ståelse samt en nyfikenhet på andra kulturer och etniciteter. Det innebär att kvinnor som kom 

till Sverige på 1970-talet har haft andra förutsättningar att integreras i samhället i jämförelse 

med de kvinnor som kommit under 1990-talet. Respondenterna i Hassans studie har således 

olika perspektiv på integrationen.57  

     Genom intervjuer med kvinnor som invandrat till Sverige upptäcker Hassan att de alla 

funnit egna vägar till integrering i Sverige. Samtliga var överens om att arbetet var den natur-

ligaste vägen att komma in i samhället och menade att det startade andra delar i integrations-

processen. Arbetet gav ekonomiskt oberoende, nätverk samt självkänsla och högre status från 

omgivningen. Negativa effekter av arbetet var att de fick överge sina tidigare utbildningar och 

yrken och göra en klassresa i motsatt riktning. Det fanns även en bitterhet gentemot samhället 

som ständigt ifrågasatte deras kunnande och Hassan menar att detta har att göra med integra-

tionens kvalité. I studien framgår att rädslan att förlora sin egen kulturella identitet är obefo-

gad vid migration till Sverige och invandrarna i Hassans studie tenderade att plockar det bästa 

i olika kulturer och formar en ny kulturell identitet.58  

     Kvinnornas identitetsprocess har en stark koppling till deras personlighetsbegrepp. De som 

deltog i studien hade starkt självförtroende, medvetenhet om sin egen kultur, hög utbildnings-

nivå, öppenhet och nyfikenhet. Det skapade en möjlighet för kvinnorna att gå starka genom en 

förändringsprocess. Initiativet låg främst hos kvinnorna och de styrde förändringarna. Alla 

migranter har inte samma egenskaper och därmed inte samma möjligheter att ta sig in i sam-

hället i samma takt.59 

                                                 
57 Hassan 2000 
58 Ibid 
59 Hassan 2000 
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     I studien framgår att respondenterna upplevde invandraridentiteten som en social belast-

ning som de blivit påtvingad och som berövat dem rätten att identifiera sig själv. De två 

svenska kvinnorna i studien upplevde att svenskar och invandrare lever med gruppföreställ-

ningar om varandra och befinner sig i motsatta positioner; svenskheten gentemot invandrars-

kapet.60 

 

Rose-Marie Skarpsvärd och Jelena Yenidogan (2005), som skrivit om äktenskapsmigration 

från Ryssland, visar i sin C/D uppsats, ”Tryggare kan ingen vara..?!Äktenskapsmigrationens 

drivkrafter”, att kvinnornas motiv till migration är flera. Studien bygger på intervjuer med 

kvinnor som migrerat till Norrbotten i Sverige från olika delar av Ryssland. Den migration de 

gjort bottnar i ekonomisk och social otrygghet, en längtan om att uppnå ett visst kvinnoideal 

som inte kunde förverkligas i Ryssland samt en vision om en bättre värld i väst.61  

     Skarpsvärd och Yenidogan skriver att språket var ett hinder gällande samhällsintegreringen 

och att de ryska kvinnornas självkänsla försvagades på grund av att de inte kunde språket. 

Självkänslan återkom när de började lära sig språket. I Studien framgår hur familjen har en 

central betydelse för kvinnorna och hur barn eller framtida barn stått i centrum för valet att 

migrera till Sverige eftersom de saknade en ontologisk trygghet i Ryssland.62  

     Respondenterna ser sig som ryskor som lever i Sverige, de umgås med andra ryskor och är 

stolta över sitt hemland. Kvinnornas upplevelse av migrationen är både positiv och smärtsam 

eftersom förändringar i omgivningen har lett till förändringar av kvinnornas identiteter. Ju 

längre kvinnorna befann sig i Sverige, desto mer självsäkra upplevde de sig i sin nya identi-

tet.63  

     Skarpsvärd och Yenidogan beskriver att få kvinnor stött på främlingsfientlighet i Sverige, 

dels på grund av deras utseendemässiga likhet med skandinaver och dels på grund av att de 

snabbt integrerats i samhället genom att de levde med en svensk man.64 

 

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) gav under år 2009 ut en rapport; 

”Täckmantel äktenskap: kvinnojourernas erfarenhet av fru-import”. Där beskrivs kvinnojou-

rernas problem med att kunna hjälpa kvinnor som omfattas av äktenskapsmigration. Rappor-

                                                 
60 Hassan 2000 
61 Skarpsvärd R-M. Yenidogan, J (2005) Tryggare kan ingen vara…?! Äktenskapsmigrationens drivkrafter. C/D - uppsats. 
Luleå tekniska universitet. 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
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ten vilar på ett enkätmaterial som omfattar samtliga kvinnojourer i landet. Rapporten beskri-

ver hur en del kvinnor utnyttjas sexuellt och eller som hushållerska under en period i Sverige 

innan de ”skickas tillbaka” till sitt hemland av mannen som inte längre vill ha dem. Självklart 

kan inte detta förfarande generaliseras till alla män och alla kvinnor som lever tillsammans på 

grund av äktenskapsmigration, men det förekommer, vilket ROKS rapport vittnar om. Sju av 

tio kvinnojourer har haft kontakt med kvinnor som ”utsatts för fru-import”65. Kvinnorna som 

söker hjälp kommer ursprungligen främst från Thailand och Ryssland. Den problematik som 

kvinnojourerna möter handlar om att kvinnorna har dålig kunskap i språket och därmed sina 

rättigheter.66  

      Migrationsverket tillämpar en ”två-års-regel” som innebär att ett permanent uppehållstill-

stånd beviljas först efter att en relation fortgått i två år efter ankomsten till Sverige. Tills dess 

har kvinnan ett tillfälligt uppehållstillstånd och om relationen avslutas inom en tvåårsperiod 

innebär det att hon utvisas ur landet. I ROKS rapport framgår att kvinnorna befinner sig under 

en tydlig påfrestning och press under den tid som de innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd 

och hela tiden riskerar att utvisas. Den psykiska påfrestningen kommer av att kvinnorna inte 

upplever att de har någonting att återvända till i hemlandet.67 

 

Nicole Constable (2003) har skrivit om asiatiska kvinnor som gifter sig med amerikanska män 

i boken ”Romance on a global stage”. Boken bygger på intervjuer med asiatiska kvinnor och 

amerikanska män samt dokumentstudier i form av personliga brev och internetstudier av hem-

sidor. Constable beskriver hur asiatiska kvinnor målas upp som antingen en svindlare, som är 

ute efter uppehållstillstånd, eller som förtryckt av misshandlande amerikanska män.68  

     Studien visar att kvinnorna och männen lever i väst, även om de flera gånger per år reser 

till kvinnans ursprungsland. Ibland lever paren halva året i den enes hemland och det andra 

halvåret i den andras hemland. En framstående skara bygger hus i det asiatiska landet för att 

leva i efter pensionen eftersom det är billigare att leva där än i USA.69
  

     De par som Constable träffade hade konservativa värderingar vad gällde familjen, vilket 

innebär en hög grad av arbetsdelning och en konservativ sexualitet för paret.70  

                                                 
65 ROKS rapport 2/2009 (Sid 5 st 1) 
66 ROKS rapport 2/2009 
67 Ibid 
68 Constable, N (2003) Romance on a Global Stage : Pen Pals, Virtual Ethnography, and "Mail-Order" Marriages Universi-
ty of California Press 
69 Ibid 
70 Ibid 
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     Constable refererar till Disneys saga om Askungen när hon beskriver hur kvinnorna skild-

ras i kontaktkataloger71. Likt Askungen vill kvinnorna bli räddade av en prins och de presen-

teras som fattiga, oskyldiga unga kvinnor.72  

Enligt Constable tror männen att kvinnor ska vara bra, traditionella kvinnor med avsaknad av, 

vad de anser vara, negativa västerländska värderingar, som exempelvis kvinnlig frigörelse. 

För männen är dessa kvinnor ideal för tradition, respekt, moral och religiös fromhet och de 

utlovas till att bli trogna och kärleksfulla fruar.73 

     Constable, som främst studerat kvinnor från Filipinerna, menar att kvinnornas integration i 

landet börjar redan när de börjar drömma om USA. När kvinnorna bestämmer sig för att gifta 

sig med männen går de även med på att förhålla sig till traditionella könsroller. Det är enligt 

asiatiska seder kvinnans ansvar att se till att äktenskapet håller.74 

 

Kerstin Åhlvik Söderlunds (2004) C/D-uppsats vid namn ”It takes two to tango”, utgiven vid 

Göteborgs universitet, beskriver hur äktenskapsmigration från öst till väst blir möjlig på grund 

av en ekonomisk obalans samt patriarkaliska strukturer. Studien vilar på intervjuer med 

svenska män och äktenskapsmigrerade kvinnor främst från Kazakstan. Intervjuer med kon-

taktpersoner för äktenskapsförmedlingar på internet har även genomförts. I studien framgår 

hur äktenskapet som institution gör det möjligt för parterna att söka kontakt, mötas och starta 

ett liv tillsammans. Enligt Åhlvik Söderlund blir detta möjligt på grund av den patriarkaliska 

ordningen som innefattar en traditionell bild av äktenskapet och familjen. Det är denna bild 

som överensstämmer med båda parters förväntningar. Exempelvis ska en kvinna vara omhän-

dertagande, ansvara för familjen och inneha egenskaper som att vara snälla och väna.75 

 

  

                                                 
71 Kontaktkataloger är antingen webbaserade eller tryckta och innehåller kontaktannonser med asiatiska kvinnor. 
Kontaktannonserna riktar sig till västerländska män. (Constable) 
72 Constable 2003 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Åhlvik Söderlund 2004  
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4. Metod  

Här under presenteras valet av metod, tillvägagångssätt vid datainsamling, urvalskriterier, en 

presentation av respondenterna, etiska överväganden som gjorts och analys av datamaterial. 

Till sist förs en diskussion om tillförlitlighet och validitet.  

 

Det är vad som ska studeras, som bör avgöra vilken metod som används.76 Syftet med denna 

studie är att skapa en förståelse för och belysa hur äktenskapsmigrerade kvinnor upplever 

identitetsarbete och integrationsprocess efter att de migrerat till Sverige. Enligt Holme och 

Solvagn (1991) handlar kvalitativ metod om att försöka förstå människor och fenomen på ett 

djupare plan samt att göra det i ett helhetsperspektiv.77 Repstad (1999) beskriver träffande att 

det som eftersträvas i den kvalitativa metoden är att komma under huden på respondenterna 

och kunna förstå och beskriva hur respondenterna själva anser att de agerar – att låna deras 

”glasögon” och se världen genom dem. Detta stämmer väl överens med syftet i föreliggande 

studie och utgör motivering till valet av metod.  

4.1. Tillvägagångssätt  

En utmaning i arbete med denna studie var att kunna hitta respondenter, dels att hitta igen 

dem och dels att etablera kontakt och slutligen att träffa kvinnor som var villiga att låta sig 

intervjuas. Ett försök gjordes med att lämna ett informationsblad om att jag sökte efter re-

spondenter på ett fiskrenseri i en stad i Norrbotten, där det arbetar kvinnor med thailändsk 

bakgrund. Detta utmynnade inte i några respondenter. Kontakt togs därefter med ordföranden 

i den Thailändska föreningen i Norrbotten. Denna kontakt utmynnade i ett möte som i sin tur 

genererade både förhandsinformation om äktenskapsmigration, om förhållanden i Thailand 

samt kontaktuppgifter till möjliga respondenter. 

     Den datainsamlingsmetod som använts har varit enskilda semistrukturerade78 intervjuer 

med kvinnor som migrerat till Sverige från Thailand. I de intervjuer som genomförts har en 

intervjuguide med teman använts.79 Denna skapades genom att bryta ner syftet och frågeställ-

ningarna i mindre frågor som utmynnade i fyra huvudteman. Dessa var Bakgrund, Identitet, 

Sverige samt Framtid. Repstad skriver hur intervjun liknar ett samtal där intervjuaren svagt 

styr respondenten mellan de olika temana. Han skriver även att intervjuguiden brukar justeras 

                                                 
76
Repstad, P (1999) Närhet och distans, Studentlitteratur, Lund 

77 Holme, I. Solvang, B (1991) Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
78 Öppna frågor inordnade under på förhand fastställda teman eller diskussionspunkter. 
79 Se bilaga 2 
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under datainsamlingens gång eftersom vissa frågor blir överflödiga medan andra uppkom-

mer.80 Detta tillvägagångssätt liknar det som använts i studien. Efter första intervjun revidera-

des intervjuguiden något och vissa frågor tillkom medan andra togs bort. Intervjuguiden fick 

även ett utseende som liknar en mindmap, det vill säga en form av tankekarta eller diskus-

sionskarta. Detta gjordes på grund av att respondenterna under intervjuerna hela tiden skiftade 

mellan dåtid och nutid samt framtid. Med en ”mindmap-liknande” intervjuguide blev det som 

intervjuare lättare att hålla reda på var in intervjun vi befann oss.  

     I de flesta intervjuer har respondenterna berättat delar ur sin livshistoria och intervjuer som 

behandlar dåtid brukar kallas för retrospektiva intervjuer. Enligt Repstad finns problem med 

sådana intervjuer. I en retrospektiv intervju minns personer händelser genom ett filter av tan-

kar och tankesätt som de tillägnat sig efter händelsen.81 Minnet blir på så sätt retuscherat. En 

intervju som täcker upp en livshistoria blir mer sanningsenlig om den behandlar flera olika 

aktiviteter eftersom dessa leder till olika associationsområden i människans minne, vilket kny-

ter upp ”tanketrådar” och skapar möjlighet till fördjupning i minnet.82 Exempelvis ställde jag 

därför frågor om hur de tog sig från flygplatsen, vad de kände då planet landade eller hur väd-

ret var på ankomstdagen. 

     Antalet intervjuer blev totalt sju, medräknat samtalet med ordföranden i den thailändska 

föreningen i Norrbotten. Genomförandet av intervjuerna tog cirka en till två timmar per inter-

vju och samtliga intervjuer gjordes på svenska med delvis engelska ”hjälpord”. Engelska 

hjälpord användes endast med ett fåtal respondenter som inte förstod ett visst svenskt ord eller 

dess synonym. Sammanfattningsvis kan engelska frågor ha använts en till två gånger i mindre 

än hälften av intervjuerna och av den anledningen finns liten risk att detta påverkat resultatet 

negativt. Snarare har resultatet påverkats positivt pågrund av att aktuella respondenter har 

förstått vad jag frågat och därmed kunnat svara. 

     Vid de tillfällen som jag träffade respondenterna gjordes intervjuerna på neutrala platser, 

exempelvis i ett grupprum på det lokala biblioteket. Resterande intervjuer genomfördes på 

platser som var ”hemma” och trygga för respondenterna.  

     Det är svårt att ange en exakt siffra för mängden intervjuer som behövs i en studie av den 

här karaktären. Repstad menar att allt för många intervjuer kan innebära att analysen blir yt-

lig. Uttrycket mättnad är flitigt använt, det innebär att; när upplevelsen infaller att inget nytt 

kommer från intervjuerna och att samma information tenderar att upprepa sig, är det dags att 

                                                 
80 Repstad 1999 
81 Ibid 
82 Ibid 
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sluta intervjua.83 Trost (1997) menar att ett litet antal väl genomförda intervjuer är bättre än en 

större mängd intervjuer med en lägre kvalitet. Han förespråka fyra till fem intervjuer av väl-

digt god kvalitet. Trost menar även att informationsintervjuer och provintervjuer bör tas med i 

summan av det totala materialet.84 Ambitionen var, innan jag började intervjua, att göra åtta 

till tio intervjuer. På grund av den svårighet som fanns angående tillgången till respondenter 

var jag tvungen att revidera min ambition och valde därför att göra så många intervjuer jag 

kunde inom en given tidsram, därav antalet intervjuer.  

     Samtliga intervjuer, förutom en, spelades in med MP3-spelare. Repstad understödjer detta 

förfaringssätt eftersom det gör att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun, ställa följd-

frågor och helt enkelt vara närvarande i intervjun. I analysen av intervjuerna är det även en 

fördel att ha ordagrann återgivning.85 Detta var även en fördel när intervjuerna transkribera-

des, det vill säga när de skrevs ut på papper i sin ordagranna form.  

     Efter att analysarbete var färdigt raderades alla inspelningar för att ingen obehörig skulle 

komma åt materialet.86 Vid den intervju där inspelning inte gjordes togs anteckningar. I resul-

tatet har därför inga citat från denna person använts. Denna intervjus innehåll har delvis åter-

givits i den empiriska delen i de olika teman som finns. På så vis ger intervjun med denna 

respondent en behållning för läsaren.  

     Hälften av intervjuerna gjordes via telefon. Respondenterna kontaktades först av mig via 

telefon där de tillfrågades att delta i studien. De informerades om studiens syfte och andra 

etiska krav i enlighet med de etiska riktlinjerna vid forskning om människor.87 När jag berät-

tade att jag fått deras kontaktuppgifter av ordföranden i det thailändska nätverket blev inställ-

ningen till mig och studien positiv och denna studie skulle inte ha varit möjlig utan denna 

nyckelpersons välvilja. Vid kontakten med möjliga respondenter gjordes även en förfrågan 

om inspelning av intervjun och endast en respondent nekade till detta. Med de personer som 

ville delta i studien bokades en ny tid för intervju. 

     Telefonintervjuer kan ha både för och nackdelar. Eftersom vi inte såg varandra kunde en 

del av samtalet löpa fritt. Respondenten behövde inte hela tiden vara medveten om inspel-

ningen. En annan fördel var att respondenten kunde befinna sig på en trygg och ostörd plats 

                                                 
83 Repstad 1999 
84 Trost, J (1997) Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 
85 Repstad 1999 
86 Den relativt nya tekniken ger fördelar gällande intervjuerna och nackdelar gällande etik. Nackdelen är att filer 
snabbt kan spridas via internet och komma i orätta händer ifall de förvaras på datorn. Fördelen är en mer lättan-
vänd uppspelningsteknik samt en mindre iögonfallande inspelningsmaskin i själva intervjusituationen eftersom 
MP3-spelare ofta är små. 
87 Se avsnitt om ”Etiska överväganden” 
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under intervjun. Att inte behöva ha ögonkontakt och avslöja sina egna tankar genom exem-

pelvis nickningar och gester gör att respondenten inte påverkas på samma sätt av mig som 

intervjuare. Nackdelar med telefonintervjuer är just att inte befinna sig i samma rum, att inte 

se respondentens reaktioner med båda röst, tonfall och kropp. En del av den närhet som efter-

strävas i kvalitativa metoder faller därmed bort.  

4.2. Urval och urvalskriterier 

Det är frågeställningen och syftet som bestämmer vem som ska intervjuas.88 Inom ramen för 

syftet med denna studie var det också eftersträvansvärt att respondenterna var så olika var-

andra som möjligt. Det ger en bredare och mer nyanserad bild av fenomenet. Urvalskriterierna 

byggde därmed dels på de uppenbara faktorerna såsom att respondenterna skulle vara kvinnor 

och komma från Thailand samt vara bosatta i Norrbotten. Övriga urvalskriterier var följande:  

• Någorlunda språkfärdighet i svenska eller engelska för att kunna genomföra intervjuerna 

utan tolk.  

• En åldersmässig spridning. Kvinnornas skäl att komma till Sverige kan vara olika beroen-

de på ålder. Möjligtvis har en kvinna med högre ålder att annat sätt att se på vem hon är 

(identitet) samt har andra motiv till migrationen i jämförelse med en yngre kvinna?  

• Spridning i tidsperiod vid ankomst samt olika lång vistelsetid i Sverige. Skälen för äkten-

skapsmigrationen kan ha sett annorlunda ut vid olika historiska tidpunkter. Integrationen i 

samhället beror sannolikt på hur länge respondenterna befunnit sig i landet. En spridning 

av vistelsetid i landet kan ge olika upplevelser av Sverige. Det fanns dock ingen lägsta el-

ler längsta tid de ska ha befunnit sig i Sverige. För att kunna se identitetsarbete och integ-

rationsprocess ur ett helhetsperspektiv är det intressant med ytterligheterna, med andra ord 

de som varit i Sverige en kort tid och de som levt här under en längre period.  

• Respondenter som befinner sig i samma relation som gjorde att de kom till Sverige och 

respondenter som inte längre lever med den man de valde att migrera till. I fall det finns 

en maktobalans i relationen kan det innebära att de kvinnor som lever ensamma har en an-

nan upplevelse av äktenskapsmigrationens efterverkningar i jämförelse med de som be-

finner sig i en relation. Att befinna sig i en ”tvåsamhet” kan dock innebära en form av so-

cialt skyddsnät, vilket ytterligare nyanserar bilden av äktenskapsmigration. 

 

                                                 
88 Repstad 1999 



- 24 - 
 

Som beskrivits ovan har flertalet av respondenterna genererats av ordföranden i den thai-

ländska föreningen i Norrbotten. För att undvika bias och skevhet har dock två respondenter 

valts ut av mig på slumpmässig basis genom besök på arbetsplatser där kvinnor med thai-

ländskt ursprung arbetar. Dessa arbetsplatser är konfidentiella i studien. 

     Ingen möjlig respondent har valts bort på grund av urvalsmässiga skäl. Detta på grund av 

att respondenter som finns med i studien tillsammans uppfyller urvalskriterierna. Därmed är 

de urvalskriterier som legat till grund för urvalet av kollektiv karaktär, en respondent kan inte 

uppfylla samtliga urvalskriterier på egen hand. En utförlig presentation av respondenterna 

finns i avsnittet här under.  

4.3. Presentation av respondenterna  

De kvinnor som deltog i studien hade alla anknytning och ursprung i Thailand och samtliga 

hade vuxit upp på landsbygden. Idag bodde respondenterna i Norrbotten.  

      I studien har kvinnorna getts fiktiva, thailändska namn. Anledningen att ge dem Thai-

ländska namn har att göra med känslan av trovärdighet vid läsandet av studien. Platser, andra 

personer och andra saker som kan härledas till respondenterna har även benämnts med ett X 

eller Z. Exempelvis Z-stad, Z-plats eller Z-person.  

     I enlighet med Repstads rekommendationer har de som medverkat i intervjuerna kallats för 

respondenter. Det finns både respondentintervjuer och informantintervjuer. En respondentin-

tervju ger information om en persons känslor, åsikter och uppfattningar.89 

Nedan presenteras varje person ytterligare för läsaren, detta för att ge en sammanhängande 

bild av de personer som deltagit i studien. 

 

Khem; är 53 år gammal. Hennes föräldrar är nu avlidna, men arbetade under hennes barndom 

med elefantjakt och risodling, hennes mamma var hemmafru. Khem har ingen utbildning i 

Thailand och har läst på Komvux i Sverige. Idag är hon statligt anställd, svensk medborgare 

och har levt i Sverige i 32 år. Hon har skilt sig från den fösta mannen hon levde med i Sverige 

och är idag särbo med en annan svensk man. Hon har sex syskon varav tre lever i Sverige och 

två i Thailand. Hon har fyra barn som alla lever i Sverige och hon bor själv i en lägenhet i en 

ort i Norrbotten. 

Piya; är 29 år gammal. Hennes föräldrar är skilda, mamman bor i Sverige sedan 15 år tillbaka 

och pappan bor i Thailand och jobbar som chaufför. Piya har gått sexårig grundskola i Thai-

                                                 
89 Repstad 1999 
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land. Idag arbetar hon deltid på en restaurang, hon har levt i Sverige i tre år och är inte svensk 

medborgare. Piya lever med mannen hon träffade här och har två barn, varav ett tillsammans 

med sin svenska man. Hon har sju syskon och alla lever i Thailand. Piya bor i en villa i en 

stad i Norrbotten. 

Nana; är 42 år gammal. Hennes föräldrar arbetar på risfälten. Nana har sexårig grundskola i 

Thailand samt undersköterskeutbildning i Sverige och även svenskt körkort. Idag arbetar hon 

som undersköterska inom kommunens handikappomsorg. Nana har levt i Sverige i 11 år och 

är svensk medborgare. Hon är separerad från den första mannen hon levde med i Sverige och 

lever idag ensam med sina två barn. Hon har tre syskon varav alla lever i Thailand och hon 

bor själv i en lägenhet i en ort i Norrbotten. 

Amee; är 50 år gammal. Hennes pappa arbetade utomlands i industrier och hennes mamma är 

avliden. Amee har tvåårig högskoleutbildning i Thailand. Idag är hon egen företagare inom 

livsmedelsbranschen och har levt i Sverige i 16 år, samt är svensk medborgare. Hon lever med 

den man hon migrerade till och har tillsammans med honom, en dotter. Amee har åtta syskon 

varav alla är bosatta i Thailand. Hon bor i en villa i en stad i Norrbotten.  

Tiwa; är 40 år gammal. Hennes föräldrar arbetade under sitt arbetsliv på risodlingarna och 

mamman vävde thaisilke. Tiwa har tolvårig grundskola i Thailand samt svensk undersköters-

keutbildning. Idag är hon egen företagare inom livsmedelsbranschen och har levt i Sverige i 

fem år. Hon lever med den man hon migrerade till i Sverige och har ett barn tillsammans med 

honom. Tiwa har fem syskon som lever i Thailand. Hon bor i en villa i en ort i Norrbotten.  

Fey; är 35 år gammal. Hennes föräldrar är pensionerade, men har en egen risodlingsfarm. Fey 

har frisörutbildning i Thailand och arbetar idag som frisör i sin egen salong i en stad i Norr-

botten. Hon är enligt hennes man svensk medborgare och har levt i Sverige i sex år. Fey har 

en dotter från ett tidigare äktenskap i Thailand och lever med mannen som hon migrerade till i 

Sverige. Hon har fyra syskon som bor i Thailand. Fey lever i en villa i en stad i Norrbotten. 
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4.4. Etiska överväganden 

Etik uppdelas i inomvetenskaplig forskningsetik och utomvetenskaplig forskningsetik. Inom-

vetenskaplig etik rör sig om forskningsresultatens tillförlitlighet och omfattar forskarens age-

rande.90 I den inomvetenskapliga forskningsetiken kan tillräknas användandet av vetenskaps-

rådets etiska riktlinjer vid datainsamling. Riktlinjerna omfattar fyra olika individskyddskrav: 

• Informationskravet; vilket innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och me-

ning. Det krävs även att personen i fråga verkligen förstår informationen.  

• Samtyckeskravet; som innebär en rättighet för respondenterna att själv bestämma över sin 

medverkan i studien. Deltagandet är alltid frivilligt och kan när som helst avbrytas, både 

före, under och efter exempelvis en intervju. 

• Konfidentialitetskravet; innebär att samtliga som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Det betyder att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Det är heller inte tillåtet att samla personuppgifter i Sverige.  

• Nyttjandekravet; innebär att information om personer i studien endast får användas i 

forskningssyfte och exempelvis inte i kommersiellt eller privat bruk.91  

Både via telefonen och i intervjusituationen framfördes dessa rättigheter för respondenterna 

och samtliga respondenter fick mina kontaktuppgifter för att kunna kontakta mig. 

    

Utomvetenskaplig forskningsetik rör sig om hur de som berörs av forskningen ska behandlas. 

En etisk fråga, central i hänsynstagandet, är vilken forskning som får göras och om det finns 

forskning som inte borde göras.92 Ur det utomvetenskapliga perspektivet finns olika aspekter 

att poängtera för studien. Ämnet i sig är känsligt och det var viktigt att kunna erbjuda respon-

denterna total konfidentialitet, även om ett flertal hävdade att de inte hade några hemligheter. 

Det har medfört att vissa citat utelämnats på grund av att de avslöjat respondentens identitet. 

Att inte kunna ta med dessa citat har vid vissa tillfällen varit frustrerande eftersom de kan ha 

varit mer belysande än andra citat som behandlar samma ämne, men som istället fått använ-

das. Dock har resultatet som helhet inte påverkats nämnvärt av detta. 

                                                 
90
Forsman, B. (2002) Vetenskap och moral, Bokförlaget nya Doxa, Falun. 

91 Vetenskapsrådets hemsida (www.codex.uu.se) 2009-11-30 Publikation: Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
92 Forsman 2002 
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     Det finns en möjlighet att respondenterna upplevt mig som normsättare, vilket delvis är 

riktig när en del respondenter frågat om vilka uppfattningar jag har i olika frågor. De har velat 

veta vad som är ”rätt” och antagit att jag suttit med ett slags facit.  

     De frågor som ställts i intervjuerna har varit ytterst personliga och en möjlighet finns där-

med att det upplevts som integritetskränkande och att respondenterna ibland gett mig informa-

tion som de inte skulle berättat vid ett vanligt samtal. För att undvika integritetskränkning var 

jag noga med att påpeka att de inte behövde svara på frågor som jag ställde.  

     En annan aspekt av intervjuerna har varit hur jag lämnat respondenterna. Mitt eget sätt att 

handskas med frågor och starta intervjun på ytan samt avsluta intervjun på samma sätt har 

varit av vikt för att kunna lämna respondenterna i en harmonisk sinnesstämning.  

4.5. Analys av datamaterial 

Datainsamlingen samt analysen av data har pågått inom en hermeneutisk process. Hermeneu-

tik handlar om tolkning och processen kan beskrivas genom symbolen av en spiral. I spiralen 

sker en växelverkan mellan helhet och del, vilket ger en djupare meningsförståelse.93 Att 

vandra mellan helhet och del i en specifik intervju till att omfatta alla intervjuer skapade hela 

tiden mer kunskap om respondenternas livssituation och deras upplevelser av den. I en her-

meneutisk metod är det inte den absoluta sanningen som eftersträvas. Meningen med en sådan 

metod är istället att skapa medvetande och insikter.94 Detta har hela tiden varit ledstjärna un-

der studiens gång. Enligt Holme och Solvagn kan hermeneutik beskrivas som att ständigt 

minska sin förförståelse med ökad kunskap om fenomenet. De beskriver hur forskaren är mer 

eller mindre trevande från början beroende på hur väl forskaren känner till fenomenet. Exem-

pelvis börjar forskaren med en för-teori och ett mindre definierat syfte.95 Det tillvägagångssät-

tet stämmer väl in på denna studie där syftet reviderades flera gånger innan ett arbetssyfte 

formulerades. De teorier som låg till grund från början i arbetet har även de reviderats under 

projektets gång. Holme och Solvagn beskriver hur en sådan växelverkan skapar en tillförlitlig 

uppfattning om fenomenet. Hela tiden ställs forskaren tolkning mot respondenternas upplevel-

ser.  

     Analysen av respondenternas information startade redan under den första intervjun och 

pågick tills resultatet var sammankopplat med teori och andra fakta som finns i bakgrundska-

pitlet. Under varje transkribering sattes kodord i marginalen som sedan vid den mer noggran-

                                                 
93 Repstad 1999 
94 Hassan 2000 
95 Holme & Solvang 1991  
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na analysen enkelt kunde spåras och användas. När samtliga intervjuer var transkriberade 

gjordes en djupgående analys av materialet. Det innebar sökande efter mönster i responden-

ternas utsagor, men samtidigt sökande efter sådant som avvek från massan av information i 

datamaterialet. De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån de olika teman som fanns i 

intervjuguiden96 och utifrån de underliggande frågor som fanns bakom varje fråga i min egen 

intervjuguide,97 som användes till viss del. Utöver detta fanns viss information som utkristal-

liserats i intervjuerna. Texten i resultatet förstärktes genom citat från respondenterna för att 

lyfta fram deras röster i materialet. Efter det tolkades resultatet med fokus på teori, tidigare 

forskning och bakgrund, vilket återfinns i kapitlet ”Diskussion”.  

4.6. Forskareffekt 

Vem forskaren är spelar roll vid framställning och tolkning av data och detta medför en fors-

kareffekt på materialet.98 Teorier och tidigare forskning i studien balanserar dock den möjliga 

forskareffekten. Repstad skriver hur forskareffekten varierar utifrån egenskaper hos respon-

denten, intervjuaren och samspelet dem emellan.99 I mitt fall har jag en upplevelse av att jag i 

egenskap av kvinna kunnat komma närmare dessa kvinnor än vad en man i min situation skul-

le ha möjlighet att göra på grund av att vi delar egenskapen av att vara ”kvinna”. Det skapade 

ett sorts förtroende mellan oss. Dock innebar det inte sällan att respondenterna under intervju-

tillfällena ville höra mina värderingar i olika frågor. Under dessa situationer följde jag Trosts 

rekommendationer och höll en låg profil, vilket innebär att inte svara värderande i dessa frå-

gor utan istället uppmärksamma att det är respondentens åsikter och upplevelser som är vikti-

ga. Detta pågick tills intervjun var avslutad och jag kunde dra mig bort från identiteten som 

intervjuare och vara en medmänniska.100 Som medmänniska kunde jag sedan uttrycka mina 

egna tankar kring det personen funderade över. 

4.7. Tillförlitlighet och validitet 

Frågan om tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om studiens äkthet. En viktig fråga att ställa sig 

här är om undersökningen skulle haft samma resultat om någon annan genomfört forskning-

en.101 Frågan är intressant och är relevant ur flera aspekter, exempelvis på grund av språkliga 

                                                 
96 Se bilaga 2 
97 Se bilaga 1 för dessa frågor. 
98 Repstad 1999 
99 Ibid 
100 Trost 1997  
101

Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund 
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hinder i intervjusituationerna. Ibland förstod inte respondenterna vad jag frågade dem om, 

vilket kan ha inneburit att de förstått frågan felaktigt och således gett ”fel” svar. I vissa fall 

ville respondenterna att jag skulle utveckla en fråga de inte förstod och jag var i ett fåtal situa-

tioner tvungen att exemplifiera. Detta kan sannolikt ha styrt svaret som gavs.  

     Citat har varit en svår balansgång. Respondenternas svenska har varit varierande och vissa 

har talat i princip flytande medan andra talar i fel ordföljd. Ibland har det varit nödvändigt att 

rätta ett citat för att det inte skulle misstolkas av läsaren. Exempelvis kan en respondent svarat 

”nej” på en fråga där resterande del av svaret tydligt visat på att respondenten menat ”ja”. Ett 

annat exempel är när en respondent gett ett svenskt ord en annan mening än vad det egentli-

gen har. Detta har rättats för att inte förbrylla läsaren för mycket. Självklart påverkar detta 

tillförlitligheten i materialet på grund av att det blir min tolkning av respondentens utsaga som 

redovisas.  

     Det finns en möjlighet att den intervju som inte spelades in ”misstolkats” av mig. På grund 

av att citat saknas kan mina anteckningar av respondentens utsagor vara skeva, vilket läsaren 

bör ta i beaktande vid läsandet av uppsatsen. Jag har dock i det längsta försökt att återge den-

na respondents berättelser och utsagor så korrekt som möjligt.  

 

Validitet handlar om att studera rätt ämne eller del, att hålla sig till vad som är syftet och frå-

geställningarna under exempelvis datainsamling och analys.102  

     Martin Denscombe (2000) skriver att det är viktigt att föra en diskussion i metoddelen, om 

forskarens egen influens på forskningen erkänts. Eftersom det inte går att förhålla sig objektiv 

i någon situation har jag således påverkat studiens utfall. Min position ha säkerligen påverkat 

respondenterna, deras informationsutlämnande och därmed studien i sin helhet. Exempelvis är 

jag en svensk kvinna, vilket påverkat vad respondenterna haft att säga om svenskar. I vissa 

situationer har jag fått uppmana respondenterna att inte utelämna information på grund av att 

de upplevt det obekvämt att tala illa om svenska kvinnor framför mig.  

     En annan aspekt av validitet är olika förklaringar till fenomenet, att inte fastna med en san-

ning.103 På grund av att det i diskussionen redovisas olika sätt att tolka vissa delar av identi-

tetsarbetet och integrationsprocessen samt att det finns flera slutsatser menar jag att studien 

inte endast redovisar en ”sanning”.  

                                                 
102 Denscombe 2000 
103 Ibid 
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     Till sist finns den externa validiteten som behandlar generalisering, om resultaten kan 

överföras till jämförbara situationer.104 Det är möjligt att studiens resultat kan appliceras på 

andra kvinnor kommande från Thailand, men studien kan på inget sätt anses vara generalise-

rande på grund av det låga antalet respondenter. Inte heller kan studiens resultat generaliseras 

till alla äktenskapsmigranter på grund av att den är kontextuellt bunden till Sverige och Thai-

land och de speciella livsvillkor som finns i dessa länder samt migrationsmotiven.  

     Eftersom de flesta av respondenterna i studien valts ut av nyckelpersonen finns det en viss 

möjlighet att materialet är något skevt. Repstad skriver hur denna typ av urvalsmetod kan in-

nebära att nyckelpersonen medvetet eller omedvetet försöker styra utfallet genom urvalet. 

Han menar dock att detta hjälpligt kan rättas till genom att lägga in slumpmässigt utvalda re-

spondenter.105 Jag har tidigare redogjort för att det finns två sådana respondenter i studien. Ur 

den information som de lämnat har inga direkta avvikelser funnits i jämförelse med de andra 

respondenternas utsagor, snarare finns en likhet i utsagorna.  

     Enligt Forsman har kultur betydelse för validiteten och hon menar att ju längre bort från 

sin egen kultur som forskaren befinner sig, desto svårare är det att tolka vad som sägs och 

görs.106 Detta har varit ett hinder i studien på så vis att det ibland känts som om jag nått insikt 

och känt att jag hittat en bra förklaring till en fråga om något som visat sig vara alldeles själv-

klart för respondenterna. Detta kan jämföras med ordspråket ”att slå in öppna dörrar”. 

  

                                                 
104 Denscombe 2000 
105 Repstad 1999 
106 Forsman 2002 
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5. Teoretiskt ramverk 

I kapitlet presenteras teorier och aspekter av integration och identitet samt genusordningen 

och genuskontraktet. Dessa används senare i tolkningen av datamaterialet.  

5.1. Integration 

En enkel och övergripande definition av integration är ”anpassning”. I en samhällskontext 

blir således integration; anpassning till en ny plats eller ett nytt land. ”Att integrera betyder 

att ta upp och passa in i ett sammanhang.”107Andra beskrivande ord för integration är; delak-

tighet, interaktion och inkludering.108 

     Integration är dock ett komplext begrepp, en process, som återfinns både på individnivå 

och på samhällsnivå. På samhällsnivå kan närheten mellan olika grupper ses som central. Ex-

empelvis mellan infödda svenskar och olika invandrargrupper.109   

     Enligt Nyman- Kurkiala har Milton Gordon utvecklat en modell för integration som byg-

ger på ett ökat deltagande i olika samhällsområden som exempelvis det ekonomiska systemet, 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Det innebär att en individ först blir delaktig i för-

slagsvis olika bidragssystem som socialbidrag och dess institutioner, efter det blir individen 

integrerad i samhället genom att arbeta och att utbilda sig och således befinna sig i någon av 

landets utbildningsinstitutioner, exempelvis komvux eller högskola. En annan del, viktig för 

integration, är tillgången till en primärgrupp110 i det nya landet. Primärgruppen kan utgöras av 

familj och vänner. En person som gifter sig eller sambor med en (i det här fallet) svensk in-

född, inlemmas snabbt i samhället. Genom skapandet av ett nytt kontaktnät med infödda vän-

ner minskar benägenheten för den invandrade att återvända till ursprungslandet.111 Till en 

början dras nyinflyttade av samma grupp till varandra, men när de inser att de endast har en 

gemenskap som landsmän och som invandrare söker de efter ett tag vänner med individuella 

egenskaper över kulturella gränser. Enligt Hassan (2000) är det därmed en myt att invandrare 

hellre umgås med den egna gruppen.  

                                                 
107 Ne.se sökord: Integrering20091101 
108 Socialstyrelsens rapporter: Integrationsarbete i civilsamhället. Unga och äldre i blickfånget, Artikel nr 2008-123-10. 
Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2008. 
109 Ibid 
110 En primärgrupp utgörs av ett litet antal medlemmar som har gemensamma värderingar och en direkt personlig 
kontakt på grund av aktivitet och lång varaktighet. Utgörs av familjemedlemmar, nära vänner eller arbetsgruppen. 
Dessa har betydelse för socialiseringen av individen. (Ne.se 20091221 sökord: primärgrupp) 
111 Nyman – Kurkiala 1999 
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     Integration sker även genom ett aktivt deltagande i föreningslivet och/eller det politiska 

livet. Det skapar en känsla av delaktighet i samhället samt möjligheter att knyta kontakter.112  

     Utbildning i invandrarlandet ökar möjligheten till integration eftersom utbildningen socia-

liserar in individen till att ta efter normer och värderingar som finns i invandringslandet.113  

     Andra faktorer som ökar integreringen i samhället är deltagande på arbetsmarknaden och i 

detta deltagande en upplevelse av bra arbetsförhållanden. Ytterligare är upplevelsen av en bra 

boendeform positivt för integrationen.114 Invandrare som bosätter sig i Sverige tenderar att 

bosätta sig på platser med andra invandrare och det skaps en bostadssegregering som främst 

är märkbar i Sveriges stora städer.115  

     Vid migration till Sverige innebär språket och kravet på kompletterande utbildningar even-

tuellt att det yrke som migranten haft i ursprungslandet inte kan praktiseras. Istället för att 

arbeta i ett yrke med sämre status väljer flertalet invandrare att istället gå sin egen väg och 

starta ett eget företag. Denna strategi inger självkänsla och självförtroende.116 

      Integrationen har en tydlig förbindelse med tid och integration i primärgrupper och på 

arbetsmarknaden tar kortare tid än delaktighet i det politiska systemet och anammandet av 

dominerande värderingar i migrationslandet.117  

     Om en stark kontakt finns med ursprungslandet på olika plan, exempelvis med vänner och 

möjlighet till arbete, ökar möjligheten att migranten såsmåning om återvänder till ursprungs-

landet.118  

     Enligt Hassan handlar integrationsprocessen om individuella förutsättningar och vilja. Mi-

granter som vill återvända till ursprungslandet får enligt Hassan betydligt svårare att integrera 

sig i samhället. Det är inte språksvårigheter och försvårade situationer på arbetsmarknaden 

som utgör hinder, utan viljan till att integreras. Hassan menar att det bara finns två lägen i det 

nya landet; antigen att bli en främling eller att kämpa för att Sverige ska bli det nya hemlan-

det. Denna mentala förflyttning är skrämmande och krävande.119 Det finns olika grader av 

integration, vissa integreras snabbare än andra och vissa väljer att assimileras. Allting härrör 

från ytterst individuella val och beslut. Hassan beskriver även att vuxna invandrare måste ge-

                                                 
112 Nyman - Kurkiala 1999 samt Darvishpour & Westin 2008 
113 Ibid 
114 Nyman – Kurkiala 1999, Darvishpour & Westin 2008 samt Hassan 
115 Chanser & Watkins 2009 
116 Franzén 2001 
117 Darvishpour & Westin 2008 
118 Nyman – Kurkiala 1999 
119 Hassan 2000 
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nomgå en re- socialisationsprocess i mötet med den nya omgivningen som kan upplevas på-

frestande.120  

     En del politiker och forskare anser att Sverige misslyckats med sin integrationspolitik. De 

menar att en orsak till den undermåliga integrationen har att göra med avsiktliga och oavsikt-

liga hinder för personer med icke-svensk bakgrund att delta i samhällslivet på ett jämlikt 

sätt.121 Med andra ord kan problem i integrationssammanhang handla om främlingsfientlighet 

som antingen är uttalad eller dold, omedveten eller medveten, hos de parter som utövar den. 

5.1.1. Språk 

Vid migration blir språkets vikt tydlig. Den första perioden i ett nytt land kännetecknas av en 

känsla av underlägsenhet, frustration och ensamhet och att egna kunskaper och erfarenheter 

blir värdelösa. Allt detta på grund av språkliga begränsningar. Hos migranten krävs en ny-

fikenhet på landet och språket för att kunna tillägna sig det, samtidigt som det tar tid att växa 

in i ett språk.122 

     Miegel och Johansson (2002) menar att språket skapar en klassificering som används för 

att kunna ordna vardagen och göra det möjligt att orientera sig kommunikativt i tillvaron. Han 

menar att det ligger en form av kunskap i språket som kan överföras mellan människor i olika 

interaktionssituationer.123  

     Enligt Durkheim finns ett kulturellt tvång som påverkar verklighetsuppfattningen (idéer, 

begrepp och föreställningar). Språket blir en form av överindividuell struktur som styr männi-

skor, men som samtidigt agerar organiserande. I uppväxten tillägnar sig en individ genom 

språket kollektiva sätt att tänka och kategorisera. Durkheim menar även att det finns ett sam-

band mellan den sociala strukturen och det sätt verkligheten struktureras genom språket. Det 

inlärda kollektiva tankemönstret är det som skapar en ordnad verklighetsuppfattning.124 

     Enligt Franzén (2001) är språket en del av identiteten och att kunna skriva, formulera sig 

samt ha ett rikt ordförråd är för vissa en stolthet. Med ett nytt språk blir ordförrådet fattigare, 

formuleringarna blir fel och en känsla av att uttrycka sig som ett barn uppstår. I det nya språ-

ket kan en person lätt reduceras till ”någon som inte kan något”. Franzén skriver även att det 

                                                 
120 Hassan 2000 
121 Darvishpour & Westin 2008 
122 Hassan 2000 
123 Miegel, F. Johansson, T. (2002) Kultursociologi, Studentlitteratur, Lund 
samt Johansson  2002 Bilder av självet 
124 Månsson, P (red) (2007) Moderna samhällsteorier, Nordstedts akademiska förlag, Finland 
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går lättare att lära sig språket ifall individen befinner sig i äktenskap med, i det här fallet, en 

svensk.125 

5.2. Identitet 

Innebörden av begreppet identitet126 varierar beroende på vetenskapsdisciplin. I föreliggande 

studie används ett sociologiskt perspektiv som sammanfaller med en social konstruktivistisk 

förståelse av identitet. Identitet betraktas som en skapelse i relation till omgivningen och inte 

som en på egen hand fördefinierad del av människan med en kärna och eget djup.127 Identite-

ten eller självet, som det också tituleras, är långtifrån ett individuellt förankrat fenomen. Det 

är snarare en formation som kan förstås i skärningspunkt mellan individ och samhälle.128 

     Förmågan till identitetsformering och självreflektion sägs skilja människan från andra arter 

och anses vara ett grundläggande behov.129 En definition av identitet är; ”personers eller 

gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation”.130 

Identitetsbegreppet används i vår tid även av individen själv som vill definiera vem hon är och 

vem hon inte är.131 

     Vi bär med oss olika slags identiteter, egna personliga, men även kollektiva. Det senare har 

större benägenhet att leda till sociala konsekvenser. Kollektiva identiteter kan nämligen vara 

mer eller mindre slutna, här kan exempelvis nämnas medborgarskapet som är en öppen identi-

tet och som relativt lätt går att göra till sin egen. Genom medborgarskap är det möjligt att bli 

”svensk” i en nationell mening. Samtidigt är den etniska identiteten som ”svensk” sluten ef-

tersom det inte lika lätt går att ikläda sig.132  

     Identiteter ändras över tid och är olika från generation till generation. I Sverige skapas idag 

nya identiteter som varken är traditionellt svenska eller traditionellt ”grekiska” eller ”tyska”, 

utan som snarare är omvandlingar eller bearbetningar av identitetsmaterialet. Detta kallas för 

hybriditet. Denna utveckling bidrar till att exempelvis svenskheten på sikt kommer att föränd-

ras.133  

                                                 
125 Franzén 2001 
126 Identitet likställs med begrepp som ”jaget”, ”självet” 
127 Darvishpour & Westin 2008 
128 Johansson 2002 
129 Darvishpour & Westin 2008 
130 Ne.se sökord: identitet (vald definition av kultur och socialantropologi) 20091101 
131 Johansson 2002 
132 Darvishpour & Westin 2008 
133 Ibid 
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     Innan den moderna perioden134 stod religionen för en sammanbindande institution i sam-

hället. Detta genom en värdegemenskap som kyrkan administrerade. I dagens nationalstat står 

den nationella identiteten för en viktig del av samhällets sammanhållning. Den nationella 

identiteten är en kollektiv identitet som uppstår genom medborgarskap i en stat.135 

     Identitet har ett nära samband med reflexivitet. I det reflexiva projektet ingår att tolka sitt 

liv och den berättelse som skapas om sig själv. Den berättelse som skapas blir dock väldigt 

instabil på grund av att perspektiven som anses giltiga hela tiden förändras. Det som männi-

skor strävar efter är att förstå sin egen existentiella situation samt förstå vem hon är. Det är 

dock en väldigt komplex fråga eftersom det finns otaliga svar på ”vem jag är”.136  

5.2.1. Identitet och migration 

Invandring kan ses som något genomgripande och omvälvande för de flesta människors och 

lämnar bestående spår i vår personlighet, exempelvis genom ökad mognad som människa.137 

     Den första tiden i ett nytt land upplevs som spännande och positiv och en nyfikenhet finns 

inför det nya. Denna period kan närmast liknas vid en smekmånad. Med tiden återkommer 

vardagen och svårigheter börjar läggas på hög, det kan ackumuleras till en nivå där individen 

känner att hon inte klarar av en motgång till.138  

5.2.2. Identitet och vardagsliv 

Individer är ständigt involverade i social interaktion och deras identitet är knuten till ett antal 

sociala kontexter.139 Vardagslivet som institution är en viktig identitetsskapande funktion och 

innefattar bland annat familjen och vänner.140 Därmed blir det intressant att studera vilken 

betydelse familj och vänner har för respondenterna. 

     Familjen utgör en central plats för formandet av självet. Det har under det senaste århund-

radet diskuterats om familjen och med det jämställdhetsideal som nu råder ifrågasätts en icke 

jämlik relation mellan kvinnor och män. Normen om jämställdhet innebär att relationer byggs 

på två jämlika individer som har ett ömsesidigt behov av varandra. Denna omvandling av re-

lationerna skapar nya möjligheter för en äkta intimitet. Trots att bilden och skapandet av fa-

                                                 
134 Det råder delade meningar om när den moderna perioden inleds och om den avslutats. Giddens menar att den 
moderna perioden påbörjades under 1600-talet och i slutat av 1900-talet börjar övergå till en senmodern period. 
(Giddens, A (1996) Modernitetens följder Studentlitteratur. Lund) 
135 Giddens Modernitetens följder 1996 
136 Johansson 2002 
137 Franzén 2001 
138 Ibid 
139 Månsson 2007 
140 Johansson 2002 
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miljen förändras finns fortfarande behov av tillit och tillgång till en känslomässig reserv som 

kan användas i skapandet av identiteten.141  

     En annan viktig institution för identitetsskapandet är vänskap. De vänskapsband som män-

niskor knyter under livet utgör samlade bekräftelser och identifikationer som används för att 

formulera en identitet och skapa en någorlunda sammanhållen berättelse om självet. Ju mindre 

tid som ges till vänskapsbanden desto bräckligare blir konstruktionen av identiteten. Om till-

varon blir osäker blir det viktigt med vänskapsband samt andra relationer som håller samman 

tillvaron och förankrar individen i ett nätverk av betydelsefulla relationer. Om dessa funktio-

ner förlorar sin uppgift hotas också identiteten eller självet av upplösning och sönderfall.142 

5.2.3. Avvikande identiteter 

I tidigare forskning, exempelvis Skarpsvärds och Yenidogans studie143, framgår att kvinnor 

som äktenskapsmigrerar upplever att de är annorlunda i jämförelse med ”riktiga svenskar” i 

någon mening. Kvinnor upplever även att svenskar betraktar dem annorlunda eftersom de är 

just äktenskapsmigranter. Därmed blir det intressant att anknyta till Goffmans teori om stig-

ma.144 

     Det går antingen att ta avstånd eller ge sig hän åt en stigmatiserad identitet. I samhället 

finns olika normer som bestämmer vilka identiteter som anses acceptabla. Normerna skapas i 

det dagliga samspelat mellan människor, men finns även på en formell nivå i exempelvis la-

gar. Det finns utrymme för människor att förhålla sig till dessa normer och använda en stig-

matiserad identitet. Stigma uppfattas som något negativt, men det finns sekundärvinster i att 

bli stigmatiserad. Ett stigma kan vara kroppsliga defekter, personlighetstyp eller positioner 

som kön, etniskt ursprung eller klass. Människor kan välja om de vill ge sig hän åt sitt stigma 

eller ta avstånd från det. En människa kan försöka dölja att hon tillhör en stigmatiserad grupp 

och därmed anslå sig en mer önskvärd identitet. Det kan ske med exempelvis namnbyte och 

undvikande av personer som kan avslöja den underliggande identiteten. Valet att ge sig hän åt 

stigmat kan innebära att ge ett namn till en problematik som annars skulle förbli dold. Här kan 

individer välja att aktivt visa en stigmatiserad identitet, exempelvis kan en transvestit välja att 

öppet agera som och klä sig i kläder gjorda för det motsatta könet. Denna strategi har blivit 

allt med populär och massmedia har inflytande över hur den utformas.145 

                                                 
141 Johansson 2002 
142

 Ibid 
143 Se avsnitt om tidigare forskning. 
144 Johansson 2002 
145 Ibid 
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5.2.4. Identitet och etnicitet  

Alla människor är beroende av en känsla av någorlunda fasta identiteter för att inte förlora den 

ontologiska146 tryggheten. Tillgång till olika sociala kollektiv utgör en sådan trygghet.147 

     I och med att globaliseringen får lokala konsekvenser ändras villkoren för kollektiva iden-

titeter och de sägs idag vara mer flyktiga, fragmenterade, otydliga och föränderliga, vilket 

påverkar människans existentiella trygghet negativt. Samtidigt visar forskning att etnicitet är 

ett viktigt identifikationsobjekt och att en majoritet av alla invandrare får problem med sin 

etniska identitet när de flyttar till ett annat land.148 

     Etnicitet är något som kan speglas i primärgruppens medlemmar, idoler och grupper vars 

etnicitet anses önskvärd och socialt accepterad. Således påverkar det individens identifikation 

med etniciteten. Etnisk identitet tillägnas genom en identifieringsprocess och innebär att indi-

viden upplever en gemensam historia med den aktuella gruppen. Etnisk identitet handlar ock-

så om hur en individ är sedd utifrån. Det krävs ett statiskt eller pågående beteende för att av 

andra antas tillhöra en grupp eller given social kategori. Med andra ord har en individ tillägnat 

sig en etnisk identitet när hon känner och tänker att hon delar ursprung, kvaliteter och erfa-

renheter med gruppmedlemmarna. Vidare ska individen vara lojal till gruppen och agera i 

enlighet med till etniciteten kopplade förväntningar.149    

     Vid migration konfronteras individer med frågor om sitt kulturella arv, vad som ska beva-

ras och inte samt en fråga om var gränsen för en kompromiss går. Här är det möjligt att hamna 

i en lojalitetskonflikt med sin egen kultur och få en känsla av att det handlar om allt eller ing-

et. Tankemönstret begränsas till ett val av två möjliga: att anamma något innebär att överge 

något annat. Den svenska kulturen framställs som opåverkbar när den i själva verket påverkas 

i lika hög grad som individens ursprungskultur.150 I sådana situationer finns fyra möjliga ut-

fall: 

1. Individen kan utveckla två helt olika identiteter åtskilda från varandra.  

2. Individen kan välja att ge båda den gamla och den nya etniska identiteten lika delar infly-

tande, vilket uttrycker sig i en hybridform. 

3. Individen identifierar sig inte med någon av etniciteterna, utan är främmande inför båda 

och hamnar i en marginalsituation. 

                                                 
146 Betyder: existentiell  
147 Darvishpour & Westin 2008 
148 Ibid 
149 Darvishpour & Westin 2008 
150 Hassan 2000 
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4. Individen utvecklar en etnisk identitet förankrad enbart i en av de två kulturerna.151  

5.3. Genusordningen och genuskontraktet 

Genusordningen och genuskontraktet har betydelse för vilka identiteter som kvinnor och män 

väljer att ta till sig. Det påverkar hur identiteten uppfattas hos kvinnor och män samt inom 

vilka ramar som människor kan röra sig gällande identitetsarbetet.  

     Genus kan beskrivas som det sociala könet som saknar en biologisk förankring och som 

likt identiteten skapas i interaktion med andra.152 Genus är exempelvis det vi kallar kvinnlig-

het och manlighet.153  

     Det finns två bärande logiker inom genusordningen. Det ena är isärhållandet som innebär 

att kvinnor och män inte ”blandas”, det befinner sig på var sin sida om en horisontell linje i 

exempelvis arbetslivet. Det andra är hierarkin där mannen är normen och kvinnan är ”den 

Andra”.154 Genusordningen innefattar olika arenor av livet som exempelvis politik, våld och 

populärkultur. Alla dessa arenor hör ihop och skapar olika strukturella förutsättningar för 

kvinnor och män.155 

     Enligt Connell (2003) finns fyra huvudstrukturer av genus i samhället. Dessa är maktrela-

tioner, produktionsrelationer, känslomässiga relationer och symboliska relationer. De fyra 

genusstrukturerna är närvarande samtidigt i vardagslivets olika praktiker.156 I uppsatsen har 

två av dessa, maktrelationer och produktionsrelationer, presenterats närmare eftersom de är av 

betydelse för det empiriska materialet. 

     Maktrelationerna handlar om hur patriarkatets makt utövas personligt genom männens 

makt över kvinnorna, men även opersonligt via staten. Makt har en direkt effekt på kroppen 

liksom på identiteter och människors uppfattning över den egna platsen i världen. Detta märks 

exempelvis i mode. Ingen tvingar kvinnor till att bli intresserade av mode och eftersträva ett 

visst ideal. Connell menar att kvinnor intresserar sig för mode eftersom det ger dem njutning 

och för att reglerna och disciplinen av kroppen är förknippad med den identitet de vill upp-

nå.157 

     Produktionsrelationer handlar om den uppdelade arbetsfördelningen mellan kvinnor och 

män. I västvärlden finns klyftor mellan yrkesarbete och hemarbete och hela den ekonomiska 

                                                 
151 Darvishpour & Westin 2008 
152 Connell, R.W. (2003) Om genus, Diadlos, Göteborg  
153 Giddens Sociologi 2003 
154 Månsson 2007 
155 Connell 2003 
156 Ibid 
157 Ibid 
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sfären definieras kulturellt som en mansvärld medan hemmet definieras som en kvinnovärld. 

Detta isärhållande är den strukturella basen för den moderna västerländska genusordningen.158 

 

Genuskontraktet är en form av idealtyp och kan liknas vid en ärvd överenskommelse mellan 

kvinnor och män. Den är ärvd i den meningen att den också är tvingad och inte självvald. Ge-

nuskontraktet vilar på en strukturell underordning av kvinnan och en överordning av mannen. 

Utöver det har kvinnor och män olika skyldigheter och rättigheter. Kvinnas plats är i hemmet, 

hon ska sköta detta och föda barn, men även ge omvårdnad till mannen. Mannen står för an-

svaret, beskyddet och försörjningen. Det är därmed skilda villkor som kvinnor och män utgår 

ifrån och det skapar olika förutsättningar beroende på vilket kön en person råkas tillhöra.159 

5.5. Teoretisk tillämpning 

Som ”indikatorer” för integration och således ett sätt att uppskatta integrationsprocessen 

kommer bland annat Gordons modell i fokus. Den kommer att tillämpas i form av responden-

ternas samhälleliga deltagande gällande kontakt med och delaktighet i ekonomiska institutio-

ner, arbetsmarknad, utbildning och politik/föreningsliv. Vidare kommer respondenternas bo-

stadsförhållande och arbetsförhållande att studeras. Eftersom tillhörighet till primärgrupp med 

infödda medlemmar samt infödda vänner har betydelse för integrationsmöjligheten kommer 

detta att studeras. På grund av att kontakten med ursprungslandet påverkar återflyttningsbenä-

genheten blir det intressant att studera respondenternas förhållande till Thailand och kontakten 

med landet. Vidare avses att undersöka om respondenterna genomgått någon form av 

re-socialiseringsprocess och om språket inneburit svårigheter för dem eftersom det indikerar 

på en påbörjad integration.  

     Gällande identitetsarbete är det intressant att studera på vilket sätt kvinnorna ser sig själva 

och vilken grupp i samhället de anser sig tillhöra. Vidare kan de egenskaper de tilldelar sig 

själva säga något om deras identitet och de värderingar de har. Identitet kan även jämföras 

med olika genusmönster i samhället. Det är intressant att studera hur respondenterna positio-

nerar sig i förhållande till svenskar och andra invandrare och flyktingar samt främlingsfient-

lighet eftersom det påverkar vem de anser sig vara gällande den kollektiva identiteten. Vilken 

betydelse familj och nära vänner har för respondenterna samt Thailands betydelse i form av 

symbolisk plats och de människor de associerar med Thailand kommer att behandlas på grund 

                                                 
158 Connell 2003 
159 Hirdman, Y. (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö 
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av att det påverkar identitetsarbetet. Om de anser sig vara svenska eller thailändska säger nå-

got om vilken typ av identitet de har, exempelvis kan en individ ha en hybrid identitet.  
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6. Resultat 

I kapitel redovisas resultatet från intervjuerna under olika rubriker. Först presenteras motivet 

till migration, där finns inga citat medtagna på grund av motivet inte är huvudsyftet med stu-

dien, utan syftar till en bibliografisk bakgrund av respondenterna. Därefter presenteras re-

spondenternas upplevelser av integration och identitet.  

6.1. Livet i Thailand och motivet till migration 

Samtliga respondenter uppger att deras liv i Thailand varit svårt ekonomiskt, de hade levt en-

samma eller med sina föräldrar och hälften hade haft barn att ta hand om och försörja helt 

själva. Detta eftersom barnens pappor inte velat erkänna faderskapet. De flesta respondenterna 

hade arbetat i serviceyrken och på fabriker och arbetsdagarna hade varit långa. Ändå hade 

lönen inte räck till och respondenterna uppger hur livet kunde upplevas otryggt. 

     Ur intervjuerna framkommer att det traditionellt är det yngsta barnet som har försörjnings-

ansvar för föräldrarna när de blir gamla. Detta skapade för en respondent ytterligare press och 

ansvar att klara av ekonomin.  

     Skolgången var allmän och resulterade inte i något yrke och en del av respondenterna an-

såg att utbildningssystemet i Thailand är ett problem eftersom föräldrar är tvungen att betala 

för barnens skolgång. Respondenternas föräldrar hade bara råd att betala skolgång i ett par år.  

     Anledning att komma till Sverige var olika, två respondenter migrerade till Sverige på 

grund av att de hade släkt som de ville återförenas med, vilket ledde till att de träffade en 

svensk man. Resterande respondenter träffade sina män i Thailand varav två sökte aktivt efter 

en västerländsk man och två blev kära i en västerländsk man av vad de uppger vara slumpen. 

Flera av respondenterna ombads av släkt och familj att träffa västerlänningar eftersom det 

skulle ge dem ett bättre liv i form av utbildning och högre livskvalitet.  

6.2. Ljusa dagar, ljusa nätter - mötet med Sverige 

I detta tema beskrivs respondenternas första tid i Sverige, vad de upplevde som lätt och svårt, 

hur de blev mottagna samt deras upplevelse av Sverige. 

     Respondenterna hade liten eller ingen kunskap om Sverige innan de migrerade till landet. 

De berättar att de såg hela Europa som ett område de gärna ville åka till. Två respondenter 

hade släkt eller vänner i Sverige som lärde ut de sociala koderna och normerna som finns i 

samhället, därmed upplevde dessa respondenter att det var lätt att komma in i samhället samt 
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att skapa kontakter. Piya berättar i följande citat hur hennes mamma lärde henne om Sverige 

och hur det underlättade integrationen:  

Jag vet bara när jag kom och hälsade på min mamma..//..vad hon gör eller någonting hon be-

rättade också ”om du äter så hos någon du måstes säga ”gott” du säger ”tack så mycket”, nå-

gonting..//.. jag har lätt att komma och känna (Piya) 

Mötet med Sverige kunde vara spännande och positivt och närmast liknas vid ett äventyr som 

bjöd på nya företeelser och traditioner. Respondenterna tog till sig dessa men behöll vissa 

delar som hörde till den thailändska identiteten. En del respondenter har exempelvis en kalen-

der som börjar med en söndag. Piya berättar att det var kul med nya traditioner som exempel-

vis att fira jul, vilket framgår ur följande citat: 

..jag känner, det känner det, allting är spännande! Det är någonting annat att komma i; svårt 

språket. Och vad heter det jul och sen..//.. Ja allting sen det är inte samma i Thailand. ”ÅÅ jag 

ska få den där den där” det blir som spännande (Piya) 

Kvinnorna uppger hur Sverige var fyllt av kontraster. En del hade en idealbild av hur Europa 

skulle se ut, vilket inte motsvarades av verkligheten i Norrbotten. De flög till Stockholm och 

färdades sedan med buss, bil eller tåg till Norrbotten. En informant beskriver hennes möte 

med Sverige och Norrbotten så här: 

Ajabaja! För att först i Stockholm. Men du måste förstå, jag kom från liten by från början, jag 

tänkte först i Stockholm..//.. ”åå vad härligt det är, en stor stad, tänkte Europa i min dröm.” 

När han kör fyra, fem timmar - jag såg bara skog..//..Jag tänkte ”vad är det för något, är det 

Europa?”..//.. Och efter X timmar vi kommer..//..Ett hus under litet hål mitt i skogen. ”Du bor 

här?” Åå skrämma mig. (Tiwa) 

Några kvinnor berättade hur de upplevde en känslomässig omvälvning över sitt val att flytta 

till Sverige, men att detta inte uppdagades för dem före de migrerade. Fey beskriver hur det 

gick upp för henne vad hon hade gjort när hon satt på tåget mellan Stockholm och slutdestina-

tionen i Norrbotten, på väg till mannens hemstad:  

så tittade jag genom fönstret på tåget..//.. så såg jag träd det är inte likt i Thailand, inte alls likt! 

”Vad har jag gjort tänkte jag” efter nästan en dag, efter det att vi träffats i Stockholm, så grät 

jag. Så frågade han mig, min man, ”varför gråter du?” ”Jag är rädd”. Så frågad han ”varför 

är du rädd nu? Du är ju med mig, jag är ju här, jag älskar dig, vi ska gifta oss här i Sverige”. 

”Jag är rädd, vad har jag gjort? Jag vet ju ungefär vem du är och vad du heter och så, men 
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träden här!” Det är inte nära Thailand tänkte jag! Jag har gjort nått jättefel det finns inga träd 

som jag brukar se, när man åker någonstans ser man samma, likadana träd, de träd som finns i 

hela landet, men inte här, de finns inte här, det är säkert jättelångt. Jag grät och grät ” (Fey) 

6.3. Börja om från början – den första tiden i Sverige 

I detta tema behandlas integrationens olika delar så som arbete, språk och vänner. 

     Respondenterna berättar hur mannen eller andra anhöriga i Sverige varit till hjälp med oli-

ka praktiska lösningar och att det gjort det möjligt att komma till Sverige och leva här. Dessa 

personer har bland annat, som Amee berättar, ordnat försörjning under första tiden, hjälp till 

med att ordna visum och uppehållstillstånd och närmast varit ett språkrör för respondenterna. 

Fey berättar hur hennes man hjälpte henne i följande citat:  

så fjärde månaden i skolan så hjälpte min man och prata med Arbetsförmedlingen att jag vill 

praktisera någonstans (Fey) 

6.3.1. Mottagandet 

Alla kvinnor i studien blev vänligt mottagna av mannens föräldrar och de fick hjälp av sina 

svärföräldrar med att lära sig svenska, normer och hur vardagslivet i Sverige fungerade. 

Kvinnorna berättat även hur svärföräldrarna utgjort/utgör en viktig del av deras familjeband. 

Khem levde med sin syster, systerns man och mannens föräldrar den första tiden i Sverige. 

Hon berättar hur systerns svärföräldrar tog hand om henne och hjälpte henne: 

..Jag kom ihåg hennes svärföräldrar..//..De började tvätta kläder åt mig..//..De tyckte så synd 

om mig..//..”Å lilla flicka, du kan inte så mycket!” De är så snäll..//..Jag säger att jag har sådan 

tur att jag kommer med min syster hon är så snäll..//..jag har ingen problem kan man säga. För 

mig allting fungerar bra och..//.. och de ställer upp de lära mig prata, lära mig svenska och för 

mig det gick ganska fort då..//..det finns så många som kommer hit och som har det jättesvårt 

det vet jag..//..Men jag har sån tur att jag har allt (Khem) 

De kvinnor som inte hade någon släkt eller vän som redan bodde i Sverige upplevde den för-

sta tiden i landet som komplicerad. Tiwa beskriver hur hon upplevde allting i Sverige som 

svårt, från språket till arbete och relationen: Ingenting var lätt, man måste kämpa för allting. 

Man har inte lätt med pengar eller lön, med familjen, man försöker skapa och hålla relation 

med varandra och det är inte lätt (Tiwa) 
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6.3.2. Arbete  

När respondenterna kom till Sverige första gången hade de inte tillåtelse att arbeta på grund 

av att de befann sig i Sverige på ett turistvisum. En del kvinnor uppger hur de lätt blev uttrå-

kade på dagarna när mannen eller andra anhöriga arbetade. Därför gjorde de hushållsarbete 

eller annat för att fördriva tiden. Tiwa berättar hur hon röjde skog medan mannen var på job-

bet och hur hans vänner tyckte att det var underligt. Själv ansåg hon att hon var duktig och att 

det var en lämplig syssla eftersom hon inte hade något bättre för sig: 

Jag kom en månad turistvisa..//..Hans kompisar, alla, jag bara överraska jag bara plocka och 

städade på tomten..//..jag plockade ut litet träd, jag plockade med händerna ut hela tomten. Jag 

bara använder sådana här som sågade bort själv. Det var en jättestor tomt han hade..//..alla 

hans kompisar de pratade..//..” varför du använda med händerna?” Jag vet inte, jag bara 

plockade med varje dag, varje dag. Ingenting att göra.(Tiwa) 

När respondenterna fick ett tillfälligt uppehållstillstånd hade de rätt att arbeta och en del berät-

tar hur de genast ville in på arbetsmarknaden, men att direkt börja arbeta var omöjlig så länge 

de inte kunde språket. Fey berättar i följande citat hur gärna hon ville arbeta och hur språket 

var ett hinder: 

 så sa jag till min man att jag vill jobba ”men det går inte för du måste lära dig svenska först, 

det går inte att jobba nu”, sen jag blev som nästan galen för jag var ju alltid vaken 4-5 på mor-

gonen och jobbat till elva på kvällen nästan varje dag i Thailand, men när jag här så tre timmar 

i skolan, så jag sa till min man att ”jag måste jobba, annars; jag blir galen” (Fey) 

 De första arbetena fick respondenterna genom mannens vänner, släkt eller genom personer de 

träffade på svenska för invandrare, SFI. Arbetena var enklare städarbeten som kvinnorna upp-

levde vara sämre statusmässigt än de yrken de haft medan de bodde i Thailand. Innan de mig-

rerade hade hälften av kvinnorna arbeten med vad de ansåg var något högre status och ansvar 

och kände att de i Sverige började om på ruta ett igen. Tiwa berättar hur hon arbetade som 

städerska första tiden i Sverige och hur hon misstrivdes med att börja om från början på ar-

betsmarknaden, vilket framgår i detta citat: 

min kompis tog med mig och jobba för att städa i polisstationen första gången när jag kom till 

Sverige och jag tyckte det var… ”ååå måste jag jobba då här hela livet eller vad?” Ibland om 

man står i som hotellreception och man har en fin uniform så här..//..Mycket förtroende i den 

tiden, men nu när man kom till det här landet som man drömde om..//..det blir lite som ett kros-
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sat hjärta också…//.. Jag lite rädd också den tiden. Att” är det så här mitt liv, är det sluta så-

här?” (Tiwa) 

Även Piya gav uttryck för hur flytten till Sverige har inneburit att starta om från början på 

arbetsmarknaden. Hon upplever att det tar lång tid och att det är flera delmoment som måste 

färdigställas innan hon kan börja arbeta. Exempelvis att först lära sig språket, sedan gå en 

utbildning och efter det söka arbeten. Hon säger så här:  

jag vill jobba med gamla personer eller handikappade men du vet, handikappade; jag måste ha 

utbildning också, men jag är inte klar med SFI än..//.. jag ska fortsätta till D-kursen..//..Då kan 

jag fortsätta med komvux (Piya) 

En av anledningarna till att respondenterna ville arbeta var att de ville ha en egen inkomst och 

vara självständiga. De trivdes inte med att vara hemma och Amee berättar hur hon höll på att 

bli galen av att vara hemmafru i Sverige. Samtidigt upplevde flera kvinnor en avsaknad av 

den arbetsidentitet de haft i Thailand. Följande citat belyser hur respondenterna upplever att 

inkomst inger självkänsla och identitet: 

 från början jag ville jobba på en gång när jag kom, som städare eller någonting..//..Jag, jag är 

aktiv person också jag har ingen dröm om att” ja, de ska betala till mig, de ska ge mig pengar”. 

Jag känner att jag vill stå på egna ben i livet. Eller jag är född så här hela livet..//..När du har 

egen lön du kan bestämma vad ska du göra med den. (Tiwa) 

Tiwa berättade hur hon efter att hon examinerats som undersköterska valde att istället starta 

eget företag, vilket belyses i detta citat: För att jag går ut i vad heter det november i förra 

året det tog slut, vad säger man, slut i november förra året sedan jag fortsätta med den här 

affären första december. Likt Tiwa är hälften av respondenterna i studien egna företagare och 

en respondent som idag är anställd drömmer om en egen restaurang eller någon annan rörelse. 

Samtliga respondenterna uppger hur de nu har bättre arbeten på grund av att de gått utbild-

ningar eller på grund av att de med tiden helt enkelt fått bättre arbeten och de flesta trivs idag 

med sin syssla. Trots det vill respondenterna gärna vara sina egna, vilket illustreras av följan-

de citat: 

.. jag vill ju ha en restaurang alltså en thairestaurang...//..det är just innan lågkonjunkturen 

kom, jag tycker det att thaimat är jättepopulärt och kanske säkert det går jättebra för den där, 

istället för att jobba anställd säkert, jag vill ha någonting att göra själv..//..det kan ju vara bra 

fast man jobbar hårt, fast, men det är eget (Nana) 
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Piya uppger hur hon vill ha en tillsvidareanställning och arbeta med svenskar, men att det är 

svårt på grund av språket. Hon uppger även att hon vill vara mer ledig med barnen och därför 

jobba dagtid: 

Jag ville skaffa fast jobb, jobba med svenskar, inte samma som jag jobbar nu..//.. jag jobbar 

bara femtio procent för att jag vill inte, jag vill ledig lördag, söndag. Men där - jag jobbar som 

varje helg, det blir få ledig, bara måndag till torsdag. Jag vill stanna med barnen, det blir inte 

så mycket tid. Jag vill jobba på dagen och ta ledigt sen (Piya) 

Fey uppger hur det finns en skillnad mellan Thailand och Sverige gällande arbetstider och 

vilka dagar arbetet utförs. Hon skulle gärna vilja arbeta mer, vilket framgår av följande citat: 

Jag har aldrig haft ledigt där i Thailand, men här måste jag vara, ta ledig på söndag för ing-

en jobbar på söndag (skulle du vilja jobba på söndagar?) Jo, det vill jag, om jag får. (Fey) 

6.3.3. Språket 

Det som samtliga respondenter fann som allra svårast var språket. Att inte kunna språket gav 

en form av socialt handikapp som de inte varit med om tidigare. Amee berättade hur hon 

ibland skrattade med människor fastän hon inte förstod vad det var de skrattade åt, hon visste 

inte vad de pratade om. Tiwa berättar hur hon kände frustration över att inte kunna uttrycka 

sina tankar, vilka ord hon skulle använda för att kunna göra sig förstådd: man har så mycket 

här (visar huvudet), men man kan inte här (visar munnen); problem..//..Från början om jag 

skulle, jag tänka..//..men jag kan inte förklara eller prata. Tiwa beskriver vidare hur svårighe-

terna med språket efter en tid gjorde att hon inte ville prata med svenskar eller sina svärföräld-

rar och att det gjorde henne deprimerad. Under den perioden började hon längta till Thailand 

och även fundera på hur det skulle kunna gå för henne och mannen att istället leva där till-

sammans. Följde citat illustrerar delar av Tiwa svårigheter som uppkom i och med språket:  

Jag började byta..//.. till svenska det inte komma ut så mycket från början, det betyder när jag 

vill hälsa någon kanske ett eller två år- jag kände att jag tappa förtroende, jag vågar inte träffa 

med svensk eller jag vågar inte kontakt med svensk för jag tycker jag kan inte..//.. jag vill inte 

träffa med min mans kompisar..//.. och jag var jätteledsen jag upprörd så många gånger ”ååå 

jag klarar det inte, varför är det så svårt,”..//..vågade inte prata med svärmor och svärfar, för 

att när jag pratade så förstod de inte, det blir lite långt ifrån och det är språket som hind-

rar..//..Nu är det bättre..//..För att bara kör på, rätt eller fel (Tiwa) 
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I alla avseenden i det svenska samhället satte språket sina mer eller minde tydliga gränser för 

respondenterna. Det visade sig när kvinnorna ville arbeta, skaffa vänner och när relationen 

inte fungerade utan verbal kommunikation. Språket gjorde även kvinnorna försattes i ett utan-

förskap till en viss del på grund av att de inte kunde läsa. Majoriteten upplevde att de inte ville 

befinna sig i städarbete resten av sin vistelse i Sverige, men för att kunna studera i Sverige var 

kvinnorna först tvungna att lära sig språket. Piya påpekade att svenska var ett måste om hon 

skulle kunna bo i Sverige:.., jag tänkte bara om jag ska bo här i Sverige så måste jag kunna 

tala svenska…//..Om jag ska skaffa jobb eller någonting, jag måste, alla måste om de ska bo 

här i Sverige. Man kan inte tala bara engelska. (Piya) 

     Nedan följer ett citat från Piya som berättar hur hon ville ha svenska vänner men inte lyck-

ats med detta eftersom hon inte vågar tala svenska då hon är rädd för att uttrycka sig fel. Piya 

berättar även hur hon och hennes man haft kommunikationsproblem; 

(Har du några svenska väninnor?)…. Nej…//.. jag vet inte hur jag ska prata, det blir 

svårt..//..jag vill som prata bra svenska och så för de kommer hjälpa mig om jag..//..säger nå-

gonting fel..//..Men jag har bara min sambo och mamma..//.. som jag kan prata med..//..det är 

svårt som jag bor med min sambo..vi som ha problem..//..när vi bodde tillsammans första gång-

en..//..han är slö..//..sedan jag lära att som vi diskutera tillsammans ”vad tycker du om det 

där”. Och jag är den ”jag tycker så här – du då?”..//..Det är svårt..//..vi har inte känna 

länge..//.. och vi har inte samma språket det blir som problem..//..Vi kan inte läsa, förstår ingen-

ting..//..Vad är den där? Åka med buss också inte veta om tid, vilken linje ska vi åka och sådär 

(Piya) 

6.3.4. SFI – ett hinder blir en möjlighet 

SFI visade sig bli mer än endast en språkskola för respondenterna. SFI blev en mötesplats där 

de träffade nya vänner med thailändsk bakgrund. Kontakterna på SFI kunde leda till arbeten 

där andra kvinnor från Thailand befanns sig. Piya beskriver hur hon träffade samma personer i 

skolan som på arbetet: 

jag studerade i SFI och det är många som är thai eller vi fick höra med varandra...//..i skolan 

sedan jobbet för vi studerade tillsammans vi träffades nästan varje dag och sedan till jobbet, 

jag träffar dem varje helg (skratt)..//..bara några personer, inte alla(Piya) 

6.3.5. Heja Sverige! 

Majoriteten av kvinnorna beskriver hur Sverige är ett bra land att lev i. De nämner det sociala 

försäkringssystem – välfärden och att det är fred här. Amee berättade hur skillnaden mellan 
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Sverige och Thailand dels låg i att det finns olika bidrag i Sverige och hon nämner barnbidrag 

och nystartsbidrag för företag. Respondenterna poängterar hur bra utbildningssystemet är, att 

det är gratis och att det är möjligt att studera på högre nivå utan att vara särskilt rik. Respon-

denterna upplever dock att flertalet svenskar tar detta för givet och några känner både oro och 

ilska över hur de anser att unga lätt försummar skolgång och arbetsliv. Kvinnorna ger även 

uttryck för hur svenskar kan beklaga sig över problem som respondenterna anser är väldigt 

små. Nana säger så här: 

Sverige har ju jättebra, ni har allting, kan man säga för bra, alltså ni har jättebra vissa saker ni 

ser att små bekymmer och ni tycker det är ”ööö” – jobbigt och sådär..//..Ni har ju ganska bra 

självförtroende och vad ska jag säga..//.. men ni svenskar har det jättebra ni är så bortskämda 

(skratt)..//..Det kan jag säga, jag kommer i från Thailand (Nana) 

 

Samtliga kvinnor upplevde att de hade bra bostadsförhållanden i Sverige. Piya var stolt över 

att hennes man köpt ett hus till dem när hon valde att migrera till Sverige. Tiwa nämner hur 

hon bestämde att de skulle renovera mannens hus när hon kom till Sverige för andra gången 

med ett tillfälligt uppehållstillstånd, vilket belyses med följande citat:  

Men sen huset när jag kom hit för andra gången med permanent visa jag bara, ”du måste byta 

dörren här för att det är mörkt”.” Du måste byta köket” vi sälja köket för att 3000, vi köpa ny 

här och vi sågar upp vägg, sätta in dörr, sätta ljus här, vi jobba om så och så, hela huset för-

stör, men det blir bättre, nu jag trivs. (Tiwa) 

6.3.6. Vänner 

Samtliga respondenter har till största del thailändska vänner och dessa är främst kvinnor. En 

del respondenter uttrycker hur de skulle vilja ha mer svenska vänner, men att det finns hinder 

i exempelvis språket och kulturen och där i form av olika normer. Det framgår som att parter-

na kan ha svårt att förstå varandras intentioner och handlingar. Nana berättar om en svensk 

vän hon hade där vänskapen inte fungerade: 

 där jag jobbar just nu, då hade jag vilja umgås med en svensk tjej, hon var ganska ung, en ung 

svensk tjej, men det blev som inte riktigt som jag tänkt. Hon var så vän..//.. men hon gjorde mig 

besviken..//..då blev det inte något att umgås med henne..//..Jag talade telefonsamtal på jobbet, 

så hon gick till chefen och skvallrade..//.. Det tycker jag, att om man ska vara kompis, man ska 

inte gör det mot kompisar (Nana) 
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Respondenternas svenska vänner träffade de främst via arbetet. Få respondenter hade svenska 

vänner genom sin mans eller sambos kontaktnät. För Amee var det språket som hindrade hen-

ne att få en bra kontakt med mannens vänner. Fey berättar nedan hur hon fick svenska vänner 

via arbetet och andra vänner via SFI: Det var bra med vänner, från jobbet fick jag också vän-

ner..//..det är svenska, det finns thailändska också, först var det, det var thai då först och se-

dan svenska och i skolan så fick vi också litegrann.(Fey) 

     Respondenterna har till ansenlig utsträckning inte kvar vänner sedan tiden i Thailand, där-

emot har de nya thailändska vänner som de träffat i Sverige. Tiwa berättar hur hon hittade nya 

thailändska vänner i Sverige på grund av sitt yrke eller sitt utseende och hon menade att de 

genom detta drogs till varandra. Kontakten behöll hon med dem hon upplevde en personkemi 

tillsammans med, vilket illustreras med följande citat: Thailand - Thailändare. Bara de kom-

mer handlar eller när jag var i skolan eller när jag bara hälsar ”hej” sedan det börjar kom-

ma mer när man känner att vem som du, okej fortfarande kontakt med..//..Ja man funkar ihop 

eller så här, ja..(Tiwa) 

     En respondent berättar att det inte var lika uppdelat mellan svenskar och thailändare när 

hon kom till Sverige i slutet av 1970-talet. Då umgicks hon och hennes syster både med 

svenska och thailändska väninnor, vilket belyses med detta citat:  

vi umgås med svenska och med thailändskorna också..//..när vi har fest så, och har vi inte fest 

så ibland man är hos någon svensk kompis och ibland man är hos någon thailändsk kom-

pis..//..Man umgås då som ja, kompisar då man träffar och pratar och diskuterar..//..Man var 

för sig för de har också familj då, svenskarna och thailändskorna, de har då en svensk kille då 

och vi umgås med varandra (Khem) 

Vännerna som Tiwa hade i Thailand saknade henne när hon åkte till Sverige. Tiwa upplever 

att deras kontakt försvagas ju mer tiden går eftersom de saknar gemensamma samtalsämnen. 

Det är mindre och mindre som håller dem samma. Hon upplever även att hennes liv är i Sve-

rige och att det är här hon måste leva det, vilket belyses av följande citat: 

.. från början när jag kom ner vi kontakt mycket med internet eller vi ringer och de saknar mig 

och vill att jag kommer ”när kommer du till Thailand, okej vi kan gå ut tillsamman dricka prata 

litegrann” de vill, så jag också vill, jag saknar dem, men med tiden så jag har barn, jag har fa-

milj, jag går på jobbet, jag har inte tid..//.. jag bor här! Jag kan med kompis här och de vet inte 

vad ska jag berätta till dem mer? Det är tiden.. ja nu mer långt från kompis just det kontakt lite-

grann med några, en del, men det är inte samma som förut. Man tappar med dem, men man får 
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här för vi stannar här, jag är här nu jag har kompis här och jag har många situationer här som 

man pratar om. (Tiwa) 

6.4. Relationen och mannen 

Detta tema handlar om kvinnornas upplevelser av svenska och thailändska män samt hur det 

är att vara ensamstående i Sverige. 

     Respondenterna uppger hur de anser att de tagit en risk när de migrerat till Sverige, men att 

de haft tur med sitt val av man. Tiwa berättar hur hon lika gärna hade kunnat stå ensam på 

flygplatsen och inte haft någon som mötte henne, vilket framgår av citatet nedan: 

..man tänker inte på eller hur den mannen är. Jag tänker inte på också det…..//..Det var tur att 

jag träffade med bra person för att det vara bara ”okej jag kommer” och han väntade på mig. 

Om han inte vänta, vad ska jag göra eller om han inte är bra person, jag är ensam.. (Tiwa) 

I kvinnornas berättelser om kärlek, familj, äktenskap och relationer framträder en bild av en 

önskan och norm om tvåsamhet samt hur respondenterna gärna ville gifta sig eftersom det var 

varje ”flickas dröm”. Giftermål var någonting som var dyrt och de var tvungen att spara ihop 

till detta, Piya uttryckte det på följande sätt: 

..allting beror på pengar..//..Han vill gifta i där i kommunen (borgerligt)..//..Men jag vill ha ka-

las (skratt) jag tror som alla kvinnor som drömma om gifta…//..Ja jag vill ha stort kalas 

då..//..Min sambo vill gifta i Thailand, men jag vill här i Sverige..//..Men jag vill också gifta i 

Thailand, men jag har inga, min mamma är här i Sverige. Min moster är här och jag tror det är 

bättre om vi ska ta det hit..//..Kanske tar flera, fler år (Piya) 

 Fey beskriver hur en kvinna som levde ensam efter en separation i Thailand ansågs som dålig 

och näst intill förhatlig. Detta illustreras med följande citat: om man har gift sig och mannen 

lämna, det betyder det där är en dålig kvinna, vi tycker så, det är gammeldags (Fey) 

     Relationerna för respondenterna i studien och deras män ledde till samboende eller gifter-

mål inom ett år efter att de träffats, fem av respondenterna hade även barn med sin svenska 

man. Mönstret var att bli sambo innan de hunnit lära känna varandra ordentligt. Ovanstående 

illustreras av detta citat: 

Jo som jag träffade mamma, jag tog min son med, men när jag träffade min sambo vi lära kän-

na varandra nästan ett år, åtta månader sedan vi har gjort papper tillsammans så min son kom 

hit..//..jag stannade första gången som jag var här jag stannade här sex månader..//..med min 
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mamma..//... Sedan jag åkte tillbaka till Thailand min son också det blir kanske sex månader till 

som jag måste stanna i Thailand för att om jag ska komma (Piya) 

Respondenterna ger en bild av den svenska mannen som snäll, trygg och jämställd gällande 

hemmet skötsel och omvårdanden av barnen, vilket illustreras av följande citat: 

svenska män hjälper till att städa hemma i huset och byta gardiner och putsa fönster. Det gör 

inte thaimän, inte..//..Här i Sverige får män hjälpa till att ta hand om barn, det är bara kvinnor i 

Thailand som ska göra. Men här i Sverige, när jag..//.. ser en man som tar med bebi eller barn 

sådan här barnvagn, ”åå det hände aldrig i Thailand”, det är stor skillnad. (Fey) 

Piya beskriver hur hennes svenska sambo blev en fadersgestalt till hennes son som hon hade 

från ett tidigare förhållande i Thailand, hon säger så här: Sedan han köpte hus när jag skulle 

fara hit, kom till han, vi flyttade till X-vägen..//..För att han har son, min son, han behöver ett 

rum, han är snäll min sambo, han älskar min son också. (Piya) 

     Samtidigt som respondenterna berättar om bilden av den svenska mannen ges en bild av 

den nutida thailändska mannen som egocentrisk, en kvinnokarl, alltid arbetande, men ständigt 

fattig. Något som tydligt framträdde hos samtliga respondenter var värdet de gav familjen 

som institution och en övervägande del av respondenterna uppger att det skett en förändring 

av de thailändska männens ansvarstagande gentemot familjen. Kvinnornas fäder hade tagit 

hand om sina familjer på ett annat sätt än vad dagens thailändska män gör, vilket illustreras av 

följade citat: 

Jag känner negativ med thailändska män..//.. de har dåligt ansvar, men förut thailändska män 

som måste ta hand om familj han som jobbar och lämna pengar med fru det var förut eller man 

kan säga det var länge sedan..//..Thaimän ganska ego, man träffa sen han har så många tjejer 

sedan han byter tjejer han har många kvinnor..//..Han tar inte hand om familjen. (Tiwa) 

De respondenter som haft barn med en thailändsk man innan de träffat sin svenska man berät-

tar hur barnens pappor inte tagit något ansvar för barnen. I respondenternas yttranden framgår 

att detta ensamma ansvarstagande för barnen var påfrestande på grund av avsaknaden av soci-

ala skyddsnät. Piya sa så här om sin sons pappa:  

min son är thai, pappan är thai också..//..Men vi bor inte tillsammans..//..Jag har bara barn. 

När jag födde barn, han vill inte bli pappa till mitt barn..//.. Det blir mitt barn, det blir mitt an-

svar. Allting på mitt..//..Och i Thailand vi har inte samma som i Sverige. Som, Sverige hjälpa att 
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betala vad heter det då, barnbidrag..//.. Där i Thailand de hjälpa inte. Det finns många kvinnor 

som där skaffar ett barn och har ingen pappa..//.. (Piya) 

Respondenterna anser att män i Sverige skiljer sig från män i Thailand i andra avseenden än 

de redan nämnda, de anser att thailändska män är mer auktoritära än svenska män. Detta blir 

möjligt genom att en kvinna allt som oftast är hemmafru utan inkomst och att mannen är den 

som tjänar pengar i hushållet. Nana beskriver det på följande sätt:  

.. det finns mer bestämmelse i thailändska män än i Sverige..//..Men det är ju också så olika att 

när dom har en familj och såhär om han jobbar själv ensam så hemmafru hemma, så han kunde 

bestämma nästan vad planera alltså hemma eller göra någonting annat vad kvinnor ska göra, 

barnen.  (Nana) 

Respondenterna ger en bild av att det var de av de två parterna i relationen som fick ändra 

sina mönster, vanor och seder - inte mannen. Det var kvinnan och inte mannen som befann sig 

på ny mark. Till en början, innan de hade kommit in i det svenska samhället var de hemma-

fruar, men i takt med att de integrerades i samhället minskade denna omhändertagande roll. 

Exempelvis anammade Amee en, ur hennes perspektiv, mer jämställd arbetsdelning i hemmet 

efter en tid i Sverige på grund av att hon startade eget företag, hon hade inte tid att både vara 

egen företagare och samtidigt sköta man och hem. Tiwa berättade hur hennes frustration över 

att behöva ändra i sitt liv gick ut över hennes man den första tiden i Sverige. Hon kände att 

det bara var hon som var tvungen att ändra sig medan han hade allting precis som förut, vilket 

åskådliggörs av följande citat: 

Fast jag arg ”varför inte du som ändra, du ändrar ingenting! Du har gamla kompis, du har 

gamla mat, du bor i ditt hus. Men jag så här kommer ensam så här, jag har nya kompisar, jag 

har nya språket” - det är inte rätt..//.. jag måste skaffa jobb, det är inte lätt ”vad ska jag skaffa 

från början, jag är orolig” eller ”jag måste städa” eller ”jag måste jobba som hemtjänst eller 

äldreboende” komma hjärtan man aaa (sätter näven mot hjärtat och gör grimas) (Tiwa) 

Även om bilden av den nutida thailändska mannen främst är negativ och bilden av den svens-

ka manen är positiv, finns diskrepanser. En del respondenter berättar om hur de hört att 

svenska män ibland utnyttjar thailändska kvinnor och det framgår tydligt att de hyser avsky 

för sådana händelser. Nana berättar hur hon har hört att svenska vänner ser på detta, men att 

hon själv har en kluven inställning när hon inte känner till motiven till att mannen bjuder 

kvinnan till Sverige. Dock hade hon själv en väninna som tog självmord efter att ha hamnat 

med en man som behandlade henne illa. Citatet illustrerar ovanstående:  
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Jag har ju pratat med många svenska vänner, de tycker ofta att det är synd att thailändskorna 

kommer hit och får problem..//..Man kan komma med sådan här gammal gubbe, då vet man ju 

inte om de utnyttjar eller har, om de ska ha ett bra liv här tillsammans så här, så jag tycker 

både och, det är bra och inte bra..//..jag har känt en som hon blev ju självmord säger man, hon 

skär ju halsen av sig själv. (Nana) 

Respondenterna försöker tydliggöra att äktenskapsmigranter är helt utelämnade till dem de 

besöker och menar att det kan resultera i utnyttjande på grund av den beroendeställning kvin-

nan befinner sig i. Detta illustreras av följande citat: 

Ibland jag har hört någon som inte är bra, någon som är ganska ego, som utnyttjar thaitjejer 

och fru..//..Då känner man att ”ååå, det var inte bra” Jag tycker också de som lurar, vi kom-

mer, om jag jämför jag och någon annan tjej jag förstår ingenting första gången jag kommer 

hit..//..Om jag träffar med inte bra man, vad ska jag göra? (Tiwa) 

En respondent som nu för tiden lever ensam berättar om hur hennes fantasier och önskningar 

om hur relationen i Sverige skulle bli, blev totalt annorlunda och om hur mannen blev en an-

nan person än den han varit i Thailand: 

jag var ju kär..//..Men när jag flyttade på riktigt det blev som inte som man fantiserade att man 

skulle ha jättebra eller något sådant där.. Det blev som nästan tvärt om..//..Det är ganska 

många problem men han själv har lite speciell upplever jag alltså, här i Sverige..//.. Han är 

ganska ung. Han var 24 år gammal och jag är 29 och han festade ju också varje helg och han 

gör ju också typ koka sprit och sälja och något annat inbrott också..//..och jag tyckte ibland att 

när polisen kom..//..Det tycker jag att det är inte alls nå kul (Nana) 

Nanas man ville inte och gjorde inga ansträngningar för att Nanas dotter, som var kvar i Thai-

land, skulle komma till Sverige. Nana kunde själv hämta sin dotter först efter fyra år. Hon 

hade lämnat dottern i Thailand med sin mamma när hon åkte med mannen till Sverige. Dot-

tern var, då Nana hämtade henne, åtta år gammal: Hon levde med min mamma och med min 

stora andra syster..//..Det känns jobbigt för att jag bad min kille att han skulle ta, alltså fixa 

henne hit, men han ville som inte riktigt göra det..//.. Ja jag fixade till. Jo jag fixade till allt, jag 

hämtade henne..själv. 

     Två respondenter levde ensam under datainsamlingsperioden. Nana upplevde det skönt att 

kunna vara helt självständig och trivdes med sitt liv, vilket även Kehm gjorde. Eftersom re-

spondenterna levde ensam fick de själva ordna allting i hushållet och ensam bära ansvaret för 

ekonomin. Nana gav uttryck för hur det ibland kunde vara jobbigt, även om hon upplevde att 
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hon klarade sig bra på egen hand eftersom hon anser sig vara bra på att planera. Följande citat 

illustrerar detta:  

..man har inte någon man hemma då är det lite mer… svårt, är inte jättesvårt, man behöver 

bara någon, vissa som fixar hemma här och där ibland och bilen och sådär det kan vara lite 

svårare..//.. Men det löser jag alla problemen själv genom att fråga eller gå till bilaffären eller 

fixa till..//..Så jag tycker att det inte är särskilt svårt för mig om ekonomi för jag har ju ganska 

bra förmåga, tänker igenom ganska bra och planerar ganska bra för det.(Nana) 

6.5. Jag tycker att jag har fin färg! 

Detta tema behandlar respondenternas upplevelse av främlingsfientlighet samt hur de hanterar 

detta. Här beskrivs även hur respondenterna ser sig som annorlunda i jämförelse med ”svens-

kar”. 

6.5.1. Att vara annorlunda 

Respondenterna uppger hur deras thailändska ursprung alltid är tydligt i deras utseende. De 

åsyftar att det syns på huden och i ansiktsdragen. Respondenternas upplevelser av det är både 

positiva och negativa. De är stolta över att komma från Thailand medan de samtidigt känner 

att det kan vara ett hinder för dem i det svenska samhäller. Piya beskriver hur de är annorlun-

da från svenskar, att de pratar ett språk som få svenskar förstår och att de pratar högt när de 

träffas, hon säger det på följande sätt: 

Men bara någon gång om jag, om Thailand, thailändskor kommer och träffar varandra, vi pra-

tar ganska högt och så många som tittar och jag tycker om att göra någonting kostigt som 

ibland, som ibland jag glömmer att jag äter någonting. Det blir som. Kanske de tittar eller nå-

gonting, men jag bryr mig inte mycket om det..//..Nä jag tror jag är vanlig. (skrattar) 

Respondenternas upplevelser av hur de blir betraktade av svenskar varierar. Nana uppger att 

hon märker att hon behandlas annorlunda, men att det är en positiv särbehandling. Hon upple-

ver inte att svenskar har något emot att thailändare kommer och jobbar och bor i Sverige. Det-

ta illustreras av följande citat: Jo jag tycker det är lite annorlunda, men de är ju glada och 

sådant här, att vi kan också komma hit och starta jobb och sådant där, inte tycker jag att de 

har något emot på det sättet. 

     Tiwa uppfattade att svenskar såg henne som thailändska eftersom det syns i hennes utse-

ende. Vidare upplevde Tiwa att tydliga skillnader i utseende mellan skandinaver i allmänhet 
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och andra folkslag kunde innebära att en del svenskar valde att inte ta kontakt med dem som 

har ett annorlunda utseende, hon sa det med dessa ord:  

Thai. För att man ser..//..En del pratar också det finns här. När jag praktiserade också, under-

sköterska utbildning, de prata ”okej jag är skillnad”. Inte direkt eller språk man se på den här 

på en gång (drar handen över ansiktet) också en del accepterar det, tyvärr det finns kvar också 

som ”okej..” finns inte så mycket, men inte mot mig, men man vill inte umgås med eller hälsa.  

6.5.2. Främlingsfientlighet 

Få av respondenterna har uttryckligen eller tydligt upplevt främlingsfientlighet. Av dem som 

upplevt detta har dessa meningar kommit från mannens vänner eller det allmänna samhället. 

Främlingsfientligheten har fått uttryck genom utfrysning samt nedvärdering av respondenter-

na. Kvinnorna uppger även att den första tiden i Sverige inte alls kände av någon främlingsfi-

entlighet utan att denna känsla uppenbarade sig efter att de levt här en tid. Fey beskriver det 

på det här sättet:  

 från början tänkte inte jag på det, för jag tänkte inte på något som var dåligt som först, ja kan-

ske de är blyg?..//.. men det var fel så, det fanns de som sa, ”varför måste invandrare få jobb? 

Och inte svenskar?”, sa så där rakt när vi var i rummet..//..Så jag tänkte, nä det var inte jag, 

jag tog inte emot det (Fey) 

Fey har även varit med om trakasseriliknande beteenden av personer som kommit in i hennes 

salong för att klippa sig, men ångrat sig, när de sett henne. De ställde underliga och retade 

frågor och besökte henne ett flertal gånger för att provocera henne: 

efter 8 månader hände något som jag tänkte efter, så kom de in och frågade och så skulle de 

klippa håret och när de såg att det var jag från Thailand eller inte svenska så backade de, ”nä, 

jag har gått fel” och det hände mer att de kom in och frågade; ”har du utbildat dig här i Sveri-

ge” frågade de mig..//..”Och vi får se vem som klipper bäst”, ungefär så där och jag kände inte 

dem, de kom in och berättade om andra ”de var jätteduktiga de där” och ”hur länge har du 

jobbat som frisörska?” Ungefär så där, så tänkte jag, Är det där bra? Ska jag ta det som posi-

tivt 100 % eller ska jag börja tänka på det, deras ord? (Fey) 

Även om respondenterna blev väl mottagna av mannens föräldrar kunde det vara svårare att 

bli accepterad av mannens vänner och ibland mannens syskon. Svårigheten utgjordes av språ-

ket på grund av kommunikationssvårigheter, men det kunde även bero på andra saker som 
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exempelvis främlingsfientlighet. Nana berättar hur mannens vänner jämförde henne med en 

cykel och svenska kvinnor med en bil:  

..hans kompisar blev ju som att de tyckte inte alls att det är bra..//..Jag brukade höra att det vad 

heter det på svenska ”du cyklar du, du kör inte bil” eller något sådant där typ. De jämför han 

cyklar istället för att åka bil. Jag vet inte hur dom menar, men jag hörde i alla fall att de sa att 

min kille så..//.. Det har jag tänkt att, i mitt bakhuvud, att han har så låg klass att han cyklar 

istället.. Bil är ju mer dyrare än cykel… (Nana) 

Respondenterna hanterar främlingsfientlighet på olika sätt. Det kan vara genom att normalise-

ra diskrimineringen och säga att den existerar överallt. Ett annat sätt att hantera främlingsfi-

entlighet är att försöka strunta i den och istället ställa in fokus och leva endast med och för 

människorna som bryr sig om dem. Främlingsfientlighet kan av respondenterna även förstås 

som att vissa människor inte vill ta till sig något nytt. Ett annat sätt är att identifiera sig som 

svensk och på så sätt ta sig rätten att vara nyfikna på andra människors härkomst. Kehm berät-

tar om det så här, när jag frågade henne om hon upplevde sig iakttagen av andra på grund av 

hennes härkomst eller utseende: 

Jag har inte frågat dem så inte vet jag! Det är en svår fråga..//..Jo det gör de nog tror jag, men 

när man går på bio sådär då, då kan de titta men det är samma för mig själv då när man ser ut-

länningarna  och se ja, jag undrar om var kommer han ifrån och hon ifrån??..//..Det gör man ju 

(Khem) 

6.6. Identitet 

Detta tema handlar om hur respondenterna ser sig själva, om de känner sig thailändsk eller 

svensk och vad det beror på. Respondenterna ger även sin bild av hur de uppfattar att thai-

ländska och svenska kvinnor skiljer sig åt. 

     Respondenterna anser sig ha egenskaper som att vara; öppen, varmhjärtad, pratglad, ar-

betssam, omhändertagande, ärlig samt positiv för nya utmaningar. Egenskaperna skiljer sig åt 

mellan kvinnorna, men samtliga ansåg sig vara öppna. Följande två citat belyser detta: 

jag vill ju att alla ska ha det bra och inte alls vara avundsjuk på mina kompisar eller någon an-

nan eller nå bekant eller något sådant där. Jag är alltid en sådan här glad för andras skull, att 

de har det bra de är lycklig - det är alltid jag. (Nana) 
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Ja, jag är ganska öppen..//..Och jag prata med alla som jag känner och inte känner - jag pratar 

ändå..//..Och mycket, jag pratar mycket..//..Ja, vad mer, jag, jag går på bio, ibland på teater har 

jag, men jag skulle lära mig dansa tror jag..//..Nä, men jag, jag målar lite-

grann..//..Akvarell..//..Och min hobby då jag håller på mycket med blommor..//..läsa litegrann 

och vara ute och gå mycket (Khem) 

En del respondenter ser sig själva som thailändska och inte som svenskar. Detta beror till viss 

del på den kontext de befinner sig i. Tiwa till exempel, hade en egen affär där hon sålde thai-

ländska matprodukter. Det gjorde att hon hela tiden var i kontakt med det thailändska språket, 

människor från Thailand och thailändsk mat. På fritiden umgås hon främst med thailändska 

vänner. Hon säger så här: 

Jag känner mig som thailändska för att jag jobbar i affär, det är som en träffpunkt, många 

kommer hit och pratar med mig, bara thailändska, jag svara i telefon på thailändska. Min man 

han sa det att jag är sämre på svenska, ”vem ska jag prata svenska med?”..//..jag beställer 

grönsaker med thailändska..//..Det är därför jag känner att jag hela tiden, att jag är 

thai..//..Hela tiden vi håller fortfarande varandra, vår kultur..//..varje lördag, söndag eller hel-

gen vi träffar också med varandra i mina kompisar..//..Ofta är alla från Thailand (Tiwa) 

Flertalet av respondenterna kopplar samman upplevelsen av att vara svensk med att vara 

svensk medborgare. De berättar även hur de upplever det tillfälliga uppehållstillståndet som 

knepigt och komplicerat och att det i sig skapar en känsla av att inte tillhöra Sverige, vilket 

belyses av följande citat: 

jag är thai nu, men jag vill också både thai och svensk..//..Men jag ska försöka..//..Jag måste 

söka någonting alltså svenska..//..Från den där medborgare eller medborg..//..Jo min mamma 

sa fem år, sedan sambo han frågade i Z-stad han sa att du kan söka..//..Jag hörde olika också, 

därför att om du inte, om du bor tillsammans med samma sambo i tre år..//..Kanske du kan få  

någonting..//..Jag tänkte; så konstigt (Piya) 

En del respondenter sätter identiteten som svensk eller thailändsk i relation med tiden. 

Nana beskriver hur hon har en bakgrund som är thailändsk, men en framtid som är svensk, 

vilket innebär att hon är både svensk och thailändsk. På grund av att hon umgås med thai-

ländskor känner hon sig dock mest thailändsk själv. Nana säger så här: Som nu alltså, jag 

är lite mer svensk, men ändå jag har ju kvar alltså bakgrunden som thailändska har jag 

också, men vi umgås i stora gäng och grupper ganska ofta..//,, jag kan inte säga att jag är 

från Sverige..//..Jag är båda! (Skratt) 
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     En annan aspekt av tiden är att flertalet respondenter känner sig mer svenska ju längre de 

befunnit sig i Sverige. Khem som levt i Sverige i över 30 år menar att just tiden gjort att hon 

blivit svensk: jag tror nog jag känner mest svensk tror jag..//..För jag har bott här över trettio 

år (Khem)  

     Känslan av att vara svensk eller thailändsk kan även vara situationsbunden. Beroende på 

situationen kunde Fey se sig själv antingen som svensk eller som thailändsk. När hon och 

hennes väninna fick vara med om främlingsfientliga uttalanden ansåg hon sig vara svensk 

samtidigt som hon säger ”vi” eller ”oss” när hon talar om thailändare: 

det var en som var från Thailand hon var gift så hon var jättesur..//..”varför säger hon så när vi 

sitter här?” jag sa ”tänk inte på det, det är bara de tror, de vet att vi är svenska det är därför 

det kan diskutera med oss också” sa jag, men det var inte de, hon tycker ju inte om invandrare, 

det var bara det, det är inte om jobbet, att vi är lat eller någonting så, det är någonting i henne 

som inte tycker om oss (thailändare) (Fey) 

Fey ger en beskrivning av hur även svenskar måste förhålla sig till vad andra kulturer och 

etniciteter för med sig. Hon menar att det är viktigt att fokusera på det positiva i det som 

kommer och att inte reagera med försvarsställning, vilket belyses av följande citat: 

det är inte alla som kan ta emot det..//..inte alla som är öppet sådär, de backar ju ganska myck-

et, så jag inser nu att de… att de tycker att de är någonting nytt som de inte vågar ta 

emot..//..För jag har ju klänningar här och jag visade också, de var fin de var vacker, men de 

vågade inte använda, de sa, de tycker att det där är för mycket för oss svenskar..//.., det är inte 

så mycket negativt, det är många som kan ta emot det så säger de ”ja, hon är duktig” så man 

ska prova något nytt! Det är något nytt som kommer så ta emot det som är bra (Fey) 

Ett annat sätt för respondenterna att förklara deras identiteter är genom religion. En del av 

respondenterna är buddister och även om de inte är extrema håller de på traditionerna. Detta 

skapar en känsla av att vara annorlunda i jämförelse med svenskar där majoriteten lever efter 

kristna värderingar (även om de inte anser sig vara kristna). Amee berättar att hon i enlighet 

med buddismen alltid delar allt hon har med sin man. Hon säger att svenskar har det mer upp-

delat i sina äktenskap och att de definierar ägodelar i ”dit och mitt”. Khem berättar hur hon, 

när hon har behov av ett andligt rum, går till svenska kyrkan fastän hon är buddist. Hon anser 

vidare att människor som kommer till Sverige måste förhålla sig till svenska normer och vär-

deringar:  
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Jag är buddist då..//..Men jag går till kyrkan i alla fall och ber..//..mina föräldrar har gått bort 

och jag saknar mina syskon ibland, så och jag går till kyrkan och prata med någon..//.. jag är 

buddist, men ändå jag tycker inte att det är fel att gå till kyrka..//.. Så då blir de mest att jag 

känner mig som svensk, men religionen ja, jag tänker religion alla likadana..//..men jag tänker 

när man kommer till Sverige..//..Man ska smälta in i svenska samhället..//..om du gästar hos nå-

gon..//..- Du kan inte äga huset där du bor (Khem) 

Två respondenter, Amee och Piya, berättar hur de känner angående flyktingar och invandrare 

som nu kommer till Sverige. Amee kan uppleva att hon vill ha färre flyktingar i Sverige efter-

som hon anser att det är bättre att hjälpa de unga i samhället med mer bidrag och arbeten. Piya 

kan uppleva sig orättvist behandlad i jämförelse med flyktingar som kommer till Sverige ef-

tersom de får mer bidrag än vad hon får, vilket framgår av följande citat: 

.. jag känner som lite orättvist med flyktingar..//..för att de kommunen får hjälpa allting, men in-

vandrare också de får inte hjälpa jag vet för att vi har en svensk sambo som kan hjälpa..//..Men 

jag vill också att de hjälper. Jag har men det kostar mycket också om vi ska betala till barnen 

och allting…//..För att jag pratar med min sambo, och någon annan, vi säger samma för vi är 

innevånare vi ska också äta..//.. vi äter inte blad, vi måste betala (Piya) 

6.6.1. Svenskar och Thailändare 

Respondenterna upplever att thailändska kvinnor skiljer sig från svenska kvinnor i olika avse-

enden. Skillnaden mellan kvinnor från Thailand och kvinnor från Sverige kan vara svår att 

beskriva med ord. Nana gör ett försök i följande citat: Jag tycker att det är skillnad, vi är inte 

lika, en del delar ju också, men det är ju.. vi är ju inte som ni, som svensktjejerna (Nana) 

     Respondenterna nämner hur den svenska kvinnan är självständig, känner till sina rättighe-

ter och är självsäker. De anser att svenska kvinnor är duktiga, men samtidigt att de inte har 

någon kämparglöd och är lite bortskämda, vilket illustreras av följande citat: 

Ni har mycket självförtroende..//..ni är duktig!..//..En del som jag inte gillar, liksom ni kämpar 

inte! Så många som flicka eller barn de kämpar inte i livet, de bara sitter framför data och de 

bara.. ”aaa” i familj också de bara ”mamma, pappa” så här tjugofem år, trettio år, vända 

mamma eller pappa!..//..Men i Thailand då måste vi hjälpa familjen, det är kanske vår tradition 

för varandra..//.. Ibland jag känner ledsen om jag har hört att någon som inte gillar att gå sko-

lan de bara slutar med gymnasium..//.. Varför då?? Ni har råd, ni har andra som stöttar er, ni 

kan studera högt upp hur mycket som helst (Tiwa) 
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Vissa respondenter såg mindre skillnader och mer likheter mellan svenska och thailändska 

kvinnor. Amee menade exempelvis att kvinnor är kvinnor i hela världen, de måste föda barn 

och ta hand om mannen var de än bor. Den enda skillnaden som Khem kunde uppleva låg i 

respekten för äldre, hon berättar så här:  

 vi thailändska kvinnor är likadana som svenska, vi har rätt till allt..//.. vi måste fick lära oss att 

de äldre än oss..//..Du, du får böja och bocka lite äldre än dig..//.. om jag åker till Thailand för 

mina pappa syskon och si och så jag kan inte vända mig ryggen och gå därifrån jag måste som 

gå baklänges litegrann så går jag baklänges det är..//.. Respekt. (Khem) 

Respondenterna har en positiv bild av människorna i Sverige - svenskar, de upplever att 

svenskar är snälla och att de går att lita på. Tiwas upplever att svenskar är bra människor och 

öppna för invandring; Ni är snälla..//.. ni är öppen och inte mot mig när ni ser ”aa accepte-

rar”  eller känner som välkomman stor del (Tiwa.) Men det finns andra egenskaper som till-

skrivs svenskar som kvinnorna inte upplevde som lika positiva. Amee berättade hur hon upp-

levde en av mannens släktingar som snåla då de inte blev bjudna på mat när de hälsade på vid 

middagstid. Efteråt har de skrattat åt incidenten, men Amee berättar hur människor i Thailand 

alltid gör mer mat, så att det ska finnas ifall någon kommer på besök. Nana berättar hur hon 

uppfattade svenskar som skygga och själviska i början då hon kom till Sverige, vilket belyses 

av följande citat:  

 jag pratat med många de tycker de är, dom vill vara själv mest alltså, mer än umgås med de 

andra många dagar eller oftast kan man säga de ska vara själv ensam i lugn och ro såhär..//.. 

jag upplever på något sätt att det är ganska, mer själviskt på något sätt, att man tänker på sig 

själv mer än andra tycker jag..//.. (Nana) 

Flertalet av respondenterna anser att de, av svenskar, betraktas som snälla och bra familje-

människor och de upplever stolthet över dessa egenskaper. En respondent uttrycker hur thai-

ländskor har ett hett humör i jämförelse med svenskor samtidigt som hon bekräftar uttalandet 

om hur thailändska kvinnor anses vara snälla och omhändertagande. Det illustreras av följan-

de citat:  

jag se på mig själv också att vi kan ha ganska hett humör, men inte alla. Det har jag också upp-

levt svenskarna är ju ganska lugna och kanske det beror på klimatet också, det är kallt här och 

hett i Thailand. Men en del säger också att thailändskorna är snäll och fin och tar hand om fa-

milj och sådan här, man upplever det på ett bra sätt, mer än negativt just nu i alla fall vad man 

hör (Nana) 
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6.7. Framtiden; I Sverige eller i Thailand? 

Ingen av respondenterna vill i dagsläget återvända till Thailand permanent. En del vill åter-

vända på ålderns höst när det gått i pension tillsammans med sin man. Amee berättar hur hon 

om tio år, när hon går i pension, ska sälja huset i Sverige, köpa en lägenhet eller mindre stuga 

i Sverige och köpa ett hus i Thailand. Hon vill bo i Thailand, men vill ha möjlighet att besöka 

Sverige och sin dotter som kommer att vara bosatt här. Fey planerade att tillsammans med sin 

man flytta tillbaka till Thailand och precis som Amee bo där halvårsvis. Detta skulle ske när 

dottern hade gått skolan klart. Fey hade även möjlighet till arbete i Thailand, vilket illustreras 

i följande citat: 

Då tänkte jag inte, men min man vill. Så funderar jag att vi ska återvända till Thailand, ja sex måna-

der där och sex månader här..//.. min man älskar vintern så han kommer hit till vintervår. Men det är 

efter min dotter har gått färdigt i skolan och fått bra jobb så kan vi börja tänka och flytta..//..Om tio år 

så är jag i Thailand..//..jag har mina vänner, mina vänner och mina elever jobbar som frisörska nu så 

jag sa när jag, varje ställe jag är där så ska jag jobba hos någon, antingen eller hos min någon så jag 

ska fortsätta jobba som frisörska (Fey) 

Andra respondenter känner att de aldrig mer kommer att bo i Thailand. Detta beror på att de-

ras familjer och släkt nästan helt och hållet numer finns i Sverige och på grund av att vänner 

och föräldrar har dött i Thailand. En annan anledning att stanna i Sverige beror det på att de-

ras liv är förankrat här. Respondenterna säger så här: 

Jag har mer släkt här i Sverige än i Thailand kan man säga..//..Och jag har inte tänkt att flytta 

till Thailand..//..Tanken är att när jag går i pension att jag kanske två månader, tre månader på 

vintrarna, men inget mer..//..Jag tror inte jag klarar av att bo i Thailand precis..//..Jag säger att 

jag åker hem till Thailand och när jag åker till Sverige jag säger att jag åker hem, hem, hem-

ma!..//..För det är jag har då som föräldrahem i Thailand också men då när alla föräldrar gick 

bort man känner lite tom..//..Det är inte som förut...//..jag känner så tomt när man åker ner, tyst 

i huset och inte någon som pratar något mer..//.. Så här man har sina syskon, sina barn, som 

man umgås med ja, trivs med här i Sverige.(Khem)  

När respondenterna besöker Thailand upplever en del av dem ingen förändring i känslan av 

att vara där, medan andra känner att de får en delvis annorlunda identitet. Piya beskriver hur 

hon är ”kunden” och har möjlighet att spendera pengar vilket framgår av följande citat: 

jag bara första gången, i år som jag for till Thailand..//..Jag gör samma som jag var i Thailand, 

men jag vara jag har bättre ekonomi från nu, från när jag far..//..I Thailand när jag bor här..//. 
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För att jag bor i Sverige. Det.. fara till Thailand det blir jag som ”kunden” som kommer..//..och 

jag har barn med, jag kan fara någonstans om jag vill..//..(Piya) 

Nana upplever likt Piya att hon är välkommen i Thailand, men hon upplever ingen skillnad 

från när hon levde i Thailand då hon återvänder till sin mammas by: Det är ju man känner sig 

välkommen när man kommer dit, till mammas by, jag har bott där och sådär, det känns ändå 

bra. 

6.8. Mot ett Jämställt Thailand 

Flertalet respondenter upplever att det sker förändringar i Thailand. De ger en bild av ett sam-

hälle som blir allt mer jämställt på vissa arenor samtidigt som männen går ifrån sitt ansvar för 

familjen och sina barn. Respondenterna anser dock att Thailand har en bra bit kvar innan 

samhället är lika jämställt som i Sverige. Respondenterna ger även uttryck för hur mannen var 

den som bestämde och kom först i familjen i Thailand och samtidigt säger de att det i Sverige 

nästan inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män och att det råder jämställdhet. Det 

illustreras av följande citat:  

Som förut de sa, de sa som.. och ben hur säger man då? Som fåret då, det har fyra. De sa, man; 

han ska gå först..//..Kvinnan som följa..//..Det är sådär jag menar. Men i Sverige de går till-

samman (visar hur män och kvinnor går bredvid varandra). Förut kvinnor kan inte jobba, bara 

man (Piya) 

 

Även om kvinnor och män inte befinner sig på samma nivå i samhällets olika arenor i Thai-

land är det flera respondenter som pekar på att pengar egentligen är nyckeln för att lyckas i 

Thailand. Respondenterna anser att det främst är pengarna och inte kön eller genus som sätter 

gränser eller skapar möjligheter, vilket illustreras av detta citat: För du vet att i Sverige och i 

Thailand de är likadan..//..Dom har ja lika rättigheter på man och kvinnor det bara fattas då 

att man har pengar, de som inte har pengar; det är det som det handlar om.(Khem) 
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7. Diskussion 

I kapitlet kopplas tidigare delar i uppsatsen samman och utmynnar i en diskussion om integra-

tionsprocessen och identitetsarbetet. Syftet med studien var att skapa en förståelse för och 

belysa hur äktenskapsmigrerade kvinnors identitetsarbete och integrationsprocess upplevs. 

Med andra ord den process där identiteten påverkas av integrationsprocessen och där integra-

tionsarbetet påverkas av ett simultant identitetsarbete. Kapitlet är uppdelat i fyra delar, till en 

början diskuteras övergripande kvinnornas liv, senare integrationens delar, därefter identitet 

och sist diskuteras integrationsprocessen och identitetsarbetets simultana påverkansprocess. 

7.1. Kvinnornas liv 

Resultatet visar att respondenterna förvärvsarbetar och befinner sig likt svenska kvinnor i ser-

vice eller omsorgsarbeten, exempelvis undersköterska, frisör, egen företagare och restaurang-

arbetare. De levde inte, till skillnad från andra invandrare, i en bostadssegregerad stadsdel160 

utan bodde i villa eller lägenhet. Det kan rimligen bero på att respondenterna lever med 

svenska infödda män, vilket skapade en kontextuell ram och en ”genväg” in i det svenska 

samhället.  

     En skillnad mellan Sverige och Thailand är att det tidigare har en mer utpräglad jämställd-

het än det senare.161 Även om en del kvinnor poängterade att det sker förändringar i Thailand, 

vilket stödjs av bakgrundskapitlets beskrivning av Thailand, framgår att Sverige är mer jäm-

ställt. I Thailand är det mannen som är norm och premieras i samhället och respondenterna 

berättar att det är kvinnorna som ansvarar för omsorgen av barnen. Efter en skilsmässa upp-

rätthåller inte kvinnan samma status som hon hade innan och eftersom det enligt Constable är 

kvinna som bär ansvaret för relationen är det även hon som misslyckats om paret separerar. 

Utöver det finns inte heller lika möjligheter som i Sverige till utbildning för alla. Responden-

terna menar att det har att gör med tillgången till pengar. Ett antagande kan göras om att dessa 

strukturella fenomen skapar hinder för kvinnor att utvecklas och kunna förändra sin levnadssi-

tuation i Thailand. Här kan jämföras med hur Sverige utvecklat ett bidragssystem som gjort 

det möjligt för kvinnor att minska beroendet av mannen och istället öka sitt beroende av väl-

färdssamhället, vilket inger en känsla av mer självständigt leverne även om det fortfarande är 

ett beroende av patriarkatet.162 På grund av att Sverige är ett mer jämställt än Thailand är det 

                                                 
160 Chanser & Watkins 2009 
161 Se bakgrund om ” Välfärd och kvinnornas ställning i Sverige” 
162 Connell 2003 samt Ahrne 2003 
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därför rimligt att kvinnornas möjligheter att kunna råda över sitt eget liv ökar då de migrerar 

till Sverige. 

7.2. Integration 

Integrationsprocessen, som enligt Constable, tar fart redan vid själva tanken på destinations-

landet, kom att intensifieras vid första mötet med Sverige. Den första tiden i Sverige upplevde 

större delen av respondenter som positiv och spännande samt bekymmersfri, vilket kan liknas 

vid hur denna period kan kännetecknas som en smekmånad.163 Möjligtvis försvann den onto-

logiska tryggheten som krävs för att upprätthålla en stabil identitet164 efter en kortare tid i lan-

det, för att sedan återuppbyggas då verkligheten började skapa rutiner och strukturer. Det är 

möjligt att en sådan nedrivning av tryggheten är nödvändig för att kunna integreras i en ny 

tillvaro och kan liknas vid Hassans resonemang om hur individen måste resocialiseras i det 

nya landet.165 

7.2.1. Gordons modell för integrering 

Ett sätt att beskriva respondenternas integration är genom Gordons modell som fokuserar på 

ett ökat deltagande i samhällets olika institutioner. Enligt modellen sker integration först inom 

det ekonomiska systemet och sedan på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet.166 Detta 

kan appliceras på respondenternas integrationsprocess med någon modifiering. Det som fram-

kommer ur intervjuerna tyder på att respondenterna först införlivades i den byråkratiska appa-

raten med exempelvis uppehållstillstånd och visum. Det ekonomiska systemet kan beskrivas 

som övergripande för både byråkratisk- och arbetsmarknadsintegrering. Det är möjligt att 

denna skillnad beror på att respondenterna, under den första perioden i Sverige, inte var bi-

dragsberoende på samma sätt som flyktingar eller andra invandrare normalt är eftersom re-

spondenterna var försörjda av dem de levde med. Integreringen i arbetslivet som följer av 

integrering i utbildningssystemet samstämmer till viss del med respondenternas integrations-

processer, men har en form av växelverkan. Respondenterna integrerades först i utbildnings-

systemet genom SFI, som i sin tur skapade möjligheter på arbetsmarknaden, även om några 

respondenter redan till viss del introducerats på arbetsmarknaden innan de deltog i SFI.  

                                                 
163 Franzén 2001 
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     En faktor för integration är att vara aktiv i föreningsliv och politik.167 Ingen av responden-

terna beskriver att de är politiskt aktiva eller aktiva i någon förening förutom de som hade 

kontakt med och var engagerade i den Thailändska föreningen i Norrbotten. Detta skulle kun-

na innebära att respondenterna till en större del ytterligare kan integreras i samhället. Ovan-

stående sammanfaller med Gordon modell om hur det tar väldigt lång tid att bli delaktig i det 

politiska systemet. Det tar även lång tid att fullt ut anamma värderingar och förhållningssätt 

som dominerar i invandringslandet.168 Respondenterna beskriver hur de kan se skillnader i 

normer och värderingar mellan svenskar och thailändare, exempelvis gällande inställningen 

till utbildning. Därmed är det rimligt att Gordons modell för integrering till viss del stämmer 

med resultatet i denna studie. Med andra ord finns ytterligare möjlighet till integration genom 

att anamma ”svenska” värderingar och att engagera sig politiskt. Frågan är dock när integra-

tion övergår till assimilation169? 

7.2.2. Arbete och utbildning  

Samtliga respondenter arbetade, vilket kan uppfattas som att de till en viss del integrerats i 

samhället.170 Dock var respondenternas tankar om arbetet delade. En del ansåg sig nöjda med 

deras arbetsförhållanden medan andra ville arbeta antingen mer eller mindre. En av respon-

denterna ville arbeta dagtid och ha mer tid med barnen. Möjligen kan den respondenten anta-

git en mer västerländsk åskådning angående arbetet, familj och fritid i jämförelse med en an-

nan respondent som gärna ville arbeta söndagar och längre arbetsskift.  

     Feys utbildning ifrågasattes av okända personer som kom in på hennes salong. Det sam-

manfaller med hur samhället ständigt ifrågasätter invandrares utbildning.171 Flertalet av re-

spondenterna beskriver hur de upplevde sig olyckliga över sitt första arbete i Sverige, att de 

likt kvinnorna i Hassans studie gjort en omvänd klassresa.172 Till skillnad från kvinnorna i 

Hassans studie fick respondenterna i denna studie andra arbeten som de trivdes bättre med 

efter att de levt en tid i Sverige. Arbetsförhållandena påverkar integrationen173 och i takt med 

att respondenterna färdigställde sin svenskautbildning och fortsatte med andra utbildningar 

eller praktik fick de under denna period eller efter utbildningens avslut ett arbete som de triv-

des med. Det skulle kunna tala för en positiv integrering i Sverige.  
                                                 
167 Nyman – Kurkiala 1999 
168 Ibid 
169 Assimilation innebär en process genom vilken en minoritet i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, 
så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. (ne.se Sökord: assimilation. 20091202) 
170 Nyman-Kurkiala, Hassan samt Darvishpour & Westin 
171 Hassan 2000 
172 Ibid 
173 Nyman – Kurkiala 1999 
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     Det är möjligt att respondenternas position som sambo eller gift med en svensk man gjorde 

att deras integrationsprocess gällande arbetet underlättades. Eventuellt gav relationen en möj-

lighet till inblick i det svenska samhället och arbetsmarknaden snabbare än vad möjligtvis 

andra invandrare, som saknar dessa kontakter får uppleva. 

      Respondenternas integration på arbetsmarknaden kan även ses ur ett strategiskt perspek-

tiv. Tre av respondenterna i studien hade egna företag och ytterligare en respondent drömde 

om en egen restaurang. Det är möjligt att strukturella hinder i samhället skapat en upplevelse 

av att det enklaste sättet att kunna känna värdighet i sitt arbete är genom att vara sin egen. 

Sannolikt hade de inte möjlighet att avancera på den svenska arbetsmarknaden i den utsträck-

ning de ville och behövde, för att kunna ha ett tillfredställande arbete som motsvarade den 

status de haft i Thailand. Även om respondenterna gått en svensk utbildning är det rimligtvis 

inte säkert att de tar sig in på arbetsmarknaden via den. En parallell kan dras till hur integra-

tionsarbete fått kritik i Sverige och inte fungerat i olika samhällsområden som exempelvis 

arbetsmarknad.174 Här kan även jämföras med Franzén som menar att eget företagande kan 

vara en strategi för att inte hamna i lågstatusyrken och på så sätt stärka sin självkänsla.175  

     Ingen respondent hade svensk högskole- eller universitetsutbildning. Två av respondenter-

na hade utbildning utöver SFI i Sverige och båda var utbildade till undersköterska. Integra-

tionsmöjligheterna ska öka vid utbildning eftersom det socialiserar in individen till att ta efter 

normer och värderingar.176 Det är svårt att veta vad som här räknas till utbildning. Möjligtvis 

stämmer inte teorin med resultatet i studien på grund av respondenternas låga utbildningsnivå. 

Det visar sig istället mer rimligt vara tiden, vilket Gordon även poängterar177, som spelar en 

större roll i integrationsprocessen. I en jämförelse mellan Kehm som varit i Sverige längst och 

de andra respondenterna framstår det tydligt vara tiden i landet som främst påverkat integra-

tionsprocessen. 

     Integreringen får även positiva konsekvenser genom upplevelsen av bra bostadsförhållan-

den.178 Samtliga kvinnor upplevde att de hade bra bostadsförhållanden, vilket pekar på att den 

delen av integrationen har fungerat bra för respondenterna.  

                                                 
174 Darvishpour & Westin 2008 
175 Franzén 2001 
176 Darvishpour & Westin 2008 
177 Nyman – Kurkiala 1999 
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7.2.3. Språk 

Den integrationsprocess som invandrare genomgår vid migrationen till ett land handlar till en 

viss del om språket. Språket har betydelse för verklighetsuppfattningen179, hjälper till att ord-

na vardagen180 samt är en del av en individs identitet181. På grund av det finns en möjlighet att 

respondenterna, genom det språkliga hindret, fick en osammanhängande verklighetsuppfatt-

ning och identitetsomvandling under den första tiden i Sverige. Det kan förklara den ambiva-

lens och osäkerhet som de upplevde över sitt besluta att migrera till Sverige, samt deras låga 

självkänsla under den första tiden i landet. Det skulle även kunna vara förklaringen till att en 

del respondenter upplevde allting härrörande integrationen som påfrestande och upplevelsen 

av att de gjort ett orationellt val när de migrerade till Sverige. Denna oro och ambivalens kan 

jämföras med hur Franzén beskriver att det blir en vardag efter den första tiden i Sverige och 

att svårigheter börjar läggas på hög. Respondenterna upplever dock att livet med tiden blivit 

bättre och enklare, vilket kan förklaras genom att de lärt sig språket och därigenom fått en ny 

verklighetsuppfattning som ordnar vardagen för dem. 

     Eftersom respondenterna inte hade tillgång till språket när de kom till Sverige, hade de inte 

heller tillgång till de tysta och informella kunskaper vars tillgänglighet erhålls via språket. 

Dessa kan exempelvis vara att känna till hur en fråga ställs, vad som inte är lämpligt att fråga 

om och vad som sker och hur kommunikation uppfattas när betoning läggs på olika ord i en 

mening.182 Att inte känna till spelreglerna och inte kunna fråga efter dem försatte responden-

terna i ett utanförskap samt skapade en omöjlighet till struktur och stadga i interaktion med 

andra. Respondenterna upplevde detta som påfrestande och kunde ha svårt att kommunicera 

med sina män till en början. Ovanstående står i motsats till Franzén som påstår att språkinlär-

ningen går bättre och snabbbare ifall individen befinner sig i relation med en infödd person.183  

7.2.4. Mannen och anhörigas roll i integrationen 

Integration har att göra med hur individen får inträde i den privata sfären. Skapandet av rela-

tioner av primärgruppskaraktär är ett tydligt tecken på integration. En person som gifter sig 

eller sambor med en svensk infödd innesluts snabbt i samhället.184 Samtliga respondenter lev-

de eller hade levt tillsammans med en svensk man vid början av deras integration i Sverige. 

Integrationen i samhället kan därmed kopplas till respondenternas partner eller i två fall anhö-
                                                 
179 Månsson 2007 
180 Miegel, Johansson2002 
181 Franzén 2001 
182 Miegel, Johansson2002 
183 Franzén 2001 
184 Nyman- Kurkiala 1999 
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riga. Dessa personer har hjälpt till med pappersarbete vid migrationen och uppehållstillstån-

det, bostad vid ankomst, försörjning under tiden här som turist eller med ett tillfälligt uppe-

hållstillstånd samt hjälp med att kontakta SFI, Arbetsförmedlingen eller andra institutioner.  

Därmed beror en övervägande del av respondenternas möjligheter till integration på mannen 

de flyttar till. De är till en början helt beroende av dem de ska leva med. Detta för associatio-

ner till makt. Mannen eller nära anhörig har därmed framträdande roll att spela för kvinnans 

integration i landet. Det är sannolikt att mannens roll i integrationsprocessen inte fungerat för 

de kvinnor som ROKS skriver om i sin rapport. Möjligtvis har Nanas integrationsmöjligheter 

varit sämsta av alla respondenters och hon beskriver även sin situation som väldigt påfrestan-

de under en utdragen tid i Sverige medan hon levde med mannen som behandlade henne illa. 

7.2.5. Vänner 

En viktig del av integration är att ha infödda vänner.185 Några kvinnor uttryckte hur de gärna 

vill ha svenska vänner och att de försökt bli vän med svenskar. På grund av språkliga hinder 

och upplevelser av olika normer och värderingar försvårades möjligheten till kontakt och vän-

skap med infödda svenskar. Detta skapar även ett hinder i integrationen på så vis att respon-

denterna endast har en primärgrupp med infödda svenskar att umgås med. Medlemmarnas 

normer och värderingar kommer således ligga till grund för de flesta normer, värderingar och 

seder som kvinnan anammar. Respondenterna får därmed möjligen en mindre nyanserad bild 

av samhället. Ur respondenternas berättelser framgår att ingen av dem hade särskilt bra kon-

takt med deras mans/sambos vänner och att dessa inte blivit kvinnans vänner i samma ut-

sträckning, trots att de via mannen hade goda förutsättningar till att skapa vänskapsband på 

grund av en informell kontakt. Det sammanfaller som om människor på grund av olika här-

komst upplever sig vara mer olika än vad som möjligen är fallet, vilket kan jämföras med vad 

kvinnorna i Hassans studie upplevde; hur både svenskar och invandrare lever med gruppföre-

ställningar om varandra.186 Möjligtvis hade kvinnornas identitet som äktenskapsmigranter en 

negativ inverkan på chansen till att bli vän med infödda svenskar.  

     Enligt Hassan är det en myt att invandrare hellre umgås med den egna gruppen och att det-

ta umgänge hör hemma i initialfasen av migrationen. Det som framkommer av resultatet visar 

dock att respondenterna har flest thailändska vänner och umgås mest frekvent med dem. Det 

skulle kunna tala emot Hassans teori, men kan samtidigt anses som att flertalet av kvinnorna 

fortfarande befinner sig i integrationens början, trots att en de levt i Sverige i flera år. Det vi-
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sar även hur integrationen är ytterst personlig och utgår från individen, vilket Hassan också 

beskriver.  

     Respondenternas nya thailändska vänner har de träffar via SFI. Även om kontakterna på 

SFI var bra för respondenterna kan det ha medfört att de slutit sig inom gruppen. Det är möj-

ligt att de genom tillhörigheten till en social grupp nöjer sig med den och väljer att umgås 

inom den. Svårigheten att få svenska vänner kan även ha bidragit till detta. Detta skulle kunna 

medföra att språkträningen försvinner i och med att kvinnorna då talar thai med varandra. 

Möjligtvis skapar det ett hinder i att nå potentiella svenska vänner och det är tydligt att det 

finns få arenor i det svenska samhället där svenskar och invandrare kan mötas för att knyta 

vänskapsband eller utbyta åsikter. Detta är rimligtvis ett strukturellt makroproblem i samhället 

och ett hinder i integrationsprocessen för samtliga invandrare i Sverige.  

7.2.6. Barn och tidsepok påverkar integrationen 

Fem av de sex respondenter hade barn med en svensk man. De hade skaffat barn tidigt efter 

mötet med mannen och ankomsten till Sverige. Det är möjligt att respondenterna genom sina 

barn kunnat komma in i samhället på ett annat sätt än de invandrare som inte har barn. Genom 

att barnen socialiseras in i samhällets olika institutioner som förskola, grundskola, omvårdnad 

och fritidsinstitutioner skapas även möjligheter för migranter att knyta kontakter i samhället 

samt att kunna nå andra normer, värderingar och seder av det ”omgivande” samhället. 

     Ur materialet framgår hur det finns en likhet med Hassans studie, där kvinnor som kom till 

Sverige på 1970-talet hade ett mer öppet välkomnande än de som kom på 1990-talet.187 Khem 

som kom till Sverige under 1970-talet berättade exempelvis om svenska vänner samt hjälp 

från nya svenska ”släktingar”. Hon upplevde inte heller att det fanns några problem - allt hade 

gått bra för henne. Detta sammanfaller med beskrivningen om hur Sverige under de senaste 

decennierna förändrats och hur den öppna välkomnande atmosfären förändrats till en mer 

kritisk inställning till invandring.188 Ingen skillnad görs på vilken typ av migration kvinnorna 

gjort, de gynnas inte och erhåller ingen högre status i det allmänna samhället, på grund av att 

de sambor eller är gifta med en svensk man. 
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7.3. Identitet 

Identitet påverkas alltid vid migration189 och resultatet av intervjuerna överensstämmer med 

det. Att fånga identitetsbegreppet var komplicerat för respondenterna, identitet kunde uttryck-

tas på flera olika sätt och ur flera olika aspekter. Detta kan liknas vid det reflexiva projektet 

och hur det kan finnas otaliga svar på frågan om ”vem jag är”.190  

7.3.1. Identitet genom kultur, etnicitet och nation 

Identitet kan utgöras av tillhörigheten till kultur, etnisk grupp eller nation.191 Genom en analys 

baserad på dessa grupperingar framkommer hur respondenterna generellt anser att de är thai-

ländare ur ett etniskt perspektiv och att den känslan är stark för flertalet respondenter. Den 

nationella identiteten kopplades främst samman med medborgarskapet och de flesta upplevde 

att de var svenska ur ett nationellt perspektiv. Det sammanfaller med hur det är svårare att 

identifiera sig med en etnisk grupp, i det här fallet svenskar, eftersom det är en sluten identi-

tet, samt hur det är enklare att se sig som svensk gällande medborgarskap eftersom det är en 

öppen identitet.192 Den kulturella identiteten var skiftande. Ur resultatet framgår att tiden har 

en tydlig inverkan på känslan av kulturell identitet. Khem som levt i Sverige under en längre 

tid hade mer svensk eller skandinavisk kulturkänsla än exempelvis Piya som levt här i tre år. 

Den kulturella identiteten var även den som tydligast kan kopplas till hybrida identiteter.193 

Exempelvis blandade respondenterna svenska och thailändska traditioner som att fira jul, men 

använda en kalender som börjar på en söndag. Detta kan ses ur olika perspektiv. Möjligen blir 

kulturskillnader påtagliga och påverkar identiteten när respondenterna kommer in i en svensk 

primärgrupp/familj. De hybrida identiteterna kan även beskrivas i termer av globalisering. 

Genom att världen blir med sammanhängande kan människor anamma en kultur som har an-

knytning till en helt annan geografisk plats. Detta kan även tyda på hur svenskhet och andra 

kulturella identiteter blir något helt annat i takt med att världen sammanbinds.194 

     En viktig del av identitetsskapandet sker i interaktion med familjen och vännerna. Vänner-

nas bekräftelser används för att formulera identiteten.195 Av respondenternas uppeldelser 

framgår att deras vänner och kontakter med Thailand minskar med tiden i Sverige samtidigt 

som de skapar sig ett liv här, vilket gör att de anammar en annan typ av identitet. De nya vän-
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191 Darvishpour & Westin 2008 
192 Ibid 
193 Hybriditet, två eller flera kulturella identiteter sammanfogas. (Darvishpour & Westin 2008) 
194 Darvishpour & Westin 2008 
195 Johansson 2002 
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ner som kvinnorna har är främst från Thailand och därmed kan antas att den förändrade iden-

titeten inte blir helt ”svensk” utan snarare en tvärkulturell identitet som ”thailändsk svenska”. 

Detta resonemang sammanfaller även med ovan diskuterade hybrididentiteter196 och kan lik-

nas vid det resultat som Skarpsvärd och Yenidogan kom fram till i sin studie.197 Kvinnorna i 

den studien upplevde sig själva som ryskor som lever i Sverige.  

    Anledningen till att respondenterna kände sig thailändska i framförallt etniska och även 

kulturella avseenden kan bero på hur en individ ser sig i ljuset av gruppen som hon antar sig 

ha en gemensam historia med.198 Det är rimligt att kvinnorna inte ansåg sig ha en gemensam 

historia med svenskar och att detta omöjliggjorde en svensk identitet för respondenterna. Det-

ta styrks även av att Khem, som levt i Sveriges längst, var den person som kände sig mest 

svensk av alla respondenter, vilket kan bero på att hon har en historia i Sverige med svenskar i 

större utsträckning än vad hon har i Thailand och med thailändare. 

     Att flertalet respondenter upplevde att de var svenska i ett nationellt avseende, även om de 

vistats i landet bara ett par år, kan liknas vid hur integration sker förhållandevis snabbt för 

dem som lever i en primärfamilj i invandrarlandet.199 Genom familjen fick respondenterna 

tillgång till svenska normer, värderingar och seder. Detta styrks av att de kvinnor som levt i 

Sverige en längre tid känner sig mer svenska än de som levt här en kortare tid. Det skulle även 

kunna innebär att de invandrare och flyktingar som kommer till Sverige, utan att ha någon 

svensk nära kontakt får svårare att ta sig in i samhället och torde även uppleva en större inre 

ambivalens inför sin identitet som svensk än vad äktenskapsmigranter gör.  

     Sannolikt kan dock en allt för snabb integration påverka identitetsarbetet mer negativt, än 

vad som vanligtvis sker. En negativ påverkan skulle kunna uppstå av en allt för stark och om-

fattande påverkan för individen. Det skulle kunna vara en förklaring till den ambivalens som 

vissa respondenter upplevde under sin första tid i landet. Det kan även vara en förklaring till 

att flertalet respondenter vill ha och har ett thailändskt umgänge där de kan dela sina upple-

velser samt befinna sig i en tydligare (thailändsk) identitet. Möjligen upplevde vissa respon-

denter att den thailändska identiteten var tryggare, enklare och mer välkänd. 

     Samtidigt som det fanns en tydlig uppdelning av identitet gällande nation, etnicitet och 

kultur, kunde identitetens nationella position vara svår att definiera. Amee som levt här i 16 år 

såg sig inte som invandrare när hon resonerade om hur svenska staten borde budgetera mer 

för att hjälpa ungdomar istället för invandrare och flyktingar. Piya som upplevde orättvisa 
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mellan äktenskapsmigrerade kvinnor och flyktingar samt andra invandrare gällande bidrag, 

positionerade sig själv från dessa grupper. Det kan sammanfattas i att kvinnorna inte såg sig 

som invandrare eller flyktingar, men inte heller som helt svenska eller thailändska. En paral-

lell kan göras till hur äktenskapsmigration inte är ett legitimt begrepp och att respondenterna 

inte hade ett ”namn” för vilken kategori migranter som de tillhörde. Deras identitetspositioner 

är flera och beroende av i vilken kontext eller situation de befinner sig, samt vilka personer 

eller grupper som de förhåller sig till. Identitet blir på så sätt till viss del bunden till interak-

tion. Det blir genom dessa kvinnors berättelser tydligt att det är svårt att finna en plats i det 

svenska samhället där deras identiteter är någorlunda oföränderliga. 

7.3.2. Äktenskapsmigrationen mer friktionsfri än annan migration? 

Av intervjuerna framgår att kvinnorna idag hade ett välordnat och tryggt liv samt att de över 

lag trivdes med sin livssituation. Detta kan kopplas till hur familj skapar möjlighet till tillit 

och innebär en tillgång till en känslomässig reserv och hur det användas i skapandet av identi-

teten.200 Med andra ord hade respondenterna nu goda förutsättningar att skapa en sammanhål-

len identitet. Ingen av kvinnorna gav uttryck för ambivalens gällande den egna personliga 

identiteten. Inte heller upplevde de att deras identitet som thailändsk var problematisk och få 

uppgav att de hade upplevt marginalisering på grund av deras ursprung. Detta talar emot hur 

invandrare får problem med sin etniska identitet när de flyttar till ett annat land.201 En möjlig 

anledning till att kvinnorna upplevde sin situation mer harmonisk än vad den uppges vara 

normalt kan bero på deras nära integration med det svenska samhället. Även om situationen 

kunde upplevas som påfrestande till en början för respondenterna, blev den med tiden möjlig 

att hantera och forma. Det framstår därmed som att dessa kvinnor inte får samma problem 

med identiteten som andra invandrare upplever efter migrationen till ett annat land. 

7.3.3. Religion och arbete - viktiga delar i identitetsarbetet 

Identitet kunde av respondenterna beskrivas i termer av religion. Respondenterna var till 

största del buddister, vilket skapade en känsla av att var annorlunda i jämförelse med svenskar 

där majoriteten lever efter kristna värderingar, även om de inte ”är” kristna. Möjligtvis var 

religionen en form av sammanhållande kitt202 som en del kvinnor valde att luta sig mot när 

integrationsprocessen och livet i Sverige blev svårt eller när existentiella frågor om ”vem jag 
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är” skapade disharmoni i tillvaron. Eftersom respondenterna inte kände sig fullt svenska kan 

de rimligen inte ”luta sig mot” sin nationella identitet som svensk. 

     Ytterligare kunde identitet sammankopplas med arbetsmoralen. Respondenterna upplevde 

leda och tristess när det inte hade ett jobb vid början av deras vistelse i Sverige. Fey uttryckte 

exempelvis hur hon höll på att bli galen av att inte arbeta. Respondenternas arbetsidentitet 

hade tidigare, i Thailand, varit en del av vilka de var. Rimligen skapades ett tomrum när de 

inte längre hade tillgång till denna identitet i deras konstruktion av sig själva. Därmed är arbe-

tet möjligen en viktig del i identitetsarbetet.  

7.3.4. Främlingsfientlighet och en stigmatiserad identitet 

Identitet kunde kopplas till att passa in eller ej, det kunde resultera i att försöka göra sig så 

vanlig som möjligt i en svensk kontext och en del respondenter försökte dämpa sin identitet 

som äktenskapsmigrant eftersom de upplevde att detta missgynnade dem. Exempelvis ville 

flertalet respondenter veta mitt förhållningssätt till äktenskapsmigration innan eller efter in-

tervjuerna. Detta kan liknas vid Goffmans resonemang om avvikande identiteter och hur 

människor kan välj att gå in i dem eller att ta avstånd från dem.203 En rimlig förklaring till att 

ta avstånd från identiteten som äktenskapsmigrant kan ligga i att den är stigmatiserad och för-

sätter individer i positioner där andra kan uppfatta dem som svindlare eller offer, vilket kan 

sammankopplas med hur äktenskapsmigranterna, som Constable studerade, uppfattades. 

     Respondenternas upplevelser av främlingsfientlighet uppmärksammades först efter att de 

levt i Sverige under en tid. Det kan möjligtvis bero på att kvinnorna då kommit in i samhället 

och fått en förståelse av Sverige och av svenskar samt att kvinnorna förstått sin egen position. 

Med andra ord kunde de ha varit utsatta för främlingsfientlighet från början utan att de märkte 

av den.  

     Främlingsfientlighet var ovanligt förekommande även om respondenterna i denna studie 

lade större tyngd på förekomsten av främlingsfientlighet än vad som framkommer i exempel-

vis Skarpsvärds och Yenidogans studie. Enligt nyss nämnda berodde de fåtaliga främlingsfi-

entliga upplevelserna hos de ryska kvinnorna på att de hade en nära integreringen i samhället 

samt deras utseendemässiga likhet med Skandinaver, vilket gjorde att de inte lika lätt kunde 

utpekas som främlingar.204 Upplevelsen hos respondenterna av att vara utsatt för främlingsfi-

entlighet kan bero på den synliga skillnaden i utseendet i jämförelse med infödda svenskar. 

Att upplevelserna av främlingsfientlighet över lag var få kan bero på att respondenterna ansåg 

                                                 
203 Johansson 2002 
204 Skarpsvärd & Yenidogan 2005 
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sig svenska i ett nationellt perspektiv och därmed inte uppmärksammade främlingsfientliga 

beteenden hos andra. Det kan även som Skarpsvärd och Yenidogan skriver, bero på den nära 

integrationen i samhället genom att respondenterna levde med svenska män. 

7.3.5. Tankar om återvändande påverkar identiteten  

I framtiden vill de flesta kvinnor återvända till Thailand för att leva där. Detta resonemang 

återfinns även i Constables studie där respondenterna ville återvända till Thailand som pen-

sionärer på grund av att de var billigt att leva där.205 Det kan ses som en anledning för respon-

denterna att behålla sin thailändska identitet. Bara Khem var tveksam till att leva i Thailand. 

Hon hade få anhöriga kvar i landet och trodde att livet skulle bli ensamt där. Det är möjligt att 

resterande respondenter, när de levt i Sverige ungefär lika lång tid som Kehm, kommer att 

känna samma sak. Detta med stöd i hur identiteten formas i interaktionen med de närmaste, 

som familjen och vännerna.206 Finns ingen familj och inga vänner kvar i Thailand minskar 

antagligen benägenheten att återvända dit eftersom det inte finns något att återvända till. Ett 

antagande är att de kvinnor som har en stark önskan och en längtan, en framtidsvision om att 

återvända till Thailand, inte har fullständigt stöd av sin omgivning i Sverige, som om det fun-

nits, skulle dämpat återflyttningsbenägenheten. 

     Av respondenternas berättelser framgår att de alla kände sig thailändska till någon grad. 

Detta kunde uttryckas med olika attribut som hudfärg och humör. De identifierade sig med 

thailändska värderingar om hur kvinnor ”är” i Thailand. Det faktum att de ansåg sig thai-

ländska innebar att de upplevde liten skillnad när de återvände till Thailand för att hälsa på 

släkt och vänner. De uppger hur det kändes ungefär likadant och hur det inte kändes negativt 

utan snarare positivt i den meningen att de nu har pengar när de åkte till Thailand och att det 

gett dem mer möjligheter och friheter när de är i där, men att det inte påverkat deras identitet 

eller bemötandet de får av släkt och vänner. Eftersom identiteter formas av omgivningen207 är 

det möjligt att kvinnorna när de återvände till Thailand och den omgivningen som finns där, 

återtog en del av den identitet som de haft under den tid de levde i Thailand.  

7.3.6. Familjen; en del av identiteten    

 I intervjuerna framgår hur familjen har en central betydelse i respondenternas liv. De upple-

ver att svenskar anser dem vara snälla, vårdande och omsorgsfulla och respondenterna är stol-

ta över dessa tilldelade egenskaper. Det blir en del av deras identitet och den passar väl in i 
                                                 
205 Constable 2001 
206 Johansson 2002 
207 Ibid 
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genuskontraktets avtalsförklaring om hur kvinnan är den som ska vårda familjen.208 Liknande 

resultat har även Constable och Åhlvik Söderlund fått i sina studier. Familjens centrala plats 

och kvinnornas identifiering med ”den omvårdande mamman och frun” kan även jämföras 

med hur makt har en direkt effekt på kroppen, identiteter och människors uppfattning över 

den egna platsen i världen.209 Respondenterna vill ta hand om familjen eftersom det ger dem 

en känsla av att uppnå ett kvinnoideal som de har och bli den typ av kvinna de vill vara. Detta 

idel kan möjligtvis sammanfalla med traditionen att det är kvinnans ansvar att relationen fort-

lever.210 

     De två respondenter som levde ensamma gav uttryck för hur de var nöjda med sitt liv och 

kände sig stolta över att de klarade av sin situation. Rimligen får dessa respondenter en själv-

ständig identitet, vilket de även ansåg att svenska kvinnor har. Att definiera svenska kvinnor 

som självständiga säger något om hur respondenterna ser sig själva samt hur de antar att thai-

ländska kvinnor är generellt. De är med andra ord inte lika självständiga som svenska kvinnor 

och respondenterna antog att det kom från thailändska traditioner där mannen är norm. En 

förklaring till kvinnornas norm om självständighet kan ses i ljuset av hur det i Thailand är 

svårt att leva ensam som kvinna. När det fungerar i Sverige och när respondenterna befinner 

sig långt borta från sociala skydd i form av familj och släktingar som det, i Thailand, är van-

ligt att vända sig till i svåra situationer211, är det rimligt att det inger en känsla av stolthet och 

självständighet. 

7.3.7. Språk och identitet 

Språket hade betydelse för identiteten. Genom att respondenterna inte kunde svenska när de 

först kom till Sverige, kunde de inte verbalt göra uttryck för olika ståndpunkter eller tankar 

som omger identiteten, vilket skapade en känsla hos respondenterna av att förlora en del av 

sig själva i språket. Detta kan kopplas till hur språket är en del i en människas personliga 

identitet212 samt hur den första tiden i landet kännetecknas av en känsla av underlägsenhet, 

frustration och ensamhet.213 Det kan även jämföras med Franzéns beskrivning hur känslan av 

att uttrycka sig som ett barn uppstår.214 De uttalanden som kvinnorna gjorde, om språket och 

svårigheterna som omgav det, liknar de resultat som Skarpsvärd och Yenidogan tagit fasta på 

                                                 
208 Hirdman 2001, Genuskontrakt 
209 Connell 2003 
210 Constable 2001 
211 Ne.se sökord; Thailand. Se kapitel två med rubrik ”Thailand” 
212 Johansson 2002 
213 Hassan 2000 
214 Franzén 2001 
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i deras studie.215 Där framkom att de ryska kvinnornas självkänsla först sjönk när de kom till 

Sverige för att sedan successivt återuppbyggas.  

7.4. Identitet och integration 

På flera plan finns ett tydligt samband mellan identitetsarbete och integrationsprocessen. En 

del respondenter ger uttryck för hur integrationen innebar att ge upp en del av sin identitet för 

att kunna ge plats för en ny identitet. Det sammanfaller med hur invandrare har ett ”allt eller 

inget” perspektiv på integration och identitet.216 Dock upplevde inte alla respondenter att det 

var på det viset. Exempelvis tillämpade Fey ett perspektiv där hon, likt kvinnorna i Hassans 

studie, förespråkade att plocka det bästa ur båda kulturella identiteterna. Det visar på hur in-

tegration kan handla om att ge och ta. Samtidigt som ny kultur integreras kan respondenterna 

även bidra med egna kulturella inslag i samhället. Detta kan ses som en form av kompromiss 

och jämföras med en hybridform217 av identiteten, en ”thai-svensk” identitet. 

7.4.1 Tankar om återvändande påverkar identitet och integration 

Migrantens möjliga återvändo till ursprungslandet ökar om en stark kontakt finns på olika 

plan, exempelvis med vänner och möjlighet till arbete.218 Respondenternas kontakt med Thai-

land varierade. De respondenter som avsåg att återvända till Thailand i framtiden hade en 

starkare kontakt och exempelvis hade Fey möjlighet till arbete i Thailand om hon ville. Det är 

möjligt att tankar och planer på att återvända till Thailand i framtiden kan ha påverkat integra-

tionen i Sverige negativt. Det kan jämföras med hur invandrare som lever en längre period 

med en plan att återvända till hemlandet får betydligt svårare att integrera sig i samhället. Det 

handlar om en ovilja att öppna sig till det nya landet samt att denna mentala förflyttning är 

skrämmande och krävande.219 Respondenternas situation kan dock antas vara något annorlun-

da i jämförelse med andra invandrare på grund av att de planerat en återflyttning tillsammans 

med sin svenska man, samt att denna återflyttning inte innebär ett totalt farväl till Sverige, 

utan snarare kan ses som att de kommer att leva i två länder. Därmed kan inte Hassans ”allt 

eller inget” resonemang appliceras på kvinnorna i denna studie. Dock inte sagt att den käns-

lomässiga förflyttning som respondenterna trots allt gjorde i viss mån, inte var smärtsam för 

dem. Rimligtvis finns även en skillnad mellan att migrera till ett land och att fly från ett land. 

                                                 
215 Skarpsvärd & Yenidogan 2005, se kapitel om ”Tidigare forskning” 
216 Darvishpour & Westin 2008 
217 Ibid 
218 Nyman – Kurkiala 1999 
219 Hassan 2000 
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Genom ett sådant tankesätt borde flyktingar och andra mer eller mindre ofrivilligt invandrare 

personer vara mindre benägna till att integreras i Sverige än vad exempelvis äktenskapsmi-

granter generellt är eftersom de har en vilja att migrera. 

7.4.2. Personliga egenskaper påverkar integration 

I Hassans studie framgår hur personliga egenskaper och högre utbildning skapade goda förut-

sättningar för integration i Sverige. I en jämförelse med respondenterna i denna studie fram-

höll de flesta att de hade egenskaper som svarade mot öppenhet, ärlighet, nyfikenhet och kul-

turintresse. Enligt Hassan är ovanstående förutsättningar (egenskaper och utbildningsnivå) 

avgörande för integrationstakten och därför är det möjligt att integrationstakten varit aningen 

långsammare för respondenterna i denna studie eftersom de flesta har en låg utbildningsnivå i 

grunden samt att endast två respondenter gått en svensk utbildning, även om deras egenskaper 

talar för en snabb integrationstakt. Inte heller har respondenterna alltid känt att de styrt för-

ändringen i deras liv och de upplever att vissa delar av integrationen varit okontrollerbar och 

försatt dem i osäkerhetskänslor. Exempelvis kan beskrivas hur Tiwa efter en tid i Sverige var 

redo att ge upp kampen mot språket och återvända till Thailand. Den låga integrationstakten 

kan sammankopplas med hur respondenterna har få infödda svenska vänner och hur integra-

tionstakten till synes är personlig. 

7.4.3. SFI skapar möjligheter 

Även om den första tiden i Sverige kunde upplevas som svår för respondenterna, på grund av 

att de inte kunde språket, kunde detta även vara en form av fördel. Eftersom de var tvungen 

att lära sig språket var de även tvungen att besöka SFI. I de intervjuer som gjorts framgick hur 

SFI var mer än en språkkurs för respondenterna och att det visade sig vara den första själv-

ständiga institutionen för kvinnorna att själv hitta nya vänner och kontakter. SFI genererade 

vanligen respondentens första arbete i Sverige. Därmed kan SFI anses som en av de främsta 

inkörsportarna i det svenska samhället.  

Amee som inte träffade några thailändska invandrare på sin SFI kurs hade få vänner, men 

startade sin egen rörelse snabbt och trivs med sitt liv i Sverige. Detta visar att SFI inte på nå-

got sätt är avgörande för kvinnans chanser i Sverige, snarare att SFI underlättar integrationen i 

landet, på fler plan än de språkliga. Vidare är det möjligt att SFI fungerat som arena för identi-

tetsskapandet hos respondenterna när det gällde att skapa sin svenska identitet eftersom de på 

SFI funnit vänner som de kunnat relatera till och som de delar en nationshistoria med, vilket 
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innefattar olika normer och värderingar. Detta sociala umgänge underlättade integrationen och 

här kunde respondenterna även dela sina upplevelser.  

7.4.4. Integration och identitet kompliceras av främlingsfientlighet 

Hanteringen av främlingsfientlighet handlade om att avskärma sig och att försöka göra den 

generell. Det kan liknas vid en form av försvarsmekanism för att skydda den egna identiteten. 

Ett annat sätt för respondenterna att hantera främlingsfientlighet var genom att göra sig själv 

till legitim och därigenom ta sig rätten att titta ut andra människor med andra ursprung än 

svenska och thailändska. Det är rimligt att främlingsfientlighet kan ses som skapande av en 

gräns för den möjliga graden av integrering. Hur gärna kvinnorna än vill vara ”svenska” kan 

de inte bli det fullt ut eftersom andra definierar dem som annorlunda än svenska. Det kan 

kopplas till hur invandrare är ett begrepp som betyder icke-svensk och som i förlängningen 

innebär att inte vara någon.220 Det är rimligt att en sådan identitet skapar låg självkänsla som i 

sin tur skapar svårigheter att integreras i samhället på grund av att motivet och viljan till in-

tegration möjligtvis minskar.  

7.4.5. Jämställdhet smittar av sig 

I intervjuerna framgick att respondenterna antog och prefererade ett mer jämställt normsystem 

efter migrationen till Sverige. Genom respondenternas berättelser framstår det som om de 

svenska männen är för en jämställd relation. Det kan möjligtvis kopplas till fördelarna med 

den rena intimiteten.221 Detta talar även för hur äktenskapsmigrationens fortlevnad inte endast 

är beroende av en gemensam syn på traditionella värderingar och äktenskapet som institution, 

som Åhlvik Söderlund gärna vill framhålla. Kanske har kvinnors och mäns drivkrafter och 

möjligheter till relationer över betydande geografiska avstånd inte endast en sådan förklaring? 

                                                 
220 Darvishpour & Westin 2008 
221 Johansson 2002 
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8. Slutsatser 

I kapitlet presenteras de slutsatser som närmare avhandlats i diskussionskapitlet. Dessa slut-

satser kan liknas vid en form av sammanfattning av diskussionskapitlet och blir därmed enkla-

re att överskåda. 

     En tydlig slutsats är att identitetsarbetet påverkas vid äktenskapsmigration och personer 

som genomgår denna typ av migration kan uppleva en viss ambivalens, under integrations-

processen, avseende identiteten. När migranten lever nära svenska infödda skapas en möjlig-

het till integration på grund av tillgängligheten till det svenska samhället. Samtidigt skapar 

denna närhet även problem i form av en ibland allt för påträngande integrationsprocess, vilket 

kan upplevas påfrestande för individen. Integrationsprocessen kan benämnas som intensiv. 

     En annan slutsats behandlar migrationens individuella diskrepanser. Även om äktenskaps-

migration skapar goda förutsättningar för integration beror den till större del på individens 

egen vilja till integration och öppenhet inför förändringar. Med andra ord har personlighet och 

vilja till integration ett betydande inflytandet på integrationsprocessen.  

     I studien har det även utkristalliserats sig hur tid, som extern faktor, påverkar integrations-

processen och identitetsarbetet. Ju längre tid som migranterna hade befunnit sig i Sverige, 

desto mer ansåg de sig vara svenska.  

     Milton Gordons modell för integration där arbete, familj och vänner är viktiga faktorer för 

integrationsprocessen stämmer väl överens med vad som framträder i denna studie. Dessa 

faktorer är även väsentligt betydelsefulla för identitetsarbetet. 

     Det framgår tydligt att mannen eller nära anhörig till migranten har en avgörande roll vid 

integrationsprocessen och de möjligheter äktenskapsmigranter får i Sverige. Dessa personer 

innehar, till en början av migrantens vistele i Sverige, en betydande makt över migrantens 

handlingsförmåga. 

     I studien framgår hur det för äktenskapsmigranter är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, 

vilket uppenbarligen kan leda till att de istället väljer att bli egna företagare. Detta för att be-

hålla den självkänsla och arbetsidentitet de haft innan de migrerat. 

     Det framgår av respondenternas upplevelser som att det finns få arenor i samhället där in-

vandrare och infödda kan mötas på lika villkor och knyta vänskapsband eller utbyta åsikter. 

Möjligtvis är detta ett strukturellt makroproblem i samhället och ett hinder i integrationspro-

cessen för samtliga invandrare i Sverige. 
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     Likt andra studier visar det sig även i denna studie att språket är en nyckelfaktor (i Sverige) 

för integrationsprocessen och identitetsarbetet. Utan kunskaper språket blir det omöjligt att på 

egen hand orientera sig i vardagen och därmed svårt att leva ett värdigt liv. 

9. Vidare forskning 

Denna studie har på otaliga sätt gett mig nya kunskaper, men samtidigt skapat lika oräkneliga, 

nya frågor.  

     Ett intressant område att studera vidare är andra generationens migranter; barnen till äk-

tenskapsmigranterna. På vilket sätt hanterar de sina föräldrars bakgrund? Hur kommer de att 

förhålla sig till Sverige och den ena förälderns ursprungsland? I en del fall har barn funnits 

innan den svenska maken kommit in i bilden, en intressant fråga blir här hur detta barn hante-

rat migrationen till Sverige, att eventuellt bli lämnad av sin förälder till släktingar under flera 

år och att få en ny förälder i det nya landet. Med andra ord blir äktenskapsmigranternas barns 

identiteter ett intressant studieområde. 

     Ett annat intressant studieområde är återflyttningen till Thailand. En del respondenter ville 

återvända till Thailand vid pensionsåldern. Därmed blir det intressant att studera hur de kom-

mer att förhålla sig till Thailand och Sverige samt det thailändska samhället och mottagandet 

där? Kommer respondenterna verkligen att vilja återflytta till Thailand vid pensionsåldern? 

     Som beskrivits i avgränsningen är även de infödda svenska männen som lever i en relation 

med en partner som migrerat till Sverige, intressanta. Det skulle vara fascinerande att studera 

hur dessa män lever, om de anammar den thailändska kulturen i någon mening? En annan 

intressant fråga är hur de anser sig betraktade av andra svenskar samt om de vill migrera till 

Thailand när de går i pension? 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1, Egen intervjuguide 

Tema Bakgrund 
• Vilken är din bakgrund? (familj, utbildning, arbete, ) 
• När du levde i ….. , hade du någon kunskap om Sverige då? (kan ju spela roll till var-

för man flyttar hit och förklara nätverk) 
• Berätta om ditt liv så här långt. (En narrativ berättelse som fyller upp hålen till bak-

grunden, kontextuell resa) 
• Hur lever du idag? Hur ser du på familj, kärlek, vänner, arbete? (nutida kontext och 

värderingar om olika institutioner) 
• Vad var det som gjorde att du flyttade till Sverige? Har du haft kontakter här tidigare? 

Hur skapades dessa kontakter? (en klarare fråga av redan inlindade ställda frågor) 
• Hur tror du att ditt liv sett ut om du inte flyttat till Sverige? (kan beskriva en skillnad i 

att leva i Sverige jämfört med ursprungslandet) 
 

Tema Vem är Jag/Du? (Identitet) 
• Hur skulle du beskriva dig själv? (med egna ord vad man tycks tillhöra, hur man posi-

tionerar sig i förhållande till det man har omkring sig) 
• Ser du dig som svensk eller …..? Eller båda två/inget utav det? (nationell identitet, et-

nisk identitet) 
• Hur blev du mottagen av din mans släktingar och vänner? Är de din familj/dina vänner 

nu? 
• Vad tror du att andra människor tänker om dig och vem du är? (upplevelsen av andra 

människors positionering av henne) 
• Hur ser kontakten ut med ditt hemland? (Mycket av den identitet man bär med sig lig-

ger i vänner och familj. Kan även vara en nationell identitet. Om hon har mycket kon-
takt med sitt hemland kan det vara ett bevis på att hon identifierar sig som ex thai-
ländska) 

• Vad tycker man i…. på grund av din flytt till Sverige? (hur personer i ursprungslandet 
upplever henne vilket antagligen påverkar henne) 

• Har du stött på främlingsfientlighet? (om man känner sig utsatt, annorlunda) 
 
Tema Sverige (integration) 

Vilka föreställningar hade du om hur livet i Sverige skulle vara? Är verkligheten likadan, 
på vilket sätt skiljer den sig från din föreställning? (hade man en annan bild innan man 
kom hit och hur såg den ut samt hur skiljer den sig från verkligheten) 
• Vad var lättast respektive svårast första tiden i Sverige? (få vet vilka hinder en person 

möter i landet och vad som går lätt) 
• Vad tycker du är lättast respektive svårast nu? (vad som med tiden ger med sig och 

vad som fortfarande upplevs svårt) 
• Hur tycker du att … blir betraktade av svenskar? Vad tycker du om det? (hur en grupp 

av människor blir betraktade av en annan grupp människor) 
• Hur upplever du dig behandlade av det allmänna samhället (institutioner, myndigheter, 

kommunen)? (säger något om man upplever sig diskriminerad eller som en avvikare 
eller om man upplever sig vara jämlik med andra i samhället. Säger även någonting 
om personens involverande i dessa institutioner) 
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• Hur ser de på Sverige som land? (en fråga om att definiera Sverige och svenskar med 
olika egenskaper och utifrån det se hur hon positionerar sig, om hon upplever att hon 
är en del av det svenska samhället)  

• Finns det skillnad mellan svenska kvinnor och … kvinnor? (skillnad i olika kulturer 
och traditioner, genusskillnader) 

• Finns det skillnad mellan svenska män och … män? Vilka? (samma som ovan, hitta 
genusskillnader? 

• Vad tycker du om möjligheterna för dig som kvinna i Sverige jämfört med i …?Vad 
finns det för möjligheter och vad finns det för hinder? (möjligheter till egen försörj-
ning, jämställdhet, olika rättigheter, normer) 

 
Tema Framtiden 

• Kan du tänka dig att återvända till….. Vilka är dina förutsättningar och orsaker för att 
återvändanda? (vilken förankring man har i Sverige respektive …. Samt möjligheterna 
i länderna) 

• Hur ser du på framtiden? Var kommer du vara om 10 år? (är hon kvar i Sverige eller 
har hon flyttat hem och varför?)  

• Vad får dig att tro så om framtiden? (se frågan ovanför) 
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11.2. Bilaga 2 Intervjuguide som ”mindmap” 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet 

Beskriv dig själv. 

Svensk eller ….. eller båda eller 
inget utav det? 

Hur tänker andra om dig? 

Mottagande av mannens släkting-
ar/familj? 

Kontakten med hemlandet? Vad 
tycker man om att du flyttat i ….? 

Sverige 

Föreställningar om livet i Sverige – blev det som 
du trott? 

Berätta om din första tid i Sverige 

Hur fick du arbete och vänner? 

Vad var lättas och svårast under den första tiden? 

Vad är lättast och svårast nu? 

Hur tycker du att du blir betraktad av svenskar? 
Det allmänna samhället? 

Hur ser du på Sverige som land? 

Skillnad mellan svenska kvinnor och..kvinnor? 

Skillnad mellan svenska män och …män? 

Möjligheterna för dig som kvinna i Sverige jämfört 
med i… ? Hinder och möjligheter. 

Bakgrund 

Ålder, familj, ursprung, utbildning, 
relationer 

Tiden innan Sverige 

Resan till Sverige, hur, när, motiv? 
Kontakt med Sverige tidigare? 

 Hur hade ditt liv sett ut om du inte 
flyttat till Sverige? 

Framtid 

Återvända till….? 

Hur ser du på framtiden? Var är du om 10 år? 

Vad får dig att tro så om framtiden? 


