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Abstrakt 

Wennesjö, Anna (2013) Drömmen om ett liv i Thailand – skapandet av svensk identitet och 

infrastruktur på Phuket [The Dream of a Life in Thailand – The Creation of Swedish Identity 

and Infrastructure in Phuket] 

Kulturgeografi, avancerad nivå, masteruppsats för masterexamen i Kulturgeografi, 30 hp 

Handledare: Charlotta Hedberg 

Språk: Svenska 

Uppsatsen syftar till att identifiera livsstilsmigranters identitetsskapande och skapandet av 

infrastruktur genom att analysera migrationsprocessen och det vardagliga livet på 

destinationen. Fokus ligger på svenska livsstilsmigranter som är antingen permanent boende, 

återvändare, säsongsmigranter eller ambulerande besökare på Phuket. Genom att angripa 

syftet med ett transnationalistiskt perspektiv visar uppsatsen att migrationsprocessen och 

identitetsskapandet är konstant föränderligt utan definitivt slut. Empirimaterialet består av 

kvalitativa intervjuer med svenskar som livsstilsmigrerat till Phuket samt observationer i 

Patong och Kamala beach. Livsstilsmigration till värmen har pågått under flera årtionden men 

flödena av livsstilsmigranter till Thailand är relativt nya och lite forskning om dessa flöden 

har bedrivits.  Det svenska transnationella nätverket har byggt upp en infrastruktur på Phuket 

som tar sig form i en svensk grundskola, svenska kyrkan, lokaltidningar på svenska samt 

flertalet svenskägda hotell och restauranger som serverar skandinavisk mat. Svenskarna som 

intervjuades sade sig må bra och leva ett gott liv men vardagen kantas av oro för de visum- 

och bostadslagar som kan sätta käppar i hjulen för de som vill stanna i Thailand. Även om 

svenskarna tycker mycket bra om thailändare och uppskattar den goda service och de leenden 

de får så gör språksvårigheter att de är misstänksamma mot dem och hellre tyr sig till andra 

livsstilsmigranter.  

Nyckelord: Livsstilsmigration, Pensionärsmigration, Transnationalism, Identitet, 

Infrastruktur, Thailand, Transnationella sociala nätverk 
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Förord 

Ett stort tack vill jag rikta till Birgitta Green på QSS i Kamala Beach som hjälpte mig med 

boende och råd under min vistelse i Thailand, februari-mars 2013.  

Jag känner också stor tacksamhet till Molanders stiftelse. Utan stipendiet hade resan inte varit 

möjlig. Resan till Thailand var förutom av stor vikt för empiriinsamlingen, också av stor 

betydelse för min egen personliga utveckling. 

Slutligen vill jag tacka min handledare, Charlotta Hedberg. Rådgivning och möjligheten av 

bolla idéer med Charlotta har varit ovärderligt för uppsatsskrivningen.  
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Sammanfattning 
Livsstilsmigration har funnits sedan slutet av 1800-talet och tog sedan fart under 1980-talet 

till framförallt Spanien. Där och på andra ställen har det utförts en del forskning om 

livsstilsmigration. Migrationen till Thailand tog fart senare och än har forskningen inte hunnit 

intressera sig för dessa flöden av livsstilsmigranter. Det här är vad jag kan se den första 

studien av livsstilsmigranter i Thailand som inte fokuserar på giftermålsmigration och 

sexturismen.  

Uppsatsen har visat att svensk livsstilsmigration i Thailand skiljer sig från andra flöden av 

livsstilsmigranter. De lever mer integrerade i det Thailändska samhället och är inte rädda för 

att tappa sin svenska identitet. Men i enlighet med andra livsstilsmigranter litar de inte helt 

fullt ut på att de inte ska bli utnyttjade av thailändare. Denna misstro beror till stor del av att 

de inte kan språket, vilket varit ett problem även för andra livsstilsmigranter. Nya visum- och 

bostadslagar har gjort det svårare för livsstilsmigranter att vistas längre tid i Thailand, men det 

verkade inte utgöra något stort hinder för de svenska livsstilsmigranterna. Endast de 

ambulerande besökarna påverkades av visumreglerna på så sätt att vistelsen blir kortare än för 

livsstilsmigranter som väljer andra destinationer. 

Maten, kulturen, klimatet och människorna i Thailand gör att fördelarna väger över 

nackdelarna. I Thailand kan livsstilsmigranterna styra över sin egen tid och de materiella 

sakerna får mindre betydelse än vad de har i Sverige. För att möjliggöra en flytt till Thailand 

är livsstilsmigranterna beredda att byta karriärspår och att jobba i Sverige eller Norge under 

några månader per år för att finansiera sin vistelse i Thailand. 

Valet att livsstilsmigrera är ett individuellt val som varje individ eller hushåll tar som aktiva 

individer. Eftersom ytterst få livsstilsmigranter bryter helt med sändarlandet skapas ett 

transnationellt nätverk av kopplingar som är ständigt föränderliga över tid och som kopplar 

samman människor och geografiska platser. Det har blivit mindre kostsamt att migrera, 

eftersom de ekonomiskt, tidsmässigt och känslomässiga kostnaderna har minskat. I dagens 

samhälle går det relativt fort att flyga till destinationen och genom internet och telefoni kan de 

upprätthålla kontakter med familj och vänner i Sverige. Tidigare har Spanien varit ett populärt 

resmål för livsstilsmigranter, men de relativa avstånden har minskat och idag har det blivit så 

pass billigt och lättillgängligt att flyga till Thailand att avståndsfriktionen har blivit en mindre 

barriär för livsstilsmigranterna.  

Ökningen av svenska turister i Thailand och svenskar som flyttar till Thailand har lett till att 

det har byggts upp en svensk infrastruktur på Phuket. Det fanns 2013 tillgång till bland annat 

svenska lokaltidningar, Svenska kyrkan, en svensk grundskola och ett stort utbud av svenska 

restauranger, barer och kaféer. Men det visade sig att de livsstilsmigranter som jag träffade på 

Phuket inte utnyttjade alla de resurser som fanns. Det fanns en viss koppling mellan tiden som 

spenderats i Thailand och behovet av den svenska infrastrukturen.   
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1. Inledning 
Uppsatsen inleds med en kort presentation av ämnet för uppsatsen samt syfte och 

frågeställning. Eftersom fältstudien och metoden bygger på en fördjupning inom ämnet 

livsstilsmigration och tidigare gjorda studier av livsstilsmigration innehåller inledningen ett 

betydande avsnitt som presenterar några studier som andra forskare gjort tidigare. På detta 

följer ett avsnitt där mitt teoretiska förhållningssätt presenteras följt av fältstudie- och 

metodbeskrivning.  

1.1 Introduktion 

Antalet svenskar som utvandrat fördubblades under 1990-talet. En förklaring är 

globaliseringen.
1
 En del av denna utvandring består av migranter som flyttar till värmen för 

att leva ett, vad de anser, rikare liv.
2
 Det kallas livsstilsmigration. Under de senaste 30 åren 

har strömmar av livsstilsmigranter skett från norra Europa till södra Europa och främst till 

kusterna runt Medelhavet. I samband med att turismen till Thailand har ökat markant, ser vi 

också strömmar av livsstilsmigration till Thailand, men det finns nästan ingen forskning kring 

detta fenomen än.
3
 Det svaga intresset för livsstilsmigration kan bero på att flödena av 

migranter är för små för att kunna kallas trend. Det kan också förklaras av att 

livsstilsmigranter inte flyttar för ekonomisk vinning, vilket varit fokus för traditionell, neo-

klassisk migrationsteori.
4
 Med kulturgeografisk ansats har min studie åskådliggjort en 

migrationsström som inte har fått så stort fokus än. 

 

Thailand som destination för turister och livsstilsmigranter har blivit mer populärt på senare 

år, vilket kan vara en förklaring. Forskningen har inte hunnit med. Istället har det varit 

vanligare att titta på livsstilsmigration och då främst internationell pensionärsmigration till 

länder i södra Europa (Spanien, Portugal, Malta och Italien), Mexiko och Florida.
5
 Inom 

kulturgeografin sätts rummets betydelse i centrum. Identitet kan vara starkt kopplat till en 

geografisk plats, vilket kan innebära att migranter förlorar sin identitet vid flytten till ett annat 

land. Därför har det visat sig finnas ett behov bland livsstilsmigranter att förstärka sin identitet 

och att ha tillgång till kultur och produkter de känner igen från hemlandet, trots att de flyttat 

till ett nytt land. Sedan väljer de vad de vill anamma i den nya kulturen och lägger till det de 

tycker om från sitt hemland och skapar ny kultur och ny identitet.
6
 

 

Livsstilsmigranter är agenter som gör ett aktivt val att flytta till en ort där de förväntar sig leva 

ett mer meningsfullt liv.
7
 Genom att bibehålla relationer till hemlandet utnyttjar de det bästa 

av två världar och lever på så sätt ett transnationellt liv.
8
 De ingår i den cirkulära migration 

som pågår mellan Sverige och Thailand. Samtidigt som svenskfödda flyttar till Thailand 

flyttar thailandsfödda till Sverige och hela tiden pågår också återutvandring från båda 

länderna. Valet att livsstilsmigrera sammanfaller ofta med vägskäl i livet. Exempel på 

vägskälen är; skilsmässa, pensionering, nybliven arbetslöshet, avslutade studier eller 

makes/makas bortgång.
9
 Variabler som lockar till livsstilsmigration är klimat, lägre 

                                                             
1
 Hedlund sid. 38 

2
 O´Reilly (2009) 

3
 Howard (2008) 

4
 Samers (2010) sid. 60-62, Gustafson (2011) sid. 15 

5
 King et. al. (2000), O´Reilly (2000), Bjelde & Sanders (2012) 

6
 Bl.a. King et. al. (2000), O´Reilly (2000) 

7King et. al. (1998) sid. 104, Korpela (2009) sid. 20 
8
 Gustafson (2001), Gustafson (2002) sid. 899 

9 King et. al. (2000) sid. 24 
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levnadskostnader och ett lugnare liv utan bekymmer.
10

 Livsstilsmigration kan förstås genom 

att analysera livsstilsmigranternas vardagliga liv för att belysa det transnationella nätverket 

som skapas.
11

  

 

Eftersom avståndsfriktionen fått mindre betydelse, med snabba och billiga transportmedel, har 

hindren för att flytta långt minskat, vilket kan antas ha haft betydelse för ökningen av 

livsstilsmigration till destinationer som ligger längre bort än till Spanien, som tidigare. Något 

som påverkar livsstilsmigranter i stort är de styrningsrestriktioner som finns. Det har blivit 

svårare att få visum i Thailand. De möjligheter som finns är framförallt turistvisum, 

besöksvisum, studentvisum och pensionärsvisum om de vill stanna mer än 30 dagar. Det går 

dock att förlänga vistelsen genom att lämna landet och sedan komma tillbaka, men det gör det 

lite obekvämt för dem som vill stanna en längre tid. Pensionärer kan förlänga sitt visum med 

90 dagar i taget utan att lämna Thailand, om de kan bevisa att de kan försörja sig, eftersom de 

inte är tillåtna att arbeta.
12

  

 

Livsstilsmigranter som flyttat till solen väljer ofta att bo i så kallade urbanizacions som är en 

form av ”gated community”. Där kan livsstilsmigranterna leva helt avskilda från samhället de 

bor i.
13

 Allt de anser sig behöva finns i dessa urbanizacions som behövs för att leva så likt det 

liv de skulle ha levt i hemlandet. Det finns till och med skolor och kyrkor som uppfyller 

hemlandets krav och där modersmålet talas.
14

 Istället för att beblanda sig med 

lokalbefolkningen föredrar de att umgås med landsmän och efter år av livsstilsmigration har 

de byggt upp ett eget samhälle med tillgång till exempelvis pubar, mat och dagstidningar som 

är typiska för sändarlandet och de har till och med egna begravningsplatser.
15

  

 

En anledning till behovet av egen infrastruktur kan vara deras rädsla för att tappa sin identitet. 

Skapandet av en stark ”brittisk”, ”skandinavisk” eller ”svensk” identitet skyddar 

livsstilsmigranterna från att förlora sin identitet.
16

 I Thailand har svenskar upprättat svensk 

infrastruktur i form av exempelvis skolor, kyrkor och restauranger.
17

 Men möjligheten att 

livsstilsmigrera gäller inte för alla. Bland annat medborgarskap, inkomst och yrke har 

betydelse för möjligheten att livsstilsmigrera.  

 

  

                                                             
10

 King et. al. (2000) sid. 92-94, Sunil et. al. (2007) sid. 492 
11

 Linderson (2010) sid. 32 
12

 Royal Thai Embassy Stockholm 
13

 Kontos (2005) sid. 33-34 
14

 O´Reilly (2000) sid. 89-90 
15 Gustafson (2002) sid. 903, 908 , Sunil et. al. (2007) sid. 491 
16

 O´Reilly (2000) sid. 129-130 
17 Svenska Kyrkan, QSS, thai.nu 

http://www.svenskakyrkan.se/thailand
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera livsstilsmigranters identitetsskapande i 

mottagarlandet och hur det hänger samman med skapandet av infrastruktur där. Vidare syftar 

uppsatsen till att undersöka hur vardagslivet ser ut för livsstilsmigranterna och vilka 

avgörande faktorer som möjliggjorde livsstilsmigrationen.  

 

Frågeställningar;  

 Hur lever svenskarna i Thailand? 

 Vilka faktorer har möjliggjort livsstilsmigrationen för svenskarna i Thailand? 

 Hur finansieras livsstilsmigrationen?   

 Hur skapas en svensk identitet i Thailand?  

 Hur integreras svenskar i det thailändska samhället?  

 Kan skapandet av svensk infrastruktur i Thailand kopplas till ett behov av att 

upprätthålla en svensk identitet?  

1.3 Tidigare studier av Livsstilsmigration 

Migration har skett i alla tider. Men orsakerna och motiven till migration har varierat och 

varierar än idag. Alla har inte samma möjlighet att migrera. De födda i mer utvecklade länder 

har större möjligheter än andra att röra sig mer eller mindre fritt över nationsgränser och har 

de ekonomiska medlen att göra det.
18

 Sedan mitten på 1900-talet har en ny typ av migration 

växt fram, så kallad livsstilsmigration som innebär att människor tar ett aktivt val att flytta till 

en plats där de tror sig kunna leva ett mer värdefullt liv.
19

 Denna typ av migranter kallas ofta 

”sunbirds” eller ”snowbirds”. Alltså de som flyttar till solen och de som flyttar från vintern.
20

 

I detta avsnitt ämnar jag kartlägga några av de studier av livsstilsmigranter som har gjorts.  

 

Framförallt två undersökningar av livsstilsmigration har blivit vida omskrivna. Den första är 

gjord av Russel King, Tony Warnes och Allan Williams och presenteras i boken ”Sunset lives 

– British retirement migration to the Mediterranean”. De gjorde en stor kvantitativ och 

kvalitativ undersökning i Solkusten, Spanien; Algarve, Portugal; Toscana, Italien och Malta 

under tre år, 1995-1997.
21

 Den andra stora undersökningen är Karen O´Reillys longitudinella, 

etnografiska studie i Fuengirola, Spanien, 1993-1994 tillsammans med sin familj som 

presenteras i boken ”The British on the Costa del Sol – Transnational identities and local 

communities”. Flera andra studier har gjorts i ämnet där destinationsländerna ofta är 

sydeuropeiska länder runt Medelhavet, men det finns en och annan studie gjord bland 

livsstilsmigranter som flyttat från norra USA och Kanada till Florida, USA och Lake Chapala, 

Mexiko, och en studie om livsstilsmigration från bland annat USA, Storbritannien och 

Australien till Thailand.  

 

Russel King, Tony Warnes och Allan Williams koncentrerade sin studie till en viss typ av 

livsstilsmigranter, nämligen Internationella Pensionärsmigranter (IRM, International 

Retirement Migration). Denna grupp kan definieras lite olika beroende på studie, men 

generellt innefattar den de som livsstilsmigrerar i samband med pensioneringen. Enligt King 

med flera ligger fem större samhällsförändringar till grund för ökningen av pensionärer som 

                                                             
18

 Grandin (2007) sid. 328 
19 Gustafson (2002) sid. 899, King et. Al. (1998) sid. 92 
20

 Warnes (2009) 
21 King et. al. (2000)  
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flyttar utomlands. De fem är; åldersspridning vid pensionering (alla pensioneras inte vid 65 

års ålder), ökad livslängd, bättre ekonomi, högre utbildning samt högre levnadsstandard. 

Framförallt har den ökade livslängden haft inverkan på ökningen av livsstilsmigration.
22

 

Längre livslängd minskar ”kostnaderna” för migration vid pensionering, eftersom de 

förväntas leva fler år efter pensioneringen. Till dessa fem stora förändringar kan tilläggas att 

fler rör sig utanför hemlandet under livets alla skeden än vad man gjort förr, som 

semesterresor utomlands och arbete utomlands. De erfarenheterna gör att de har kunskap om 

möjliga destinationer.
23

 De allra flesta som pensionsmigrerar har besökt destinationen 

tidigare, som turister eller i arbetet.
24

  

 

Motiven till att flytta är bland pensionären framförallt att öka sin levnadsstandard. 

Pensionärsmigranterna flyttar till destinationer där pensionen räcker längre, eftersom det är 

billigare.
25

 Dessutom har det varma klimatet positiva effekter på deras gamla kroppar och 

många tycker sig må bättre i ett varmare, soligare klimat. I studien visade det sig att många 

livsstilsmigranter hade en eller flera av fyra specifika livsloppsfaktorer som hade en inverkan 

på valet att livsstilsmigrera. Dessa var; erfarenhet av arbete utomlands; de har haft arbeten 

med förmåner som pension och vårdförsäkring; ålder vid pensioneringen samt erfarenhet av 

att resa och kunskap om destinationen.
26

 Med dagens teknik har inte avståndet samma 

betydelse för kontakten med familj och vänner i sändarlandet som den haft tidigare. Det spelar 

ingen roll om de bor i grannlandet eller på andra sidan jorden, vilket gör det lättare att vara 

borta från familj och vänner under längre tid.
27

 Studien visade att relativt få britter hade 

tillräckliga kunskaper i språket som talas på destinationen. De deltog inte heller i lokala 

klubbar organiserade av lokalbefolkningen. Vanligare var att delta i brittiska klubbar eller 

ännu hellre i klubbar organiserade av livsstilsmigranter generellt. I Spanien framförallt kan 

det förklaras av att många bor i urbanizacions, vilket gör det lätt att organisera aktiviteter och 

enkelt att delta i dem. Samtidigt fann King med flera att många livsstilsmigranter ansåg sig 

vara mer integrerade än vad de egentligen var.
28

 Sammantaget sågs integration som ett plus i 

kanten snarare än en nödvändighet. Det var viktigare att bli accepterade i ”lokalsamhället” 

alltså inom sitt urbanizacion.
29

 King med flera tror att britter generellt söker sig till sina egna, 

mer än andra nationaliteter. Kontakterna med andra britter är speciellt viktiga i början av 

vistelsen, eftersom allt är nytt och med tiden formas ett socialt nätverk som känns tryggt att 

stanna inom. Tillsammans har de skapat ett brittiskt samhälle med tillgång till flera lokala 

nyhetstidningar på engelska, radiokanaler och tillgång till satellit-TV. Resorna hem till 

Storbritannien är främst för att besöka familj och vänner, men det finns också de som lämnar 

södra Europa på sommaren för att det blir för varmt. Det var inte mycket de saknade från 

Storbritannien. Några saker som nämndes var ale, bibliotek och billiga klädaffärer. 
30

 Ändå 

kallas Storbritannien för ”hemma”. De kan ha bott i Spanien under många års tid och inte ha 

för avsikt att flytta tillbaka, ändå är landet de växte upp i - ”hemma”. Men de skapar ändå en 

ny identitet efter flytten utomlands. Tillsammans med andra britter skapar de sig en ny 
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identitet med ”ingredienser som de bara delar med andra brittiska pensionärer som lever på 

samma ställe under liknande omständigheter.” [min översättning]
31

 

 

I Spanien bodde Karen O´Reilly i ett område med bara livsstilsmigranter, ett såkallat 

urbanizacion i Fuengirola. Till skillnad från King med flera gjorde hon en kvalitativ 

etnografisk studie. Där fann hon att många livsstilsmigranter hade planerat migrationen under 

lång tid eller åtminstone drömt om det. Sedan hade en livsavgörande händelse orsakat att 

migrationen till slut blev av. En sådan händelse kan vara uppsägning, skilsmässa, inbrott eller 

att egna företaget har gått dåligt. Även O`Reilly fann att många livsstilsmigranter hade levt ett 

transnationellt liv. De hade exempelvis arbetat som diplomater eller av någon annan 

anledning bott utomlands tidigare.
32

 I Fuengirola är säsongsmigration vanligt, eftersom många 

äldre tycker att det är för varmt i Spanien på sommaren och tråkigt väder i Storbritannien 

under vintern, men mer än hälften var permanent boende i Spanien.
33

 De som flyttar 

permanent upptäcker snabbt vilka behov som finns utav varor och tjänster med en standard de 

är vana vid från sändarlandet. Därför hade britter i Fuengirola öppnat restauranger, 

biluthyrningsfirmor, tvätterier, mäklarfirmor och barer.
34

 De som arbetade i Fuengirola hade 

ofta sämre betalt än för samma arbete i Storbritannien, men ansåg sig leva ett lyckligare liv 

där. Bland säsongsmigranterna var det vanligt att hyra ut bostaden i Fuengirola under 

sommaren när de befann sig i Storbritannien. Inkomsten från uthyrningen kunde i bästa fall 

finansiera bostaden och göra livsstilsmigrationen möjlig.
35

 En fördel O`Reilly fann med att 

livsstilsmigrera var att många kände sig yngre. Åldern fick mindre betydelse och de kände att 

de kunde vara sig själva på ett sätt som de inte kunde i Storbritannien.
36

  

 

Livsstilsmigranterna i Fuengirola hade liten tilltro till spanska myndigheter och till spanjorer i 

allmänhet. Helst umgicks de bara med andra britter och köpte hellre tjänster av andra britter 

än av lokalbefolkningen. De besökte brittiska pubar, restauranger och hade en egen brittisk 

kyrka med kyrkogård. Det fanns heller inget behov av att lära sig spanska. Allt fanns att tillgå 

på det egna språket. De försökte också till viss del att ändra spanjorernas beteende och ”lära 

dem” ett och annat.
37

 Dock gör språkbarriären att britterna inte vet vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. Många var därför rädda för att ansöka om laglig rätt att uppehålla sig i 

landet för att de trodde att de ska bli lurade. De ansåg sig också bli direkt lurade och att lagar 

och regler kan ändras när som helst till deras nackdel.  

 

A guest is a person who, while he must be entertained and cherished, is dependent on 

the goodwill of his hosts. He has no rights and he can make no demands.
38

 

 

Karen O´Reilly stötte ibland på svårigheter med att få deltagare att ställa upp på intervjuer just 

på grund av att många britter lever mer eller mindre olagligt i Spanien och de är rädda att bli 

påkomna.
39

 Det är svårt att få uppehållstillstånd, vilket gör att många låter bli att söka av 

rädsla för att få avslag. O`Reilly fann att det fanns en rädsla för att förlora sin brittiska 

identitet hos livsstilsmigranterna i Fuengirola även om de själva hävdade att de inte alls var 
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rädda för att göra det.
40

 Det fanns också de som förlorade sin identitet i och med flytten. 

Genom att besöka de brittiska pubarna och umgås med andra britter kunde de hitta tillbaka till 

sin brittiska identitet.
41

 Hon upptäckte också att även de permanent boende, oavsett hur länge 

de hade bott i Fuengirola, alltid åkte ”hem” till Storbritannien även om det bara var för ett 

kortare besök.
42

 Britterna i Spanien kallas ofta för expatriates, vilket är ett ord laddat med 

maktförhållanden och privilegier. Britterna anser sig överlägsna spanjorerna, men hyser ändå 

respekt för dem.
43

  

 

Livsstilsmigranter beter sig annorlunda i jämförelse med andra migranter, eftersom de ofta 

flyttar från ett mer utvecklat land till ett mindre utvecklat land. Det sker inte bara i Europa 

utan även i Nordamerika där T. S. Sunil, Viviana Rojas och Don E. Bradley gjorde en 

kvantitativ studie 2004 bland vita icke-hispanic, som flyttat till Mexiko från USA efter 

pensionering. Frågeformulären delades ut på fyra orter i staten Lake Chapala, i västra 

Mexiko.
44

 Precis som i södra Europa var det klimatet och ett billigare uppehälle som lockade 

till livsstilsmigrationen till Mexiko där de ekonomiska fördelarna var den viktigaste faktorn. 

Ytterligare faktorer som bidragit till beslutet att flytta var att det var vackert på 

mottagardestinationen, att utlänningar accepterades där, att det är en vanlig destination för 

amerikaner samt tillgänglig, relativt billig vård.  Eftersom inkomsten räcker längre i Mexiko 

hade flera migranter råd med varor och tjänster som de inte hade haft möjlighet till i USA. 

Det gällde bland annat trädgårdsmästare, städerska och att de kunde äta på restaurang.
 
Vad 

gäller klimatet tyckte livsstilsmigranterna att det var varmt (16-22 grader i januari) och att det 

var lägre luftfuktighet än i exempelvis Miami. Eftersom många amerikaner har 

livsstilsmigrerat till Lake Chapala har det vuxit fram ett amerikanskt samhälle där. Det gör att 

fler lockas att flytta dit. Sunil med flera fann att många livsstilsmigranter var mycket 

engagerade i sociala organisationer och umgicks flitigt med andra amerikaner. Eftersom 

Mexiko har blivit mycket influerat av USA under många års tid finns många amerikanska 

varor att tillgå enkelt för livsstilsmigranterna. De hade tillgång till amerikanska matvarukedjor 

som COSTCO och Wal-Mart.
45

 Det fanns grupper som ville hjälpa lokalbefolkningen och 

bidra med något som tack för att de själva kunnat förbättra sina liv. De organiserade bland 

annat matprogram för fattiga i området. Det gjorde att de kände sig välkomna. Få 

respondenter kunde dock tala språket, men de hävdade ändå att de integrerades i samhället.
46

   

 

Om livsstilsmigration till Thailand har jag endast funnit en studie. Det var Robert W. Howard 

som gjorde en enkätundersökning och intervjuer i Bangkok, Pattaya (känt för sexturism) och 

Isan (den fattigaste regionen i Thailand). Till skillnad från andra studier av livsstilmigration så 

hade inte livsstilsmigranter i Thailand flyttat för att det är billigare, varmare eller på grund av 

livsavgörande händelser. Istället fann Howard att den thailändska livsstilen och thailändska 

män/kvinnor var de vanligaste motiven, med andra ord motiv som är starkt kopplade till 

giftermålsmigration och sexturism. I enkäten fann han att 41 procent av de 152 svarande var 

från USA och 30 procent från Storbritannien. 58 procent var gifta med eller bodde 

tillsammans med en thailändare. Endast en kvinna ingick i studien. Hon bodde med en 

thailändare.
47

  Även i Thailand hade många av livsstilsmigranterna tidigare varit turistat i 
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landet. Thailand som mottagarland skiljer sig något från Sydeuropa och Mexiko, eftersom det 

är mycket längre resväg och därför inte lika lätt och billigt att resa mellan sändar- och 

mottagarland.
48

  

 

Det har blivit allt vanligare med äktenskap mellan thailändska kvinnor och västerländska män. 

Det genererar hela affärsrörelser och kvinnor i vissa delar av landet har som högsta dröm att 

komma upp i hierarkin genom att gifta sig med en västerländsk man.
49

 Många har arbetat 

inom sexturism, men Howard tycker att det viktigt att påpeka att thailändska kvinnor från alla 

samhällsklasser, även prinsessan, gifter sig med västerländska män, inte bara de allra 

fattigaste.
50

 I Thailand förväntas maken ta det ekonomiska ansvaret i familjen och försörja 

kvinnan. Samtidigt förväntas döttrar försörja och hjälpa sina föräldrar. Det har därför varit 

vanligt att västerländska män blivit lurade av thailändska kvinnor som gjort allt för att komma 

åt pengar. På senare år har fler män blivit medvetna om detta och färre blir lurade på det 

sättet.
51

 Howard fann flera berättelser som vittnade om västerländska män som gift sig med en 

thailändsk kvinna, byggt hus där och sedan förlorat allt i skilsmässa, eftersom en utlänning 

inte kan äga mark i Thailand.
52

 Men många lever också lyckligt. Denna industri har lett till att 

en vanlig syn är äldre västerländska män (70+) syns hand i hand med unga thailändskor. 

Enligt Howard är denna syn så vanligt att allmänheten inte längre lägger någon notis om 

dem.
53

  

 

Howard undersökte både de vanligaste motiven till att flytta till Thailand och de vanligaste 

motiven till att livsstilsmigranter har lämnat Thailand efter en tid där. Framförallt var det den 

thailändska livsstilen (73 procent), lägre levnadskostnader (71 procent) och thailändska 

män/kvinnor (som tillgängliga, attraktiva sexuella partners)(51 procent) som lockade till 

livsstilsmigration dit. Klimatet har visat sig vara viktigt i andra studier av livsstilsmigration, 

men i denna enda studie gjord i Thailand kommer klimatet på en fjärde plats (44 procent). I 

det öppna svarsalternativet dök ”mat” och ”trevliga thailändare” upp som alternativ. De som 

hade lämnat Thailand motiverade återutvandringen med finansiella problem, att Thailand inte 

upplevt förväntningarna, saknaden av västvärlden samt visumproblem.
54

  

 

Howard observerade att västerländska äldre män kunde leva partyliv och dejta unga flickor i 

Pattaya som inte hade varit accepterat i sändarlandet.
55

 Det fanns flera organisationer som 

västerlänningar kunde ta del av. Merparten av deltagarna var män och vanliga samtalsämnen 

var problem som kunde uppstå.
56

 I enkäten framkom att de största problemen ansågs vara 

språket, korruption och kulturella skillnader. Just språket är en viktig barriär för 

livsstilsmigranterna för att nå integration och även de kulturella skillnaderna. Men i och med 

att mer än hälften av respondenterna levde med en thailändsk partner ansåg Howard att de 

ändå är relativt integrerade, inte minst i jämförelse med exempelvis britter i Spanien. Men få 

västerländska män har manliga thailändska vänner. De ansågs helt enkelt inte ha någonting 

gemensamt och de västerländska männen tyckte att thailändska män var negativt inställda mot 
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dem i alla hänseenden utom när de kunde få pengar av dem.
57

 Medianlängden för vistelsen i 

Thailand bland dem som inte längre bodde kvar var 3,5 år. Det förklarade han med att 

”smekmånaden” var över efter 3-4 år och sedan är det inte så roligt att bo i ett land som 

ansågs vara mindre utvecklat.
58

 Slutligen fann Howard att det fanns två punkter där 

livsstilsmigranter i Thailand skiljer sig från andra livsstilsmigranter. Den första var att de 

väljer Thailand som destination på grund av tillgången till sexpartners samt 

giftermålsmigration och den andra var att migranterna kände sig integrerade i det thailändska 

samhället. Andra skillnader är att Thailand är ett mindre utvecklat land än sändarlandet, de 

kulturella skillnaderna är större än mellan exempelvis Storbritannien och Spanien och att det 

råder politiskt instabilitet.
59

 

 

Den mest kända svenska studien av livsstilsmigranter har Per Gustafson gjort. Han studerade 

flödet av svenska säsongsmigranter i Spanien. Han menar att livsstilsmigration är ett utmärkt 

exempel på transnationalism där de neo-klassiska motiven (migration där de ekonomiska 

aspekterna är avgörande för migrationen) har mindre betydelse för valet att migrera.
60

 Det har 

framförallt blivit vanligare att äldre svenskar flyttar utomlands. Det beror på att vi lever 

längre, vilket har lett till en tredje tidsålder snarare än den korta tiden efter arbete som 

pensionen tidigare varit. Det gör det mindre kostsamt att migrera vid ett senare skede i livet då 

de förväntas leva längre. Gustafson intervjuade 46 svenska pensionärer som bodde i Spanien 

minst tre månader per år och hade bostad i både Sverige och Spanien. Han fann att de flesta 

respondenterna ville bo kvar i Spanien så länge hälsan tillät. Men när de blev gamla skulle de 

flytta tillbaka till Sverige för att få vård och omsorg där. Respondenterna själva ansåg att de 

satt inne på en egenskap som gjorde att de vågade ta steget att flytta till Spanien. De ansåg att 

de som hade möjligheten att migrera men inte gjorde det saknade initiativförmågan och modet 

att göra det. Men de kopplade även beslutet att migrera till trisstressen att bo kvar i Sverige. 

Genom att bo på två ställen tyckte de svenska livsstilsmigranterna att vardagslivet blev 

mindre monotont. Det var framförallt klimatet som lockade till Spanien och Gustafson ansåg 

att de ”behöll det mesta av sina ’svenska’ vanor i Spanien” [min översättning]
61

  

 

De svenska livsstilsmigranterna i Spanien tyckte att de hade starkare kopplingar till hemlandet 

Sverige än till Spanien, men de kände sig ”hemma” på båda ställena. Den svenska identiteten 

var starkt kopplad till minnen och stabilitet. De kände sig ”svenska”, men identiteten var 

också förenad med hemorten i Sverige. Det var också lättare att känna sig svensk än spansk 

eftersom svenska var deras modersmål och för att familj och vänner bodde kvar i Sverige. De 

livsstilsmigranter som bodde i Spanien större delar av året kände mer tillhörighet till Spanien 

än de som endast var där några månader, som såg sig själva mer som turister. Några 

respondenter, som säsongsmigrerade, sade sig leva två olika liv, ett i Sverige och ett i 

Spanien. De framhöll att den svenska och spanska kulturen skilde sig åt och att det ibland var 

frustrerande att spanjorerna agerade på andra sätt än de var vana vid från Sverige. Men 

samtidigt påpekade de vikten av att anpassa sig och ha förståelse för hur den spanska kulturen 

är. Andra hävdade att de kunde leva sitt liv exakt likadant oavsett var de befann sig.  

 

Gustafson urskiljde tre idealtypiska livsstilar hos de svenska livsstilsmigranterna i Spanien. 

Den första gruppen kallar han translokal normalitet, vilka är de migranter som flyttar till 
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värmen för de hälsofördelar det för med sig. I värmen mår de bättre och kan spendera mer tid 

utomhus. De hade ingen hemlängtan till Sverige men de försökte leva ett så ”svenskt” liv som 

möjligt även i Spanien. Tillgången till svenskt kaffe och hembakta bullar var viktigt för deras 

trivsel där och de umgicks mestadels med skandinaver. Den andra gruppen, tillhörande 

multilokal anpassning, hade planerat sin flytt under många år och hade ofta tittat på flera 

möjliga destinationer. De umgicks gärna med spanjorer och deltog i många aktiviteter, som 

boule och golf. Denna grupp kände sig hemma i båda länderna, försökte lära sig tala spanska 

och hade anammat delar av den spanska kulturen. Den tredje och sista gruppen var de som var 

styrda av rutiner. De hade flyttat till Spanien för att kunna njuta av värmen men bodde i 

urbanizacions och talade näst intill ingen spanska. De kände sig definitivt mer hemma i 

Sverige. Det enda som gav någon slags hemkänsla i Spanien var att de ägde sin bostad. De var 

endast på besök i Spanien så Spanien var inte ”deras” land. Oavsett vilken kategori de 

tillhörde fann Gustafson att de allra flesta levde ett ”svenskt” eller ”spanskt” liv inom 

livsstilsmigranternas samhällsgemenskap. De såg inget behov av att integreras i det spanska 

samhället. 

 

Casado-Diaz gjorde en kvantitativ studie i Torrevieja, Spanien 1998-1999 bland pensionärer 

som livsstilsmigrerat dit från Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna (Sverige, 

Danmark, Norge och Finland). Britterna utgjorde den största gruppen, följt av tyskar och 

nordbor. Fler än 3 av 4 hade en medföljande partner och fördelningen män/kvinnor var 

ungefär hälften av vardera. Precis som i tidigare studier gjorda i södra Europa var klimatet, 

hälsan, ett lugnare liv och lägre levnadskostnader de främsta motiven till livsstilsmigrationen, 

där 90 procent angav att klimatet var det främsta motivet oberoende av sändarland. Den näst 

viktigaste faktorn var hälsa för britter och tyskar, men nordbor angav beundran för Spanien 

som ett viktigt motiv. Ett lugnare liv var inte alls viktigt för nordbor (1.9 procent) medans det 

bland britter och tyskar var det tredje viktigaste motivet. I likhet med andra studier hade 

många besökt destinationen tidigare som turister, men 23 procent hade aldrig varit där och 

hade inte haft någon annan kontakt med Torrevieja sedan tidigare. Merparten av de svarande 

bodde i Torrevieja mer än 27 veckor per år. Britter utgjorde den största andelen som bodde 

permanent i Torrevieja medan tyskar och nordbor bodde där mindre än 9 månader per år och 

fortfarande hade ett boende i sändarlandet.  Casado-Diaz tror att lagen om att de ska registrera 

sig om de bor i Spanien mer än 6 månader har influerat deras distribution av tiden i sändar- 

och mottagarland. Få av de svarande hade levt mobila liv innan. Flest var britterna, där 30 

procent hade bott någon annanstans än i Storbritannien innan de flyttade till Torrevieja. Få 

respondenter kunde tala spanska, vilket gjorde att de inte kunde integreras med 

lokalbefolkningen.
62

  

 

Gemensamt för alla forskare är att de konstaterat att det är svårt att ens uppskatta hur många 

livsstilsmigranterna är. Alla har inte flyttat permanent och finns därför inte registrerade i 

några register. I Spanien behöver inte de registrera sig förrän de planerar att stanna på samma 

ställe i mer än 6 månader.
63

 2011 gjorde dock föreningen SVIV (Svenskar i Världen) ett 

försök att uppskatta hur många svenskar som bor i olika länder i världen. Bedömningen 

grundar sig på de enkätsvar de fick från utlandsmyndigheter. Enligt uppskattningen bodde 

totalt cirka 550 000 svenskar utomlands 2011, varav cirka 10 000 bodde i Thailand. De kom 

också fram till att antalet pensionärer som fått sin pension utbetald i Thailand fördubblats från 

2005 till 2011.
64

 

                                                             
62 Casado-Diaz (2006)  
63

 Ibid. sid. 1324 
64 Hedlund sid. 42-43, 51 



Masteruppsats i Kulturgeografi   
Kulturgeografiska institutionen  Anna Wennesjö 
Stockholms universitet   VT 2013 

15 
 

 

De studier som är gjorde i södra Europa har alla visat att de som livsstilsmigrerar har levt ett 

transnationellt liv redan innan flytten till södra Europa. De har rest mycket och arbetat 

utomlands eller haft arbeten som inneburit utlandsresor. I King med flera:s studie hade hälften 

av alla respondenter bott utomlands mer än 3 månader.
65

  

De allra flesta livsstilsmigranter har kvar ett boende i hemlandet, även de som är permanent 

boende i det nya landet. På så sätt står de med en fot i varje land och befinner sig i en 

”gråzon” mellan turistande och permanent bosättning.
66

 De lever på så sätt i en pågående 

process, vilket Per Gustafson kallar ett ”transnationellt leverne”. Den processen sker 

exempelvis genom överförandet av varor mellan länderna och genom de resor de gör fram 

och tillbaka samtidigt som de upprätthåller sociala kontakter i båda länderna.
67

 

I utomståendes ögon såg det inte ut att finnas något behov bland livsstilsmigranter att 

integreras även om de själva tyckte att de gjorde det. De umgås hellre med andra 

livsstilsmigranter.
68

 I länder som inte har engelska som officiellt språk är det svårt för 

livsstilsmigranterna att integreras, eftersom de inte talar språket. Det gör det svårt att förstå 

vilka rättigheter och skyldigheter de har i det nya landet och det uppstår ibland otrevliga 

situationer.
69

 Exempelvis hade Spanien infört en ny lag som innebar att alla som åker 

motorcykel måste ha hjälm. Men det spanska ordet för ”ha på sig” är samma som för ”ha med 

sig”, vilket innebar att många britter åkte runt med en hjälm på styret trots att lagen sade att de 

måste ha hjälmen på huvudet.
70

  Det finns också en rädsla att förlora sin hemlandsidentitet. 

Enligt Sunil med flera bröt livsstilsmigranterna upp sin identitet när de flyttade och måste 

därför bygga upp den igen i det nya landet.
71

  Genom att besöka brittiska pubar, klubbar och 

umgås med andra av samma etnicitet gjorde de ett försök att upprätthålla sin identitet.
72

 

 

Även om många livsstilsmigranter anser sig leva ett bättre liv i det nya landet så saknar de 

viss infrastruktur, eftersom de anser att den inte är helt tillförlitlig i mottagarlandet. Bland 

annat såg King med flera att många livsstilsmigranter hade låg tilltro till den lokala vården.
73

  

I andra fall fungerar språket som en barriär som inte kan övervinnas utan att skapa egen 

infrastruktur. Ingemar Grandin såg exempel på detta i Katmandu där livsstilsmigranter hade 

skapat en helt egen servicesektor, men engelskspråkiga och franskspråkiga skolor och 

matvaror från sändarländerna som saknades i mottagarlandets utbud. Även turister nyttjade 

dessa tillgångar.
74

 

1.4 Teoretisk bakgrund 

Migration kan ses som en engångshändelse eller som en pågående process.
75

 Eller som ett 

flöde från ett land till ett annat som sedan följs av en motström från mottagarlandet till 

sändarlandet.
76

  Med ett transnationellt perspektiv ser jag på livsstilsmigrationen som en 
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ständigt föränderlig process utan slut som påverkar de deltagande aktörerna livet ut. Det 

transnationella perspektivet tar inte bara hänsyn till den geografiskt bundna platsen utan även 

till det sociala rum som skapas mellan de länder som ingår i det transnationella rummet.
77

  

1.4.1 Transnationell migration  

Det finns en tradition av att se migration som en företeelse som sker av nödvändighet och att 

migranterna därför förväntas återvända till sitt hemland så snart det är möjligt.
78

 Men beslutet 

att flytta och sedan flytta tillbaka är ett beslut som vägs mellan de möjligheter som finns och 

viljan att göra det.
79

 Med ett transnationellt perspektiv ses migrationen som en ”strategi med 

öppet slut”
80

. Med andra ord en företeelse utan ett bestämt slutmål. Det transnationella 

perspektivet tar hänsyn till de pågående sociala nätverken och processer som ständigt sker 

mellan sändar- och mottagarland. De sociala nätverken skapas genom vardagliga handlingar 

som sker oberoende av nationsgränser.
 81

 Med ett transnationellt perspektiv ses migranter som 

aktiva agenter som genom att fatta egna beslut väljer att migrera.
82

 Även statistiken visar att 

migration inte är en engångsföreteelse. Den som en gång har migrerat löper större risk att 

migrera igen.
83

  

 

Skillnaderna mellan det traditionella synsättet på migration och det transnationella illustreras i 

figur 1 och 2. I figur 1 visas migrationen enligt traditionell migrationsteori där migranterna är 

en grupp (den grå rutan) som bestämt sig för att migrera. Vid tidpunkt 2 har migranterna 

flyttat till mottagarlandet (den vita rutan), men är ännu inte integrerade i samhället och ses 

som en minoritetsgrupp i landets lägre samhällsskikt. Målet är att migranterna vid tidpunkt 3 

har levt i mottagarlandet tillräckligt länge för att ha integrerats i samhället och blivit 

”osynliga”. Detta tillstånd av osynlighet uppnås enklast genom att delta i organisationer som 

arrangeras av lokalbefolkningen och hitta vänner bland dem.
84

  

 

Figur 1. Traditionell migrationsteori 

Tidpunkt 1. Tidpunkt 2. Tidpunkt 3. 

   

 

 

 

 

 
Källa: Penn & Lambert (2009) sid. 24-26  

 

Med det transnationella perspektivet finns inte behovet att migranterna ska bli så integrerade i 

samhället att de blir osynliga. Istället står de med en fot i varje land för att på bästa möjliga 

sätt nyttja det bästa av två världar.  De transnationella migranterna rör sig fritt över 

nationsgränserna och rotar sig inte på ett ställe. Kritiken mot transnationalism säger att 

migranterna då blir rotlösa, men istället hävdas att de genom att slå rötter i båda länderna inte 

alls blir rotlösa utan istället blir transnationella. De transnationella migranterna fortsätter sitt 
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transnationella leverne även om de flyttar tillbaka till sändarlandet eller flyttar vidare till 

ytterligare ett annat land och har kvar rötter i mottagarlandet och fortsätter därför vara 

transnationella i tidpunkt 3.
85

  

 

Figur 2. Transnationell migrationsteori 

Tidpunkt 1. Tidpunkt 2. Tidpunkt 3. 

 

 

 

 

 

 
Källa: Penn & Lambert (2009) sid. 30-32 

 

Men, alla individer är olika och därför är det helt individuellt om migranterna blir rotlösa eller 

inte. Som tidigare forskning av livsstilsmigration har visat är livsstilsmigranter ofta rörliga 

människor som lever mobila liv. Då är det bättre att beskriva transnationalismen som cirkulär 

migration, vilket visas i figur 3. Inom den cirkulära migrationen skapas transnationella sociala 

nätverk och transnationella länkar, vilka inte är beroende av nationsgränser.
86

 Det gråa 

området symboliserar det transnationella sociala nätverket. De grå och vita pilarna 

symboliserar de länkar som skapas mellan sändar- och mottagarland och utnyttjas av 

deltagare i båda länderna. Även de individer som känner sig rotlösa kan ingå dessa 

transnationella nätverk, som är konstant föränderligt. Det transnationella sociala nätverket 

förklaras vidare i avsnittet ”Transnationell identitet”. 

 

Figur 3. Cirkulär migration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Egen konstruktion utifrån ett resonemang som bland annat Hedberg (2004) för kring transnationalism. 

 

Migranter som har uppehållstillstånd eller medborgarskap i mer än ett land har möjligheten att 

lämna ”dörren öppen” på ett helt annat sätt och har möjligheten att röra sig fritt mellan 

länderna. På så sätt kan de nyttja det bästa av båda världar. För vissa migranter är detta ett sätt 

att överleva.
87

 Nya och förbättrade kommunikationer har också underlättat för skapandet av 
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transnationella rum, eftersom det är billigare och går fortare att röra sig mellan olika platser i 

världen, både geografiskt och virtuellt.
88

  

 

Enligt Per Gustafson finns det 6 dimensioner av transnationalism som kan ge hjälp vid 

migrationsforskning. Dessa är 1. Rörlighet 2. Sociala nätverk och sociala strukturer 3. 

Kulturella praktiker och institutioner 4. Politik och lagstiftning 5. Ekonomiska aktiviteter och 

utbyten 6. Identitet och rörlighet.
89

 Med denna uppdelning tar man hänsyn till de pågående 

processer som sker hela tiden mellan aktörer och mellan sändande och mottagande land. 

Samtidigt visas hänsyn till de lagar och bestämmelser som faktiskt styr migrationen och lyfter 

upp identitetsproblematiken som kan uppstå.   

 

Med ny kommunikation, som internet, billigare flyg och telefoni blir det transnationella 

perspektivet allt viktigare, eftersom det blir enklare för migranter och upprätthålla nätverk och 

röra sig mellan sändar- och mottagarland. Men detta är inte tillgängligt för alla.
90 De sociala 

nätverken gör det också lättare för andra att migrera. De som redan har gjort flytten kan hjälpa 

nyanlända och utgör så en viktig resurs för det transnationella nätverket.
91

 Migranter kapar 

sällan alla band till hemlandet. De allra flesta har lämnat familjemedlemmar och vänner 

bakom sig som de upprätthåller kontakten med. Samtidigt för de med sig varor och 

traditioner från det sändarlandet till mottagarlandet och från mottagarlandet till sändarlandet 

när de reser och skapar på så vis transnationella länkar mellan länderna. Migranterna blandar 

traditioner från hemlandet och det nya landet och skapar nya traditioner, nya sociala och 

ekonomiska nätverk.
92

 Samtidigt kan traditioner från sändarlandet bli av ännu större betydelse 

efter migrationen som ett sätt att behålla och förstärka sin identitet.
93

 Men migrationen styrs 

också av lagar och politik, vilket i stor utsträckning påverkar migranter i Thailand. Det gäller 

bland annat visumkrav, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.
94

 Migrationen 

får också en ekonomisk betydelse, eftersom migranterna handlar i både sändar- och 

mottagarland och eftersom migranterna startar egen verksamhet i mottagarlandet. Även större 

företag från sändarlandet kan etablera sig i mottagarlandet.
95

 Det finns en föreställning om att 

geografi har stor betydelse för identiteten. Det gör att identiteten gärna kopplas till ett eller 

möjligtvis två geografiska rum. Det kan i vissa fall leda till att migranter ”tappar” sin identitet 

och inte känner tillhörighet i varken sändar- eller mottagarland, eftersom de flyttat från den 

geografiska plats som deras identitet var kopplad till och de ännu inte hunnit skapa en relation 

till mottagarlandet.
96

 

1.4.2 Sändar-/mottagarland 

Det finns många olika sätt att benämna landet som en migrant flyttar från och landet som 

migranten flyttar till. Per Gustafsson tycker att begreppen sändande och mottagande land är 

problematiska på grund av att det mottsätter det transnationella perspektivet och förutsätter att 

migranten har gjort ett slutgiltigt val. Men han väljer ändå att använda dessa begrepp, 

eftersom de ändå är vanliga begrepp inom migrationsforskning och transnationalism.
97

 Annars 
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används ofta begreppet ”hemland”, vilket oftast syftar till landet där man är född. Men 

”hemland” kan ha olika betydelse för människor. Det kan exempelvis vara det landet som 

familjens släkt härstammar ifrån, landet där föräldrarna är födda varpå detta begrepp blir 

alltför subtilt.
98

 Jag följer därför Gustafsons riktning och använder begreppen sändarland och 

mottagarland eftersom de utgör välkända begrepp inom migrationsteori. 

1.4.3 Transnationell identitet 

Med det traditionella perspektivet att migration är en engångsföreteelse anses identiteten vara 

förankrat i nationen man bor i. Därför bör identiteten ”flyttas över” till det nya hemlandet 

efter migrationen. Identiteten kopplas till den geografiska plats som anses vara ”hemma”. 

Men vad som är ”hemma” är individuellt. Det kan vara där man är född eller till och med där 

föräldrarna är uppvuxna. En känsla av att inte höra hemma kan leda till ett behov av att hitta 

sina rötter.
99

 Inom migration pratas ofta om integration. Att migranterna ska integreras socialt 

i samhället i mottagarlandet.  Thomas Faist menar att förutom den sociala integrationen måste 

migranterna också integreras i det politiska samhället, som i vårdsystemet och politiken.
100

  

 

Med ett transnationellt perspektiv blir även identiteten något flytande och föränderligt. Istället 

för att helt enkelt ”föra över” identiteten till mottagarlandet så blir identiteten med det 

transnationella perspektivet föränderlig. Identiteten blir en process som ligger över 

nationsnivå och därför inte är kopplat till landet man bor i.
101

  

 

Men identiteten är inte statisk. I enlighet med transnationalismen är identiteten föränderlig. 

Den ska enligt transnationalismen ses som en process. Identiteten skapas både genom en 

självkännedom och genom att jämföra sig själv med andra. Även jämförelsen med andra är en 

pågående process. Identitet kan skapas via gemensamma faktorer som exempelvis kan vara ett 

etniskt ursprung.
102

 Den gemenskapen kan bli så stark att den i sin tur leder till en kollektiv 

identitet som enligt Povrzanovic Frykman inte minst blir stark för de som genomgått något 

jobbigt. Tillsammans med andra som upplevt samma sak skapas den kollektiva identiteten. 

Det kan exempelvis handla om visumproblematiken i Thailand. Visumsökarna har då hittat en 

gemensam nämnare.
103

  

 

Identitet kan också skapas. Samma person kan ha fler än en identitet. Ett exempel är en grupp 

chilenare, boende i Sverige som ”tar på sig” sin chilenska identitet för att väcka politisk 

uppmärksamhet. Erik Olsson jämför det med att ta på sig sin helgkostym vid speciella 

tillfällen. Det kan vara av fördel vid politiska möten där en hel grupp människor tar på sig en 

gemensam identitet för att göra ett större intryck, där exempelvis nationaliteten och de 

politiska åsikterna utgör gemensamma nämnare. Här blir den geografiska anknytningen 

betydande medan andra attribut kan variera stort inom denna kollektiva identitet.
104

  

 

I motsats till att förlora den identitet som är kopplad till sändarlandet vid migration kan den 

stärkas ytterligare efter flytten. Det kan finnas ett behov av att stärka den ytterligare efter 

flytten, kanske av rädsla att förlora sin identitet. Kanske för att känslan av vad som gör mig 
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till ”svensk” blir tydligare i ett annat socialt rum. Det gäller även vid kortare flyttar. 

Exempelvis från landsbygden till storstaden. Hemlängtan infinner sig.
105

 För dessa människor 

blir gamla folksagor, nationalsånger och språk viktiga för att bibehålla den nationella 

identiteten.
106

 Även Ewa Hedlund menar att svenskheten blir förstärkt i utlandet. En av 

hennes respondenter som bor i Australien ansåg att hon var stolt över att vara svensk och 

gärna ville visa det för andra. Men denna känsla kan vara tillfällig och den svenska identiteten 

kan minska med tiden.
 107 

 

 

I studier av transnationell identitet bör man enligt Peggy Levitt och Nina Glick-Schiller 

fundera över skillnaderna mellan att ”vara” och att ”tillhöra”. De menar att de sociala 

relationerna skapar gränser, gränser som är flytande. Tillsammans kan en högre position i 

samhället skapas. Att ”vara” innebär de faktiska aktiviteter som sker inom det transnationella 

sociala nätverket och de kontakter som skapas under migrationsprocessen. Det innefattar både 

nationella och internationella sociala länkar som skapar det transnationella nätverket. Levitt 

och Glick-Schiller förklarar att skillnaden mellan nationella och internationella sociala länkar 

är att de nationella stannar inom ett lands gränser medan de internationella verkar 

transnationellt. De människor som ingår i dessa sociala nätverk är olika mycket aktiva. Det 

kan finnas en person som agerar som nyckelperson som sköter de flesta kontakterna med 

sändarlandet och sedan för vidare informationen till övriga deltagare i nätverket. Enligt Levitt 

Och Glick-Schiller kan ett internationellt socialt nätverk verka över mer än ett land. De 

transnationella deltagarna har länkar mellan flera länder beroende på var de har rört sig och 

vilka de har träffat under resans gång. Inom nätverket skapas gemensamma tillgångar utefter 

vad som finns och vad som efterfrågas. Det kan vara organisationer, institutioner och 

erfarenheter. Att ”tillhöra” innebär seder som antas och som visar en gemenskap inom 

nätverket. Det ger en gemensam identitet. Det kan vara en judisk stjärna, flagga eller att de 

väljer att äta viss mat. Det ena utesluter inte det andra, men det är inte heller sagt att den som 

”är” med i ett nätverk också måste ”tillhöra” detta nätverk. Relationen mellan att vara och att 

tillhöra är inte heller statisk. Det är möjligt att växla mellan olika tillstånd beroende på 

situation.
108

  

 

Men, Thomas Faist riktar kritik mot Levitt och Glick-Schillers syn på sociala länkar inom det 

transnationella rummet. Han menar att det är för stort och blir svårt att hantera vid studier av 

transnationella rum. Faist benar därför ut fyra kategorier av transnationella dimensioner som 

en hjälp för den som vill studera transnationella rum. Dessa dimensioner ska underlätta 

studier av de olika typer av kapital som blir effekten av transnationella länkar. De kapital som 

uppstår i transnationella rum är det ekonomiska, det sociala och det kulturella kapitalet. De 

fyra dimensionerna som Faist föreslår är familjelänkar, kretsar inom exempelvis en viss 

bransch som utnyttjar informationsflöden, samhällen samt organisationer. Familjelänkarna 

kan utnyttjas genom exempelvis information om destinationen och boende vid ankomsten. 

Kretsarna kan innebära att företagare inom samma bransch utbyter information och tar 

språkhjälp. Samhällen utgör gemenskap som exempelvis religiös eller etnisk gemenskap. 

Organisationer är mer formella sammanslutningar med inflytande i samhället på både mikro, 

meso och makronivå. Men det är av vikt att göra skillnad på de politiska aktiviteterna och de 

integrerande aktiviteterna. Det handlar om allt ifrån medborgerliga rättigheter till långdistans 
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nationalism.
109

 Tillsammans kan länkar som dessa fyra dimensioner skapa det transnationella 

rummet som i sin tur kan leda till en ”kedjemigration och sålunda blir det ett massfenomen.” 

[min översättning]
110

  

 

Platsbunden identitet belyses av Tünde Puskás som menar att flera miljoner människor runt 

om i världen identifierar sig som ungrare trots att de inte bor i Ungern.
111

 Det tar sig uttryck i 

att de pratade ungerska i hemmet och sjöng nationalsången tillsammans med andra som 

identifierar sig som ungrare. Det får dem att känna gemenskap. I denna gemenskap ingick 

dock även ungrare från Slovakien. Samtidigt fann hon historier som berättade om 

skiljaktigheter i Sverige mellan ”olika” ungrare.
112

  

 

Sammantaget innebär det transnationella perspektivet på identitet att identiteten inte 

definieras av vem jag är idag utan vem jag kommer att bli. Och denna identitetsprocess skapas 

i relation till andra. 

1.4.4 Livsstilsmigration 

Livsstilsmigranter gör ett aktivt val att flytta till ett nytt land där de söker ett mer ”värdefullt” 

liv än det de anser sig ha levt i hemlandet. Genom att bevara kontakten med sändarlandet 

samtidigt som de lever vardagsliv mottagarlandet utnyttjar de det bästa av två världar.
113

 

Livsstilsmigration har varit ett känt fenomen sedan 1960-talet och sedan skedde en ökning av 

livsstilsmigranter som söker värmen och solen
114

 (ibland kallade ”snowbirds” eller 

”sunbirds”
115

) under 1990-talet och är fortsatt populärt idag. Under 1990-talet skedde den 

mesta livsstilsmigrationen till länder som lågt relativt nära hemlandet, men på senare år har 

fler valt att flytta längre sträckor.
116

 De största flödena av livsstilsmigranter sker från norra 

Europa till södra Europa runt Medelhavet, men är även omfattande från USA och Kanada till 

semesterorter i södra USA, Mexiko och Karibien och från mer utvecklade länder till mindre 

utvecklade länder i sydöstra Asien.
117

 Mottagarländerna har någon form av historiska länkar 

till sändarlandet. Det kan vara ett invecklat ekonomiskt samarbete som mellan USA och 

Mexiko. Alla mottagarländer har också varit ett destinationsland för många turister under lång 

tid från sändarländerna. Många av livsstilsmigranterna har själva turistat där innan flytten 

eller har åtminstone familj och vänner som varit där.
118

 Livsstilsmigranterna kan också delas 

in efter mer specifika typer av livsstilsmigration. Några exempel är; internationell 

pensionärsmigration, inhemsk migration, fritidshusägande och äktenskapsmigration.
119

  

 

I motsats till det traditionella synsättet på migration, att människor i ett land antingen är 

besökare eller boende i landet, så har det transnationella perspektivet visat att 

livsstilsmigranter inte måste vara antingen eller. Det vanliga är att livsstilsmigranter delas upp 

i fyra olika kategorier beroende på hur stor del av året de är bosatta på destinationen i det nya 

landet.  
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De fyra kategorierna är;
 
 

 permanent boende  

 återvändare  

 säsongsmigranter  

 ambulerande besökare
120

 

Permanent boende är de som flyttat permanent till destinationen. De besöker sändarlandet för 

kortare besök. Återvändare är de som bor mer eller mindre permanent i mottagarlandet, men 

som besöker sändarlandet mindre än ett halvår per år. De har ofta en bostad även i 

sändarlandet. Säsongsboende är tvärtom de som bor permanent i sändarlandet, men som 

besöker mottagarlandet mer än 2 månader per år, men som mest 6 månader per år. De 

ambulerande besökarna är de som har ett fast boende i mottagarlandet, som de besöker när de 

kan. De kanske har en lägenhet som de hyr ut när de inte själva är där.
121

 Till dessa fyra bör 

tilläggas att turister utgör en egen kategori som endast är tillfälliga besökare som inte 

nödvändigtvis återkommer.
122

 

Livsstilsmigration har för många varit något de pratat om under flera års tid, men sedan har en 

förändring i livet orsakat att flytten till slut blivit av.
123

 Sådana förändringar är ofta av negativ 

karaktär i form av; uppsägning, skilsmässa, anhörigs bortgång eller ökad kriminalitet i 

bostadsområdet i hemlandet.
124

 I landet de flyttar till är det framförallt värmen, livsrytmen och 

lägre levnadskostnader som lockar.
125

 Drömmen om det goda livet i solen är en dröm som 

många drömmer, men som några uppfyller.
126

 Livsstilsmigranter från Nordamerika migrerar 

även de för att kunna leva ett bättre liv än de hade haft råd med i sändarlandet, eftersom 

inkomsten räcker längre i mottagarlandet. De migrerar också för klimatet, men klimatet har 

större betydelse för dem än för exempelvis Européer, eftersom Nordamerika har svårare 

klimat under vintern. I USA finns även livsstilsmigranter som flyttar från storstäder på grund 

av kriminalitet, hård trafik och föroreningar.
127

 

 

Livsstilsmigration kan ha stor betydelse för mottagarlandet, eftersom livsstilsmigranter 

kommer dit och spenderar pengar. De handlar lokala varor och tjänster för pengar som de 

tjänat i sändarlandet. I USA har man funnit att mottagardestinationer har påverkats positivt av 

livsstilsmigration, eftersom det lett till fler arbetstillfällen inom framförallt hälsa, fastigheter 

och inom finansiella sektorn. Men det har också fört med sig nackdelar som trångboddhet, 

miljöförstöring och social splittring.
128

  

Framförallt i Spanien är det vanligt att livsstilsmigranter bor i såkallade Urbanizacions eller 

som det heter på engelska – Gated community. Även amerikaner boende i Mexiko ansluter sig 

gärna till denna form av samhällen. I urbanizacions finns allt att tillgå som 

livsstilsmigranterna kan tänkas behöva och de kan liknas vid minisamhällen där alla känner 

alla. Det finns urbanizacions där bara en nationalitet bor, men vanligare är att 

livsstilsmigranter från olika länder samsas i samma område.
129

 Även i Katmandu, Nepal finns 
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tendenser till att livsstilsmigranter bor i samma områden även om de inte går lika långt som i 

andra länder där livsstilsmigranter bor i urbanizacions. Få bor i stadskärnan, där husen ligger 

tätt. Istället bor de i områden där det är luftigare mellan husen. Husen är mindre där och har 

egen trädgård. Och även om de gärna bor nära andra västerlänningar så bor det även nepaleser 

i områdena.
130

  

 

Möjligheten att leva ett ”svenskt”, ”brittiskt” eller ”amerikanskt” liv i mottagarlandet och 

tillgången till skapad infrastruktur gör att integration snarare blir en möjlighet än ett behov 

eftersom allt de kan tänkas behöva finns att tillgå utan att de behöver lära sig språket eller ty 

sig till lokalbefolkningen.
131

  

Men livsstilsmigration är inte för alla. Det kostar att finansiera livsstilmigration då många av 

dem har bostäder i både sändar- och mottagarlandet. Och även om priserna för flygbiljetter 

har sjunkit så kostar det att resa till och från mottagarlandet. Det kräver också en viss 

anpassningsförmåga att flytta till ett nytt land och det kräver någon form av uppehållstillstånd, 

vilket inte alltid är enkelt. För livsstilsmigranterna kan det uppstå problem med att de kan 

förlora sin identitet i och med flytten. De tvingas släppa sin gamla bostad och bygga upp ett 

nytt liv i den nya bostaden i ett helt annat land. De som klarar detta bäst är de som är ”erfarna 

resande” eller ”geografiskt mobila”.
 132

   

1.5 Metod 

Genom att utgå från en fördjupning i ämnet livsstilsmigration med fokus på 

pensionärsmigration har jag haft deduktiv ansats och utgått från tidigare studier i ämnet 

livsstilsmigration när jag formulerat syfte och frågeställning.
133

 Hur originell en studie är 

beror på hur unik den är i jämförelse med tidigare studier. Denna studie syftar till att 

undersöka ett fenomen som har setts i andra delar av världen under många års tid, men som 

vad jag kan se ännu inte har undersökts vidare i Thailand. Den blir på så vis unik i den 

mening att få har tittat på identitetsskapande hos livsstilsmigranter i Thailand tidigare. 

 

I tidigare studier av livsstilsmigranter har det varit vanligt att göra etnografisk studie. Det 

innebär att forskaren bor på platsen som är av intresse, i flera månader eller till och med år. 

Det var inte möjligt för mig varken tidsmässigt eller ekonomiskt. Därför baseras studien 

främst på intervjuer med svenskar på plats på Phuket ö och observationer. Intervjuer var att 

föredra framför exempelvis enkäter, eftersom respondenterna tros inneha information som 

bara gick att nå genom att de fick frågor som fick dem att tänka över och beskriva saker som 

inte gick att nå via exempelvis enkäter där svaren är fördefinierade. Det gäller exempelvis 

upplevelser och känslor av händelser och sammanhang.
134

 Det var av vikt för studiens resultat 

att låta respondenterna beskriva och berätta med sina egna ord om upplevelserna kring valet 

att migrera. Det gav också möjlighet att gå in på djupet på ämnen som oväntat dykt upp under 

intervjuerna.
135

  

 

Metodavsnittet består av en beskrivning av fältstudien, platsen där den utfördes och 

motivering till varför jag valde Thailand generellt och Phuket specifikt. Sedan följer en 

beskrivning av intervjuer som metod och då särskilt mina intervjuer, följt av en diskussion 
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kring den form av observationsstudier som jag gjorde. Avslutningsvis diskuteras hur jag 

använt reflexiv analys av empirimaterialet.  

1.5.1 Fältstudie  

Valet av Thailand kom av att jag endast funnit en studie av livsstilsmigration som är utförd i 

Thailand. Insamlingen av empirin gjordes under en 23 dagar lång fältstudie i Thailand 2013. 

Framförallt var det ekonomin och visumreglerna som styrde längden på fältstudien. Vid 

vistelse i Thailand över 30 dagar krävs visum, vilket jag inte ansåg nödvändigt.  

 

Thailand är en monarki i Sydostasien med strax över 61 miljoner invånare. Huvudstaden är 

Bangkok och 94 procent av befolkningen är buddister. Landets HDI (Human Development 

Index) har ökat och 2012 låg Thailands HDI på 0,69, vilket är strax under medelvärdet i 

världen. De viktigaste näringsgrenarna är jordbruket och turismen. Phuket är en av de fyra 

destinationer som lockar flest av de cirka 10 miljoner turister som besöker landet varje år, 

varpå jag valde denna destination. De andra tre är Bangkok, Pattaya och Hua Hin.  

 

Phuket är en ö i sydvästra Thailand med 231 000 invånare. Ön är cirka 1 mil bred och 3 mil 

lång. Centralorten på Phuket ö heter Phuket Town. Några välkända turistorter på Phuket är 

Patong, Kamala, Surin, Kata och Karon Beach.
 136

  

 

Figur 4. Karta över Thailand och Phuket 

 

Källa: Google Earth [egen konstruktion] 
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Valet av Phuket som destination kommer av att många svenskar åker dit. I Phuketområdet 

finns flera populära turistorter som även lockar de som väljer att bo där mer eller mindre 

permanent. Patong är den ort som har flest besökare och har flera svenskägda restauranger. En 

svensk grundskola är belägen i Kamala Beach varpå denna ort också besöktes. I Kamala finns 

också ett geografiskt koncentrerat utbud av svenskägda restauranger och hotell. Eftersom de 

högsta instanserna håller till i Thailands huvudstad, Bangkok var en del av studien förlagd 

där. Förutsättningar för forskning kan ha inverkan på resultat och dessa förutsättningar ska 

diskuteras och ses på med kritiska ögon.
137

 Exempelvis hade ytterligare hjälp med 

finansiering möjliggjort att en längre tid spenderats på plats i Thailand, vilket antagligen hade 

lett till fler utförda intervjuer och att fler orter på Phuket hade besökts. Ungefär hälften av 

intervjuerna är gjorda i Kamala Beach som är en lugn, liten by vilket kan förmoda att den 

lockar en viss typ av människor och gör att en annan typ inte alls dras dit. Det gör att många 

av informanterna är sådana människor som söker just lugnet och fridfullheten snarare än 

party, shopping och full fart. 

 

Turistsäsongen sträcker sig från november till april och det är oftast denna period 

respondenterna refererar till när de talar om ”högsäsong”, med allra flest besökare under 

december-januari. Jag välde därför att utföra min fältstudie i februari-mars då det fortfarande 

är högsäsong, men efter den största strömmen av turister. Under lågsäsongen maj-oktober är 

det regnperiod på Phuket. På Phuket är det mindre skillnader i väder än i övriga Thailand. 

Temperaturen ligger under regnperioden runt 35 grader och sjunker ner mot 25 grader under 

högsäsongen.
138

 

 

Enligt SCB:s statistik flyttade 6 390 svenskar till Thailand 1995-2012 varav 3 508 var födda i 

Sverige. 2 223 av de utvandrade var födda i Thailand och är då återutvandrare. Alltså födda i 

Thailand som flyttat till Sverige och sedan flyttar tillbaka till Thailand. Många av dessa kan 

antas ingått i giftermålsmigration, alltså thailändare som haft ett förhållande med en svensk 

och som sedan flyttar tillbaka. Denna återutvandring har ökat, vilket även utvandringen av 

svenskfödda har gjort. 1995 flyttade 164 svenskfödda till Thailand och motsvarande siffra 

2012 var 276. Det största antalet svenskfödda som flyttat permanent till Thailand var 2007 då 

319 svenskfödda flyttade till Thailand.
139

 Även en stor del av de svenskfödda kan antas vara 

kopplade till giftermålsmigration. Dessa siffror gäller de som flyttat permanent till Thailand, 

inte de som ”besöker” Thailand varje år, ens om det är för merparten av året.  
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Figur 5 Antal migranter som flyttat från Sverige till Thailand efter födelseland och år 

 

Källa: Prognosinstitutet, SCB 

Med cirka 400 000-500 000 turister som besöker Thailand varje år är det inte konstigt att 

infrastrukturen har ändrats i landet. Det har tillkommit mer trafik och turisterna ställer krav på 

utökat utbud av restauranger, vård med mera. Men vägbygget har inte hunnit med ökningen 

av bilar i trafiken, vilket innebär att det sker en del olyckor med utlänningar inblandade. 

Under 2012 listades bland annat 13 rån, 13 våldsbrott och 46 bedrägerier mot turister.
140

 

Aftonbladet skrev att 105 svenskar dog i Thailand 2012, vilket nästan är en fördubbling mot 

2007. Delvis är det en effekt av att fler svenskar väljer att bo i Thailand under stora delar av 

året efter pensioneringen och som dör en naturlig död på grund av ålder. Dels skedde flera 

större olyckor 2012 med många inblandade. Andra vanliga orsaker är trafikolyckor och 

självmord. Totalt omkommer cirka 26 000 personer i trafikolyckor varje år i Thailand.
141

 

Utrikesdepartementet som intervjuades av aftonbladet i samband med artikeln säger sig dock 

inte se någon ökad risk för att vistas på just Phuket. Däremot säger de att ”overstay”, alltså att 

man stannar längre än vad visumet tillåter, är ett allvarligare brott än många tror med 

allvarliga konsekvenser. Det gör att allt fler får avtjäna fängelsestraff eller betala böter, på 

grund av okunskap. 
142

  

 

Livsstilsmigranter delas upp i permanent boende, återvändare, säsongsmigranter och 

ambulerande besökare. O´Reilly definierar återvändare som de som besöker Storbritannien 2-

5 månader om året, alltså de som är i Spanien 7-10 månader om året. Säsongsmigranter är de 

som flyr kylan under vintern och spenderar 2-5 månader utomlands (de behöver inte vara 

sammanhängande). Säsongsmigranter är oftast pensionärsmigranter och räknar bostaden i 

hemlandet som den permanenta.
143

 Flera andra forskare har följt samma definition så det är 

rimligt att även jag gör det. I Spanien fann O´Reilly att cirka 65 procent av respondenterna 

bodde där permanent. 20 procent var återvändare, 6 procent var säsongsmigranter och 
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resterande 9 procent var ambulerande besökare.
144

 Mina respondenter utgör de svenskar som 

vistas permanent eller kontinuerligt på Phuket, de som per definition är permanent boende, 

återvändare, säsongsmigranter eller ambulerande besökare. De bor i Patong beach eller 

Kamala beach eller arbetar i något av dessa samhällen. Jag förväntar mig ett resultat i 

Thailand som ser annorlunda ut jämfört med O`Reillys fördelning av Permanent boende, 

återvändare, säsongsmigranter och ambulerande besökare. Jag tror att det är fler 

säsongsmigranter och återvändare och färre permanent boende. Bland annat för att det är svårt 

att få uppehållstillstånd och för att det är svårare att resa fram och tillbaka under året för 

besök. Det är lättare om man bor i Europa.  

 

Länder har olika regler för att få visum i landet. De anser sig ha rätt att bestämma vilka som 

får röra sig fritt över landets nationsgränser. De har också rätt att bestämma definitionen av 

”familj”. Alla har inte samma rätt att röra sig fritt över nationsgränser och det finns 

framförallt misstankar mot de som inte är medborgare i mottagarlandet. Det är relativt lätt att 

få uppehållstillstånd i Sverige.
145

 I Thailand är det svårare, vilket gör att svenskar i Thailand 

får hitta olika strategier för att få stanna.  

 

Som turist är det fritt att besöka Thailand i upp till 30 dagar. Turistvisumet fås på flygplatsen 

vid ankomsten. Det är också möjligt att söka ett turistvisum som gäller i sex månader. För de 

som är 50 år eller äldre är det möjligt att ansöka om pensionärsvisum för de som inte tänker 

söka uppehållstillstånd. Då krävs det att personen bevisar att han/hon klarar sitt uppehälle 

genom att visa att han/hon har en pension om minst 14 500 kronor per månad eller har haft 

minst 44 500 kronor på banken de senaste tre månaderna. Pensionärsvisumet gäller inresa 

inom tre månader för en inresa eller inom 12 månader för flera inresor. Efter inresan får de 

stanna upp till 90 dagar. För att få ett ettårsvisum gäller samma ålders- och finansiella regler 

som för pensionärsvisumet, men det kräver också ett utdrag ur belastningsregistret samt ett 

läkarintyg. För de som vill arbeta eller driva företag i Thailand krävs ett arbetsvisum eller 

företagsvisum. För denna typ av visum krävs en hel del pappersarbete och visumet gäller bara 

för 90 dagar i taget, men med möjlighet till förlängning. En person som innehar ett 

arbetsvisum får ta med sig sin familj som ingår i visumet som medföljare. De som är gifta 

med en thailändare eller har barn med en thailändare kan söka ettårsvisum med möjlighet till 

förlängning ett år i taget. Då krävs äktenskapshandlingar alternativt födelseattest. Alla visum 

går att förlänga på plats i Thailand men turistvisumet går bara att förlänga två gånger.
146

  

1.5.2 Intervjuer  

18 privatpersoner intervjuades på plats i Bangkok och Phuket 13 februari – 5 mars 2013 samt 

en intervju med en nyckelinformant, Birgitta Green som är ägare av Quality Swedish School 

(QSS) i Kamala Beach (se intervjuförteckningen). Ungefär hälften av intervjuerna bandades 

med hjälp av en diktafon och resterande intervjuer gjordes med anteckningar. En respondent 

kände sig inte bekväm med att bli inspelad, eftersom denne var tveksam till att ställa upp på 

intervjun. Vid de andra tillfällena då diktafon inte användes berodde det på höga ljudnivåer 

som störande musik och trafik.  

 

Intervjuerna var semi-strukturerade och öppnade upp för respondenterna att tala fritt inom 

ämnesområdena. Semi-strukturerade intervjuer består varken av formulär med mer eller 

mindre fördefinierade svarsalternativ, men är inte heller en fri konversation mellan respondent 
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och forskare. Intervjuerna var styrda av förbestämda frågor.
147

 Vid konstruktionen av 

intervjuformuläret tog jag hänsyn till Per Gustafsons sex dimensioner av transnationalism 

inom migrationsforskningen och skapade frågor utifrån hans sex dimensioner.
148

 Den rörliga 

dimensionen bestod i frågor om avståndet mellan Sverige och Thailand och dess betydelse. 

Dimensionen om sociala nätverk belystes i frågor om de relationer livsstilsmigranterna hade 

till andra livsstilsmigranter och till lokalbefolkningen. Genom att ställa frågor om hur de 

upprätthåller svenska traditioner och vilka thailändska traditioner de anammat, och vilka 

”svenska” varor det fanns tillgång till eller som saknades, belystes den tredje dimensionen. 

Den fjärde dimensionen handlar om lagar och regler, där frågor om visum blev viktiga. Den 

ekonomiska betydelsen kom fram genom frågor om hur livsstilsmigranterna klarar sitt 

uppehälle i Thailand och de företag som de startat där. Den sjätte och sista dimensionen om 

identiteten kom fram i frågor om det vardagliga livet i Thailand samt i den fråga där jag bad 

dem beskriva skillnader mellan svenskar och thailändare. 

 

Genom att läsa in mig på litteratur inom ämnet var det möjligt att ställa mer specifika frågor 

för att få svar på exakt det som studien syftade till att undersöka.
149

 Tidigare har det funnits en 

önskan om att intervjuarens egna intressen inte ska synas alls i intervjun men det är näst intill 

omöjligt. Istället bör forskaren vara så pass inläst och intresserad av ämnet att det blir mer 

naturligt att låta det påverka intervjusituationen.
150

 I en intervjusituation är det inte alltid 

lämpligt att följa intervjuformuläret till punkt och pricka. Ibland svarar respondenten på frågor 

som inte ställts än och ibland för respondenten själv in intervjun på ett ämne som enligt 

formuläret skulle ha tagits upp senare under intervjun.
151

 Eftersom intervjuer utgår från 

individens enskilda upplevelser blir varje intervju, enligt Gill Valentine, unik och ingen annan 

lik.
152

 Det är bra att vara anpassningsbar i sådana situationer så att intervjun inte känns 

konstlad. Det är också viktigt att inte konstruera frågorna på ett sätt som utesluter viktiga 

slutsatser som respondenten annars hade gett.
153

 Öppna intervjufrågor uppmuntrade 

respondenterna till att med egna ord berätta om sitt vardagliga liv på sitt eget sätt
154

 och 

undvika kortfattade svar som inte ger någon ytterligare information. Om svaren inte kändes 

tillräckligt utförliga hjälpte det att be dem berätta mer.
155

 Ytterligare ett råd som Valentine ger 

är att lyssna ordentligt på respondenten och anpassa sig efter hur intervjun utvecklas. Det är 

en konst att kunna agera i intervjusituationen om något oväntat dyker upp. Att snabbt kunna 

formulera följdfrågor kan ge resultat som annars hade gått förlorade.
156

  

 

Alla respondenter som intervjuats valdes genom tillfälligheter. Det ingick unga och gamla, 

kvinnor och män, permanent boende och ambulerande besökare bland respondenterna.
157

 Det 

finns olika kategorier av livsstilsmigranter, men mina respondenter täckte inte alla dessa. 

”Backpackers” ingick exempelvis inte. Dock representerar mitt urval den största gruppen av 

livsstilsmigranter, nämligen internationella pensionärsmigranter, samt äktenskapsmigration 

och arbetsrelaterade livsstilsmigranter. Jag mötte några på stranden genom att lyssna efter 
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svensktalande eller helt enkelt genom att fråga. Andra hittades genom att jag på olika sätt fått 

veta att restaurangen ägdes av svenskar. Många svenskägda restauranger har svenska flaggan 

utanför, vilket gjorde det väldigt enkelt för mig. Andra restauranger var listade på 

internetsidan thai.nu som listat svenska företag i Thailand och andra hittade jag genom den 

lokala tidningen Hej Phuket. Några fann jag genom kontakter, så kallat snöbollsurval där en 

respondent leder till en annan, som leder till en tredje, och så vidare.
 
En respondent tipsade 

mig om en restaurangägare på orten som var svensk så jag sökte upp honom och sedan 

presenterade han mig för en annan möjlig respondent och så vidare. Denna urvalsprocess var 

att föredra, eftersom det inte finns några register över livsstilsmigranter. Ett problem som kan 

uppstå vid snöbollsurval är att respondenterna känner varandra och kan undra vad andra har 

svarat. Det är då viktigt att upprätthålla konfidentialiteten. Det kan annars skada 

trovärdigheten och leda till att den nya respondenten tappar förtroendet.
158

  

 

Gemensamt för respondenterna är att alla varit öppna för första kontakten på ett vis eller ett 

annat, helt i enlighet med Aull Davies teori om villiga respondenter. De är sociala av naturen 

och därför lättare att hitta i det sociala rummet, eftersom de själva inbjuder till konversation. 

Hon menar att respondenterna lika mycket väljer att ställa upp på en intervju som att de väljs 

ut till att göra det. Det är en tvåväga kommunikation som hjälps av gemensamma faktorer 

mellan respondent och forskare.
159

 Exempelvis innebar det faktum att även jag är svensk att 

det öppnades dörrar för mig eftersom det gav en känsla av gemenskap. Endast en av de 

företagare jag tog kontakt med avböjde intervju. I de intervjuer som utförts på stranden har 

respondenten varit öppen och social och en konversation har så småningom lett till en 

förfrågan från min sida om de velat delta i en intervju. 

 

Beroende på tillfället spelade jag in ungefär hälften av intervjuerna. Fördelar med att spela in 

en intervju är bland annat att det går att lyssna på den om och om igen och att samtalet kunde 

flyta på och jag fick en mer integrativ roll i samtalet. I resterande intervjuer skrev jag ned så 

mycket jag hann med och efter dessa intervjuer gick jag tillbaka till hotellrummet fortast 

möjligt och renskrev anteckningarna. Det är viktigt att göra det så fort som möjligt, eftersom 

minnet ofta sviker. Av samma anledning är inspelningar att föredra. Dessutom möjliggör 

inspelning ett mer flytande samtal där även intervjuaren kan medverka i samtalet obehindrat, 

eftersom intervjun inte behöver ”pausas” för att anteckningar ska göras.
160

 En av 

respondenterna hade arbetat som journalist och var därför själv medveten om hur han skulle 

agera för att underlätta intervjun för mig. Inspelningen gör också att pauser och 

tonförändringar kan uppfattas även i efterhand, vilket kan ha betydelse för analysen av det 

respondenten säger.
161

 

 

Vid intervjuer uppstår ibland en maktrelation mellan forskare och respondent. Det kan bero på 

ålder, kön och yrkesstatus, men påverkas också av ämnet som intervjuerna berör.
162

 Genom 

att ha ett gemensamt intresse med respondenterna öppnar det upp för att få konversationen att 

flyta på.
163

 Eftersom det var mitt första besök i Thailand kände de allra flesta respondenter ett 

behov av att ge mig sina tips på saker att se, restauranger att besöka, bra hotell och så vidare. 

Det faktum att jag lyssnade intresserat på deras berättelser om hur det är att bo i Thailand kan 

ha gett en känsla av erkännande som får respondenterna att må bra med sig själva. Genom att 
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noga lyssna på deras tips och råd fick de känna sig behövda och vara till hjälp och blev lite 

mer öppna under intervjun. Precis tvärtom kan nyckelinformanter med högre status använda 

den statusen för att neka till intervjuer.
164

 Ett exempel på detta var att jag blev nekad intervju 

på svenska konsulatet på Phuket, eftersom de hade som policy att inte ställa upp på intervjuer.  

 

Ett problem var att näst intill alla intervjuerna gjordes i offentliga miljöer. Det fanns alltid 

personer runt omkring som kunde höra intervjuerna, vilket kan antas ha påverkat 

respondenterna till att svara lite försiktigt och inte helt fullt ut svarat på alla frågor, vilket de 

kanske hade gjort i en mer privat miljö.
165

 Detsamma gäller intervjuer som görs med mer än 

en person åt gången som exempelvis intervjuer med par. En part kan vara mer dominerande i 

svarandet på frågorna. Resultatet kan ha blivit annorlunda om båda hade besvarat frågorna i 

enskilda intervjuer.
166

 Det finns enligt Valentine en tradition i att låta den i ett hushåll som 

traditionellt har mest inflytande i ämnet som undersöks medverka i intervjun. Alltså att 

exempelvis kvinnan i hushållet intervjuats om frågeställningen berört familjesituationen.
167

 

Men Alvesson och Sköldberg anser att par lika gärna kan intervjuas tillsammans, hellre det än 

var och en för sig eftersom de kan antas ha upplevt mycket i sällskap med varandra och att 

deras separata berättelser inte har större värde sammanlagt än om de intervjuas gemensamt.
168

 

Jag gjorde tre intervjuer med mer än en person där respondenterna hade någon slags relation. 

Det kan mycket väl ha påverkat hur de svarade. Dessutom kan intervjuer där flera 

respondenter intervjuas samtidigt leda till nya insikter som annars hade gått förlorade, 

eftersom respondenterna kan trigga och stimulera varandra.
169

 I dessa intervjuer var alltid en 

person dominerande men uteslöt inte den andra från att hjälpa till. Intervjuer i offentliga 

miljöer kan hämma respondenterna, men samtidigt utförs de då i miljöer där respondenten 

känner sig mer hemma än om intervjuerna hade skett i en mer formell intervju som på ett 

universitet eller på mitt hotellrum. Det innebar också en trygghet för mig, eftersom framförallt 

kvinnliga forskare kan komma att befinna sig i en utsatt situation om exempelvis män 

intervjuas på en isolerad plats.
170

 

 

Vid första mötet med respondenterna förklarade jag kortfattat vad intervjun skulle handla om, 

men avslöjade inte syftet. Samtidigt som en liten förklaring är nödvändig för att få människor 

att ställa upp på intervjuer ska inte för mycket avslöjas så att respondenterna i förväg vet vad 

som eftersöks. Det kan göra att respondenten känner skyldighet att ge något och att prestera. 

Det hindrar respondenten från att fritt berätta och begrunda över ämnet.
171

  

 

Några respondenter uttryckte missnöje om det faktum att intresset för västerländska män som 

umgås med thailändska kvinnor och att det förknippas med den utbredda prostitutionen i 

Thailand är stort framförallt i pressen. Några var därför lite skeptiska mot intervjuerna innan 

jag förklarade vad de handlade om. Istället blev de då mycket positiva att min forskning 

handlar om de positiva sakerna med Thailand istället för de negativa (eg. prostitution).   
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Slutligen rekommenderar Charlotte Aull Davies att inte utesluta omgivningen vid intervjuer 

utan att kombinera intervjuer med observationer eller deltagande observation. Även 

sammanhanget kring intervjun kan ge viktiga tillgångar för slutsatserna.
172

 

1.5.3 Observationer  

Det finns en uppfattning om att observationsstudier ska utföras en längre tid
173

 men i enlighet 

med Aull Davies och Ian Cooks råd ser jag inget fel i att observera vad som sker runt omkring 

vid en intervjusituation.
174

 Det räcker att göra en kort men intensiv studie.
175

 Att notera vad 

som sker i det sociala rummet är hellre ett sätt att vidga sina vyer och därmed sin forskning 

snarare än att agera begränsad till att endast ta tillvara på det som faktiskt sägs i intervjuerna. 

Genom att uppmärksamma den känslomässiga stämningen utnyttjas tyst kunskap som annars 

hade gått förlorad.
176

 Att observera kan också innebära att notera och reflektera över i vilket 

sammanhang intervjuerna genomförs och hur respondenten agerar i intervjusituationen.
177

 Det 

känns naturligt att även ta hänsyn till upplevelser och observationer på plats på Phuket. Ett 

öppet sinne möjliggör upptäckter som kan dyka upp när man minst anar det.
178

 Att observera 

intervjuer innebär att sätta intervjun i det sammanhang det utspelas i för att förstå 

kontexten.
179

 Observationer är bra eftersom det respondenter säger att de gör och hur de 

egentligen agerar inte alltid stämmer överrens. Med observationer ges en bild av en annan 

verklighet.
180

 I tidigare studier har det visat sig att livsstilsmigranter inte gärna vill kännas vid 

att de bara umgås med sina landsmän och att de själva tycker att de är integrerade i det nya 

samhället trots att de inte alls är det enligt forskaren som varit på plats och observerat deras 

agerande.
181

 Vid en upptäckt att en respondent agerar på ett annat sätt än vad denne sagt i 

intervjun finns anledning nog att noga studera och vara kritiskt mot det material som 

framkommit under intervjun med denna respondent.
182

 

 

Observationer kan göras efter en fyragradig skala där forskaren i den första graden står helt 

utanför det sociala sammanhanget som endast observatör. Nästa steg är att observera som 

deltagare följt av deltagande observationer och slutligen som fullständig deltagare.
183

 Jag har i 

min fältstudie varit observerande deltagare, eftersom jag själv bodde på destinationerna och 

utåt sett agerade som turist samtidigt som jag observerade vad som skedde i det sociala 

rummet. Det är mycket svårt att bli fullständig deltagare som forskare, eftersom man alltid på 

något sätt står utanför det sociala rummet om man är öppen med sina intentioner. De som 

känner till syftet med vistelsen kommer alltid att agera mer eller mindre försiktigt i forskarens 

närhet.
184

  

 

Men för att observationer ska vara möjliga behöver de utföras på platsen där fenomenet 

utspelas. Utan den ekonomiska hjälpen från stipendiet hade resan aldrig varit möjlig. 
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Intervjuer hade kunnat utföras i Sverige, men observationer hade inte gett samma kunskap 

som den gav på plats på Phuket.
185

 För att få tillgång till ett slutet samhälle eller organisation 

kan det vara behjälpligt att få en kontakt med en såkallad ”gatekeeper”. Denna person är 

medlem i nätverket och hjälper vid inträdet. En sådan gatekeeper hittade jag i Kamala. Tyvärr 

insåg jag för sent vilken utmärkt ”spindel i nätet” hon var och kunde inte utnyttja den till fullo 

på grund av att min tid på destinationen var slut. Det är dock naturligt enligt Cook. Det går att 

inte att förutsäga vilka kontakter som kommer att bli de viktigaste.
 186

 

 

Vid observationsstudier är det viktigt att skriva dagbok med reflektioner över upplevelser och 

intressanta iakttagelser. Helst varje dag enligt Cook. Dagboken ska innehålla information om 

hur arbetet fortlöper och även tankar om hur den egna rollen påverkar resultaten. Jag undvek 

att göra för mycket anteckningar i det offentliga rummet för att inte göra respondenterna 

obekväma. Istället förde jag dagbok, som fylldes på under kvällarna på hotellrummet. Genom 

att skriva ned mina tankar hjälpte det mig att reflektera över dem och till och med utveckla 

intervjuformulären inför nästkommande intervjuer.
187

 Det hjälpte mig att lägga fokus på de 

frågor som i de tidiga intervjuerna visat sig innehålla intressant information som jag inte hade 

kunnat förutspå. Mina observationer visade också att några av respondenterna inte agerade så 

som de hade framfört i intervjuerna. Det gjorde att jag hade anledning att förhålla mig kritiskt 

till det som sades i intervjuerna. 

1.5.4 Reflexiv analys av empiriskt material  

Även om själva studien på plats i Thailand är av stor vikt för resultaten är analysen av empirin 

i efterhand enligt Alvesson och Sköldberg ännu viktigare. Det är då som de riktiga resultaten 

kommer fram. De anser att även om fältstudien på plats är nödvändig för insamlingen av 

empiri så ska ett intensivt arbete sammanfalla med analysen av materialet.
188

  

 

Beskrivningar av vad som sagts i intervjuerna är den del av analysen som är enklast att göra 

och att granska. Det kallar Alvesson och Sköldberg tjock beskrivning av empiri. Alltså en 

enkel beskrivning av vad som framkommit under intervjuerna. Det som respondenterna har 

sagt i intervjuerna ska dock inte ses som den fullständiga sanningen. Det är lätt att tro att den 

insamlade empirin är genombrytande och få för höga förhoppningar om resultaten och dess 

betydelse. Genom att analysera intervjuerna skapas ny information som inte funnits 

tidigare.
189

 Vid analysen bör enligt Alvesson och Sköldberg tre aspekter tas hänsyn till. Först 

och främst är inte informationen från respondenten fullständig. Det är mycket svårt att täcka 

alla aspekter fullständigt. För det andra är respondenten påverkad av faktorer som social 

bakgrund och politiska värderingar. ”Facts never stand alone in social contexts; on the 

contrary, the objects of social science express precisely that they are part of a social 

context.”
190

 Det sista rådet till analysen av intervjumaterialet är att skilja på vad som faktiskt 

existerar i empirin och vad det skulle kunna vara.  

 

Sedan ska det beskrivas som inte kan återges ordagrant. Genom att analysera empirin och se 

vad som ligger bakom de faktiska orden kan ny kunskap skapas. De menar att det är av vikt 
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att hitta mönster som i viss mån ger generaliserbarhet i varje enskilt fall.
191

 Det är av stor vikt 

att ägna tid åt denna typ av analys, eftersom texten i sig själv inte är intressant utan vad som 

finns bakom orden som sägs högt. Texten som utgör materialet från intervjuerna består av det 

som respondenterna lyckats sätta ord på och det som respondenterna vill berätta, de utgör inte 

alla aspekter. Det viktigaste är att se vad som inte sägs.
192

  Redan under intervjuerna görs 

vissa analyser som Alvesson och Sköldberg kallar ”råa”. Vid den senare djupa, systematiska 

analysen av intervjumaterialet dras de slutliga slutsatserna som är inspirerade av de analyser 

som gjordes redan under fältstudien i Thailand.
193

 Både den ”tjocka empirin” och den djupare 

analysen exemplifieras genom citat från intervjuerna, där det generaliserbara illustreras med 

hjälp av ordagranna återgivelser av vad de sagt.
194

 Vid den djupare analysen av det empiriska 

materialet kan insiktsdriven eller frigörelsedriven metod, eller en blandning av dem båda 

användas. Med den frigörelsedrivna metoden läggs större vikt på observationer på fältet och 

granskning av andra källor, som tidningar, medlemskap och tidigare observationer kring 

sociala fenomen för att bekräfta eller förkasta det som respondenterna har sagt. Den 

insiktsdrivna metoden lägger större vikt på att förstå vad det är respondenterna har sagt och 

vad de menar med sina berättelser.
195

 Med mina observationer och analys av respondenternas 

upplevelse av migrationen blandar jag frigörelsedriven och insiktsdriven metod. 

 

Förutom de analyser som görs av respondenternas svar på frågorna under intervjun föreslår 

Alvesson och Sköldberg att analyser görs av respondenternas auktoritet under intervjun, 

vilken plats de tagit och hur de placerar sig gentemot andra i samhället. De föreslår även en 

kritisk analys av deras svar, eftersom det är vanligt att försöka sätta sig själv i ett mer positivt 

rum än vad de egentligen är.
196

     

 

Slutligen ska jag problematisera det nya materialet i relation till de teorier och tidigare studier 

som jag presenterat i detta inledningskapitel för att visa vad studien har tillfört i ämnet 

kulturgeografi.
197

 

1.6 Etisk diskussion 

Som forskare ställs jag inför bedömning om respondenternas integritet mot ämnets 

samhälleliga relevans.
198

 Nu har jag inte berört så känsliga ämnen att respondenterna har 

övervägt om de vill ställa upp eller inte. Endast en respondent ställde sig tveksam till att ställa 

upp eftersom hon trodde att fokus i intervjun skulle ligga på en beskrivning av hennes företag. 

När jag förklarade närmare vilka ämnen intervjun skulle behandla ställde hon gärna upp med 

restriktionen att hon ville godkänna mina anteckningar av intervjun.  

 

Det finns fyra olika begrepp som värderar graden av skydd av respondenterna. Dessa är; 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Min studie berörs framförallt av 

anonymitetsbegreppet.
199

 För min egen skull har jag i grundmaterialet skrivit ned 

respondenternas förnamn och platsen där jag träffat dem. Respondenternas verkliga identitet 

är inte av betydelse för studien varpå det inte var ett problem att utlova anonymitet. Eftersom 
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några av respondenterna skulle kunna spåras om jag angav namnet på deras arbetsplats eller 

företag har jag avidentifierat dessa för att respondenternas identitet ska vara anonym, som jag 

försäkrat dem. Dessa åtgärder för att avidentifiera respondenterna är enligt 

Helsingforsdekalrationen av stor vikt för att ”skydda försökspersonens integritet”.
200

 Det har 

resulterat i att jag inte fört någon beskrivning av mina respondenter. Det hade annars förenklat 

för läsare av denna uppsats med en lista över respondenterna med exempelvis ålder, yrke, 

födelseort och så vidare.   

 

Nyckelinformanten har jag tillfrågat om det är ok att jag använt henne som nyckelinformant 

och därmed citerar henne vid namn. Flera av respondenterna uttryckte oro över att inte vara 

anonym. Framförallt de som har restaurang på Phuket var något reserverade och tveksamma 

under intervjuerna. Jag har därför vidtagit de nödvändiga åtgärder som behövts för att värna 

respondenternas anonymitet. 

1.7 Akademisk format och finansiering av fältarbetet 

Min studie av svenskar i Thailand är en tillämpad forskningsstudie där syftet är 

förutbestämt.
201

 Eftersom jag inte funnit någon tidigare studie gjord om svenskars 

identitetsskapande i Thailand söker jag ny kunskap som inte funnits tidigare. 

Migrationsströmmarna till Thailand är ett relativt nytt fenomen som vuxit betydligt de senaste 

15 åren.  

 

Enligt Vetenskapsrådet ska det finnas en tydlig koppling mellan studiens frågeställning och 

metod. Men det finns såklart restriktioner för vad som är möjligt i fråga om metod.
202

 

Metoden får inte ha skadliga konsekvenser för informanterna. Min frågeställning berör 

människors upplevelse av migrationen varpå intervjuer är en bra metod. Vid intervjuer går det 

att studera informanternas känslor och sitt sätt att uttrycka sig, vilket blir viktigt vid analysen 

av deras svar. Det hade exempelvis en enkätundersökning inte kunnat ge.  

 

Studien är av samhällsintresse eftersom fler och fler svenskar flyttar till Thailand och fler åker 

dit säsong efter säsong. Exempelvis väljer många pensionärer att vistas i Thailand flera 

månader om året och spenderar då sin pension där. Det är kapital som annars hade gått 

tillbaka till det svenska samhället om de hade stannat i Sverige. I vissa fall kan studier som 

denna leda till att politiska beslut fattas.
203

 

 

Vetenskapsrådet anser också att forskaren måste ha ett stort engagemang för ämnet, eftersom 

studien är tids- och koncentrationskrävande.
204

 Det anser jag mig kunna hävda eftersom jag 

förberett denna studie under hela min masterutbildning.  

 

Forskningsstudier kan behöva finansiering och den kan komma från tre olika håll. Det kan ske 

genom att studien genomförs genom ett företag som då kan ha bestämt studiens syfte. Eller så 

kan studien vara ett uppdrag. Min studie är av det tredje slaget, finansierat av en statlig, privat 

eller annan forskningsfinansiär. Slutligen kan finansieringen ske av en finansiär som antingen 

har ett eget intresse av studien och därmed resultaten eller av en finansiär som inte har något 
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egenintresse.
205

 Min studie är finansierad av en stipendiestiftelse
206

 som inte har något krav 

för att kapitalet ska gå till en forskningsstudie och de har därmed inget intresse av vare sig 

vart pengarna går eller av resultat. Utan den externa finansieringen hade det inte varit möjligt 

att samla empiri på plats i Thailand.
207

 Det hade då varit svårt att få till intervjuer med de 

permanent boende, återvändare eller säsongsmigranter. Istället hade informanterna troligtvis 

bestått av till stora delar ambulerande besökare.  

1.8 Metod- och källkritik 

Först och främst utförde jag intervjuerna och observationerna i ett land och en kultur som jag 

själv aldrig har varit i, vilket innebar att jag vistades i en kontext som var främmande för mig. 

Om jag hade besökt landet innan hade jag haft bättre kunskap om hur landet fungerar och vart 

livsstilsmigranterna har rotat sig. Det hade också inneburit att jag hade varit mer bekväm i 

situationen fortare. Men Thailand är ett förhållandevis lätt land att resa till och den vänliga 

lokalbefolkningen och alla turister gjorde att jag snabbt kände mig bekväm och kunde 

koncentrera mig på studien.  

 

Självklart hade jag velat stanna i Thailand en längre period och gärna utfört intervjuer på 

andra platser på Phuket ö och i andra delar av landet. I Hua Hin finns ett utbrett samhälle av 

livsstilsmigranter. Som jag förstått i efterhand verkar livsstilsmigranterna i Hua Hin bo 

mindre integrerat i det thailändska samhället och där finns gated communities. Men med de 

ekonomiska och tidsmässiga restriktionerna jag hade så var det inte möjligt.  

 

Trots idoga försök att få kontakt med Svenska Ambassaden i Bangkok lyckades jag inte få 

någon intervju där. Det hade varit av vikt för studien att få fler perspektiv på meso och 

makronivå för att få en helhetsbild som sträcker sig vertikalt genom samhällets hierarki. För 

sent in i fältstudien insåg vilket kontaktnät jag hade kunnat utnyttja genom min ”gatekeeper”, 

Birgitta Green på QSS. Om jag hade blivit införstådd i detta tidigare hade hon möjligen 

kunnat hjälpa mig att få en intervju på ambassaden och även med Svenska kyrkan på Phuket. 

Det är en lärdom jag tar med mig till nästa forskningsprojekt.  

 
Urvalet av respondenter skedde till viss del via snöbollsurval, vilket betyder att flera av 

respondenterna har en relation till varandra. Det kan innebära att de liknar varandra som 

individer och därför inte respresenterar olika slags livsstilsmigranter. Men eftersom 

framförallt Kamala är en så pass liten by hade det varit ofrånkomligt även om urvalet hade 

skett på annat vis.  

 

Eftersom intervjuerna gjordes i offentliga miljöer kan respondenterna ha påverkats av 

omgivningen och därför inte svarat helt sanningsenligt på frågorna. Dock tycker jag ändå att 

de har svarat uppriktigt och inte alls varit rädda för att vara kritiska mot det i det thailändska 

samhället som utgjort problem för dem.  

 
 Det är viktigt att fundera över min egen roll i studien. Mina egna intressen har absolut format 

syftet och tillvägagångssättet.
208

 Eftersom jag själv har bott utomlands ett år och då kände en 

mycket starkare patriotism än vad jag gör när jag bor i Sverige lutade mitt intresse snart åt 
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frågan om det svenska identitetsskapandet i Thailand. Det var svårare än jag trodde att närma 

mig helt främmande människor på stranden och på restauranger i Thailand och helt sonika 

fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Att jag är social och har lätt för att 

prata med nya människor har definitivt hjälpt mig i mitt arbete. 

 

I presentationen av fältstudien använda några artiklar från massmedia som referenser. Det kan 

vara problematiskt eftersom massmedia ibland vinklar fakta för att locka läsare genom 

sensationsjournalistik. Jag anser dock att de har försökt få olika vinklingar på nyheterna i 

dessa tre artiklar och de faktiska siffrorna, som jag främst använt utifrån artikeln, kan antagas 

vara tillförlitliga. 

 

Slutligen skulle jag önska att jag hade gjort fältarbetet något senare under uppsatsperioden för 

att hinna förbereda mig mer. Det hade gett tid till att kontakta fler nyckelinformanter och hitta 

svenskägda företag innan jag reste dit. Samt att förbereda mig mer metodologiskt. Men 

högsäsongen i Thailand tar slut i början av april och redan under min vistelse kunde 

lokalbefolkningen känna av att säsongen bar mot sitt slut. Det passade därför bättre att 

förlägga studien i början av uppsatsperioden.  
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2. Livsstilsmigration till Thailand 

Fältstudien utfördes i två samhällen på Phuket ö, Kamala Beach och Patong Beach. Kamala 

Beach är en lugn, gammal fiskeby som har behållit en småstadskänsla. Byn består i princip av 

”huvudgatan” och ”strandgatan” (Rim Hat). Turisterna håller sig runt det som i folkmun 

kallas ”strandgatan” där de flesta hotell och restauranger ligger. Längs med strandlinjen går 

dessutom en strandpromenad med ett stort utbud av restauranger och massagetält.  

 

Patong Beach är större än Kamala. Det är den strand med flest turister på Phuket. Det är 

livfullt, mycket människor och är känt för sitt partyliv. Bangla road är den kända partygatan 

där stripporna och de kända thailändska transorna agerar helt öppet på gatan. Det ses inte som 

något konstigt och även barnfamiljer trängs på gatan under mörkrets första timmar. Det är en 

typ av vardag i Patong. Även under dagtid är Patong fullproppat av människor. Det är till och 

med svårt att få en solstol och havet ser ut att koka av alla människors rörelser i vattnet.  

 

Figur 6. Karta över turistorterna på Phuket ö 

 

Källa: phuketguiden.se 

 

Följande avsnitt ämnar presentera den empiri som framkommit under mina intervjuer med 

svenska livsstilsmigranter i Patong och Kamala. Eftersom livsstilsmigranternas vistelse i 

Thailand skiljer sig åt beroende på om de är permanent boende, återvändare, 

säsongsmigranter eller ambulerande besökare är avsnitten ”Migrationsprocessen” samt ”Det 

svenska vardagslivet på Phuket” uppdelade efter dessa kategorier. 
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2.1 Migrationsprocessen 

18 livsstilsmigranter intervjuades på Phuket. Respondenterna bestod av 4 permanent boende, 

3 återvändare, 2 säsongsmigranter och 9 ambulerande besökare. De var av blandade åldrar, 

varav den yngsta var 24 och den äldsta skulle fylla 70 år. De kommer ursprungligen från alla 

möjliga ställen i Sverige. Dock ingen från norra Sverige och skåningar var i majoritet. 

Gemensamt var att de alla hade hamnat i Thailand på ett eller annat sätt.  

 

Skillnaderna mellan de permanent boende, återvändarna och säsongsmigranterna är ibland 

oerhört små och flera av respondenterna har exempelvis gått från att ha varit återvändare till 

att bli permanenta eller från ambulerande besökare till säsongsmigrant. Den faktor som skiljer 

permanent boende från övriga kategorier är att de inte har fast bostad i Sverige. Alternativt att 

de har hyrt ut hela sin bostad i Sverige och alltså inte har tillgång till den. Det som skiljer 

återvändare och säsongsmigranter åt är att säsongsmigranterna har ett jobb i Thailand under 

högsäsongen där och ett annat jobb någon annanstans under Thailands lågsäsong. Även tiden 

de spenderar på vartdera stället skiljer de olika kategorierna åt. I enlighet med O´Reillys 

definition är återvändare 7-10 månader i Thailand och säsongsmigranter spenderar 2-5 

månader i Thailand. 

2.1.1 Permanent boende 

Alla utom en som bodde permanent på Phuket var singlar när de flyttade dit. De fattade ett 

individuellt beslut att migrera utan att behöva ta hänsyn till någon familjemedlem. Några av 

dem hade sedan träffat en thailändsk partner där och hade nu familj på Phuket. Det gör det 

såklart lättare att fatta ett beslut när de inte har behövt ta hänsyn till en annan persons åsikt. 

Kvinnan som flyttade med sin respektive hade som avsikt att bara stanna ett år. Hennes sambo 

följde med och hade också fått ett jobb i efterhand. ”Oskar” hade skiljt sig från sin fru och 

ville lämna ”ekorrhjulet” i Sverige. I Thailand kunde han istället njuta av en, enligt honom, 

bättre miljö. 

 

Tre av de permanent boende bytte yrke när de flyttade till Phuket. Det har berott på 

tillfälligheter för de flesta.”Oskar” hade jobbat som chefredaktör för en tidning och hade rest 

mycket i arbetet. ”Alice” flyttade till Thailand och studerade utveckling. Efter utbildningen 

jobbade ”Alice” med migration i tre månader men kände att det inte alls passade henne. 

Istället jobbar vid tiden för intervjun på ett stort svensk företag i Bangkok. 

Fastighetsmäklaren, chefsredaktörer samt en respondent som jobbat som kock hela sitt liv har 

startat restauranger på Phuket. De dragit nytta av sin härkomst och av turismen för att kunna 

leva där genom att marknadsföra sig som svenska, vilket gör att de lockar till sig en viss 

publik. Valet av näring har gjort att de kan finansiera sitt uppehälle på Phuket och 

möjliggjorde därför delvis flytten till Thailand. 

 

Även om svenskar i Thailand och framförallt egna företagare har högre inkomst än de flesta 

thailändare så är lönen i Thailand lägre än motsvarande lön för samma arbete i Sverige. En 

respondent sade att lönen räcker gott och väl i Thailand och flera av dem har kostat på sig lite 

finare bostäder för att de kan och för att det är värt det för att få lite bättre standard. Men den 

thailändska lönen skulle inte kunna finansiera vistelsen där med resor fram och tillbaka till 

Sverige. Alla de permanent boende hade därför arbete, antingen genom eget företag eller som 

anställda av svenskägda företag. 

 

Två av respondenterna har provat på många olika yrken under åren. Det verkar som de har 

haft lite svårt att bestämma sig och provat sig runt lite. Den ena av dem har slagit sig till ro nu 
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och har ett stabilt arbete som chef för ett stort svenskt företag i Thailand. Den andra hade 

endast bott och arbetat i Thailand i 3 månader vid intervjutillfället. Han räknade upp totalt sju 

olika yrken han haft genom åren. ”Oskar” hade rest mycket innan han flyttade till Thailand 

och verkade resa en hel del fortfarande. Han hade jobbat som redaktör för en tidning, vilket 

innebar en del resor i arbetet för att skriva reportage.  

 

För några av respondenterna var valet att flytta till Thailand inte självklart. ”Linnea” hade 

aldrig varit i Thailand innan hon flyttade dit och var förvånad över hur enkelt det var att pausa 

livet i Sverige för ett år i Thailand:  

 

I familjen hade vi pratat om att göra något annorlunda. Kanske flytta till Österlen. Så 

hittade jag det här. När det fixat sig med hus, ledigt och dagis här tänkte vi ’är det inte 

svårare än såhär?’ Vi är glada att det blev så. Vi blir nog inte kvar i Sverige. Kanske 

Thailand igen men det kan lika gärna bli någon annanstans. Vi har fått blodad tand. 

Bara rädslan stoppar folk från att göra något sådant här. 

 

Det var en passande tidpunkt i livet att göra denna resa nu. Deras barn var under skolåldern 

och hon lyckades få tjänstledigt från jobbet i Sverige. Men tillfällen som detta dyker inte upp 

så ofta så om hon inte hade fått tjänstledigt hade hon sagt upp sig istället. Flytten innebar 

också oväntade vinster som att de umgås mer i familjen. Hemma i Sverige är alla upptagna på 

sitt håll men i Thailand hittar de på saker tillsammans och äter som en samlad familj kring 

middagsbordet. ”William” hade inte heller planerat att flytta till Thailand. Han tyckte rent av 

illa om Thailand, i synnerhet Patong. Efter sitt första besök 1999/2000 hade han sagt att han 

aldrig ville åka tillbaka dit igen. Men Thailand låg nära till under tiden han bodde i Nya 

Zeeland så det blev några besök till ändå. Under de resorna reste han runt mycket i Thailand 

och upptäckte flera saker han kunde uppskatta med Thailand.  

 

”Viktor” hade inte heller planerat att flytta till Thailand. Han fick ett erbjudande han helt 

enkelt inte kunde tacka nej till. Han hade bara besökt Phuket 3-4 gånger innan han bosatte sig 

där permanent. Så fort han hade bestämt sig för att flytta till Phuket och allt var klart och 

påskrivet så började han avvecklingen av livet i Sverige. Han sade upp bankkontot, sa upp 

mobilabonnemanget och sålde bostaden. Livet i Sverige tröttade ut honom. Det bestod bara av 

”måsten” och livet var för inrutat. Jobba åtta timmar varje dag, fem dagar i veckan. Han ville 

få ut något av livet och ”fylla livet med kvalitativ tid”. Han märkte att han kände sig lycklig i 

Thailand. I Sverige är det mer komplicerat att vara lycklig och det ”kostar”. I Thailand är man 

lyckligare med en lägre standard och därför blir det inte så dyrt. ”Det som är positivt i 

Thailand väger upp mot det materiella du annars ´måste´ ha i Sverige”.
209

 Även ”Lukas” 

ville slippa ur det ekorrhjul han hamnat i Sverige med plugg, jobb, hemmaliv med en massa 

”måsten”. En annan blev tillfrågad om han ville jobba på Phuket och tog med sig några 

kompisar. De var ett helt gäng som åkte flera år i följd och säsongsjobbade på Phuket. Efter 

några år startade de en egen restaurang som har gått bra och de har expanderat till flera orter 

på Phuket. Den kvällen jag var där visade sig bli den bästa kvällen för hela säsongen. Han var 

mycket trött men också mycket nöjd och berättade att han inte varit ledig en enda dag sedan 

november. 

 

En av de permanent boende hade en thailändsk mamma så hon hade besökt Thailand varje år 

sedan hon var liten. Efter påbörjad universitetsutbildning kände hon ett behov av ett sabbatsår 

som blev två, i Thailand. Hon åkte sedan tillbaka till Sverige och avslutade 

                                                             
209 ”Viktor” 
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kandidatutbildningen och gick sedan masterutbildningen i Thailand. Hon var intresserad av 

utveckling och det kändes mer naturligt att läsa utveckling i ett mindre utvecklat land.  Sedan 

en tid tillbaka jobbade hon på ett stort svenskt företag på deras kontor i Thailand och hennes 

thailändska mamma har flyttat tillbaka dit. Sedan reglerna för medborgarskap ändrades när 

hon var 16 år gammal är hon thailändsk medborgare eftersom hennes mamma är thailändska. 

Innan lagändringen krävdes det att pappan var thailändare för att barnen skulle få 

medborgarskap automatiskt. Det gör att hon kan resa fritt ut och in från landet. När hon reser 

väljer hon ibland att visa sitt svenska pass och ibland sitt thailändska beroende på vilket land 

hon ska åka till. Till Thailands grannländer är det exempelvis ofta bättre att visa det 

thailändska passet.  

 

Även de andra som bor på Phuket permanent hade sett till att skaffa visum som tillåter dem att 

stanna längre. De säger att allt går att lösa. Med en thailändsk revisor behöver de inte göra 

mycket mer än att betala en inte allt för stor summa för att få hjälp med allt pappersarbete, 

men det kan ta tid. De som har som avsikt att stanna länge i Thailand har insett vikten av att 

kunna tala språket. Att kunna språket är dessutom ett krav för att få uppehållsstillstånd och 

medborgarskap. Ingen av de intervjuade tyckte att visumfrågan var något större problem och 

hade inga problem med att prata om det. Det ansågs vara en självklarhet bland de flesta att ha 

”alla papper i ordning”. ”William” berättar:  

 

Men allt på restaurangen är lagligt. Vi har arbetsvisum och kontrakt. Det kostar lite 

att göra allting lagligt men det är det värt. Vår revisor sköter allt pappersarbete. Det 

är så viktigt med ett riktigt kontrakt! 

 

 De som arbetar i Thailand har möjligheten att stanna på ett arbetsvisum.”Oskar” stannar på 

ett arbetsvisum. Det förnyas varje år och var tredje månad måste han rapportera in var i landet 

han befinner sig. Han ansåg att visum inte är något hinder. ”Det enda hindret som finns är det 

ekonomiska. Så länge du kan betala för dig kan allt lösas.” Varje företag kan ha ett visst antal 

arbetsvisum knutna till företaget. Det är en vanlig lösning bland respondenterna. ”Viktor” 

berättade att: 

 

Visum var inga problem. Vi har två arbetstillstånd via företaget varav ett som jag 

utnyttjar. Men visumet måste fixas utomlands. Vi gjorde det i Singapore. Vi har en 

revisor som fixar allt pappersarbete. Det är mycket papper i Thailand. Säkert 70 sidor 

bara för att starta ett företag. 

 

Enligt ”Oskar” räcker det med att en i en familj har arbetsvisum så får hela familjen följa 

med. Men de som har arbetsvisum måste rapportera in var de är någonstans var tredje månad.  

2.1.2 Återvändare 

Precis som för de permanent boende var det endast en person som inte var singel när hon 

flyttade till Thailand. Hennes respektive bodde kvar i Sverige och reste fram och tillbaka 

mellan Sverige och Thailand. En annan flyttade till Phuket tillsammans med sina gamla 

kollegor och den tredje gjorde valet att migrera helt själv. Han träffade sedan en thailändsk 

kvinna som han gifte sig med och de hade barn tillsammans.  

 

Precis som de permanent boende behöver återvändarna finansiera sin vistelse i Thailand. En 

av återvändarna gjorde det genom att jobba extra i Norge när hon behöver lite extra pengar. 

Det gjorde hon även innan hon flyttade till Phuket. Jobbet i Norge finansierar resorna till och 

från Thailand och inkomsten i Thailand kan hon leva på där. ”Lukas” hade bostad även i 
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Sverige, vilket han finansierade genom att hyra ut halva sin bostad i Sverige. Huset var 

avdelat så det blev två separata bostäder. Som konsult har han också kvar några uppdrag i 

Sverige. Det jobb han utför i Sverige gör han bara för att finansiera flygbiljetterna. ”En 

flygbiljett kostar en normal thailändsk halvårslön.” Många av respondenterna, även bland de 

andra kategorierna sade sig också nöja sig med en lägre standard och behovet efter materiella 

saker fanns inte på samma sätt som i Sverige. Det gör att det blir billigare att leva i Thailand. 

Även bland återvändarna fanns två respondenter som bytte karriärbana vid flytten till 

Thailand. ”Lukas” motiverades inte fortsätta med sitt yrke som fastighetsmäklare i Thailand. 

”Det är för bökiga lagar. Hur man än gör så måste man gå runt lagen på något sätt. Det 

bästa som går att få som utlänning är ett hyreskontrakt på 30 år.”  

 

För den andra var det inte ett aktivt val att byta yrke mer än att det blev så när hon tog 

chansen att lämna Sverige för Thailand när den dök upp. Även för återvändarna var flytten till 

Thailand något oplanerat. En av återvändarna hade inte bott i Sverige alls de senaste 12 åren. 

Hon hade säsongsarbetat, bland annat i Alperna, Indonesien och Norge. Det har gjort att 

hennes familj vant sig vid att hon aldrig är ”hemma” utan alltid är någonstans ute i världen. 

Hon hade redan besökt Thailand runt 15 gånger när tillfället att flytta dit dök upp. Men Phuket 

var hon inte intresserad av. Hon hade bestämt att hon aldrig skulle besöka Phuket för att det är 

för ”turistigt”. Men nu har hon lärt sig att se de positiva sakerna med Phuket. ”Julia” hade 

hittat några ”guldkorn”, och säger att Phuket har massor med fina stränder att erbjuda och vill 

man festa finns det massor av diskon och ”dunka dunka”. Såhär beskrev hon sitt beslut att 

flytta till Phuket: 

 

En av mina gamla vänner från Norge när jag jobbade där, han är thai men har bott i 

Sverige. Han började jobba här och sen åkte en väninna ner och jobbade för tre år 

sedan och så kom jag ner också. Så nu är vi här allihopa. Så genom vänners vänner. 

 

”Lukas” tog över en restaurang som en annan svensk hade startat precis efter tsunamin. 

Planeringen av restaurangen hade startat redan innan tsunamikatastrofen men redan vid 

årsdagen av tsunamin 2005 ville han göra sig av med den. ”Lukas” tog då chansen. Från 

början var det tänkt att restaurangen på Phuket skulle klara sig självt stora delar av året och 

han skulle endast vara där cirka tre månader per år. Men för varje gång han var där ökade 

tiden i Thailand och tiden i Sverige minskade. Hans val var dock mer planerat än de andras. 

Han jämförde Thailand med andra länder. Han menade att Thailand har fått behålla sin kultur 

och tror att det beror på att Thailand aldrig har varit en koloni. Som andra länder runt omkring 

som har blivit influerade av västerländsk kultur. Thailand har fått vara i fred och utvecklats 

utan västerländska influenser. Klimatet är också en orsak till att tycka om Thailand. ”Man 

flyttar hit för värmen. Värmen hos thailändarna och klimatet.” Han var dessutom van vid att 

bo utomlands eftersom hans pappa hade jobbat för FN. Han hade bland annat bott i 

Syrien/Jordanien i ett år som barn. Han tycker själv att den erfarenheten gjort att han är mer 

van att vara utomlands än andra människor. 

 

För den tredje återvändaren var det inte alls planerat att hon skulle flytta till Thailand. Hon 

ville inte ens åka dit men hon och hennes man lät sig bli övertalade av vänner att resa dit. 

Hennes man blev mer förtjust i Thailand än hon blev. När de kom hem igen hösten 2004 

bokade de en ny resa till januari 2005. Trots tsunamikatastrofen valde de att åka dit. I 

samband med den resan blev hon erbjuden ett jobb på Phuket. Efter att ha jobbat på ett 

svenskägt företag ett par år valde hon att starta ett eget företag inom samma bransch.  
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Alla de tre återvändarna har sett till att ha visum för att få stanna längre perioder i Thailand. 

”Alva” och ”Julia” har arbetsvisum via de företag de jobbar på. ”Lukas” hade till att börja 

med turistvisum. Men sedan han fyllde 50 blev det lite enklare eftersom han då kunde ansöka 

om pensionärsvisum. Han kunde då stanna ett år i taget och behövde inte lämna landet för att 

förnya det. Istället måste han ansöka om att få lämna landet.  

2.1.3 Säsongsmigranter  

Endast två av respondenterna ingick i kategorin säsongsmigranter. ”Filip” arbetar i Thailand 

halva året och i Sverige halva året. Han flyttade till Phuket själv efter att ha fått ett erbjudande 

som han absolut inte kunde tacka nej till. 

 

Jag hade varit 3 dagar i Thailand när jag fick frågan om det fanns någon som kunde 

tänka sig att arrendera halva marken . Och då så bara satt jag här nere… och då så 

bestämde jag mig för att det här gör jag! Men så åkte jag hem och så pratade jag med 

banken och så fick jag lån och så kom jag ner och så… Så på den vägen är det.  

 

Han försöker hålla sig borta från Sverige på vintern och berättade att han inte har sett snö på 

10 år. Det gör att livet som säsongsmigrant passar honom perfekt. ”Det är vinter hemma och 

här är det sommar.” Eftersom han jobbar halvårsvis på ett flygbolag har han varit på många 

platser runt om i världen främst i jobbet, men han har också rest lite på fritiden. Men han 

anser sig inte ha något behov av att resa och har inte sett så mycket av Thailand heller.  

 

”Emma” hade trots sin unga ålder redan hunnit med att studera i USA samt att jobba i USA 

och i England. Hennes pappa hade också arbetat utomlands så hon var van att resa. Hon 

uppskattade antalet resor till Thailand till 30-40 gånger innan flytten dit. Hon och hennes 

make fick erbjudandet att ta över en restaurangverksamhet på Phuket och tog den chansen. 

Det var aldrig en plan att de skulle flytta dit, men när den dök upp fanns det ingen anledning 

att inte ta den. Hon har även ett socialt skyddsnät där, eftersom hennes pappa bor på Phuket. 

 

”Filip” som har thailändsk pojkvän och planerar att stanna i Thailand för ett tag framöver går i 

skolan på kvällarna för att lära sig thailändska. Det gör att han kan stanna i landet på ett 

studentvisum som han bara behöver förlänga efter 90 dagar. ”Emma” som har eget företag har 

ett arbetsvisum men det krävdes en hel del pappersarbete och kostade en del för att få alla 

tillstånd.  

2.1.4 Ambulerande besökare 

De två bröderna som intervjuades tillsammans uppfyller egentligen tidskravet för att ingå i 

gruppen ”säsongsmigranter” men eftersom de ser sin tid i Thailand som semester och inte har 

ett fast boende kategoriserar jag dem som ambulerande besökare. De som bor mer permanent 

på Phuket hyr eller äger bostad. De ambulerande besökarna bor på hotell, vilket också de två 

bröderna gör. Skillnaden mellan turister och ambulerande besökare kan också tyckas vara 

hårfin ibland. Det som gör att turisterna inte längre ”bara” är turister utan ”ambulerande 

besökare” är att de fastnat för en destination som de återkommer till varje år. De bor också på 

samma hotell och några av dem drar det så långt att de äter på samma restaurang. De reser 

heller inte dit med charter utan bokar flyg och hotell separat, själva. 

 

Tre av de ambulerande besökarna var pensionärer och ingår därför i det som King med flera 

kallar för ”internationella pensionärsmigranter. Eftersom de var pensionärer hade de därför 

inget arbete som avgjorde när och hur länge de kunde vistas i Thailand.  
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För de som vill besöka Thailand under några veckor är det relativt billigt att resa till och leva i 

Thailand. De stora flödena av turister till Thailand har lett till ett stort utbud av flygbolag och 

det går flera resor varje dag mellan Sverige och Thailand, vilket har trissat ned priserna. Det 

verkade inte finnas några finansiella hinder för de ambulerande besökare som endast besöker 

Thailand för några veckor per år. Tre av de ambulerande besökare som ännu inte är 

pensionärer har arbeten som tillåter dem att vara lediga under längre perioder. De har 

dessutom välbetalda arbeten som gör det möjligt för dem att vistas utomlands utan att behöva 

hålla en budget. En av dem hävdade bestämt att han hade högre inkomst än kommunalchefen 

i hans hemstad, trots att han inte ens gick ut nionde klass.  

 

De flesta ambulerande besökarna hade rest mycket och besökt många olika platser i världen 

innan de fastnade för Thailand. Endast en person verkade inte ha rest mycket alls. Hon och 

hennes man hade mest rest runt i Sverige och varit på Kanarieöarna ett par gånger. De hade 

följt med sin ena son på en resa till Thailand och de trivdes bra så då fortsatte de åka dit. En 

man som hade levt ett oerhört mobilt liv eftersom han hade arbetat på fartyg hela sitt liv var 

”Elias”. Han hade bland annat jobbat i Karibien och USA och vid intervjutillfället arbetade 

han norr om Sibirien. Eftersom han låg ute på havet i långa perioder hade han också möjlighet 

att ta semester i längre perioder och hade hög lön, vilket gjorde att han kunde resa mycket.  

 

Jag har jobbat på fartyg hela mitt liv. Nu kan man ju jobba mellan 4 och 8 veckor. 

Förut fick man jobba över ett år innan man fick fri hemresa. 

 

De två bröderna som jag träffade i Patong arbetade som knallar
210

, vilket innebär att de var 

lediga 4 månader i sträck. De verkar tjäna bra på sitt arbete och hade rest runt mycket under 

åren. Brasilien var ett favoritresemål men det var billigare i Thailand och nu hade en av dem 

träffat en thailändsk kvinna så han tänkte nog fortsätta åka dit.  

 

Ett par i 40-årsåldern hade varit i Thailand fem gånger och planerade att flytta dit närmare 

pensioneringen. Tidigare hade de rest med sina två barn men de är 18 och 23 nu så de fick 

inte följa med denna gången. Nästa resa blir till jul och då följer pojkarna och deras respektive 

med. De trodde att de skulle boka biljetter till nästa resa så fort de kom hem. ”Det brukar bli 

så. Man är hemma två månader och sen kan man inte hålla sig från att boka nästa resa hit.” 

De hade då två dagar kvar av sin vistelse men när att jag träffade dem fyra dagar senare hade 

de redan bokat nästa resa och förlängt den dåvarande vistelsen. Under sina vistelser i Thailand 

brukade de resa runt några veckor för att upptäcka nya ställen och sedan avslutar de alltid sin 

resa i Kamala de sista veckorna för att bara ta det lugnt och njuta. Till att börja med var det 

mest mannen som besvarade mina frågor, men när jag frågade om de någon gång kunde tänka 

sig att flytta dit permanent skrattade de. ”Ida” svarade att de bara dagen innan hade pratat om 

det. De hade kommit fram till att de ska titta på möjligheterna att sälja huset när de kommer 

hem för att kunna spara för att flytta till Thailand när de går i pension. Planen är att de ska bo 

i Kamala sex månader och Sverige sex månader.  

 

Hemma finns det de som undrar varför man ska åka hit och varför man gör det om 

och om igen. Det är ju spartanskt och ofräscht. Thailand ligger efter i utvecklingen. 

Men det är inte alls äckligt. Visst är det lite spartanskt men det är ganska befriande. 

 

                                                             
210 En knalle är en försäljare som reser runt och säljer sina varor på olika marknader 
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Ett par i 60-årsåldern som är ambulerande besökare berättade att de varit på stranden varje 

dag under denna vistelse. Vädret hade varit toppen denna gång och det har bara regnat två 

gånger, nattetid. Men klimatet är inte bara positivt. En annan ambulerande besökare tyckte att 

det blir värre att klara av värmen ju äldre de blir och tror att värmen kommer bli det hinder 

som får henne och maken att sluta åka till Thailand. Thailand jämförs också med andra delar 

av världen och tre ambulerande besökare diskuterar det faktum att Thailand ligger på samma 

breddgrad som Kuba. Men den ena av dem har varit i Karibien tidigare och säger att det är 

helt olika typer av värme. De andra två hade besökt Miami, men tyckte att det var jobbigt att 

inte kunna bada överallt, eftersom det fanns hajar. 

 

Vad gäller visumet hade flera av de ambulerande besökarna begränsat sin resa till de 30 dagar 

turister får vistas i landet utan att behöva ansöka om visum. Men de två bröderna hade som 

avsikt att vara i Thailand i 90 dagar, vilket krävde att de lämnar landet för att förnya visumet. 

Denna gången hade de gjort det i Macao. Macao kan liknas vid Las Vegas, där främst casinon 

lockar. Det tyckte de var trevligt men de tyckte det var synd att den resan måste göras mitt i 

semestern innan de vet hur mycket pengar de kan spela bort. 

2.2 Infrastruktur 

De svenskar som bor i Thailand har börjat bygga upp en egen infrastruktur med skolor, 

Svenska kyrkan, tidningar, svenska mäklare och tillgång till svensk TV. Sedan en tid tillbaka 

finns även ett IKEA i Bangkok. I följande avsnitt tar den svenska skolan stor plats eftersom 

jag gjorde en omfattande intervju med ägaren av skolan. Sedan följer kortare beskrivningar av 

den övriga infrastruktur som finns att tillgå för svenskar på Phuket. 

2.2.1 QSS (Qualitative Swedish School) 

QSS är en svensk grundskola som ligger i Kamala Beach på Phuket ö. Jag besökte QSS en 

ovanligt varm eftermiddag den 20 februari 2013. När jag kom hade barnen rast och nästan alla 

satt i skuggan längs med husväggen för att undkomma den värsta hettan. Lärarna satt inomhus 

kring ett runt bord med alla dörrar öppna och fläkten på. Alla klassrum har luftkonditionering 

för att lärare och barn ska må bra i värmen. Jag välkomnades in på Birgitta Greens kontor som 

var svalt och skönt. Birgitta Green är ägare av skolan. Alla skolor i Thailand måste ha en 

thailändsk rektor, men Birgitta står som ägare och har det generella ansvaret för verksamheten 

och är engagerad i allt som händer där.
211

  

 

QSS har tillstånd att ha som högst 50 elever. Det var Birgitta själv som inte vill ha fler elever, 

eftersom hon vill ha små klasser så att alla barn får den uppmärksamhet de behöver. De har 

aldrig mer än 12 elever i samma grupp, vilket gör att varje enskilt barn blir sett. Birgitta säger 

att det finns barn som kommer dit som har problem i något ämne och eftersom de har så små 

klasser upptäcks det snabbt och så kan QSS göra sitt bästa för att hjälpa det barnet.  

 

Vi ser ju väldigt väldigt tidigt, andra tredje dagen ser vi ’men himmel den här lilla 

eleven har inte löst mattekoden’, det finns nior som än inte har löst mattekoden och då 

försöker vi hjälpa till, men vi kan inte lösa allt. Det är absolut inte det jag vill säga 

men vi kan… vi har tid med eleverna på ett annat sätt.
212
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 Birgitta Green, QSS 
212 Ibid. 
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Birgitta själv tyckte att undervisningen på hennes skola fungerar bättre än undervisning i 

Sverige. Men hon försökte skriva över de åsikterna på de lärare hon haft på skolan genom 

åren. Hon menar att de lärare som kommer till hennes skola anser att de där får tid till att 

arbeta pedagogiskt med eleverna, vilket de faktiskt utbildat sig till. Birgitta sköter själv allt 

pappersarbete så lärarna kan koncentrera sig på undervisningen. De små klasserna tillåter dem 

att ge varje enskilt barn den hjälp de behöver för att ligga före svenska barn.
213

  

 

Idag har skolan 36 inskrivna elever, men elevantalet skiftar under året. Som mest har de varit 

46 vid ett och samma tillfälle under detta läsår (2012-2013). Klasserna är uppdelade i 

förskola-3:an, 4-6:an och 7-9:an. En elev har gått där sedan de startade 2010. Totalt har de 13 

barn som är bofasta på Phuket. Många bor i Kamala men de har också barn som bor i andra 

samhällen på ön. Det är möjligt att gå hela grundskolan på QSS, men det finns också elever 

som i princip får läxhjälp där under några veckors semester i Thailand.
214

 Ett läsår på QSS 

kostar 120 000bath
215

, vilket motsvarar strax över 26 000 kronor. Eleverna går 8.30–14.30 

måndag till fredag och har två terminer, höstlov, jullov, sportlov och påsklov precis som 

skolor i Sverige. Skolan är även stängd under viktiga thailändska högtider som kungens 

födelsedag och Songkran (det thailändska nyåret). ”Matsalen” ligger utomhus och där 

serveras både skandinavisk och thailändsk mat.
216

  

 

QSS följer den svenska läroplanen till 90 procent. Det är inte möjligt att följa den helt och 

dessutom vill de ta till vara de möjligheter som finns när den är belagd i Thailand. Exempelvis 

förläggs en hel del idrottstimmar på stranden och det blir mycket simundervisning och 

livräddning. Även slöjdämnet är lämpligt att undervisa på andra sätt än som i Sverige. De har 

inte tillgång till någon slöjdlärare som kan komma varje vecka så lägger de ihop alla timmar i 

ämnet till en hel vecka med slöjd då de tar dit en slöjdlärare.
217

 

 

Målet med att gå på skolan i Kamala är att barnen ska kunna gå på sin skola i Sverige, åka till 

Thailand och fortsätta studierna där och sedan när de kommer tillbaka till skolan i Sverige så 

har de gjort allt som deras klass har gjort och hamnar inte efter.  

 

Tanken med att ha en svensk skola här nere det är ju att eleven på fredagen, fredagen 

eller lördagen lämnar sin svenska skola, tar med sig sina böcker, kommer ner hit och 

börjar på nästa sida där de slutade i den svenska skolan. Så du fortsätter bara, du har 

en bra planering med dig från skolan, oftast är den bra, och så fortsätter du och så 

stämmer vi av och det är inga konstigheter.
218

   

 

Lärarna är svenskar och byts ut varje läsår. Birgitta var just i full gång att gå igenom alla de 

ansökningar hon fått inför läsåret 2013-2014. Hon annonserar via Arbetsförmedlingens 

hemsida. Men det är inte alltid så enkelt. Hon bor ju i Thailand och har inte tid att åka till 

Sverige för intervjuer. Istället får hennes man i den största möjliga mån intervjua kandidater i 

Sverige. Men det är inte heller så lätt alla gånger. De får ansökningar från lärare i hela 

Sverige, från Skåne till Norrbotten. Det är inte heller helt lätt för de utvalda lärarna att fatta 
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beslutet att ta jobbet. Det är ju många aspekter som ska tas hänsyn till, värmen kulturen och 

maten.
219

  

 

Men QSS har inte blivit godkänd som svensk skola. Enligt det svenska regelverket ska en 

skola ha minst 20 fasta elever, vilket QSS inte har. Att QSS inte har blivit godkänd som 

svensk grundskola har fått betydelse framförallt för de elever som går på högstadiet. Det 

innebär nämligen att QSS inte är godkända att sätta svenska betyg på eleverna. För de 

eleverna finns då två alternativ. Antingen så går de på Sofia distans som QSS har ett 

samarbete med och läser då på distans, men sitter på QSS och får en handledare på QSS. Eller 

så har man ett noggrant samarbete med den skola i Sverige där eleven är inskriven. Men om 

QSS skulle bli godkänd innebär det inte bara fördelar. Det skulle också innebära en hel del 

mer pappersarbete. Men det är en ganska liten nackdel med tanke på att ett godkännande 

skulle innebära att fler barn skulle ha möjligheten att gå på QSS, eftersom föräldrarna då inte 

skulle behöva betala skolavgiften. Då skulle barnens hemkommuner få betala den.
220

 

 

De som idag har möjlighet att komma ner och låta sina barn gå i en sådan här skola, 

små grupper, mer kontroll över vad de gör, de har lärare som älskar att jobba… alltså 

de barnen får en gyllene tid här nere och det finns otroligt… hittills har det inte 

kommit ner något barn som inte har behövt det här…
221

  

 

”Lukas” som är permanent boende i Kamala har sina barn kvar i Sverige. Delvis för att 

mamman bor där och dels för att det är för dyrt att ha dem i en thailändsk skola. Han önskade 

att det skulle vara lättare att låta barnen gå i skola i Thailand, åtminstone för en termin eller ett 

läsår. Han menade att fler skulle ha möjlighet att flytta till Thailand om det var lättare att få 

skolpengen med sig. Idag får skolan där eleven är skriven i Sverige den skolpengen trots att 

barnet går i skola i Thailand. En bra thailändsk skola kostar enligt honom cirka 300 000–500 

000 bath per år, vilket är cirka 65 000–110 000 svenska kronor. Det finns en till skola i 

Kamala som är svenskägd, men de driver undervisning på engelska och har många ryska 

elever. Birgitta berättade att det även finns två svenska skolor på Koh Lanta.
222

 Det finns 

också svenska skolor i Huay Yang (i närheten av Hua Hin) och i Ban Phe (östra Thailand).
223

 

Det finns familjer som väljer just Kamala eller någon närliggande by just för att det finns en 

svensk skola där. Annars hade det inte varit möjligt att flytta med barnen.
224

  

 

QSS öppnades 22 augusti 2010 efter en lång process av tillstånd, papper som ska skrivas 

under och hyra av lokaler. Birgitta hade tidigare arbetat för en annan svensk skola på Phuket, 

men efter önskemål från annat håll påbörjade hon arbetet med QSS i mars 2009. Det var en 

lång process som tog lång tid, eftersom det var nytt även för de thailändska myndigheterna. 

Skolan är förlagd i ett hus som utifrån ser ut som ett vanligt bostadshus som hon har ett 

treårigt hyreskontrakt på. Men QSSs framtid är lite osäker. Hyreskontraktet går ut sista juni i 

år, men hon verkade inte det minsta orolig för att kontraktet inte ska förnyas.
225

 Birgitta är en 

välkänd person både bland svenskar och andra i Kamala. Vem jag än pratar med så frågar de 

om jag har träffat ”Birgitta på skolan” när jag berättade om mitt syfte för resan. Dessutom når 

Birgitta själv pensionsåldern i år. Än är hon inte redo att sluta arbeta och sälja skolan, men 

                                                             
219

 Birgitta Green, QSS 
220

 www.svenskgrundskolaphuket.se 
221

 Birgitta Green, QSS 
222

 Ibid. 
223 www.faktaomthailand.se 
224

 Birgitta Green, QSS 
225 Ibid. 



Masteruppsats i Kulturgeografi   
Kulturgeografiska institutionen  Anna Wennesjö 
Stockholms universitet   VT 2013 

47 
 

hon är på det klara att hon vill sälja medan verksamheten går bra. Då blir ett övertagande 

lättare för den nya ägaren och det är viktigt. QSS har ju fått förtroendet att ta hand om 

människors barn flera timmar varje dag.
226

 

2.2.2 Övrig infrastruktur 

Svenska kyrkan finns i Kata Beach som är populärt bland svenskar på Phuket. De har 

kvällsmässa varannan vecka och anordnar olika möten som påskmiddag och mingel på 

Internationella kvinnodagen.
227

 De finns tillgängliga för mässor, vigslar och bikt med mera. 

De ställer även upp på besök hos svenskar som befinner sig på sjukhus eller i fängelse. Ingen 

av respondenterna besöker svenska kyrkan på Phuket. Alla vet inte ens om att den finns. Det 

kan bero på att det är en mobil kyrka som inte har något fysisk kyrka eller lokal som är 

tillgänglig för allmänheten utan bedriver sin verksamhet där det passar för tillfället.
228

   

 

Det finns svenskägda restauranger i nästan alla byar på Phuket. Några har funnits där i många 

år och har vuxit till kedjor med restauranger på flera av de populära turistorterna. De 

marknadsför sig gärna som ”svenska” eller ”skandinaviska” restauranger för att locka en viss 

publik. En av restaurangerna hade enligt ägaren, till 90 procent svenska besökare. En av de 

mer etablerade är Rico´s, som startades redan 1995 av Leif Illernäs, en erfaren krögare i 

Stockholm. Han har idag fyra restauranger på Phuket och bor där permanent.
229

 Även Harry´s, 

East och Café Opera har filialer på Phuket. På Phuket besökte jag 10 svenskägda restauranger 

och barer.  På Harry´s i Patong visas V75 varje lördag, vilket lockar många besökare, 

permanenta och turister. Det råkade vara lördag den dagen jag var där och det var cirka 20 

personer där som tjoade och stimmade kring TV:n. På en svenskägd restaurang i Kamala 

fanns en barnhörna som den kvällen jag var där visade Nalle Puh på svenska och hade en 

bokhylla med mestadels svenska böcker för lån.
230

 Många av de restauranger som finns i 

Patong och Kamala har rum till uthyrning i anslutning till restaurangen.
231

  

 

Få av de respondenter som hade restaurangverksamhet på Phuket hade tidigare erfarenhet av 

att driva restaurang. Endast en hade jobbat som kock hela sitt liv. Det gjorde han fortfarande, 

på sin egen restaurang, i Thailand. En av de respondenter som inte hade jobbat på restaurang 

tidigare såg sitt företag som den enda chansen att få stanna i Thailand en längre tid. Och att 

äga en restaurang som riktar sig mot turister var ett lönsamt alternativ. Alla restaurangerna jag 

besökte hade thailändsk personal. Det är billigare att ha thailändsk personal även om anställda 

svenskar får ”thailändsk lön”, alltså en lön som är betydligt lägre än den lön de hade fått för 

samma arbete i Sverige. Men omsättningen av personal är stor. En restaurangägare berättade 

att personalen inte alltid kan hantera hans ”svenska” sätt att sköta ett kök, vilket ibland leder 

till att de säger upp sig. En annan kunde knappt räkna hur många anställda han hade. Dels på 

grund av omsättningen och dels på grund av att han ibland får hjälp av andra företagare som 

inte är anställda, när de har lite att göra i sin egen verksamhet. 

 

Men precis som för bostäder gäller lagen att utlänningar inte kan äga mark. Det gör att det 

ibland kan uppstå problem med hyreskontrakt. ”William” berättade att mannen de hade hyrt 
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en lokal av hade gått bort, vilket innebar att hyreskontraktet blev ogiltigt och de tvingades 

stänga den restaurangen. ”Det har varit många turer men nu går det bra för företaget.” 

 

I Phuket finns en svensk tidning med information, reklam för svenskägda och svenskvänliga 

företag, Hej Phuket. Det är också att möjligt att titta på TV. Utöver det som idag finns 

tillgängligt via internet finns exempelvis SVT World och Svenne TV. Även de vanliga 

kvällstidningarna som Aftonbladet och Expressen finns i tryckt version att köpa på de stora 

turistorterna. De flesta av respondenterna verkade dock föredra att läsa svenska tidningar på 

internet. De vill ha lite koll på vad som händer ”där hemma”, men säger även att om det 

händer något speciellt så får de reda på det ändå. Men en respondent säger att hon hellre läser 

svenska tidningar på internet än thailändska tidningar, eftersom de tar upp olika saker. 

Lokaltidningen läser hon mest för att ha koll på vad som sker i närområdet där hon bor. De 

ambulerande besökarna har inte samma behov av att ha koll på vad som händer i Sverige 

medan de är borta. ”Elias” sade att han stänger av mobiltelefonen när han kliver på planet i 

Sverige och sätter inte på den förrän han är hemma igen. ”Ida” och ”Hugo” sade att de 

undviker att läsa svenska tidningar när de är i Thailand. En man som bor permanent i Kamala 

berättade att han inte riktigt hänger med när hans svenska vänner pratar om svenska TV-

program eller nya svenska TV-personligheter. Detsamma tyckte ”Lukas” om vissa nyheter 

som står i svenska tidningar. ”Det kan stå att den och den har skiljt sig. I Sverige känns de 

nyheterna viktiga men här känns det inte så stort.  

 

 

Internet har inte funnits utbrett tidigare. Ett par berättade att det inte är förrän denna säsong 

som hotellen har wifi. Tidigare har de fått besöka internetkafén för att kunna mejla och läsa 

tidningar på internet. En respondent som hyr bostad i en mindre by där det inte är så många 

turister har inte internet i sitt hem så hon kollar Aftonbladet och Expressen på jobbet. 

 Fotograf: Anna Wennesjö (2013-02-19) 

Figur 7. Svenska tidningar fanns tillgängliga på hotellet 
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2.3 Det svenska vardagslivet på Phuket 

Som utlänning kan det vara svårt att hitta ett permanent boende i Thailand. Thailand har 

strikta lagar som reglerar alltifrån bostadsmarknaden till byggnation, priser och hyreskontrakt. 

En utlänning kan, som tidigare nämnt, inte äga mark i Thailand. I ett flerfamiljshus eller 

bostadskomplex kan maximalt 49 procent av huset ägas av utlänningar. Minst 51 procent 

måste ägas av thailändare eller av ett thailändskt företag.
232

 Med rätt hjälp kan drömmen ändå 

bli sann. Enligt Rolf Skoghag från mäklarföretaget, Cape Shark Villas, är det oerhört billigt 

att köpa bostad i Thailand. Mycket billigare än Spanien. Priserna skiljer sig i olika delar av 

Thailand där Phuket är klart dyrast.
233

 Eftersom en utlänning inte kan äga mark känner sig 

många otrygga i bostadsköp. Lösningen är långtidshyra av marken, ett så kallat ”lease 

holding” på 30 år i taget.
234

 Innan ett köp är det viktigt att ta reda på vem som egentligen äger 

marken. Det är enligt Christian Widing, enkelt att hitta, eftersom det är offentliga uppgifter 

och varje stad har ett landkontor (Land Office) där uppgifterna finns.
235

 Eftersom ett hus- eller 

lägenhetsköp kräver mycket pappersarbete är det bra att anlita en thailändsk advokat. Det 

kostar relativt lite och då blir allt rätt gjort.
236

 

 

Generellt för alla livsstilsmigranterna, oberoende av vilken kategori av livsstilsmigration de 

tillhör är det fördelarna med att bo i Thailand som lockar mer än nackdelarna med att bo i 

Sverige. Det är det lugna livet där veckodagarna inte har någon betydelse, alla de leenden de 

möts av, värmen och den goda maten som gör att livsstilsmigranterna trivs på Phuket. Det 

enda som fått några respondenter att välja bort Sverige var snön och vintern.  

2.3.1 Permanent boende 

”Viktor” som bodde permanent i Patong, hade vid intervjutillfället bara bott i Thailand tre 

månader och räknade inte med att åka till Sverige igen förrän efter nästa säsong. Då skulle 

han vara i Sverige under hela lågsäsongen maj-september för att sedan återvända till Patong. 

Han är i Thailand för att stanna även om det var hans första säsong. Han hade ett fast 

hyreskontrakt och delade bostad med sin thailändska flickvän. ”William” hade varit en 

återvändare men bodde nu permanent på Phuket. De första åren var han i Thailand cirka 9 

månader per år och besökte Sverige resterande 3 månader, där han också arbetande under 

månaderna där. Sedan har tiden i Sverige minskat och tiden i Thailand ökat. Nu åker han bara 

på semester till Sverige. Även om det var hans sjunde år i Thailand har han inte hittat något 

fast boende än. Han vill vänta till lågsäsong för då är det billigare. Han hyrde ett rum med 

kallvatten i duschen, men han var nöjd med att ha tak över huvudet. Även ”Linnea” hyrde en 

lägenhet med sin familj. De hade valt att spendera lite extra på sin bostad för att få lite högre 

standard om än lägre standard än vad de var vana vid från Sverige.  

 

”Alice” som var den enda respondenten som inte bodde på Phuket hade köpt hus i utkanten av 

Bangkok tillsammans med sin libanesiske man. Hon var thailändsk medborgare och hade 

därför inga problem med att köpa bostad. Hon bor numera permanent i Thailand. Eftersom 

hennes mamma är thailändska har hon besökt Thailand varje år under sin uppväxt. Nu är 

tanken att hon ska besöka Sverige en gång om året precis som hon besökte Thailand en gång 
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om året under sin uppväxt.  ”Oskar” hade löst bostadsfrågan genom att bygga ett hus som 

inrymde både bostad och hans restaurangverksamhet där han bodde med sin thailändska fru. 

Han besöker Sverige 2 gånger per år för att träffa sina barn men vid tiden för intervjun bodde 

även hans dotter hos honom. Hon hade gått ut gymnasiet i Sverige och spenderade nu ett år 

hos sin pappa och jobbade med honom. Egentligen skulle han vilja ha barnen med sig hela 

tiden, men det skulle inte fungera rent praktiskt. Mamman bor i Sverige och det är dyrt med 

bra skola i Thailand.  

 

Men de som bor på Phuket permanent eller under långa perioder tycker inte att det är lika 

roligt att sola och bada varje dag. ”Linnea” berättade att hon blivit hemmablind precis som i 

Sverige. ”Det tar bara 5 minuter med moped till havet men ibland väljer man att sitta hemma 

i soffan och titta på TV hela kvällen. Andras beskrivningar av vardagslivet på Phuket lyder; 

 

Varje morgon njuter jag av att kliva ut genom dörren och mötas av ett varmt klimat. 

Man blir inte förbannad på vädret och har ingen koll på veckodagarna. Det är inte 

som hemma när man alltid är sur på måndagen. Man vaknar glad varje dag.
237

 

 

I Sverige bestod livet av tre punkter: bostad, jobb och gym. Tiden räckte inte till annat. 

Du måste prioritera och fanns ingen tid till vänner. De träffade jag bara på gymmet. 

Här är det tvärtom. Det finns massor av tid och man träffar massa folk. Man kan 

förvalta sin tid. Man styrs inte av klockan.
238

 

 

Att bo i Thailand är väldigt skönt och enkelt. Det enda man behöver tänka på är att 

anpassa sig till var man är. Det är bra att lära sig lite thailändska. Det är på deras 

villkor och man måste ha förståelse för deras brister. Då blir livet enkelt och du 

slipper störa dig på dem.
239

 

 

”William” som hade egen restaurang på Phuket sade att han kände sig svensk, men att han lärt 

sig att han inte kan bete sig som han gör i Sverige för det fungerar inte i relationerna till hans 

anställda, eftersom thailändare är vana vid ett annat beteende. 

 

Jag känner mig helsvensk. Men man måste bete mig på ett visst sätt i Thailand. Man 

får inte bli sur eller tappa ansiktet. Det har hänt att personal har sagt upp sig när jag 

skriker. Men jag har lärt mig hur jag ska bete mig. 

 

Han sade själv att han har lärt sig bli mer sympatisk efter en tid i Thailand. ”[…] man blir 

tvungen att få mer tålamod och måste vara lugn och pedagogisk.” Han ansåg själv att han har 

blivit en bättre människa tack vare sin vistelse där. Men han kräver av sin personal att de lär 

sig engelska så att de ska kunna prata med gästerna. De har nästan uteslutande skandinaviska 

gäster. ”Alice” hade också upplevt att problem kan dyka upp på just arbetsplatsen på grund av 

olika kulturer. Hon är den enda som inte är thailändsk på arbetsplatsen och är chef över de 

andra. Det är svårt eftersom hon är yngre än några av sina anställda och därmed inte följer den 

traditionella hierarki som säger att man ska respektera de som är äldre. Hon har gjort ett 

försök att införa utvecklingssamtal, vilket hon är van vid från Sverige, men thailändare har 

enligt henne svårt att se framåt i tiden och göra upp planer. Hon tror inte att de har den 

drivkraften som behövs. 
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Genom att anpassa sig efter den thailändska kulturen, gör det att thailändarna behandlar dem 

annorlunda, vilket också uppskattas av de som bor där permanent. ”Linnea” förklarade det 

som att: 

 

Men man lär sig att man måste fundera över om det är thaiminuter eller svenska 

minuter när något ska hända.  

 

”Oskar” har föräldrar från olika kulturer, vilket gör att hans yttre inte skvallrar om var han 

kommer ifrån. Han ser det som en fördel, eftersom han blir mer anonym och flexibel. Sedan 

avslöjade han ändå sin svenskhet, eftersom har skyltar med en svensk flagga och menyn var 

på svenska och innehöll flera traditionella svenska godsaker som hallonpaj med vaniljsås. 

 

”Oskar” saknade leverpastej och sade att bra ost är så dyrt att det blir väldigt sällan. Det är 

synd för han tycker om ”ost och kex”. Annars är det inga problem att fylla julbordet med allt 

man kan tänka sig. ”Linnea” saknade kaffe och är väldigt trött på det pulverkaffet hon tvingas 

dricka där. Hon sade även att hon plötsligt haft ett sug efter choklad trots att hon aldrig äter 

det hemma i Sverige.  

 

De som bor permanent på Phuket menar att de respekterar de thailändska traditionerna och 

flera av respondenterna verkade uppskatta flera av deras högtider. Det thailändska nyåret, 

Songkran är en uppskattad högtid, eftersom det gäller allmänt vattenkrig på gatorna. Högtider 

kan dock ställa till problem för några av restaurangägarna, eftersom det inte alltid är lätt att ha 

koll på vilka högtider som förbjuder restauranger och barer att servera alkohol. En sådan 

högtid fick jag uppleva under min vistelse där. Den dagen hade barerna helt stängt och 

restaurangerna respekterade alkoholförbudet.  En av respondenterna som bor permanent på 

Phuket träffade kärleken efter att han hade flyttat dit. De hade en traditionsenligt thailändskt 

bröllop och han firar de thailändska högtiderna tillsammans med familjen och äter i stort sett 

bara thailändsk mat. Men vissa ”svenska” traditioner är också viktiga för livsstilsmigranterna. 

”Oskar” har gjort sitt bästa för att få till ett traditionellt julfirande även om han bor i Thailand. 

Han anordnar julbord varje år med allt du kan tänkas vilja ha på ett julbord. 

 

Under intervjuerna framkom att det i den lilla byn Kamala förekom ryktesspridning mellan 

svenskarna som vistades där. Näst intill alla respondenterna i Kamala tog upp detta, om än 

dock lite försiktigt. Det var tråkigt med ryktesspridningen eftersom det just orsakat att 

svenskarna i Kamala är uppdelade i två läger enligt ”Oskar”. Det tycker han är synd speciellt 

eftersom Kamala är en liten by. Alla ses ju hela tiden ändå och det är synd att det blir tråkig 

stämning.  

 

Relationerna till thailändare var inte alltid så enkel den heller. ”Linnea” hävdade att hon 

umgås mycket med thailändare, men i nästa andetag säger hon att det är svårt att vara vän 

med en thailändare, eftersom man alltid är misstänksam om deras intentioner.  

 

Jag har många thaivänner. Det är inte svårt att bli vän med thailändare. Men 

svensken i mig blir fundersam. Finns det någon baktanke bakom vänskapen från 

thailändarens sida?  

 

I Bangkok ses svenskar på vissa ställen, berättade ”Alice”. Det finns ett nätverk för företagare 

i Thailand och i Bangkok finns en förening för unga, vid namn ”Nordic Young 

Professionals”. Hon uttryckte det som att: ”Bangkok är en liten stad. Till ytan är den stor men 
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om du försöker hitta svenskar så är det samma svenskar du träffar jämt och på samma 

ställen.”  

 

”William” som bor permanent på Phuket hade bott i Nya Zeeland tidigare varifrån det tar 

dubbelt så lång tid att flyga till Sverige. Han tyckte därför inte att avståndet till Sverige 

utgjorde något speciellt hinder. ”Viktor” som inte ska besöka Sverige förrän om 1,5 år önskar 

att avståndet till Sverige var mindre för då skulle hans mamma kunna besöka honom oftare 

men han skulle inte själv besöka Sverige oftare bara för att avståndet var mindre. Endast 

”Oskar” tyckte att avståndet är alldeles för långt. ”Det är långt till Sverige. Det hade varit 

bättre med kortare restid. Fyra timmar hade varit optimalt.” Trots att flera av respondenterna 

bor permanent i Thailand och inte besöker Sverige mer än nödvändigt talar de ändå om 

Sverige som ”hemma”. ”Alice” som har thailändsk mamma besöker inte Sverige mer än 

nödvändigt. I och med att hon jobbar för ett svenskt företag i Thailand får hon gratis resor till 

Sverige genom jobbet. Men hon var inte intresserad av att besöka Sverige för ofta så när det 

är möjligt låter hon sina thailändska kollegor åka istället. Hon anser att de får ut mer av 

resorna än hon själv. Ändå säger hon själv att ”även om jag vill stanna här så åker jag ju 

’hem’ till Sverige”. 

2.3.2 Återvändare 

”Alva” är en typisk återvändare som bor mer eller mindre permanent i Thailand, men besöker 

Sverige 2-3 månader på sommaren och fortfarande har hus och familj där. Hennes man har 

inte tagit steget fullt ut att flytta till Thailand utan pendlar fram och tillbaka. De har hyrt 

samma hus på Phuket i 8 år och har köpt bil i Thailand. ”Julia” bor på Phuket 9 månader per 

år och hyr lägenhet en bit från Patong där hon jobbar på en svenskägd restaurang. Om hon blir 

kvar i Thailand på sikt funderar hon över att köpa ett boende istället, men än har hon inte 

bestämt om hon blir kvar på Phuket eller ens i Thailand. Kanske ska hon utbilda sig till 

dykningsmästare så att hon kan bo kvar och jobba med något som hon verkligen gillar. Den 

tredje återvändaren bor i stort sett permanent i Thailand men har ett boende kvar i Sverige där 

han bor under sina resor dit.  

 

Eftersom alla tre återvändare har arbeten så upptar det mycket av deras tid. Speciellt de som 

har eget företag jobbar många timmar varje dag. Det är inte roligt att sola och bada varje dag. 

”Ibland åker jag till stranden. Går lite i perioder. Det är inte lika kul att vara på stranden 

varje dag när man är här 8-10 månader.” tyckte ”Julia”. Men de som har bott i Thailand 

under många års tid ser de förändringar som har skett där. ”Alva” sade att: 

 

Det har blivit dyrare på Phuket. Phuket är dyrast i hela Thailand, fast vi fortfarande 

tycker att det är billigt. Men det är dyrt… För oss, vi som bor här, vi ser ju 

förändringarna. 

 

Även återvändarna tycker att de har ändrat sitt beteende sedan flytten till Thailand. ”Lukas” 

ansåg att han har blivit snällare och ödmjukare av att bo på Phuket. Han har också lärt sig hur 

man ska uppföra sig, men han känner sig fortfarande svensk. Det är fler som tycker att det är 

viktigt att anpassa sig efter samhället man flyttat till. ”Julia” berättade att: 

 

De jobbar på ett helt annat sätt här än vad man själv har gjort tidigare. Men det är 

lättare för mig att anpassa mig efter dem än för dem att anpassa sig efter mig. Men det 

var lite svårt i början. 
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Återvändarna sade sig inte sakna Sverige speciellt mycket. Det mesta man kan önska går att 

få tag på även i Thailand utom vissa specifika önskemål som några av respondenterna hade. 

”Julia” berättade vad hon saknade mest: 

 

Det mesta kan du köpa, som sill och knäckebröd och… ah nej, ost är nog det annars 

som jag saknar mest… och trosor i rätt storlek… det finns inte. 

 

”Julia” tyckte om många av de thailändska högtiderna men varken de thailändska eller 

svenska högtiderna var speciellt viktiga för henne.  

 

Vi firar ju påsk och jul och midsommar var vi än är men det är ju inte helt samma. 

Julafton blir liksom inte julafton i 35 graders värme. Även om du får fina julklappar. 

Men det är fortfarande jul. 

 

”Lukas” som är återvändare och som mestadels umgås med sin thailändska frus familj och 

vänner, sade att han nog skulle trivas även om det var färre svenskar där, men inte om det för 

lite västerlänningar. Han anser att västerlänningar och speciellt européer har större världsbild. 

Sedan är det ju lättare att prata med någon som kan engelska. Det är det fler som säger. Det 

går bra att umgås med andra än svenskar så länge de kan engelska, eftersom väldigt få 

svenskar kan tillräckligt med thailändska för att kunna förstå en hel konversation. Det gör att 

de känner sig utelämnade och rädda för att bli lurade. Det gjorde att han även umgicks med 

sina kunder som till stor del var skandinaver. Eftersom han jobbar på sin restaurang varje 

kväll var det svårt att ha ett socialt umgänge utanför jobbet. Sedan berättade han att de som 

bedriver företag pratar med varandra och ger varandra tips och råd. De diskuterar hur de ska 

hantera de thailändska högtiderna och berättade för varandra om vilka dagar det råder 

serveringsförbud. 

 

Tillgången till internet har gjort avståndet till familjen i Sverige mindre och saknaden efter 

dem lättare att hantera. ”Lukas”, som bodde utomlands som barn berättade att ett brev då tog 

två veckor att komma fram från Syrien och nu kan han prata med familjen via Skype eller 

facebook när som helst. Om han vill kan han vara i Sverige imorgon. Det gör att avståndet 

känns kortare. ”Julia” som jobbade i Norge när hon inte var i Thailand berättade att hon inte 

ens när hon arbetade i Norge besökte Sverige oftare än nödvändigt. Så för henne hade 

avståndet ingen större betydelse. Hon hade inte bott i Sverige på 12 år så hennes familj är 

vana vid att hon aldrig är hemma. ”Alva” funderade själv över vad som var ”hemma”. 

”Ibland så undrar jag när man pratar om hemma, vad sjutton är mitt ’hemma’ någonstans? 

Jag är hemma tio veckor i Sverige och resten av tiden här.” 

 

2.3.3 Säsongsmigranter 

Det som definierar säsongsmigranterna är att de har arbete även i Sverige och att de är i 

Thailand kortare tid än återvändarna. ”Filip” hade en lägenhet i Sverige och säsongsjobbar för 

ett flygbolag när han är i Sverige. I Thailand byggde han ett eget hus, men så tyckte han att 

det var för stort med tre sovrum till en person så nu hyr han ut det istället och bor själv i ett 

mindre hus som han arrenderar via ett kontrakt på 30 år. ”För mig är det inte så viktigt med 

grejer. Var man bor spelar inte så stor roll för mig egentligen.” ”Emma” gör sin första 

säsong på Phuket och räknade med att åka till Sverige under lågsäsongen, eftersom 

restaurangen är stängd, för att sedan komma tillbaka till högsäsongen i höst. Hon och hennes 

man hade hyrt bostad av hennes pappa som också bor på Phuket.  
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Båda säsongsmigranterna har egna företag på Phuket, vilket upptar det mesta av deras tid. 

Vardagen består i att lösa problem och sköta både det administrativa och det praktiska arbetet 

i samband med företagen. ”Emma” kommer ofta hem sent på kvällen och äter middag med sin 

familj ibland efter midnatt. Sedan sover hon till kl. 11 och så är det dags för arbete igen. 

”Filip” går istället upp kl6 på morgon och sedan är det full fart med arbetet till kvällen då han 

går i skola för att lära sig thailändska. Han tyckte sig inte sakna något speciellt från Sverige. 

Det skulle vara Melodifestivalen i sådant fall, men det kunde han ju ändå se på internet. Men 

han påpekade att det inte finns något behov av att se det. ”Det är ett annorlunda liv. Jag lever 

två liv. Ett liv här och ett liv när jag är hemma.” 

 

Annars verkar de största skillnaderna mellan livet i Thailand och livet i Sverige vara sättet att 

arbeta. ”Filip” gjorde ett försök att förklara varför: 

 

Hemma så jobbar jag ju., då är jag anställd av [x] så då måste jag ju infinna mig på 

jobbet och jobba och då får jag ju lön. Här nere får jag ju ingen lön, här lever jag på 

det jag får in här [sic]. Här är jag mer som ett socialt nätverk plus att jag löser 

problem när de uppstår. 

 

När det kommer till relationer sade ”Emma” att hon helst har nära vänner som är svenskar, 

men sedan kan hon ha ytliga vänner utav alla slag. Hon tyckte det kändes mer bekvämt och 

tryggare med svenska vänner. ”Filip” umgicks mycket med sina gäster och med pojkvännen. 

 

Ja, jag har min pojkvän här. Han är thailändsk. Men det hade jag inte från början. 

Jag är inte intresserad av thailändare över huvud taget så men… […] Och så träffade 

jag honom för två år sedan så vi har varit ihop i två år drygt nu då. Och så blir det. 

’Shit happens’ som jag brukar säga. 

 

”Julia” hade en mamma som inte var svensk, en make som var amerikan och hade arbetat i 

både USA och England och nu bodde hon i Thailand, där även hennes svenskfödda pappa 

bodde. Det gjorde att hon inte alls längtade till Sverige och hon höll inte på traditioner. De 

traditioner och högtider hon hade blev en enda mix av allt helt enkelt. Även om hon inte 

längtade till Sverige så ville hon inte bo kvar i Thailand mer än ett par år till. Och hon ville 

definitivt inte uppfostra barn i Thailand.  

 

Det faktum att hon bott på andra ställen och har en mamma som inte är svensk och en pappa 

som inte bor i Sverige gjorde att hon inte tyckte avståndet till Sverige var så långt. Men hon 

tyckte det kunde få bli lite billigare att flyga. Det och kortare restid skulle nog göra att hon 

åkte fram och tillbaka lite oftare. ”Filip” tyckte att avståndet har minskat sedan han började 

resa. Men Thailand är ju speciellt så han åker hellre dit än till Gran Canaria som har halva 

restiden. Eftersom han bor i Thailand halva året och Sverige halva året hade restiden inte så 

stor betydelse. Resorna görs ju så sällan ändå. 

 

Även ”Filip” nämnde den ryktesspridning som många andra av de svenska 

livsstilsmigranterna pratade om. Det faktum att det försiggick skitsnack bland svenskarna 

gjorde att ”Filip” inte alls är intresserad av att umgås med de andra svenskarna. Han umgicks 

mycket hellre med sina gäster. Han sade att det inte gick en dag utan att han träffade någon 

han kände, mer eller mindre ytligt. 
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2.3.4 Ambulerande besökare 

”Elin” som är ambulerande besökare hade besökt flera olika platser på Phuket, men fastnade 

för Kamala och hon och hennes man hade varit i Thailand 7 gånger sedan 2006. Där har de 

hittat ett guesthouse (det kan jämföras med ett mindre familjehotell) där de trivdes bra, som 

de alltid bodde på. De tyckte om det enkla. Balkong och TV räckte för att de skulle vara 

nöjda. De tyckte om att äta på olika ställen varje dag så det gjorde inget att hotellet inte hade 

egen restaurang. ”Vi äter frukost på ett ställe och middag lite varstans. Varför vara på andra 

ställen [i Thailand] när det är bra här?” Även ”Isak” och ”Maja” bodde på samma hotell år 

efter år. De hade varit i Patong åtta gånger sedan 2003. Senare fick jag höra av deras vän att 

de även äter på samma restaurang, varje kväll, år efter år. Restaurangen är dessutom 

svenskägd och serverade traditionella Skandinaviska rätter som planka och köttbullar. De 

förklarade det med att det känns tryggt att bo på samma hotell. De ringer från Sverige och 

bokar rum. Genom åren hade de blivit vänner med personalen och blir hembjudna till dem när 

de är i Thailand. De första åren stannade de 3 veckor varje tillfälle, men de senaste åren har 

det blivit en månad. Även deras , ”Elias” föredrar att bo på samma hotell, av samma 

anledning. Det känns tryggt och så känner de ju igen honom på hotellet.  

 

Även ”Ida” och ”Hugo” har besökt Kamala flera gånger och bodde alltid på samma hotell. De 

brukade dock resa runt lite de första veckorna, men avslutade alltid sin vistelse i Kamala där 

de tycker det är lugnt och skönt och där de kunde slappna av. Även de två bröderna bodde på 

samma hotell varje gång de var på Phuket. Det är ett svenskägt hotell med tillhörande 

restaurang i känd svensk restaurangkedja. Den äldre av bröderna, ”Emil” hade varit där 10-12 

gånger och alltid runt 3 månader. Hans arbete gör det möjligt för honom, eftersom han är 

ledig 4 månader per år. Sedan avgör visumet hur länge han kan stanna. Den yngre brodern, 

”Alexander” var med för andra året i rad. Men han hade träffat en thailändsk kvinna som han 

tyckte om så det var nog inte sista gången.  

 

Att många svenskar fastnar för Thailand trots att vissa sagt att de aldrig tänkte åka dit tyckte 

”Elias” inte alls var konstigt.  

 

”Många säger likadant, att när de kommer hem igen så säger man att nu åker vi igen. 

Har man en gång varit här så… jag märker ju det jag med. Jag har varit här nu… det 

är femte året i rad.”  

 

Vardagen i Thailand ser rätt så lika ut för alla de ambulerande besökarna. Dagarna bestod 

främst av sol, bad, god mat och massage. De två bröderna tog massage 2-3 gånger per dag. 

Eftersom de ambulerande besökarna har varit på Phuket så många gånger har de redan sett de 

sevärdheter som de vill se och de som bor i Patong är inte längre intresserade av det partyliv 

som annars lockar många av turisterna till just Patong. 

 

Vi dricker kaffe först där vi bor, det bjuder de på. Sen så går vi och äter frukost så 

kommer vi tillbaka igen och så klär vi om i badutrustning och så går vi iväg hit till 

stranden […] Vi är inte intresserade av att gå i skogen och lufsa med elefanter. Vi 

vill koppla av lite och njuta. Ut och äta en bit mat, träffa någon eller så. 

 

För ”Elias” ser dagen ungefär lika ut förutom att han bor nära den ökända Bangla road. Där 

spenderar han gärna kvällen på Starbucks coffee där han kan sitta och titta på ”puckon”. 
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Men det finns också en risk att det blir för mycket av det goda. ”Erik” berättade att det kändes 

helt ok att ta en drink på förmiddagen bara för att det är semester. Det blir speciellt mycket 

drinkar när det är för varmt att bara ligga i solen på stranden men ibland blev det lite för 

mycket. 

 

Det var flera som berättade att de ändrat sitt beteende i Thailand mot hur de beter sig i 

Sverige. ”Ida” och ”Hugo” berättade: 

 

Livet här skiljer sig mycket från livet i Sverige. Det är ingen stress här. Ingen klagar 

på något. Visst får du aldrig maten samtidigt om du äter i sällskap och kanske till och 

med får fel mat men det gör inget. Det är inga världsliga problem och det är så det 

funkar här. Inget att stressa upp över som i Sverige. I Sverige skulle man ha klagat på 

en gång om det tar för lång tid eller om något är fel. Det skulle aldrig en thailändare 

göra och man får ju ta seden dit man kommer. 

 

En respondent trycker på vikten av att läsa på om landet man ska flytta till och ta seden dit 

man kommer. ”Elin” uttryckte det så här:  

 

Jag är här den här månaden och sen när jag kommer hem så är jag svensk. Jag 

känner inget behov av det. […] Det förväntar jag mig i Sverige också att man ska ta 

seden dit man kommer. Jag kan inte komma hit och bestämma och säga ’ni får inte 

göra på det här viset’. 

 

Flera av de ambulerande besökarna hade ytliga relationer till thailändare som de träffade 

under sina vistelser. De träffar någon på stranden de umgås med en dag eller under hela 

semestervistelsen. Ett exempel är ”Isak” och ”Maja” som träffade ”Elias” på stranden en dag 

och sedan hade umgåtts varje dag på stranden. De skulle behålla kontakten och kanske åka dit 

samtidigt nästa år också. ”Elin” säger att hon alltid träffar någon att prata med en liten stund. 

De två bröderna hävdade att de inte alls umgås speciellt mycket med andra svenskar. Inte med 

flit i alla fall. Men de berättade också att de mest umgås med de som sitter på restaurangen där 

de bor och den är svenskägd med mestadels svenska gäster, så de träffar förmodligen mest 

svenskar. De enda nära vännerna de hade är tjejerna som jobbar på massagestället där de får 

massage 2-3 gånger per dag. En av bröderna hade inlett en relation med en av 

massagetjejerna. 

 

Men ”Elias” tyckte att: ”Svenskar har man ju fullt av i Sverige. Men han tyckte sig inte ha 

något behov av att hävda sig som svensk och hans vän, ”Isak” höll med: 

 

”Elias”: Jag är född i Sverige. Jag förstår inte riktigt frågan för jag är ju svensk i 

grunden och de är ju thailändare. Sen har vi ju en annan kultur det kan man inte 

komma ifrån. Så är det ju bara.  

”Isak”: Det är stor skillnad på Sverige och Thailand. Vi har det bättre på alla sätt och 

vis. Det finns ingen som går i soptunnor i Sverige och letar efter mat. 

”Elias”: Du har en annan trygghet i Sverige. […] 

”Isak”: De blir inte så gamla heller. Samma gumma har gått här i flera år men så en 

gång när vi kom så var hon borta. Hon blev 64 år. 

 

Flera sade också att det räcker med att vara svensk för att bli vänligt mottagen. ”Ida” tror att 

det har att göra med att många svenskar hjälpte till att bygga upp de drabbade orterna efter 

tsunamin och har fortsatt åka dit även efter katastrofen, vilket många inte trodde. Det gör att 
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de också känner sig stolta över att vara svenskar. Sedan beter sig svenskar bättre än vissa 

andra turister. Det finns turister från andra länder som inte alls beter sig lika bra och är 

högljudda. De två bröderna sa att de kände sig ”thailändska” när de är i Patong för att tar det 

lugnt och inte stressar. 

 

När det kom till frågan om det långa avståndet till Thailand tyckte pensionären ”Elin” att 

resorna var lite väl långa, men eftersom hon är pensionär hade hon ju tid att resa. ”Maja” 

tyckte att resan till Thailand känns mycket kortare än resan hem till Sverige, eftersom hon har 

hela semesterresan framför sig på ditvägen. ”Elias” skulle absolut åka till Thailand oftare om 

det var billigare, men han hade svårt att tro att skulle kunna bli det. Även om Norwegian nu 

marknadsför billiga resor så tillkommer massa tillägg som inte alls gör resan billigare än 

exempelvis Thai Air och servicen är mycket sämre. Idag finns det många olika alternativ för 

att ta sig till Thailand. Det kan ta allt ifrån 10 timmar med direktflyg till 50 timmar med flera 

byten. Till Phuket kan man flyga direkt eller med ett byte i Bangkok. Alla de ambulerande 

besökarna som intervjuades bokar flyg och hotell separat. Detta eftersom det är enkelt och för 

att de har bott på samma ställe flera år och känner hotellpersonalen personligen. 

2.3.5 Relationen till thailändarna 

I det vardagliga livet som livsstilsmigrant är det lätt att fundera över sin egen roll i det lokala 

samhället, som individ och som ”svensk”. Ett sätt att identifiera sig själv är att jämföra sig 

själv med andra – i det här fallet med thailändare. Jag bad därför respondenterna att fundera 

över vilka skillnader som finns mellan dem själva och thailändare. Mestadels handlade svaren 

om hur de ser på thailändare snarare än relationen svenskar-thailändare. Fyra respondenter 

sade att den enda skillnaden är hudfärgen. En ambulerande besökare tyckte att det bara är att 

acceptera att man är svensk och blir lite röd om man är för länge i solen och att man är lite 

rundare än de thailändska flickorna. En annan uttryckte det som att den största skillnaden var 

att svenskar vill bli bruna och thailändare vill vara vita. Han sade även att svenskar har pengar 

och thailändare vill ha pengar.  

 

”Lukas” hade bott på Phuket i sju år och tyckte att thailändarna är dåliga på att planera för 

framtiden. Han tror att det har att göra med att de inte har några årstider. I Sverige har man i 

alla tider varit tvungna att planera mat för åtminstone ett halvår framöver. Det behövs inte i 

Thailand. Allt finns alltid att tillgå, under hela året. Även ”Oskar” pratade om detta och menar 

att thailändare inte förstår att de utgifter de har idag kan leda till större inkomster i morgon. 

”Hellre 50 bath idag än 100 bath i morgon.” Thailändarnas förhoppningar om en bättre 

framtid kan också ställa till problem för svenskar. Exempelvis tog det lång tid med 

förhandlingar om ett pris för lokalen där Quality Swedish School ligger idag. Många 

thailändare tror att svenskar har mycket pengar och därför försöker de ta höga hyror. Deras 

förhoppningar har också lett till att det byggs en hel del, överallt. Detta trots att det enligt 

några av respondenterna inte finns något underlag för alla byggen. Det leder enligt Birgitta 

Green, till att alla byggen inte blir färdiga.  

 

Det har ju vuxit så det knakar, tyvärr har det ju vuxit lite för fort. För det byggs ju på 

varenda varenda liten plätt och många byggen dras igång och så tar pengarna slut 

och så står det bara så. Bygglik här och där. Det är tråkigt, det är jättetråkigt faktiskt.  

 

Thailändarna är mycket uppskattade av respondenterna, eftersom de anses vara otroligt snälla 

och hjälpsamma. ”Viktor” tyckte att thailändare är mycket gladare än svenskar och ”Hugo” 

tyckte att:”Deras otroliga serviceanda gör att allting blir så enkelt. Om något är fel så fixar 

de det med alla medel de kan och gärna lite till.” Servicen är oklanderlig enligt ”Oskar”, även 
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om han inte kunde lita på leveranstiderna. Eftersom det är billigt med personal i Thailand kan 

företagen anställa några extra i personalen som gör att servicen ökar. Men det finns några som 

tyckte att det blir lite för mycket ”såpopera-aktigt”, speciellt på arbetsplatser. De menade att 

thailändare gärna pratar bakom ryggen på varandra.  Något som flera tyckte är mindre positivt 

med thailändare är att de inte alltid säger vad de tycker och inte kan erkänna att de inte vet. 

De styrs av sin stolthet. ”Viktor” gav ett exempel på det: 

 

Svenskar kan erkänna att de inte förstår. Exempel kan de säga ’jag förstår inte, kan du 

förklara igen?’ Thailändare säger bara ’ja, ja’ även om de inte förstår. De har för 

stor stolthet för att erkänna det. 

 

Flera respondenter talar om att thailändare inte får tappa ansiktet. Och de får inte orsaka att 

någon annan tappar ansiktet heller. Istället ska de vinna ansiktet och få andra att le.  
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3. Avslutande diskussion 

Som jag diskuterade i metodavsnittet är analysen den viktigaste delen av studien. Självklart 

hade analysen inte varit möjlig utan empirin men det är tolkningen av empiri som ger nya 

resultat. Med en blandning av frigörelsedriven och insiktsdriven metod och genom att relatera 

analysen till transnationalism, teoretisk livsstilsmigration och tidigare studier avser jag att 

hitta svar på mitt syfte och frågeställning. Resultaten presenteras i nästa avsnitt kallat, 

”slutsatser”.   

3.1 Analys och diskussion 

Som jag diskuterat i metodavsnittet bestod empiridelen av det respondenterna faktiskt sa i 

intervjuerna. I detta analysavsnittet kommer därför mina observationer till nytta eftersom de 

hjälpte mig att analysera relationen mellan det respondenter säger att de gör och hur de 

egentligen agerar. De observationer jag gjorde på plats har också givit ett rumsligt 

sammanhang till det transnationella nätverk som uppstått i Patong och Kamala.  

3.1.1 Livet i Thailand 

En känsla som dyker upp bland livsstilsmigranterna är känslan av lycka. De som är permanent 

boende, återvändare eller säsongsmigranter talade om känslan av att slippa det inrutade livet i 

Sverige där de jobbade 9-5 och hade krav på sig att de måste ha hus, barn och saker. I 

Thailand kunde de leva ett mindre bekymmersamt liv och styra över sin egen tid. 

Veckodagarna hade mindre betydelse vilket ledde till att de slapp känna ”måndagsångest” när 

helgen var slut som de gjorde i Sverige.  

Men samtidigt kunde de inte rota sig helt i Thailand. Genom att införa lagar som reglerar 

visum och bostadsägande kan inflödet av livsstilsmigranter till Thailand regleras och det gör 

det svårare för dem att rota sig i landet. Alla respondenterna som bor på Phuket (permanent 

boende, återvändare och säsongsmigranter) hade godkända visum av olika slag, men de måste 

hela tiden förnya det och rapportera in var de är någonstans. Även detta borde upplevas som 

någon slags osäkerhet. Inte minst integritetskränkande att de hela tiden är under uppsikt, 

eftersom de rapporterar in var de befinner sig. De ambulerande besökarna blev även de i 

högsta grad påverkade av visumreglerna. De flesta ambulerande besökarna som jag träffade 

stannar i Thailand 3-4 veckor per år. Det är relativt kort för att vara ambulerande besökare i 

jämförelse med tidigare studier som gjorts. Det berodde troligtvis på att de hade tidsbegränsat 

sin vistelse med hänsyn till visumreglerna. De var där maximalt 30 dagar eftersom de då inte 

behövde ansöka om visum. Men visumansökan kan också ses som en del av resan, en liten 

utflykt i form av visumresor som anordnas mer eller mindre lagligt. På det svenska konsulatet 

i Phuket mötte jag på två män, varav den ena skulle förlänga sitt turistvisum. De pratade om 

att han skulle ta en visumresa till Malaysia nästa gång det skulle förnyas. Det kostade 450 

bath (strax under 100kr). Den andra tyckte det var så billigt så han funderade på att följa med 

bara som en utflykt. Men dessa visumresor kan vara farliga. De går med buss eller båt och 

resenärerna blir fråntagna sina pass vid påstigningen. Det har också skett flera olyckor i 

samband med visumresor. Bland annat har flera bussar hamnat i diket under resturen till och 

från Malaysia med flera skadade turister och tillståndet på både bussar och båtar kan vara 

under all kritik. 

De flesta respondenterna hyrde sin bostad eftersom utlänningar inte kan äga mark, vilket gör 

det ännu mer osäkert att köpa bostad. Här syntes inga skillnader med avseende på om de var 

permanent boende, återvändare eller säsongsmigranter. Mäklarna såg inte bostadsreglerna 

som något stort problem, eftersom det är möjligt att arrendera mark på kontrakt upp till tre 

gånger 30 år. Men dessa kontrakt kan upphöra om markägaren exempelvis avlider. Få av 
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respondenterna pratade om detta som en osäkerhetsfaktor, trots att några hade drabbats av det. 

Ett större problem bland respondenterna verkade vara att Phuket har blivit dyrt i takt med att 

turisterna ökat.  De som bor med en thailändare har en mer betryggad bostadssituation än de 

andra livsstilsmigranterna. Men det kan också innebära otrygghet, eftersom den thailändska 

partnern skulle ha rätt till bostaden vid en skilsmässa eller separation.   

3.1.2 De faktorer som möjliggjort vistelsen i Thailand 

Till skillnad från framförallt internationella pensionärsmigranter har livsstilsmigranterna i 

denna studie inte planerat sin flytt till Thailand under många år. Istället har rena tillfälligheter 

gett dem möjligheten. Några av respondenterna, både permanent boende, återvändare och 

ambulerande besökare hade inte alls hade varit intresserade av att resa dit, men efter att ha 

följt med familj eller vänner på en resa, tyckte de om landet och åkte sedan dit igen. Annars 

hade de allra flesta besökt landet flera eller massor med gånger tidigare. Kunskap om 

destinationen har i andra studier av livsstilsmigranter visat sig vara viktigt för valet att 

migrera. 

En oväntad faktor som indirekt verkar haft en inverkan på möjligheten att flytta till Phuket var 

tsunamin 2004. Redan innan tsunamikatastrofen hade det förts diskussioner kring att starta 

svenska företag där. Efter tsunamin fanns en oro för att turisterna inte skulle komma tillbaka, 

men det gjorde de. Flera av respondenterna blev involverade i återuppbyggandet efter 

tsunamin och engagerades i uppbyggandet av svensk infrastruktur på Phuket. Det var 

oplanerade möjligheter som dök upp och gjorde att de hade möjligheten att starta ett nytt liv 

som livsstilsmigranter.  

 

I enlighet med King med flera:s studie har några av respondenterna livsstilsmigrerat efter ett 

vägskäl i livet. De vägskäl King med flera nämnde var av negativ karaktär men i Thailand 

fanns exempel på både positiva (avslutade studier) och negativa (skilsmässa) vägskäl som 

möjliggjort flytten dit.  

 

En annan faktor som möjliggjort livsstilsmigrationen är en vad King med flera kallade 

”livsloppsfaktor”. Nämligen att flera av dem har levt transnationella liv med arbete utomlands 

och många utlandsvistelser som turister. Flera av respondenterna har arbetat på olika ställen i 

världen och några hade föräldrar som har arbetat utomlands. För dessa personer är redan det 

mentala avståndet kortare, eftersom de är vana att vistas utanför Sverige. Det de saknade mest 

och som hade störst betydelse för avståndet var avståndet till familjen. Framförallt skulle ett 

kortare avstånd göra att de kunde träffa sina familjer oftare än vad som var möjligt nu. De 

som har flyttat till Thailand (permanent boende, återvändare och säsongsmigranter) trodde att 

de skulle resa oftare om avståndet var kortare och resorna billigare. Då skulle de besöka 

Sverige oftare, alternativt skulle deras nära och kära besöka dem oftare. De ambulerande 

besökarna tyckte inte att avståndet gjorde så mycket eftersom de endast gjorde resan en gång 

per år. Dessutom visste de vad som väntade när de kom fram.  

 

För de ambulerande besökarna har valet av yrke eller det faktum att de är pensionärer 

möjliggjort resorna till Thailand. Med yrken där de arbetar intensivt under vissa perioder av 

året har de möjlighet till längre sammanhängande semestrar då de reser till sin 

favoritdestination, Phuket. De som är pensionärer har fördelen att själva disponera all sin tid 

och kan resa till Phuket när de vill.  
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3.1.3 Finansiering 

De livsstilsmigranter som är permanent boende, återvändare eller säsongsmigranter 

finansierar sin vistelse genom att arbeta i Thailand. Några av dem har även arbete i Sverige 

eller något annat land under en viss tid på året. Det är billigare att bo i Thailand men den lön 

de får där motsvarar inte den lön de hade fått för samma arbete i Sverige. Den lönen räcker till 

att leva i Thailand men svenskar är vana vid en högre standard än vad som är brukligt där. De 

säger sig inte bry sig om det utan tycker om att leva ”spartanskt”. Ändå har flera av dem 

kostat på sig lite dyrare bostäder för att nå en högre standard.  

 

Flera livsstilsmigranter har gjort nya val i karriären när de migrerat. De har valt att starta egna 

företag inom turismbranchen och dragit nytta av sin nationella bakgrund för att locka till sig 

kunder. Eftersom Phuket är ett populärt resmål för svenskar hade restaurangerna inga problem 

att fylla sina bord med gäster från Sverige och Skandinavien. Det var ett aktivt val att byta 

bransch för att möjliggöra flytten till Thailand.  

 

De ambulerande besökarna har flera av dem, välbetalda arbeten som gör att kostnaden för 

resan till Thailand inte utgör något större problem. Eftersom visumreglerna gjort att de väljer 

att vistas kortare tid i Thailand än andra livsstilsmigranter på andra ställen i världen gör så gör 

det också att vistelsen blir mindre kostsam.  

3.1.4 Den svenska identiteten 

Det verkar inte finnas någon djup kollektiv svensk identitet på Phuket. Patong är så pass stort 

att de inte verkar ha koll på vilka andra svenskar som bor på orten. De umgås endast svenskar 

i sin direkta närhet, som arbetskamrater. I Kamala som är en liten fiskeby ser situationen helt 

annorlunda ut. Där har svenskarna full koll på varandra på gott och ont. Under intervjuerna i 

Kamala framkom att det råder osämja bland svenskarna på orten. Nästan alla som 

intervjuades i Kamala påpekade att det pågick skitsnack och ryktesspridning svenskarna 

emellan. Alla som tog upp det hävdade bestämt att de själva inte deltog i något struntprat. 

Men genom att ens ta upp det visar de att de ändå inte står helt utanför. Många pratade under 

intervjuerna om vikten av att ”ha alla papper i ordning” så att allt står rätt och lagligt till med 

visum och lokaler. Jag fick en känsla av att ”skitsnacket” handlade om att de som bor där är 

uppdelade i två läger. De som är negativt inställda till de som inte har alla papper i ordning 

och de som inte bryr sig.  

Flera av respondenterna hade svårt att sätta ord på sin svenska identitet. De tyckte inte att de 

behöver fundera över sin identitet. De ansågs sig ju VARA svenskar så det var inget de ansåg 

sig behöver fundera över eller vara rädda för att förlora. Men med att VARA svensk syftade 

de till sitt medborgarskap och till landet de var födda i. Men att vara född i Sverige är inte 

samma sak som att agera svenskt. De hade lättare för att beskriva den ”thailändska” 

identiteten än den svenska. Det är inte alls konstigt eftersom identitet skapas i relation till 

andra. Genom att förklara vad skillnaderna mellan svenskar och thailändare är så sätter de 

faktiskt ord på den svenska identiteten. 

Det verkade inte heller finnas någon rädsla för att tappa sin svenska identitet i Thailand. De 

trivdes bra i Thailand. I enlighet med Per Gustafsons resultat av svenska livsstilsmigranter i 

Spanien så verkade svenskarna i Thailand ha lätt för att känna sig hemma. Flera av dem 

vittnade om att de ändrat sitt sätt att vara när de var i Thailand. De hade anpassat sig efter 

situationen och lokalbefolkning och godtog uppträdanden från andra som de inte skulle ha 

gjort i Sverige. Det gällde både de som flyttat till Thailand och de ambulerande besökarna. 

Den annorlunda kulturen var en faktor till att de ville flytta dit och då fick de acceptera det. 
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Att de ändrat sitt sätt att vara efter flytten visar att identitet inte är något konstant. I relation 

till omgivningen och relationerna till andra förändras identiteten.  

Alla hus i Thailand som tillhör buddhismen har ett tempel utanför ingången. Syftet är att 

välkomna de goda andarna och att lura de onda andarna så de inte kommer in i huset. Även de 

restauranger som är svenskägda hade sådana tempel och lät den thailändska personalen utöva 

sin religion fritt även om det ibland störde arbetet. Det är en acceptans som inte ens 

diskuteras. Det är självklart att respektera varandras religioner. Alla barer och restauranger 

visade också hänsyn till de högtider som inte tillät alkoholkonsumtion. En svenskägd bar var 

helt stängd under Makha Bucha day som inträffade under min vistelse. Denna buddistiska 

högtid inträffar under fullmånen i februari och det är inte tillåtet att sälja alkohol denna dag. 

Det visar att de inte var rädda att välkomna det som är ”annorlunda”. De var inte rädda att 

tappa sin identitet genom att låta sig inspireras av en annan kultur. 

Ett sätt att uttrycka sin svenskhet i det offentliga rummet är genom flaggor. Flaggor är ett sätt 

för restauranger och butiker på Phuket att locka till sig vissa klienter. I Kamala syns svenska 

flaggan i vart och vartannat hörn och det svenska språket talas överallt. Många försäljare, 

serveringspersonal och strandarbetare har snappat upp svenska under åren. Eftersom Patong 

är mycket större än Kamala är det också mer folk där så svenskarna är mindre synliga än i 

Kamala. Också i Patong syns svenska flaggor men inte lika koncentrerat som i Kamala. 

Endast en av de svenskägda restauranger jag besökte hade aktivt valt att inte skylta med en 

svensk flagga. Anledningen var att de inte bara ville ha svenska gäster, utan att alla skulle 

känna sig välkomna oavsett nationalitet. Ägaren tyckte själv inte att det fanns någonting som 

avslöjade att företag är svenskägt, men det spelades nästan uteslutande svensk musik vid de 

tillfällen jag besökte restaurangen. Under inspelningen av intervjun hörs den svenske artisten, 

Danny Saucedos låt, ”In the Club”. Då behövs ingen svensk flagga för musiken i sig talar om 

för turisterna att det är ett ”svenskvänligt” ställe. Alla svenskägda restauranger och flera icke-

svenska restauranger hade menyer på svenska och i stort sett alla restauranger hade 

västerländska maträtter på menyn. På Harry´s fanns köttbullar och potatismos på menyn och 

på Rico´s Steakhouse fanns ”Swedish pizza” med oxfilé och bearnaisesås.    

”Hemma” är för de allra flesta respondenterna där de är födda, i Sverige. Även de som har 

bott i Thailand i upp till 7 år sade ”hemma” om Sverige. Endast en respondent sade inte 

”hem” om Sverige en enda gång under intervjun. Hennes mamma var inte svensk och hennes 

pappa har arbetat utomlands. Själv har hon både studerat och arbetat utomlands och hennes 

man var amerikan. De andra respondenterna sade ”hemma” om Sverige utan att de tänkte på 

det. Det föll sig naturligt och var inget de funderade över. ”Alice” och Birgitta Green var dock 

själva medvetna om det paradoxala i att kalla Sverige för ”hemma”. ”Alice” ville inte flytta 

tillbaka till Sverige, men sade själv att hon ändå ”åker hem” när hon åker till Sverige. Birgitta 

funderade över vart hennes hemma var någonstans egentligen. Både Thailand och Sverige är 

ju hemma på sitt sätt. Hon har sitt företag i Kamala, men hon åker ”hem” när hon åker till 

Sverige också. Men hon kunde inte tänka sig att sluta åka till Thailand.  

Det fanns en stolthet över att vara svensk, bland flera av respondenterna. Tsunamin nämndes 

som en möjlig orsak. Eftersom många svenskar drabbades av tsunamin 2004 fanns en vilja att 

hjälpa till med uppbyggnaden efter katastrofen. Det kan vara därför som thailändarna tycker 

speciellt bra om svenskar för att de känner tacksamhet och gemenskap. Det blir en slags 

kollektiv identitet där de som drabbades av tsunamin har en förståelse för varandra som de 

som står utanför inte kan delta i. denna kollektiva identitet är helt oberoende av nationella 

tillhörigheter eftersom den bygger på en känslomässig identitet.  
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3.1.5 Integration 

Rent ytligt sett ser livsstilsmigranterna ut att ha integrerats i det thailändska samhället. Detta 

eftersom svenskar i Thailand inte bor i ett och samma område som i urbanizacions i Spanien 

eller gated communities i Mexiko. De bor mitt i samhället, med thailändare till grannar. 

Livsstilsmigranter i södra Europa och i Mexiko har visat sig gärna vilja bo tillsammans med 

andra livsstilsmigranter, gärna i urbanizacions. Det gör inte de svenskar jag träffade i 

Thailand. De lever mitt i samhällena med thailändare till grannar och ibland som hyresvärdar. 

Även de ambulerande besökarna valde små thailändska familjehotell (guesthouse) framför 

stora hotellkomplex. 

Men precis som det transnationella perspektivet på migration föreslår så blir inte 

livsstilsmigranterna helt integrerade i samhället och därmed osynliga bland den lokala 

befolkningen. De står med en fot i Thailand och en fot i Sverige och ibland i ytterligare 

länder. En barriär som gör att de har svårt att integreras i samhället är att de inte talar språket.  

Både i södra Europa och i Mexiko stod livsstilsmigranterna inför samma barriär.  

Få svenskar verkar ha djupa relationer till thailändare. Precis som för livsstilsmigranterna i 

King med flera:s studie så var det viktigare för respondenterna att umgås med andra 

livsstilsmigranter snarare än med just svenskar. Det ansågs enklare att föra en konversation 

med de som talar samma språk som de själva, svenska eller engelska. Det visar att svenska 

livsstilsmigranter, precis livsstilsmigranter på andra ställen i världen har svårt att integreras i 

det lokala samhället på grund av att de inte talar språket. Precis som tidigare studier visat 

kände några respondenter en viss oro för att thailändare skulle ha en baktanke med vänskapen. 

Samtidigt utnyttjade framförallt de ambulerande besökarna sina thailändska kontakter när de 

kunde ringa från Sverige till hotellet där de brukade bo och boka rum. Det är tydligt att de 

nära relationerna är till andra svenskar eller västerlänningar medan kontakter med thailändare 

är mer ytliga. Förutom till partners. Men även de som har en thailändsk partnern verkar helst 

umgås med västerlänningar eller i bästa fall med partnerns familj och de som arbetade kunde i 

bästa fall umgås med sina thailändska arbetskamrater.  

De som hade bäst relation till thailändare i förhållande till den tid de spenderar i landet 

verkade vara de ambulerande besökarna. De har under åren utvecklat vänskap till de som 

jobbar på hotellen, massageställena och på stranden. De känner varandra vid namn och 

utnyttjar sin vänskap genom att boka rum via telefon och får komma hem till dem.   

Sex av respondenterna var giftermålsmigranter, eftersom de hade träffat en thailändsk man 

eller kvinna under sin vistelse där. Några av dem hade varit i förhållande under många år 

medan någon var nyförälskad. Giftermålsmigration beskrivs ofta som ett motiv till flytt. 

Eftersom dessa respondenter träffade sina respektive efter flytten skulle jag snarare kalla det 

för motiv till att stanna kvar i Thailand än som ett motiv till att ha flyttat dit. En 

kärleksrelation med någon ur lokalbefolkningen kunde enligt Casado-Diaz göra det lättare för 

dem att integreras i det thailändska samhället. De som hade en relation med en thailändare 

verkade umgås mer med thailändare i allmänhet än andra livsstilsmigranter.  

 

Näst intill alla respondenter hävdade bestämt att de älskar thailändsk mat och nästan bara äter 

det. De permanent boende påpekade att de kunde känna längtan efter skandinavisk mat ibland. 

Det fanns ett stort utbud av skandinaviska restauranger runt om på Phuket. Det är nästan svårt 

att undvika dem. Flera av dem som stolt hade hävdat att de endast åt thailändsk mat träffade 

jag sedan på svenskägda restauranger. Det bevisar att respondenter inte alltid agerar så som de 

säger i en intervju. Jag ställer därför mig själv frågan även de andra respondenterna verkligen 

äter så mycket thailändsk mat som de påstår eller om det var en ren tillfällighet att jag träffade 

såg dem just den kvällen de valde att äta skandinavisk mat. Många av de restauranger som 
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fanns är anpassade efter turisterna. De har större kök och fler personal så att alla gäster i ett 

sällskap ska kunna få maten samtidigt, eftersom västerlänningar kräver detta. Thailändarna 

själva beställer in flera rätter och delar på allt i ett sällskap. Därför gör det inget att rätterna 

kommer in allteftersom. De som söker ”riktig” thailändsk mat går därför på mindre gatukök 

som ligger lite utanför turiststråken. Men endast en av de ambulerande besökarna berättade att 

han och hans fru hellre äter på sådana restauranger.  

3.1.6 Hur den svenska infrastrukturen kan kopplas till behovet av en svensk identitet 

Det finns flera exempel på internationella sociala nätverk på Phuket. Tillsammans har 

svenskarna på Phuket skapat ett svenskt socialt nätverk med en svensk lokaltidning, svensk 

skola, kyrka och massor med restauranger som serverar svenska maträtter. Inom nätverket 

utnyttjas de sociala länkarna bland annat genom att diskutera företagare emellan om hur de 

ska hantera de thailändska högtiderna. Det finns också länkar till Sverige inom nätverket på 

Phuket.  

 

Birgitta Green från den svenska grundskolan, utgör för övrigt en nyckelnod i det 

internationella sociala nätverket på hela Phuket ö, inte bara för svenskar. Förutom att hon äger 

en av de mest synliga instanserna så utgör hon en nyckelnod i nätverket. Alla vet vem hon är, 

både svenskar, andra livsstilsmigranter och thailändare. Det finns också flera personer i 

nätverket som har länkar till andra länder än Sverige och Thailand, vilket utökar nätverket 

ytterligare. Det gör att det transnationella nätverket på Phuket är spritt över flera delar av 

världen.  

 

Precis som på andra ställen där livsstilsmigranter och turister har etablerat sig finns det mesta 

att tillgå som de kan tänka sig. På Phuket finns svenska restauranger, svensk skola, bageri, 

Svenska kyrkan och lokaltidning på svenska. Det enda som några respondenter saknade var 

ost, knäckebröd och trosor. Vad jag kunde se så utnyttjade de inte all den infrastruktur som 

fanns. Den enda av respondenterna som hade barn i Thailand hade satt sitt barn i Thailändsk 

skola och ingen respondent hade besökt Svenska kyrkan. Flera av dem visste inte ens att den 

fanns. Men det kan bero på att Svenska kyrkan på Phuket inte har något fast lokal utan 

fungerar som en mobil kyrka som agerar där det behövs. Ingen av dem sade sig heller läsa 

någon lokaltidning på svenska utan läste heller svenska kvällstidningar på internet.  

 

Det fanns en respondent som verkade utnyttja den svenska infrastrukturen mindre än alla 

andra, nämligen ”Lukas”, som hade varit livsstilsmigrant i Thailand längst tid av alla 

respondenterna. Han var också den som verkade ha minst behov av att uttrycka sin svenskhet 

och verkade inte bekymras av det heller. Han var gift med en thailändska, de hade barn ihop 

som gick på den thailändska skolan och de umgicks mycket med hennes familj. Han umgicks 

med de svenska gäster han hade med det var inte ett aktivt val, utan han umgicks med alla 

sina gäster. De som hade bott på Phuket kortare tid verkade ha större behov av svenska 

kontakter eller åtminstone nära relationer till andra livsstilsmigranter hellre än med 

thailändare. Det var också de som hade bott där kortare tid som hade störst saknad av svenska 

varor som inte finns att tillgå. Det verkar alltså finnas en koppling mellan den tid som 

spenderats som livsstilsmigrant, utnyttjandet av den infrastruktur som finns och behovet av att 

känna sig ”svensk”.  
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3.2 Slutsatser 

Min slutsats är att svenskarnas identitetsskapande på Phuket är stark sammankopplat med 

teorier om transnationella sociala nätverk. Migrationen var ett strategiskt val med öppet slut. 

Framtiden får visa om de stannar kvar i Thailand, flyttar hem till Sverige eller någon 

annanstans. Den infrastruktur som svenskarna och andra livsstilsmigranter har upprättat på 

Phuket ö har lett till att ett transnationellt socialt nätverk har skapats på ön. Framförallt 

företagare på ön diskuterar och tar hjälp av varandra för att förstå och kringgå de lagar och 

religiösa bestämmelser som finns. Men inom det svenska nätverket finns splittringar. Det 

framkom att de svenskar som bor i Kamala är uppdelade i två läger på grund av 

ryktesspridningar inom nätverket. Om de kunde lägga det åt sidan skulle de kunna utnyttja 

nätverket bättre och fler svenskar skulle då kanske dra mer nytta av den infrastruktur som har 

skapats där än vad de gör idag.  

De svenska livsstilsmigranterna är inte heller integrerade i det thailändska samhället. De äter 

inte ”riktig” thailändsk mat utan hellre den turistanpassade, thailändska maten eller till och 

med svensk mat. Flera av dem har gjort en ansträngning för att lära sig språket men inte 

tillräckligt för att känna sig trygga med nära, thailändska vänner. Delvis på grund av språket 

men också på grund av lägre förtroende till thailändare så umgås de hellre med andra 

livsstilsmigranter. 

Thomas Faist ställer sig själv frågan om transnationellt leverne verkligen är ett nytt 

migrationsfenomen eller om det bara är en ny migrationsteori. Det är i alla fall av vikt för den 

kulturgeografiska forskningen att undersöka varför fler människor lever ett transnationellt liv 

och undersöka hur förbättrade kommunikationer har gjort detta möjligt. Utan byten tar det 

cirka 11 timmar att flyga till Thailand. Det är av vikt att försöka förstå vad det är som gör att 

så många svenskar gör denna långa resa och bosätter sig i Thailand. Livsstilsmigranterna är 

mobila människor som redan sedan ung ålder har levt ett transnationellt, geografiskt rörligt 

liv. Både i min studie och i andra studier av livsstilsmigranter har det visat sig att många av 

dem har bott utomlands tidigare och är vana att flytta på sig. Det har varit en bidragande 

faktor till att de valt att livsstilsmigrera. Behovet verkar inte finnas av att slå sig till ro 

någonstans och även framtiden är öppen för förändringar.  

De svenska livsstilsmigranterna på Phuket utgör ett utmärkt exempel på hur migration inte är 

en engångsföreteelse med ett definitivt slut. Livsstilsmigranterna utgör länkar i ett 

transnationellt samhälle som kopplar samman människor och geografiska platser utan hänsyn 

till avstånd och kultur. Livsstilsmigranterna varken integreras helt i samhället eller tappar sin 

identitet fullständigt efter migrationen. Istället skapar de nya identiteter där de utnyttjar det 

bästa av två världar. Att fira jul på stranden och servera thailändsk mat i en svenskspråkig 

skola ses som fördelar.  

Tillvaron i Thailand är inte heller problemfri. Få respondenter tar upp det som ett problem, 

men det går inte att undgå att visum- och bostadsreglerna kan rasera deras tillvaro där. Det 

vittnas också om att brottsligheten har ökat på turistorterna och ingen vet hur det kommer att 

påverka livsstilsmigranterna i framtiden. Det framkom en och annan kommentar om att 

Thailand inte är vad det brukade vara och det finns en anledning att tro att fler kommer leta 

sig till andra länder i Sydostasien som inte är lika exploaterade. De som besöker Thailand 

letar ju efter andra kvalitéer än de livsstilsmigranter som flyttat till södra Europa. Kvalitéer 

som inte längre är lika uppenbara.  

Men trots att thailändska lagar har försvårat för utlänningar att köpa bostad och att få visum så 

ser inte livsstilsmigranterna det som problem. De som bor permanent, är återvändare eller 

säsongsmigranter har löst bostadssituationen på olika sätt och verkar känna sig trygga i det. 
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Inte heller visum verkar vara ett problem. Någon enstaka uttryckte ett missnöje över att 

behöva rapportera in var han befinner sig någonstans var tredje månad. De ambulerande 

besökarna har anpassat sin vistelse i Thailand med hänsyn till visumreglerna eftersom flera av 

dem endast stannar i maximalt 30 dagar på grund av visumreglerna. Ett sätt att lösa 

visumfrågan är att ta en ”visumresa” som också kan ses som en utflykt, de kan då stanna i upp 

till 90 dagar, men det kostar pengar och har visat sig inte vara helt problemfritt. 

Slutligen verkar det som att relationen mellan tiden som spenderats i Thailand kontra 

utnyttjandet av infrastrukturen kontra den svenska identiteten har ett samband. De som vistats 

längre tid på Phuket utnyttjade inte den svenska infrastrukturen lika mycket som de mer 

nyanlända och kände inte heller ett lika stort behov av att identifiera sig som ”svenskar”. 

Detta samband kan ha att göra med slumpen, att just de jag träffade inte utnyttjade den 

infrastruktur som fanns men det kan också bero på att det är viktigare för nykomlingar att ha 

ett utvecklat svensk, socialt nätverk.   

3.3 För framtida studier 

Jag har valt att lämna ute en större diskussion kring sexturismens betydelse för 

livsstilsmigrationen. Att västerländska män har förhållanden med thailändare är en fråga som 

bör undersökas vidare. Jag valde att inte ta upp denna fråga med rädsla för att göra 

respondenterna obekväma, vilket skulle ha kunnat påverka dem att inte tala lika öppet om 

frågorna kring min frågeställning. Jag har därför inte tillräckligt med kött på benen för att ge 

mig in på denna diskussion på ett djupare plan än att nämna att det är ett problem jag är 

medveten om existerar. Den enda studien av livsstilsmigration jag hittat som är utförd i 

Thailand handlade om de män som blir lurade av thailändska kvinnor. Jag skulle gärna se en 

studie som utgår från båda parter, mannen och kvinnan, och kopplingen till turismen. 

Tidigare studier av livsstilsmigration koncentrerar sig även på en viss typ av 

livsstilsmigranter, nämligen internationella pensionärsmigranter. Men i Thailand består 

livsstilsmigranterna även av många yngre migranter som har flyttat dit för att arbeta. Det är 

typiskt för just skandinaviska livsstilsmigranter och en fenomen som skulle vara intressant att 

titta vidare på. 

Med det ekonomiska läget i Europa har det blivit billigare igen att köpa bostad i bland annat 

Spanien. Bara framtiden kan utvisa om det kommet att ge någon effekt på 

livsstilsmigrationen. Kanske blir länder som Spanien mer populära igen då bostadspriserna 

har sjunkit.  
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