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1. Syfte och frågeställning 
 

I och med västerlandets kulturella och historiska möte med österlandet har båda parter 

fått integrera med varandra och ta del av varandras skiljaktigheter. Dessa olikheter, 

kulturer emellan tar sedan en positiv, negativ eller relativ neutral ställning till varandra. 

Denna uppsats fokuserar på att se hur mötet mellan västerlandet, med fokus på Sverige 

och dess möte med buddhismen har tagit sig uttryck. Mötet och integreringen dessa 

emellan har pågått i mindre form sedan 1970-talet, men inte blommat upp förrän slutet av 

1990-talet. Då mötet mellan buddhismen som livsfilosofi och Sverige tagit sig an olika 

uttryck anser jag det är problematiskt att komma fram till ett fullständigt svar i den nedan 

angivna frågeställningen. Min avsikt blir därför att uppsatsen ska utmynna i en teori om 

det berörda problemet. 

 

Jag hoppas att jag genom arbetet kommer att kunna se klara likheter och skillnader i 

utövandet av buddhismen i form av ritualer, ceremonier, ideologimässigt och så vidare i 

Asien i relation till Sverige. För att kunna klara av att arbeta runt detta område behöver 

jag stöd av en frågeställning som fungerar som riktlinje för detta arbete. Denna är 

följande; 

 

- Vad händer med en religion/livsfilosofi då den byter samhällskontext? 

 

Syftet med studien är att ge en bidragande teori till en förståelse av buddhismen i det 

svenska samhällets kontext. Studien kan vara av intresse för dem som berörs av de sätt 

etniska minoriteter anpassar sig och söker sin egen religiösa och kulturella identitet i en 

främmande miljö. 

 

Jag vill även betona att jag är fullt medveten angående problematiken i att benämna 

religion. I uppsatsen behandlar jag buddhismen i vad jag anser vara sin ursprungliga 

kontext i Asien kontra mötet med det svenska samhället. Jag ser det som ett utmanande 

dilemma att behandla något som är problematiskt att sätta i ett ursprung, som buddhismen 

i detta fall. Jag känner dock att det är något som är behövligt att göra för att kunna nå 

tydliga resultat. Jag vill påpeka att det är en uppbyggd formulering, konstruerad genom 

mina erfarenheter. 
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2. Inledning 
 

Buddhismen är en tradition som alltsedan Buddhas dagar utövats och utvecklats på 

flertalet ställen i världen, ofta i vitt skilda kulturer. Redan under buddhismens tidiga 

historia i Indien uppstod det olika skolor med lite olika betoningar av vissa läror. När 

buddhismen berörde nya kulturer och civilisationer blev den tvungen att anpassa sig 

genom att finna nya uttryck, ibland nya ord, för att förmedla sitt budskap. På så sätt kan 

de olika formerna av buddhism se ganska olika ut och det finns inte en ortodoxi, snarare 

en ortopraxi, alltså snarare gemensamma praktiska övningar som man utgår ifrån, än 

dogmer som alla skall tro på.
1
 

 

Det finns delade meningar om buddhismen skulle benämnas som en religion eller 

livsåskådning. De forskare som Knut Jacobsen nämner i Buddhismen – Religion, historia, 

liv
  
antyder att buddhismen inte är en religion eftersom den inte har vissa utmärkande 

krav som krävs för att kalla sig religion. Krav som bland annat skulle innefatta; en central 

kyrkoorganisation, en gud och så vidare.
2
  

 

Människor som invandrar till Sverige kommer från en mängd olika länder och för med 

sig en uppsjö av olika traditioner. Alla de som invandrar kommer hit av olika anledningar 

och har olika förutsättningar för att starta och bygga upp ett nytt liv. Man kan fråga sig 

hur de hanterar den stora omställningen från att lämna sitt hem för något helt nytt där ens 

tradition och religion inte speglar den vardag de en gång var vana vid. I ett 

pressmeddelande från Statistiska centralbyrån från 2008 presenteras en rapport om att 

personer födda i Afrika och Asien är mindre intrigerade i det svenska samhället än 

personer födda inom Norden och EU-länder.
3
 Rapporten belyser främst skillnader inom 

utbildning, sysselsättning, boende och valdeltagande. Då människor från dessa delar av 

världen oftast har en religion som skiljer sig från vår kristendom vill jag genom detta 

arbete kunna få insikt på hur de östländska religionerna med fokus på buddhismen har 

integrerat med det svenska samhället. 

                                                
1 Goldberg, Ellen (2006)”Buddhism in the west – Transplantation and innovation”, i Berkwitz,  C. Stephen 

Buddhism in world cultures – Comparative perspectives. Santa Barbara. S.288f 
2 Jacobsen, A. Knut (2000). Buddhismen – Religion, historia, liv. Värnamo. S 266ff 
3Statistiska centralbyrån -  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____257505.aspx 
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2.1  Metod  

 

Förutom användningen av det ringa litteraturmaterial jag hade tillgång till, valde jag att 

under en tredagarsperiod bo och leva med buddhistiska munkar. Genom kontakten med 

templet Wat Santinivas i Vendelsö blev detta möjligt och jag fick under min vistelse i 

templet följa munkarna i sin vardagliga miljö samt delta i ceremonier, ritualer, böne- och 

meditationspass. Efter att ha informerat munkarna vad studien avsåg valde jag, att till en 

början hålla mig i bakgrunden och inte komma allt för tätt inpå munkarna i deras 

utövande. Tanken med detta var att försöka samla in ett tidigt intryck på hur deras 

utövning karaktäriserades i den svenska kontexten och att efter detta gå in på 

intervjudelen. Inspiration för just denna form av handlande togs ifrån Bill Gillhams 

erfarenheter. Han beskriver fördelen med att hålla sig distanserad till intervjupersonerna 

till en början för att låta dem visa när de är redo för kontakt.  Även om detta kan göra att 

intervjupersonen koncentrerar sig mer på varför forskaren inte tar kontakt gäller det att 

forskaren påpekar att han till en början enbart kommer observera. Det går även att varva 

observation med att ställa frågor, men genom att enbart ägna sig åt observation blir 

forskarrollen dold och bortglömd. Detta banar väg för bland annat en enklare och mer 

avslappnad intervjumetod.
4
  

 

Innan min vistelse i templet förberedde jag ett antal huvudfrågor som jag utgick ifrån, 

men valde till skillnad från en strukturerad intervjuform där karaktäriseringen av det 

berörda fenomenet mer eller mindre är förutbestämt av intervjuaren istället en helt öppen 

intervjuform. Genom valet av den öppna intervjuformen skulle de tillfrågade helt fritt 

kunna få möjlighet att beskriva aspekter och sammanhang som han/hon ansåg vara av 

stor vikt för det berörda fenomenet. Det blir även då en intervjumetod som påbjuder 

intervjupersonen att ”leda vägen” eller ”berätta historien”, istället för att det skulle 

uppkomma en risk för ledande frågor.
5
 

 

Annika Lantz beskriver i sin bok Intervjumetodik att genom att använda sig av en öppen 

intervjuform har man större chans att komma åt de karakteristiska och utmärkande dragen 

för den berörda individen vilket gör att den öppna intervjuformen påminner lite av ett 

vanligt samtal, men som ändå följer de vetenskapliga kraven satta för intervjumetodik.
6
 

 

Lantz beskriver att den öppna intervjumetoden även ger upphov till att fånga en individs 

föreställning och upplevelser av för denne väsentliga kvaliteter. Genom att använda 

denna form av intervjumetod på flera personer menar Lantz att möjligheten finns att få 

flera personliga perspektiv på samma berörda fenomen.
7
 Fördelen att använda sig av en 

öppen- istället för en strukturerad intervjuform i detta specifika fall, ansåg jag, ökade 

chansen att få en lugnare och mer harmoniskt samtal som passade in i den kontexten jag 

och intervjupersonerna befann oss i.  

 

 

                                                
4 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande. Malmö. S. 70 
5  Gillham (2008) S. 73 
6 Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. Pozkal. S. 29ff 
7 Lantz (2007) ibid 
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Jag valde att i denna uppsats använda mig av Martin Baumanns 

kontextanpassningsmodell där han beskriver hur en religion successivt slussas in i ett nytt 

sammanhang. Mitt mål var att se om Baumanns modell kunde spegla de svar jag fick 

under min tempelvistelse och sedan sätta dessa två i relation till varandra för att urskilja 

eventuella likheter och skillnader. Baumanns inledningsfas, kontaktfasen hittades enklast 

genom att studera litteratur för att finna de historiskt viktiga aspekterna för buddhismens 

kontakt med Sverige. Resterande faser (konfrontation- och konfliktfasen, oklarhet- och 

anpassningsfasen och kontextanpassningsfasen) kunde även den till viss del hittas i den 

berörda litteraturen, men var mer påtaglig under tempelvistelsen. Modellen var ett oerhört 

användbart verktyg i arbetet mot att nå en större förståelse till vad som händer med 

buddhismen när den når det svenska samhället. Modellen kan förutom ett globalt 

sammanhang även sättas in i en individs eventuella utveckling i och med bytet av 

kulturell kontext. 
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2.2  Tidigare forskning 

 

Det litteraturmaterial som finns samlat om buddhismen i olika kontexter återfinns och 

beskrivs oftast väldigt allmänt i små textavsnitt i böcker och artiklar som behandlar 

buddhismen i helhet exempelvis. På så sätt var det svårt att få en helhetsbild av vad den 

buddhistiska utövningen fick för nya drag genom kontextanpassningen. 

 

Ellen Goldberg för i Stephen C. Berkwitzs antologi Buddhism in world cultures ett 

resonemang kring forskarens Martin Baumanns modell om religiös kontextanpassning. 

Baumann beskriver en femstegsmodell (se nedan) där en religion slussas in i en ny 

kontext och beskriver bland annat mötet kulturerna emellan och den process som till slut 

leder till innovativ individutveckling.  

 

 Kontakt 

 Konfrontation och Konflikt 

 Oklarhet och anpassning 

 Kontextanpassning  

 Innovativ individutveckling
8
  

 

Baumann försöker åstadkomma en teori i processen för traditioners transplantationer i 

nya kontexter och använder sig därav sin modell som förebild till hur denna process går 

tillväga. Modellen beskriver bland annat hur kontakten mellan de två kulturerna tar sig 

uttryck, hur konflikter dessa emellan hanteras samt hur kulturerna lånar begrepp av 

varandra för att nå större acceptans.
 9

 Min förhoppning är även att se om Baumanns 

modell kan appliceras på buddhismens roll i det svenska samhället eller om det finns 

vissa steg som urskiljer sig mer tydligt än andra.  

 

Shirley Firth behandlar i sitt verk Dying, death and bereavement in a British hindu 

community hinduers anpassning till det brittiska samhället. Det hon skriver kan sättas i 

allmän beskådning och har för mig varit en jämförelsebar teori om vad som sker när en 

religion/livsfilosofi byter samhällsenlig kontext. Vad det innebär att vara hindu i Indien, 

ett övervägande hinduistiskt land, till skillnad från vad det innebär att utöva hinduism i 

England där hinduer är i minoritet, är mycket olika. Hinduers, liksom buddhisters känsla 

av identitet beror inte bara på deras historia, familj, bakgrund och religiös tillhörighet, 

men på ett komplex av religiösa övertygelser och attityder; "deras världsbild.
10

 Firths 

verk belyser förutom glimtar av hinduismens bosättning i Storbritannien, främst insikten i 

bearbetningen av dödsfall, begravningar och andra rituella ceremonier. Det Firth försöker 

nå fram är att genom forskning få fram huruvida hinduismen, med fokus på ritualer vid 

dödsfall och begravning anpassar sig till sin nya brittiska kontext. Hon kommer fram till 

att det är möjligt att fortsätta med sin religiösa utövning oberoende vilken geografisk 

kontext det än gäller. Hon höjer dock ett varningens finger att det alltid finns 

                                                
8 Goldberg (2006) S-285ff 
9
 Ibid.  S.285ff 

10 Firth, Shirley (1997) Dying, death and bereavement in a British hindu community. Leuven. S 18ff 
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samhällsenliga restriktioner som kommer att sätta käppar i hjulet. På så sätt tar det en 

längre tid för en främmande tradition att få fäste i en annan.  

 

Baumanns modell beskriver traditioners transplantation i andra kulturer i allmänhet, men 

kan även sättas in i enskilda individers fall. I Firths verk kan man se glimtar av 

Baumanns modell även fast den inte är direkt uttalad. Specifikt framkommer modellen i 

sin oklarhet- och anpassningsfas där kulturerna lånar specifika attribut från den 

främmande kulturen för att på så sätt öka förståelsen för varandra. Firth beskriver detta 

fall som väldigt positivt för traditionernas utveckling och påbjuder att man tar del av 

varandras skillnader för att finna likheter.
11

 Genom dessa två författares teorier kan man 

utröna att traditioners intåg i nya kulturer inte bara utvecklar de befintliga traditionerna, 

utan även skapar subkulturer som är resultat av mötet mellan de två ursprungliga 

traditionerna.  Dessa subkulturer har relation till båda sina tidigare ursprung men skapar 

här egna uttryck till at sammansmälta olika kulturer till en. 

                                                
11 Firth (1997) S. 97ff 
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3. Bakgrund 
 

Namnet buddhism kommer ifrån ordet "budhi" som betyder "uppvaknande" vilket gör 

buddhism till filosofin för uppvaknande. Denna filosofi kommer ursprungligen från 

erfarenheter fån Siddharta Gotama, även känd som Buddha, som själv nådde 

uppvaknande vid 35 års ålder. Buddhismen har nu en 2,500 år lång tradition bakom sig, 

med ungefär 500 miljoner utövare i hela världen. För cirka hundra år sedan var buddhism 

till största del en asiatisk filosofi, men kom mer och mer få fäste och fler anhängare runt 

om i världen.
 12

 

 

3.1 Kontaktfasen 

Genom kontakten kulturerna emellan observeras de enligt Baumann av varandra utan att 

direkt konfronteras med varandras olikheter. Kontakten skedde från början genom 

geografiska resor av forskare som sedan spred sina skildringar om den österländska 

världen. Första gången vi i västerlandet kom i kontakt med buddhismen var redan på 

1500-talet då vetenskapsmän och kristna missionärer fick kunskap om buddhismen 

genom sina resor till Asien. Deras rapporter skrevs ner och översattes och florerade runt i 

Europa. Även den kinesiska upplysningstiden kom att sätta sin prägel på Europa gällande 

kunskap om religionen. Från slutet av 1500-talet fram till 1800-talet finns inte mycket 

beskrivet om buddhismens framväxt i västvärlden, utan det är inte förrän buddhistiska 

texter översätts från pali och sanskrit som västvärlden återigen får upp ögonen för 

buddhismen
13

, något som även Goldberg instämmer i
14

. Det krävs att påpeka att det 

endast var ett intresse för det skrivna talet som under denna tid väcktes. Buddhismens 

praktiska sida kom inte att lyftas fram förrän 150-200 år senare.  

Merparten av de uppskattningsvis 500 miljoner buddhister i världen är 350 miljoner av 

dessa bosatta i Asien. I flera av de länder buddhismen är utspridd i, utgör religionen en 

viktig beståndsdel i den nationella identiteten.
15

 Inom buddhismen har det under dess 

utbredning i världen skapats nya tolkningar vilket lett till olika riktningar till att nå ett 

gemensamt mål; nirvana. De olika riktningarna är bland annat Theravada (betoning på 

det praktiska) Mahayana (betoning på det filosofiska), Zenbuddhism (betoning på 

meditationen) och så vidare. 

 

Buddhismen kom i kontakt med västvärlden i olika stora vågor från 1500-talet i och med 

upptäcktsresor till Sydostasien. Det var dock inte förrän under 1950-talet och framåt då 

buddhismen på allvar började integrera med vårt västerländska samhälle.   

 

En specifik viktig händelse som kom att prägla västerlandets syn på buddhismen under 

längre tid var formandet av det teosofiska sällskapet samt dess svenska sektions bildande 

1875 samt 1895. Dess teosofer försökte få fram en specifik religiös essens och använde 

                                                
12 Svanberg, Ingvar (2005) ”Buddhismen”, i Byström Janarv, Görel m.fl. Världsreligioner i vardagen. 

Stockholm. S.67 

13 Svanberg, Westerlund (2008) S.284 
14 Goldberg, (2006) s.287f 
15 Svanberg, Ingvar (2005) Ibid 
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sig därav av alla möjliga livsåskådningar och religioner. Det var just stiftelsens 

beskrivning av buddhismen i form av ”rationalitet och förnuft sammanfattad i en 

moralisk lära”
16

 som kom att locka och tjusa västerlandet och samtidigt bidrog till 

buddhismens spridning och acceptans som lever kvar än idag. 

 

En annan form av kontakt vi västerlänningar fick med buddhismen var genom 

zenbuddhismen vilka populariserades under 1950-talet och framåt. Detta skedde bland 

annat genom en amerikansk beatgenerations framställande av poetiska texter som 

hämtade inspiration från främst zenbuddhismen. Inte långt efter detta kunde man gå 

kurser i bågskytte, ikebana (blomsterarrangemang) och andra zenbuddhistiska övningar. 

Zens framgång i västvärlden lät inte väntas på då reklambranschen fick upp ögonen för 

den buddhistiska riktningen och dess popularitet. Zen gick då ifrån att vara en relativ 

okänd gren av buddhismen till att bli en statussymbol för västvärlden. Användningen av 

namnet zen och dess applikationer kom att återskapas genom materiella ting som 

mp3spelare, skönhetsprodukter och så vidare.
17

 

 

Före 1950-talet kom även buddhismen i Europa gestalta sig i form av mindre 

theravadbuddhistiska organisationer som långsamt tog fart i Tyskland och Storbritannien. 

Buddhismen fick ett nytt uppsving efter andra världskriget då flera människor sökte sig 

till icke-kristna alternativa åskådningar. Det var under denna tid som mahayana- och 

zenbuddhismen började bli allt mer populär, tack vare litteratur skriven bland annat av 

D.T. Suzuki, Eugen Herrigels med flera. Samtidigt som litteratur om buddhismen började 

bli allt mer populär inledde även asiatiska lärare att hålla föredrag för nygrundade 

grupper om buddhismen.
 18

 

 

3.2 Buddhismen i Sverige 

Man kan genom att studera historiskt material komma underfund med en ungefärlig tid 

då buddhismen framträdde i Sverige. Lester Wikström beskriver i sin bok Nya religioner 

mitt ibland oss bidragande orsaker till att buddhismen kom att få fäste i Sverige. Dessa 

var bland annat genom nobelpristagaren från 1913, Rabindranath Tagores besök i 

Stockholm 1921. Wikström nämner även den socialistiska agitatorn Kata Dahlstöm 

konverterande till buddhismen som en viktig del i accepterandet av denna nya religion i 

ett annars kristet samhälle.
19

 Även om dessa kan ha varit bidragande orsaker till att 

intresset för östasiatiska religioner och därav även buddhism väcktes kom det att dröja 

fram till 50-talet innan nästa våg kom. Under 50-talet började olika organisationer växa 

fram i storstäderna. I Stockholm bildades bland annat Buddhismens vänner i Sverige och 

i Göteborg bildades Svenska buddhistiska samfundet (SBS) som senare upplöstes 1977. 

Samfundet kom senare att få nytt liv under 90-talet och valde under 2007 sin första 

styrelse och skapade då stadgar och riktlinjer för ansökning om medlemskap.  

                                                
16 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (2008) Religion i Sverige. Stockholm S.284 

17 Garfinkel, Perry (2005) Är Buddha svaret?. National Geographic Sverige nr 14/2005. S. 98 
18 Garfinkel (2005) Ibid 
19 Wikström, Lester (1982). Nya religioner mitt ibland oss – En liten handbok om nyandliga strömmningar 

i 80-talets Sverige. Arlöv. S.52 
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Samfundet fungerar som en central för alla buddhistiska samfund och organisationer i 

Sverige. Man arrangerar minst ett möte per år där medlemmar från de olika samfunden 

medverkar. De riktlinjer som är uppsatta för att ett samfund ska få ingå medlemskap i 

SBS är; 

 

 Samfundet ska ha varit etablerat minst 5 år i Sverige. 

 Samfundet ska ha en formell struktur (som ideell förening eller trossamfund) och 

stadgar som tydligt anger att det bedriver en buddhistisk verksamhet. 

 Samfundet ska ha minst 50 registrerade medlemmar. För att senare kunna ansöka 

om statligt stöd måste samfundet ha ett organiserat medlemsregister.
20

 

 

I nyare tid och särskilt efter andra världskriget har försök gjorts för att förnya 

buddhismen. 

 

 Större enhet – Genom buddhistiska världskonferenser har man fått tillstånd för ett 

internationellt buddhistiskt samarbete. Det innebär bland annat ett försök att 

förena Theravada- och Mahayana-buddhismen till en enhetsbuddhism. 

 

 Mission – I likhet med många hinduer anser buddhisterna att kristendomen, trots 

sitt budskap om kärlek och fred har misslyckats grundligt i praktiken. Den enda 

räddningen för världen finns i Buddhas lära, menar buddhisterna och därför drivs 

sedan början av 1900-talet en buddhistisk ”mission” i både Västeuropa och USA. 

 

   Social aktivitet – Buddhisterna har blivit allt mer medvetna om att det 

ursprungliga buddhistiska idealet att arbeta för sin befrielse också innebär 

engagemang i sociala och politiska frågor.
21

 

 

En annan viktig händelse som kom att påverka buddhismens roll i västvärlden var den 

engelske buddhisten Sangarakshitas skapande av Friends of the Western Buddhist Order 

(Västerländska Buddhistordens Vänner, VBV) som grundades 1967. Denna orden har ett 

särdrag som gör den speciell i jämförelse med andra buddhistiska organisationer. De 

inriktar sig på frågor som är aktuella i det västerländska samhället och aktiverar 

sig genom dessa frågor i förhållandet mellan västerlandet och buddhismen. Frågor 

som har varit aktuella är bland annat; hur en buddhists utövning av Dharma
22

 påverkas av 

de politiska, ekonomiska och sociala förhållanden som råder i västvärlden.
23

 

 

På grund av problem med bygglov för större tempel, har man runt om i landet små 

lekmannacenter som oftast lär ut en västanpassad lära av buddhismen vilket som har lite 

att göra med Buddhas väg till andlig insikt. I Sverige finns dels centrum där; 1) Enbart 

asiater-  2) Både asiater och svenskar- 3) Enbart svenskar- praktiserar buddhismen. 

Utövandet av buddhismen blir på så sätt väldigt varierande beroende på vilket 

lekmannacenter du befinner dig i. Många buddhistiska traditioner har etablerat små 

                                                
20 Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd - http://www.buddhism-sbs.se/SBS_medlemskap.pdf 
21 Goldberg, (2006) s.288f 
22 Dharma – Den buddhistiska läran 
23 Kulananda (1998) En vägledning till Buddhismen. Stockholm. S. 118ff 
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kloster med munkar och nunnor, bland annat mahayana, theravada, två tibetanska 

traditioner, samt ett kinesiskt Ch’an-tempel. Den buddhistiska utövningen varierar stort. 

Insatta buddhister har lagt om hela sina liv för en total personlig omvandling, genom att 

de dagligen följer buddhistiska normer, medan att det för andra räcker med en 

halvtimmes meditation någon gång i veckan. Även munkarna följer speciella regler för 

att upprätthålla sin filosofi. Ursprungligen är dessa 227 stycken, men de som upprepas 

vid ingivningen och som sammanfattar alla de andra är följande tio; 

 

1. Inte döda eller skada någon människa eller djur. 

2. Inte missbruka droger eller alkohol. 

3. Inte stjäla eller ta något som inte har offrats till dig. 

4. Inte ljuga eller förtala någon. 

5. Leva i celibat och avstå från alla sexuella handlingar. 

6. Inte sova i en för bred eller hög säng. 

7. Inte använda smink eller parfym. 

8. Inte sjunga eller dansa. 

9. Inte äta mat förutom mellan 08:00 - 12:00. 

10. Inte vid röra pengar.
24

 

 

Överskådligt kan man urskilja tre olika grupper som buddhister i Sverige tillhör; 

 

1. Etniska buddhister. Det är invandrare från Asien som känner behov av att utöva 

kulturella traditioner och ceremonier från sitt hemland. Detta tillgodoses 

genom "svenska" buddhisttemplen. 

 

2. Svenskar som praktiserar buddistiska meditationsmetoder och som ideligen kommer 

till buddhisttemplen för meditation eller bön. 

 

3. Människor som funnit motsvarigheten till västerlandets vetenskapliga och 

humanistiska anda vilket de anser saknas i kristendomen, men som de finner hos 

buddhismen. De har även tagit avstånd från kristendomens syn på människan som en 

underordnad individ till en gud. Människor som utövar denna typ av buddhism har inte 

behov av något tempel för att utföra ceremonier.
25

 

 

3.3 Tempelbeskrivning 

Wat Santinivas är ett buddhistiskt tempel som grundades på 1980-talet. Templet 

grundades av Phrakhru Prakas Puththayan och sedan starten har munkar kommit och gått. 

Just nu bor sex munkar i templet som är en villa i Vendelsö, utanför Stockholm. 

Merparten av de munkar som lever i templet är från Thailand och Burma, men även 

svenskfödde Phra Rayko bor i templet sedan ett halvår tillbaka. 

 

Fåtalet utövande buddhister i det svenska samhället gör det svårare att samla in mat till 

munkarna på samma sätt som i buddhistiska länder.  Där går munkarna upp tidigt och 

                                                
24 Intervju med Phra Rayko 2009-11-12 
25 Intervju - Ajahn Boonsee 2009-11-11 
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vandrar igenom byn för att samla in mat från byborna i sina skålar. I Sverige skänks och 

tillagas maten istället av lekmän som bor i närområdet av templet. De kvinnor och män 

som infinner sig i templet återkommer 3-5 gånger i veckan, beroende på hur mycket ledig 

tid de har ifrån jobbet. Wat Santinivas får även en kontinuerlig summa pengar som 

skänks av privatpersoner varje månad via autogiro vilket för närvarande uppgår i cirka 12 

000 kr. Templet anordnar även två större fester under året, det thailändska nyåret, samt en 

sommarfest. Festerna lockar buddhister från hela Sverige och antalet tempelbesökande 

uppgår till kring 4 000 personer som ger donationer under dessa festdagar. 

För att få statligt stöd så måste man som förening sitta med i ett religionsråd. Föreningar 

med gemensam spirituell utövning går på så sätt ihop för att kunna tillgå det ekonomiska 

stöd man kan få i landet där man är verksam. Det är en långvarig process, där staten 

måste syna föreningarnas verksamhet, medlemsantal och om föreningen är registrerad 

hos myndigheterna, för att tillslut kunna bidra rådet ekonomiskt stöd.
26

 

 

Enligt Statens stöd till trossamfund (SST) har alla trossamfund som har som avsikt att;  

… upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är 

stabilt och har egen livskraft
27

 möjlighet till att söka ekonomiskt bidrag, med tilläggskrav 

på ett visst antal medlemmar. Under 2007 uppgick det totala statliga bidraget till Svenska 

buddhistiska samarbetsrådet (SBS) till 5 367 kr.
28

 Dessutom kan buddhistiska föreningar 

söka kommunalt verksamhetsstöd precis som alla ideella föreningar där då stödet baseras 

på medlemsantalet. I övrigt bekostas den mesta buddhistiska verksamheten av utövarna 

själva som den nu gjorts i 2 500 år, genom gåvor och donationer.  

 

3.4 Konfrontation och Konfliktfasen  

Under den anpassningsbara etappen av Baumanns konflikt- och konfrontationsfas blir 

brister hos den mottagande kulturen uppenbara på grund av integreringen av den 

främmande kulturen. I sin tur föreslår den främmande kulturen, på grund av sin särart, 

strategiska alternativ för att lösa dessa kulturella brister. Dessutom måste, enligt 

Baumann, den mottagande kulturen vara tolerant och villig att erkänna den främmande 

kulturen i sin kontext. Baumanns modell förbiser emellertid blandade strukturer som 

redan finns i främmande kulturer. I just dessa inslag angående buddhistiska kulturer, 

erbjuds västerlandet en motvikt till dess brister i mottagandet av nya kulturer. 

Buddhismen är enligt Baumann det västerländska samhällets nostalgiska fantasi om ett 

ultimat fungerande samhälle.
29

 Den främmande kulturen sätts här på sin spets för 

överlevnad i den mottagande kulturens kontext och behöver nå en samhällsacceptans. 

 

3.5 Oklarhet och anpassningsfasen 

Det är i denna fas som problemen och bristerna i mötet kulturerna emellan börjar 

bearbetas. Anpassningen för en främmande religion i form av byte av geokulturell 

kontext är en invecklad process. I sådana fall blir oklarhet oundvikligt. För medlemmar 

                                                
26 Skatteverket - www.skatteverket.se 
27Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

http://www.sst.a.se/regelverk.4.7501238311cc6f12fa580005259.html 
28Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

 http://www.sst.a.se/statistik.4.7501238311cc6f12fa580005236.html 
29 Goldberg (2006) s 292 
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av värdlandets kultur, är det bara möjligt att tolka och förstå symboler, ritualer eller idéer 

om främmande religiösa traditioner på grundval av sina egna uppfattningar. Således lånar 

främmande kulturer sätt att uttrycka sig och termer från värdkulturen. Vid mötet mellan 

buddhism och det svenska samhället påvisas detta genom att buddhismen använder sig av 

svenska värden för att kunna presentera sina egna. Det synliggörs exempelvis genom 

moderniseringen av buddhistiska läror och metoder.
 30

 

  

Många buddhistiska länder omvandlades under slutet av 1800- och början av 1900-talet 

av kolonialism. Till följd av detta konstaterade buddhister att det var nödvändigt att 

anpassa deras buddistiska arv för att passa in i de moderna institutioner och kunskaper 

som ålagts dem. I många länder blev detta återupplivande av buddhismen baserat på dess 

möte med kristendomen vilket på så sätt blev en källa till nationell stolthet och identitet.
31

 

 

Baumann nämner även att de former av buddhism som praktiseras av asiatiska invandrare 

i västvärlden har en typisk önskan om att assimilera sina kulturella traditioner och 

identiteter från sina hemländer i deras nya samhällskontext. Det har konstaterats att 

asiatiska buddhister i västerländska samhällen tenderar att se buddhismen som något som 

bör bevaras och föras vidare till yngre generationer snarare än som ett radikalt avsteg från 

samhälleliga och religiösa normer i västerländerna. För vissa buddhistiska invandrare 

erbjuder de buddhistiska templen viktiga och tröstande nätverk för att förstärka sin 

kulturella identitet och etablera kontakter med andra i samma etniska gemenskap. För 

andra och tredje generationens invandrare minskar dock drivkraften att anpassa sitt 

hemlands värderingar till en ny kontext utan denna generation integrerar istället mer med 

samhället på dess grunder, snarare än ursprungskontexten. 
32

  

 

Tillsammans med de åtskilliga buddhistiska inredningsartefakterna är även Dalai Lamas 

alla billiga och lättillgängliga pocketböcker något som påverkar buddhismens spridning i 

västvärlden. Dessa bereder väg för en bredare acceptans och viljan att lära sig mer om 

den buddhistiska läran. Ej att förglömma är även charterresorna till främst Thailand, 

Vietnam, Laos och Kambodja, vilket har blivit allt mer populärt på senare år. Genom 

dessa resemål tillåts svenskarna ta del av den sydöstasiatiska kulturen och kommer då i 

kontakt med en mer ”äkta” typ av buddhism som är invävd i samhället. 

 

3.6 Kontextanpassning 

Detta är det sista steget i processen av buddhismens anpassning till västvärlden som i sin 

tur ska leda till det slutgiltiga målet, innovativ individutveckling. Det innebär en 

bekräftelse av den utländska religiösa traditionens speciella identitet. I detta skede 

medförs en omorientering i den utländska religiösa traditionens egen identitet inom 

värdlandets kultur. Här sker även en nyskapning och detta stadium kommer sannolikt att 

fortsätta forma buddhismen i väst. Buddhismen har vuxit enormt i väst sedan dessa kom i 

kontakt och flera händelser har spelat en viktig roll i slutskedet av omorienteringen och 

nyskapandet
33

.   

                                                
30 Goldberg (2006) s 294ff 
31 Garfinkel (2005) S. 87 
32 Goldberg (2006) s 294ff 
33 Goldberg (2006) s 299ff 



C-uppsats LSRC23 David Geiser   

                                                                                                                

15 

 

 

4. Analys 
Ajahn Boonsee har bott i Sverige som utövande munk i åtta år och påpekar att svenskarna 

med den mest problematiska attityden till buddhism är buddhisterna själva. Svenska 

”vardagsbuddhister” (se grupp 3) har ofta en idealiserad bild av religionen samtidigt som 

väldigt få av dem är insatta i den buddhistiska läran. Nästan ingen svensk buddhist har 

läst annat än nyskrivna tolkningar av det buddhistiska budskapet som förändrats för att 

passa dagens västerlänningar. Många böcker är helt byggda på upprepningar av 

felaktigheter och misstolkningar i andra nyskrivna böcker. Genom denna så kallade ”eko-

effekt” har det enligt Ajahn Boonsee uppstått en ny slags buddhism som inte har mycket 

att göra med originalet. Phra Rayko lever även han i Wat Santinivas. Vad som skiljer 

honom från de andra munkarna i templet är att han är den enda svenskfödda munken som 

har konverterat från kristendomen för att nu istället följa Dharma. Han påpekar att det 

inte spelar roll hur du använder buddhismen. ”Buddhismen är på tapeten och har numera 

har blivit ett inneuttryck”, säger han. Detta kan ses då svenskarna har fått upp ögonen för 

buddhistiska begrepp som meditation och Zen samtidigt som asiatisk inredning fått större 

fäste i västerlandet, då bland annat buddhastatyetter i hemmen blivit ett populärt inslag i 

hemmen. Detta tror inte Phra Rayko är något problem.  – Om Buddha kan ge någon slags 

vägledning vare sig det gäller spirituell utövning eller designmässigt spelar ingen roll, 

säger han.
34

 Detta går klart och tydligt in i vad Baumann beskriver som sin oklarhet- och 

anpassningsfas där attribut från den buddhistiska läran sätts in i den svenska kontexten 

och på så sätt ”försvenskas” till något som skall passa in i ett nytt sammanhang. 

 

Phra Rayko menar att västerlänningar har tröttnat på religionernas läror och opålitlighet 

och buddhismen har för dem blivit ett efterlängtat alternativ till religiös tro och från ren 

materialism. Allt fler söker en personlig tro som baseras på egna livserfarenheter. 

Buddhismen har på något sätt blivit det alternativet och har därför nästan förlorat en del i 

sin egen identitet.
35

 Phra Stuart är en av flera thailändska theravadabuddhistiska munkar 

som tillsammans lever i templet Wat Santinivas i Vendelsö. Han har utövat buddhismen i 

Sverige sedan han kom till templet i juli 2009. Han beskriver att eftersom buddhismen är 

baserad på allmänna principer antar många den buddhistiska läran utan att egentligen 

vara medvetna om det vilket visar på vilken naturlig lära den är.
36

 

 

Få västerländska buddhister är verkligt insatta i det system för andligt uppvaknande som 

Buddha förkunnade. Ännu färre är ens intresserade av att sätta sig in i det, ändå är 

svenska buddhister ofta övertygade om att de vet exakt vad sann buddhism är, säger 

Ajahn Boonsee. Västerländska buddhister är därför ofta väldigt självgoda, vilket blir ett 

problem för buddhismens spridning i Sverige.
37

 Detta kan även ligga till del i att då 

Baumanns oklarhet och anpassningsfas tar form, avhåller sig den introducerande 

buddhismen sig ifrån sitt original och blir mer om mer en produkt av den svenska 

kulturen. 

                                                
34 Intervju – Phra Rayko 2009-11-10 
35 Intervju – Phra Rayko 2009-11-10 
36 Intervju – Phra Stuart 2009-11-12 
37 Intervju – Ajahn Boonsee 2009-11-12 
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Shirley Firth nämner vetenskapsmän vilka påstår att en religion ej kan existera till fullo 

utanför dess orginalkontexter eftersom den är bunden till de sociala strukturer, 

subkontinenter och därmed den östasiatiska etniciteten. Även om det sociala systemet 

förändras och förövar en del av de religiösas identitet återfinns fortfarande en stark 

tillhörighet hos de utövande. Genom att tillsammans med andra med liknande kulturella 

tillhörighet blir det möjligt för dessa att utöva sin religion, men detta blir enligt dessa 

vetenskapsmän en slags illusion av den verkliga religionen.
38

 

 

Phra Stuart förkastar dessa forskares konstaterande och påpekar istället obetydelsen av 

det geografiska eller samhällsaktiga kontextbytet genom att påpeka att vare sig vi lever i 

olika samhällen är vi alla lika. Han illustrerar genom följande exempel; 

 
I Sverige säger ni socker, på engelska säger man sugar, på thailändska namtaan. Hur vi än diskuterar och 

pratar om det så har vi en vetskap om hur socker smakar, nämligen sött. Likaså salt har vi oavsett 

härkomst eller språk en föreställning om hur det smakar. Om vi nu blandar ihop socker och salt då kan vi 

börja diskutera och argumentera vad det egentligen är som är i skålen. Likaså är buddhismen 

lika oföränderlig var du än befinner dig. När du blandar den med någonting kanske man upplever den som 

annorlunda, men egentligen är samma buddhism kvar.  
Buddhism är vatten. Om du lägger i kaffepulver, då blir det kaffe. Lägger du i tepåsar, då blir det te. 

Lägger du i grönsaker och buljong, då blir det soppa. Vad du än lägger i så finns vattnet alltid med. 

 
Det är av obetydelse om du äter bröd eller ris, eftersom båda delarna ändå gör dig mätt. Sättet du äter 

brödet och riset kan möjligen vara olika, men du förtär det i samma anledning39 

  

I detta skeende av undersökningen börjar jag känna en viss frustration. Jag får känslan av 

att Phra Stuart inte har integrerat tillräckligt med det svenska samhället för att kunna se 

att det faktiskt skulle kunna finnas hinder med viss religionsutövning i en annorlunda 

kontext. Han säger att det finns problem överallt, vart du än befinner dig så finns 

människor vilket innebär problem ”Where there is nature, there is teaching of Buddha” 

säger han. Phra Stuart har inte kunnat integrera i samhället på samma sätt som han kunde 

röra sig fritt i Thailand, där han under dagarna var lärare på en skola vid templet. 

Dessutom är det till 95 % enbart thailändare som besöker templet i Vendelsö vilket 

gör att munkarna alltjämt lever i en thailändsk bubbla som är avskild från det svenska 

samhället som agerar utanför dess skal. Det är inte förrän jag efter kvällens böne- och 

meditationsstund sätter mig för att samtala med Ajahn Boonsee som varit munk i Sverige 

i snart åtta år som min frustration börjar släppa då han talar om sina erfarenheter som 

buddhist i Sverige. Han nämner, liksom de andra munkarna, språket som det största 

hindret. Han upplever dessutom att svenskarna har mycket kunskap om buddhism och 

vill lära sig mer om det, men lever ett för komplicerat liv fyllt med stress och andra 

distraherande faktorer som hindrar dem från att filosofera över sina tankar eller att ställa 

frågor. 
40

 

  

                                                
38 Firth (1997). S 18ff 
39 Intervju Phra Sturart 2009-11-12 
40 Intervju – Ajahn Boonsee 2009-11-12 
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Både de asiatiska munkarna och lekmännen anser att det är mycket lättare att utöva sin 

buddhism i utlandet. Phra Stuart som kom hit i juli beskriver att anledningen till att han 

flyttade ifrån Thailand var varken han eller Thailand var redo för varandra. Han kände att 

han behövde lugn och ro för att få svar på sina frågor. Även lekmännen beskriver det 

thailändska livet som mer stressigt och kaotiskt. Väl i Sverige finns mer tid att finna ro i 

tillvaron och att filosofera. Svenskfödde Phra Rayko känner däremot att han fann större 

ro till insikt och meditation under sina vistelser i Thailand då han kunde lämna sin 

ursprungskontext för att istället komma in i en kontext där ens livsåskådning är en del av 

det samhället man befinner sig i. 
41 

 

Det är klart tydligt att Phra Rayko är mer medveten om de eventuella svårigheter det 

svenska samhället skulle kunna föra med sig i utövandet av buddhismen. Detta kan 

förtydliggöras genom följande exempel; 

  

Föreställ de båda munkarna Phra Rayko och Phra Stuart bärande av varsin ryggsäck där 

ens livsvandringar läggs i. I Phra Raykos ryggsäck ligger det svenska samhället och dess 

normer, värderingar och i hans fall en touch av kristendom i botten. Ovanför detta ligger 

hans nyfunna passion för buddhismen. I Phra Stuarts fall ligger endast det thailändska 

samhället som är präglat i buddhistisk anda. Det som förenar de båda munkarna är i detta 

fall deras hängivelse till buddhismen. Eftersom Phra Stuart är uppvuxen i en buddhistisk 

kontext skulle man kunna tro att han är den av de två munkarna som tydligast skulle 

märka av skillnaden i utövningen av buddhismen, vilket visar sig vara tvärtom. 

 

Under min tre dagar långa vistelse i Wat Santinivas möter jag flera människor med olika 

avsikter med sina tempelbesök. Jag möter till exempel en av lekmännen, Potjana som 

återkommer till templet flera dagar i veckan för att hjälpa munkarna med allt ifrån 

matlagning till administrativa frågor rörande templet. Hon betonar liksom munkarna att 

alltid utgå ifrån dig själv och låta dig själv lära dig nya saker. Buddhismen finns som stöd 

på vägen i form av texter, meditation och munkarnas visdom som kan ge dig vägledning 

till att nå ditt mål, men i slutändan är det bara du själv som kan nå dit.
42

 En viktig del för 

de aktiva buddhistiska lekmän som invandrat till Sverige är att de genom munkarnas 

närvaro kan utöva vissa viktiga ceremonier i samband med liv, sjukdom och död samt 

andlig rådgivning.
43

 

 

Phra Rayko säger att man vill visa på att det finns andra värden i livet, än de rent 

materialistiska och rent hedonistiska. Man vill visa på ett alternativ till ”vanlig” 

religiositet och framhäva praktiska metoder som meditation och etiska träningsprinciper. 

Detta blir alltså ett österländskt alternativ till de religiösa västerlänningarna enligt 

Baumanns oklarhet och anpassningsfas. Buddhisterna vill även visa att man kan vara 

mindre självisk och faktiskt må bättre.
 44 

Phra Rayko nämner även att han fortfarande är 

färgad av sitt förflutna och kan känna avsaknad av vissa förflutna element som var 

viktiga för honom. Detta hanterar han med meditation och tanken att han nu inte behöver 

                                                
41 Intervju – Phra Rayko 2009-11-11 
42 Intervju – Potjana 2009-11-10 
43 Masuda, Monica (2000) Buddhismen i Sverige, i Orientaliska studier nr 103-4/2000. S. 86 
44 Intervju - Phra Rayko 2009-11-10 
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jaga någonting han vill åt. Att släppa begäret resulterar i en helt ny vision om vad som är 

betydelsefullt och hjälper Phra Rayko att gå den väg han är utsedd att gå. Phra Rayko 

som är uppvuxen i en kristen familj märker tydliga skillnader i mellan buddhismen och 

kristendomen. Han skildrar kristendomen och dess "regler" som en tvångstanke för 

honom. Han beskriver en situation från när han var runt 6-7 år gammal då han hade gått 

och lagt sig tidigt. Mitt i natten vaknade han i panik då han kom på sig själv att han inte 

hade bedjat till Gud innan han gick och la sig. Denna händelse tror han speglar en allmän 

och outtalad tanke om kristendomens vissa påbjudningar som att gå i kyrkan, be och så 

vidare. Detta tror Phra Rayko gör människor blir väldigt låsta och tvångsinställda. Inom 

buddhismen är det du som ställer frågorna och du som ger svaren, vilket gör att 

skillnaden blir påtaglig. Här blir även individens eget ansvar av stor vikt till att nå svaren.
 

Inom buddhismen behöver vi inte tänka på hur vi ska leva eller känna att vi blir 

övervakade av något högre väsen som bedömer våra handlingar och för att sedan be om 

förlåtelse för dessa.  Den buddhistiska mentaliteten att man lär av sina handlingar är 

märkbar och man bör handla i de situationer man anser vara rätt. Det är inte förrän 

konsekvenserna blir påtagbara som du kan revidera dina framtida handlingar genom 

tidigare erfarenheter. 
45

 

 

Att vara färgad av sitt förflutna beskriver även Jan Koldenius i ett exempel där han några 

år efter han konverterat till buddhismens filosofi promenerar vid en å. Där ser han flock 

änder som attackerar en ensam andhanne och försöker skingra dessa från att döda hanen. 

I ett förtvivlat försök att hjälpa knäpper jag instinktivt mina händer och ropar: Åh Gud!
46

 

Phra Rayko håller med Koldenius att man på något sätt är färgad av sitt förflutna och på 

så sätt alltid har sina gamla värderingar i bagaget oavsett byte av religion, livsfilosofi 

eller samhällskontext.  

 

Om man få tro munkarna på Wat Santinivas spelar det ingen roll hur globaliserade eller 

moderniserade vi kommer bli. Phra Stuart har växt upp i en kontext där buddhismen och 

samhället samverkar på ett helt annat sätt än vad den gör i Sverige där samhället och 

buddhismen är skilda från varandra. – Det spelar ingen roll för buddhismen då vi som 

människor kommer i kontakt med den var vi än går, säger Phra Stuart. Som människor 

måste vi bli medvetna om vår iakttagelseförmåga genom form, ljud, lukt, smak, känsel 

och tanke för att kunna förstå vår omvärld och inte minst oss själva. 

  

I Baumanns konflikt- och konfrontationsfas blir problemen i mötet med kulturerna 

synliggjorda, men dessa problem hanteras ej förrän i oklarhet- och anpassningsfasen. 

Modernisering och globalisering är västerländska ideal som Buddhismen på senare tid 

har uppmärksammat. Phra Stuart nämner dock några fördelar som uppkommit genom 

denna integrering. Någonting kan vara rätt och sant för en individ, men det är inte förrän 

denna ser att det finns något som är mer rätt som den har möjligheten att lära dig. Phra 

Stuart förtydliggör detta genom att jämföra med när du äter. "Den första tuggan gör dig 

mindre mätt, och så länge du fortsätter äta desto mättare blir du tills den sista tuggan som 

gör dig fullständigt mätt"
47

.  Den moderna världen baseras främst på vetenskapliga teorier 

                                                
45 Intervju – Phra Rayko 2009-11-10 
46 Koldenius, 2008, s 18 
47 Intervju Phra Stuart 2009-11-11 
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som kontinuerligt måste åberopa nya bevis för att få acceptans. Moderniseringen har 

spelat stor roll gällande spridandet av kunskap. Genom ökade 

kommunikationsmöjligheter som bland annat internet har buddhismen kunnat nå ut till 

fler människor på ett smidigt sätt.
48

 Vissa av munkarna på Wat Santinivas tittar ofta på, 

så kallade ”Dhamma talks”, det vill säga tal av högt uppsatta munkar på internet.  

  

Phra Stuart upplyser även de nackdelar som moderniseringen berör buddhismen med. 

Genom våra sinnen kan vi känna form, ljud, lukt, smak och så vidare, vilket ska hjälpa 

oss att nå insikt. Genom moderniseringen blir dessa sinnen mer aktiva genom TV, radio, 

CD, datorer, parfymer, onaturlig smaksättning och så vidare. Dessa artefakter 

gör oss omedvetet beroende av dess oemotståndliga illusioner. Medans vi försöker att 

behaga våra sinnen med dessa illusioner kommer vi allt längre ifrån att komma i kontakt 

med oss själva och nå fullständig insikt. Att begrunda och utforska sin själ är den 

viktigaste plikten för en buddhist. Om vi fortsätter att begrunda dessa av västvärlden 

skapade materiella ting kommer buddhismen gradvis glömmas bort. Buddhismens 

materiella ting som skulpturer, ruiner, böcker och så vidare skulle i så fall leva vidare, 

men den spirituella kunskapen som buddhismen sprider skulle successivt vittra bort.
49

 

 

I och med buddhismen påbjuds människan att studera och utöva dess filosofi och själva 

få en chans att bevittna och bevisa den ultimata sanningen. Buddha påpekade även att 

inte enbart förlita oss på det nedskrivna materialet eller den vägledning vi kan få genom 

munkar, utan att istället se djupt in i oss själva där de slutgiltiga svaren återfinns. 

Skillnaden mellan vetenskap och buddhism är att vetenskapliga bevis förändras 

kontinuerligt där en sanning påbyggs av en annan och så vidare. Inom buddhismen är 

sanningen alltid närvarande, oberoende av alla sociala, politiska, ekonomiska och 

vetenskapliga sammanhang. Buddhismen är på så sätt tidlös och därav svår att motbevisa. 

                                                
48 Svanberg (2005) S. 86 
49 Intervju Phra Stuart 2009-11-11 
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5. Diskussion 
En viktig aspekt till att jag tror flera människor tar till sig och sympatiserar med 

buddhismen är att den uppfattas som väldigt fredlig och rationell. Betoningen på 

individens eget ansvar lockar till att försöka hitta sig själv genom sig själv och inte 

genom hjälp av någon högre makt. Detta kräver moralisk och mental träning vilket 

uppnås främst genom meditation. Betoningen ligger i den upplevda erfarenheten mer än 

genom dogmer eller auktoriteter.  

 

Svenskar verkar dock vara i behov av artefakter eller resor till länder där buddhismen 

speglar samhället i det tillresta landet för att nå intresse eller insikt om buddhismen. 

Moderniseringen av buddhismen har fått svenskarna att få upp ögonen för denna 

livsåskådning. Buddhastatyetter, meditation, Qui gong, Zen-pussel och så vidare har haft 

en positiv inverkan hos svenskarna och fångat upp dess intresse att lära sig mer om 

buddhismen. Det finns dock ingen direkt markör som signalerar att man är uttalad 

buddhist vilket jag tror lockar svenskar till buddhismen.  Buddhismen har sedan sitt tysta 

intåg i Sverige legat lågt och mer eller mindre väntat på att bli upptäckt av svenskarna 

själva. Buddhismen har i mindre form existerat via invandrade buddhister, men det är inte 

förrän svenskarna själva börjat praktisera eller tro på den buddhistiska tanken samtidigt 

som den integrerat med samhället som den har fått den acceptans den idag har, även som 

en minoritetsreligion. 

 

Jag anser att västerlandet, kontra österlandets syn på det mänskliga jaget och främst 

tänkandet speglar de olikheter som i dagens samhälle kan belysas tydligare nu, än när de 

utvecklades. Medan västerlandet har nyttjat tänkandet genom att utforska och finna 

kunskap om den materiella världen har östvärlden gjort anspråk på att utforska 

människans andliga möjligheter. Jag vill hävda att en viss del av detta tänkande lever 

kvar, dock inte i samma utsträckning som innan i och med att de båda sidorna nått större 

insikt i varandras traditioner genom den integrering som pågått sen 1500-talet.  

Vi har egentligen ingen aning om hur pass manipulerade vi människor är av västerlandets 

sammanvävda värderingar, kristna normer, psykologins sanningar om det mänskliga 

psyket och den materiella inställning som till viss del utesluter en andlig dimension. Detta 

är något som kan observeras både på ett personligt, såväl som i ett samhällsskådligt 

perspektiv. 

  

Om man ser till Baumanns transplantationsfaser har buddhismen gått igenom alla fem i 

det svenska samhället. Även om buddhismen nu har blivit mer etablerad i samhället och 

gått igenom alla faser betyder detta inte det att dessa inte kan upplevas på nytt. 

Etableringen kan ses genom de många föreningar och samfund som skapats, vilket gör att 

buddhismen till större del kan slå sig till ro och få en fungerande enhet. Jag ser mötet med 

buddhismen och västerlandet som nyttigt för båda parter där lärdom samt kunskap om 

varandras kulturer utbyts. När en ny religion når en ny kontext som i buddhismens fall i 

och med mötet med det svenska samhället sker en etablering som kan jämföras med 

Baumanns faser där en identitet successivt byggs upp. Dessa faser syns tydligare i Phra 

Raykos fall då han är mer medveten om att dessa faser verkar existera i ett samhälle som 

Sverige, vilket ej är lika influerat av buddhismen som länder med denna som 
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ursprungsreligion. För exempelvis Phra Stuart existerar inte dessa faser. Buddhismen är 

för honom och många av de andra utlandsfödda munkar på templet en livsåskådning som 

existerar oavsett geografiskt sammanhang, det är bara att alla människor inte är medvetna 

om den. På så sätt sker, enligt dem ingenting med buddhismen vid bytet av kontext 

förutom praktiska detaljer som exempelvis språk, vilket gör utövningen enklare.  

 

Kontextanpassningen som Baumann beskriver i sitt fjärde steg har skett då västerländska 

attribut som modernisering och globalisering integrerat med buddhismen. För 

västerlandet, med fokus på Sverige har buddhismen fört med ett fridfullt tankesätt som 

igenkänns genom harmoni och förnuft. Jag får känslan av att det är samma ideologi 

kristendomen försöker förmedla genom sin lära, men som inte får lika stor 

genomslagskraft som nyare filosofier som exempelvis buddhism. Skillnaden är enligt mig 

att kristendomen har ett strängare tankesätt i både tro och genomförande som buddhismen 

istället förkastar med sin teori att istället göra det som känns rätt. Buddhismens ideologi 

fylls inte med en massa ”måsten” vilket jag tror många svenskar identifierar med 

kristendom.  

 

Buddhismen har enligt mig kunnat dra nytta av sin integrering med västerlandet. 

Moderniseringen och globaliseringen har gjort att buddhismen kunnat spridas snabbare 

och fler människor har kunnat ta del av den. 

Relevant är även att se hur buddhismen har anpassat sig till sin tid och den modernisering 

som skett. Man har medvetet eller omedvetet tagit till sig moderna begrepp som kan 

liknas med Baumanns oklarhet och anpassningsfas och har genom moderniseringen nått 

större acceptans i samhället och människors tankesätt. Moderniseringen har dock satt 

buddhistiska munkar i västerländska samhällen på högre prov genom att de lockas av 

västerländska innovationer som TV, radio, internet och så vidare. 

 

Moderniseringen tar alltså både en positiv och negativ form. Genom att buddhismen tagit 

till sig moderna uttryck har den nått större acceptans av västvärlden där de moderna 

idealen är mer synliga. Detta gör dock att en slags nymodern buddhism skapas, vilket 

skiljer sig från sitt ursprung. Den buddhism som slussades in i sin nya samhällskontext 

blir därav en subbuddhism som har andra karakteristiska drag än sitt ursprung vilket gör 

att den ”äkta” buddhismen sakta vittras bort. Det är dock ett samspel mellan utövande 

buddhister i värdlandet och konvertiter som gör att denna nya buddhism skapas.  

 

För att sammanfatta det hela vill jag påpeka att svenskarna verkar vara beroende av att 

buddhismen kommer till dem genom sammansmältningen med västerländska ideal. I 

likhet med Baumanns anpassningsfaser blir buddhismen inte synlig för svenskarna förrän 

i oklarhet- och anpassningsfasen då buddhismen använder sig av svenska värden för att 

kunna presentera sina egna. Buddhistiska värden blir då synliga och lättare för 

svenskarna att ta till sig. 

 

Invandrade buddhister i Sverige har knappt låtit religionen komma till uttryck i det 

publika mötet med det svenska samhället. Som invandrarreligion har buddhismen inte 

funnits längre än några årtionden, vilket gör att delar av buddhismen fortfarande är inne i 

etableringsfasen där institutionellt religionsutövande sannolikt har låg prioritet. Invandrad 
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buddhism är enligt mig helt enkelt för ung i sin nya svenska kontext för att få en svensk 

karaktär. Både Phra Rayko och Phra Stuart nämner att genom att byta geografisk och 

samhällsmässig kontext kunde en större harmoni uppnås i utövandet av ens religion. 

Detta visar klart och tydligt att kontexten spelar roll i jämförelse med individens krav på 

utövande. Båda fann sig mer hemma desto längre ifrån sin ursprungskontext de kom. Det 

visar även på att Baumanns transplantationsmodell kan påvisas, inte bara i ett 

övergripande perspektiv, utan även på individnivå. De båda munkarna går på så sätt 

igenom kontakt-, konfrontation- och anpassningsfasen och påbygger genom detta 

erfarenheter och samspel med den nya kontexten. Anledningen till att ens orginalkontext 

inte ger samma utslag till harmoni som en främmande kontext, är enligt mig 

individanpassat. Beroende på vilka ideal man finner mest relevanta anpassar man sig till 

den kontexten som erbjuder just dessa ideal. 

 

Innan jag anlände till templet hade jag en uppfattning om att munkarnas 

religionsutövning skulle vara väldigt strikt och kontrollerad. Kontrasten blir därför 

märkbar då inte alla munkar dyker upp till morgonens bönestund och meditationspass 

utan istället sover. Till en början ansåg jag detta vara väldigt egendomligt, men under min 

vistelse i templet klarnar bilden om en livsfilosofi som inte är strikt bunden till speciella 

ritualer eller texter. Istället lever man sunt och ser till sig själv i första hand, dock utan att 

utelämna omvärlden. Alla mina föreställningar om munkar som tolkar texter, ber och 

mediterar hela dagarna bryts efter bara några timmar i templet. Vissa sitter vid datorer 

och ser på youtube-klipp från högt uppsatta buddhistiska munkar, i kylen i köket står 

läskburkar, på övervåningen står TVn med Eurosport på och visar en sammanställning av 

alla mål i U-21 EM. Samtidigt som det finns tydliga drag att moderniseringen och 

globaliseringen även har nått munkarna på Wat Satinivas så finns det fortfarande tid att 

hitta sig själv och de svaren man söker och dessa kan återfinnas genom vägledning via 

västerländska artefakter. Dessa exempel visar klart och tydligt att det går att kombinera 

två olika kulturer med varandra och ändå nå sitt mål. De invandrade buddhisternas vardag 

ändras i och med att de själva byter kontext, men utövningen av ritualer och ceremonier 

är densamma som i sin ursprungskontext. 

 

6. Resultat  
Baumanns transplantationsfaser speglar buddhismens intåg i Sverige väldigt väl enligt 

mig, men jag vill återigen poängtera att dessa faser kan återupprepas flera gånger. 

I likhet med hos Firth skapas även här en slags subkultur som munkarna på Wat 

Santinivas ställer sig frågande till huruvida detta skulle vara positivt eller inte. Det går 

inte att undgå buddhismens enorma spridning de senaste åren och den har till stor del den 

västerländska moderniseringen att tacka för denna framgång. I och med buddhismens 

intåg i Sverige fick den ta del av svenska ideal och samhällskonstrueringar och 

utvecklades i hand i hand med denna. Kontaktfasen tar sig an genom etableringen av 

tempel och organisationer. Konflikt- och konfrontationsfasen blir tydlig då buddhistiska 

ideal för tidigt eller för starkt ger sig på svenska ideal utan att hitta kompromisser. I 

enlighet med vad som kan utläsas hos Firth så påpekar även jag att det är oklarhet- och 

anpassningsfasen som utmärker sig tydligast både i litteraturen och i Wat Santinivas och 

det är även i denna fas som kompromisserna från konflikt- och konfrontationsfasen blir 
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aktuella. Min teori om varför denna fas blir mest tydlig är på grund av att vi finner våra 

egna kulturella drag och artefakter hos den främmande kulturen i dess utövande i och 

med att de lånar västerländska ideal. På så sätt blir vi inte lika rädda med att agera 

tillsammans med denna kultur och inleder då ett utbyte kulturerna emellan vilket på sitt 

sätt ökar den pånyttfödda acceptansen för varandra. Det finns enligt mig en viss fara med 

detta. 

 

Den subkultur som skapas och formas i Baumanns modell blir mer och mer tydlig i 

kontextanpassningsfasen. Det finns sen delade meningar om vad det egentligen är som 

händer med buddhismen när den tillslut har gått igenom Baumanns faser. För exempelvis 

Phra Stuart lever buddhismen kvar i samma ursprungliga form var den än befinner sig. 

Detta är något jag håller med om när det gäller den filosofiska och praktiska biten, men 

jag vill även tillägga att det nyskapade som framkallas via mötet med svenska ideal föder 

en ny buddhism som skiljer sig från ursprunget. Det blir därför lätt att delar av det 

filosofiska eller praktiska utövandet faller bort och glöms bort. Detta kan med tiden göra 

att en slags nybuddhism tar över som har få likheter med sitt original. 
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