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Sammanfattning: Uppsatsen behandlar fenomenet främlingsfientlighet i en svensk 

historisk kontext. Information från ett antal äldre etniska svenskar beskriver deras 

uppfattning omkring främlingsfientlighet, rörande individer och grupper inom det 

svenska samhället. Genom deras konkreta beskrivningar av begreppet vill jag föra ett 

resonemang omkring varför och hur denna främlingsfientlighet uppstod och uttrycktes 

när de var yngre, och hur de uppfattar fenomenet som det visar sig i vår tid. 

Abstracts: This essay is about the hostility towards strangers and foreigners within a Swedish 

historic context, not only towards foreigners coming from another country, but also directed 

to people within the Swedish society among the ethnic Swedes themselves. 

From their accounts of the concept, I will discuss why and how this hostility towards 

strangers has developed and been expressed when they were younger, but also how they 

perceive the phenomena today as it express itself.  
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1. Inledning 

”Med hjälp av fördomarna slipper vi förutsättningslöst ta ställning till varje fenomen och varje 

människa vi möter. Fördomar löser många problem åt oss och hjälper oss att skydda oss mot 

det oväntade och oförutsägbara.” 

Nina Karin Monsen, Den älskande människan. 

 

När mina farföräldrar fick besök brukade de säga ”vi får främmande”.  Det säger mina egna 

föräldrar fortfarande när de får en tillfällig påhälsning. Mina morföräldrar sa alltid ”nu får vi 

gäster”. Mina farföräldrar bodde i hus, och mina morföräldrar i en stor lägenhet. Det kan ju 

knappast haft att göra med att man inte såg vem som var i antågande. Är det för att de var 

födda på 1800-talet? Är det något i det okända främmande som skapar benämningen helt av 

sig självt? Och varför är vi människor misstänksamma eller fientliga mot främlingar, i högre 

eller mindre grad? Det kan vara på arbetsplatsen, det kan vara i skolan, inom familjen, till de 

nya svenskar som kommer till vårt land. Främlingsfientlighet. Ett tämligen långt ord. Blott 

försöket att komma i kontakt med själva ordet och dess innebörd, är som att närma sig en 

spänd råttfälla. Ordet tycks bära på en egen inre kraftutväxling av okänd styrka. Inte minst i 

vår tid då rätten till ett specifikt ord och med vilken avsikt det används kan hävdas och 

användas av olika grupper i samhället, och som även kan tänkas ha ett politiskt egenvärde. Att 

i olika politiska ställningstaganden hävda främlingars vara eller icke vara på en specifik plats, 

är i skiftande sociala strukturer och samhällen en regelbundenhet i nutidens politiska klimat.  

Oavsett om det är snabba eller långsamma omflyttningar av etniska grupper eller enskilda 

individer, till olikartade kulturella och sociala strukturer i skiftande tidskontexter, är det både 

naturligt och förståeligt att krockar sker i de nya möten som blir till. Men vilka egenskaper 

och vilket socialt arvegods ska individen inneha, eller snarare inte ha, för att bli betraktad och 

uppfattad som främling?  Vilka förutsättningar krävs? Hur länge är man en främling? Och på 

motsvarande sätt kan frågorna ställas med avseende på den som är fientlig mot främlingar. En 

sak är säker, något händer bevisligen i oss människor när vi exponeras för det som vi 

uppfattar som främmande. Det gäller inom frågor som rör religion, politik, etnicitet, 

sexualitet, värdeuppfattningar, inte minst inom etik och moral; men även synen på enskilda 

individers rätt att leva sina liv, och på vilket sätt de väljer att göra det. Fenomenet finns i oss 

oavsett i vilken social miljö vi än rör oss. Det är bara att fråga en förälder som ser sitt barn 

prata med en total främling om hon/han inte känner misstänksamhet. Vilken förälder svarar 
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inte ja på den frågan? Vi identifierar främlingen i en första bedömning, och hon eller han blir 

sedan grundligt och obönhörligt granskad och prövad i vårt personliga och kosmologiska 

referensmaterial, som lagts och skapats i oss av arv och miljö. Man är alltså fientligt inställd 

mot en främling trots att man rimligen inte kan veta om han/hon är hotfull eller inte. För att 

jag personligen ska kunna få ett avstamp och en hållpunkt, i min ökade förståelse för vad 

främlingsfientlighet egentligen handlar om, vill jag ta reda på vad några äldre svenskar har att 

berätta omkring denna frågeställning. Vad var/är främlingsfientlighet för dem? Hur såg den ut 

när de var unga? Hur ser de på den idag när de är äldre och kan se tillbaka på sitt eget liv med 

en lång livserfarenhet? Arbetet med denna uppsats börjar alltså förbehållslöst utifrån ett 

intresse för de faktorer som ligger bakom fenomenet främlingsfientlighet, och hur detta 

eventuellt uppstår och kommer till uttryck. Min tanke är att bryta ned detta på individnivå, 

med ett första anslag i en historisk kontext, utifrån de berättelser som mina informanter 

kommer att delge mig.  

Jag inser problematiken med att vilja veta vad mina informanter upplevde för många år sedan, 

då de var barn och unga. Är det verkligen möjligt att få fram en genuin och ”äkta” 

beskrivning av vad som skedde i en förfluten tid? Tyvärr tror jag inte det är helt och fullt 

utförbart. Hur mycket som har påverkats och förändrats genom åren, genom deras 

livserfarenhet, och som därmed inte är det samma som de upplevde när det verkligen hände, 

det tror jag inte är fullt möjligt att särskilja från det ursprungliga. En människa rör sig hela 

tiden, hon skapas och återskapas i den värld hon är en del av, i större eller mindre grad. Men 

det är det enda alternativ som givits och jag har, förhoppningsvis, genom samtalen med mina 

informanter, kommit nära deras intryck och uppfattning av främlingsfientlighet i en tid för 

länge sedan. Mitt syfte med uppsatsen har alltså inte varit att leta efter fakta om hur det 

förhöll sig då, och hur det förhåller sig idag med de grupper av människor som betraktades 

som ”främlingar”. Jag har heller inte menat att undersöka i vilken grad denna ”fientlighet” 

som mina informanter upplevde inför dessa ”främlingar”, hade någon reell grund i 

verkligheten. Min utgångspunkt är informanternas berättelser och vilka de själva identifierade 

som ”främlingar”, då som nu. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är alltså att beskriva och förstå begreppet främlingsfientlighet i en 

historisk kontext; och då med särskild fokusering på informanternas barndom, ungdom, och 

tidiga vuxenliv. Vilka underliggande krafter var det som verkade när fenomenet kom till 

uttryck, samt vilka uttryck som den iklädde sig? Jag har förhoppningen att min undersökning 

kan bidra till en genomgång och belysning av begreppet främlingsfientlighet, och hur det kan 

förstås och förklaras utifrån olika tidsbundna sociala kontexter, samt klarlägga möjliga 

orsaksgrundande aspekter om varför den får möjlighet att ta sig uttryck och vems 

formuleringar det är som förs fram. Eftersom jag är intresserad av ett socialt fenomen i ett 

historiskt flöde av tidsbundna sammanhang, är det också nödvändigt för mig att försöka förstå 

och tolka den tid som mina informanter har som ett impregnerat ramverk för sina 

redogörelser. I samband med dessa tolkningar och förklarande diskussioner hoppas jag kunna 

fördjupa de teoretiska resonemangen där det empiriska materialet så tillåter.  Jag är också 

intresserad av fenomenets psykologiska perspektiv, och vill granska de tankar som individen 

slutgiltigt själv blir ansvarig för, både på tanke- och handlingsnivå. Eftersom mitt syfte är att 

förstå begreppet och dess olika nyanser kan inte undersökningen klaras med ett par enkla 

frågeställningar. Därför har jag under mina intervjuer använt mig av ett omfattande 

frågeschema för att försöka förstå både kontexten och kunna tolka det som blev sagt under 

samtalen. Utifrån mitt syfte är mina grundläggande frågeställningar: 

. Vilka faktorer verkade och påverkade för att fenomenet skulle komma till uttryck? 

. Vilka uttryck tog den sig, och varför? 

. Vem blev drabbad av främlingsfientligheten? 

. Hur betraktar de främlingsfientligheten idag? 

 

1.2 Metod 

Det empiriska underlag som studien grundar sig på är de kvalitativa intervjuer som jag har 

gjort med fyra äldre svenskar. De är alla födda på 20-talet, tre kvinnor och en man. De är inte 

valda utifrån någon specifik regional eller yrkesmässig tillhörighet, inte heller har jag någon 

genusaspekt i åtanke. Om detta sedan omedvetet visar sig i svaren, blir det utifrån sitt uttryck 

granskat i sitt sammanhang och upprinnelse. I samband med denna metodförklaring och 
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bakgrundsbeskrivning vill jag starkt betona att mina informanter inte är valda för att de skulle 

vara främlingsfientliga. Dessa personer är slumpmässigt utvalda utifrån sin mycket höga 

ålder, där deras anhöriga och de själva har blivit informerade omkring min forskning, och 

därefter givit mig sitt bifall till medverkan i min undersökning och utfrågning.  

För att få till en givande och god stämning utan en alltför störande omvärld, och för att skapa 

en så trygg och meddelsam intervjusituation, har utfrågningarna skett i de enskilda 

informanternas hem. Intervjuerna har spelats in på en diktafon med hjälp av mikrofon. 

Jag har använt mig av frågor som är indelade och semistrukturerade och kopplade till just 

begreppet främlingsfientlighet och dess olika nyanser som kan tänkas visa sig. De är nära 

relaterade till den föreställningsvärld som innefattar de som uppfattas som främmande och de 

som är misstänksamma mot det främmande. Vissa övergripande frågeställningar bildar ram 

för ett antal underliggande frågor som kan kopplas till huvudfrågorna, detta för att jag 

tillsammans med informanterna ville gå in djupare på specifika delar som jag ansett viktiga 

och intressanta för undersökningens syfte. Min förhoppning att mötena med informanterna 

inte skulle bli till stela och krystade utfrågningar, snarare att liknas vid öppenhjärtiga och 

informella samtal visade sig bli besannad. 

 

I de intervjuer jag har haft med mina informanter framkom även upplysningar och 

förklaringar som inte direkt svarade på mina frågeställningar men som bidrog till att jag fick 

en förståelse och uppfattning av hur trygga de var i sin uppväxt och i sina unga år.  Flera 

gånger reflekterade jag över min egen frustration som detta väckte i mig. På ett nästan 

provokativt sätt fick jag ställa mina frågor för att på ett eller annat sätt konfrontera dem med 

det som kändes främmande. Vid flera tillfällen blev det tydligt hur svårt det var för dem att 

föreställa sig något som främmande och annorlunda i sitt tidiga liv. Det var egentligen få 

tillfällen som de upplevde att något var främmande och som gjorde ett bestående intryck på 

dem. Mina informanters svar är alltså resultatet av envist ställda frågor som tvingade dem att 

ingående försöka minnas ögonblick och tillfällen då rädslor för det främmande gjorda sig 

påminda. 
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1.3 Tidigare forskning 

Vid en genomgång av befintlig och aktuell svensk litteratur i ämnet märks det ganska snart att 

den till övervägande delen består av informations- och upplysningslitteratur för skolor och 

skolungdomar i förebyggande syfte. Otaliga skrifter talar om hur rasismen och främlings- 

fientligheten i samhället och i skolan ska bekämpas. Det finns även studier från Uppsala 

universitet som görs av professor Orlando Mella och docent Irving Palm. De står bakom den 

s.k. Mångfalsbarometern som startade 2005, och som årligen kartlägger attityderna till etnisk 

mångfald bland befolkningen i Sverige. Denna statistik tar dock inte fasta på några 

enskildheter och på konkreta berättelser och mentaliteter. Dessutom är definieringen av 

begreppet främlingsfientlighet i första hand kopplat till ett ”vi” och ”dem” tänkande, med just 

invandrar- och flyktinggrupper i fokus. En sådan studie är Björn Horgbys breda och 

övergripande kartläggning av främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping under 

åren 1890-1960, och då särskilt inriktad på förhållandet mellan svenska och baltiska 

textilarbetare (Horgby 1996). Han visar på uppkomsten av definieringar av ”de andra” och 

den därpå följande uppkomsten av utestängningsstrategier, och förstärkning av den egna 

kulturella gruppen i förhållande till det som upplevs som ett hot.  Men jag är också intresserad 

av att ta in hela begreppet, och vad som ryms inom det. Alltså även den fientlighet som kan 

uppstå inom städer och stadsdelar, på arbetsplatser och inom familjer. Studier och forskning 

om just främlingsfientlighetens mentala processer är därför begränsad och svår för mig att 

identifiera, oavsett aktörer och miljöer med tillhörande strukturer och klassificeringar. Vilka 

tankevärldar och sociala konstruktioner som frammanar detta fenomen i diverse olika 

sammanhang, bortanför det förenklade ”vi” och ”dem” när det gäller en svensk kontext, har 

inte varit lätta att hitta, med undantag för Horgbys studie. Som teoretisk utgångspunkt för 

analysen av undersökningen använder jag mig av sociologen Zygmunt Baumans forskning 

omkring synen på främlingen, präglat av människans rationella medvetande (Att Tänka 

Sociologiskt 1992).  Är vi produkter av interaktionen mellan oss själva, andra och den miljö 

som vi lever i? Vidare är min studie i vissa delar en spegling och fortsatt resonerande omkring 

de tankar och teorier som Erving Goffman tar upp i sin forskning rörande den stigmatiserade 

individen (Stigma- Den avvikandes roll och identitet 1972), och hur denne bemöter samhällets 

normer och stereotypa krav och förväntningar för att anpassa sig och vara en del av den 

sociala interaktionen. Goffman påvisar den konfliktsituation som den stigmatiserade utsätts 

för, och hur han/hon hanterar den utifrån egna och givna förutsättningar. 
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1.4 Kort presentation av mina informanter 

 

Solveig är 90 år gammal, och född 1921 i Veta socken, utanför Mantorp i Östergötland. Hon 

har hela sitt liv bott i Linköping eller i dess närhet, där hon 1952 gifte sig och fick 5 barn. I 

Linköping bodde också hennes två bröder med sina familjer. Efter sin 6-åriga folkskola har 

hon under sitt yrkesverksamma liv arbetat som först hembiträde i 15 år hos ett gift par som 

var folkskollärare, och sedan som bespisningspersonal på T1 regementet.  

 

Ingamaj är född 1924 i Linköping, där hon växte upp med två syskon och där hon har bott 

hela sitt liv. Hennes pappa var stensättare med en egen firma inom denna bransch. Efter 7-årig 

folkskola arbetade hon 7 år på ett bageri. Efter att ha gift sig och fått barn var hon hemmafru, 

men 1966 började hon som sysselsättningshandledare (fritidsledare) på en skola, där hon var 

fram till 1986 då hon gick i pension.  

 

Gösta är född 1928 i en liten socken mellan Vadstena och Motala. Han har bott hela sitt liv i 

Östergötland förutom några år i ungdomen då han var bosatt i Jönköping. Han har arbetat 

sedan han var 13 år gammal. Först som butiksbiträde och senare utbildade han sig till 

plåtslagare och svetsare. Han har hela livet varit en aktiv och intresserad idrottsutövare, något 

han delat med övriga i familjen, hustru och fyra barn. 

 

Louise kommer från Skåne och är född 1924 vid Limhamn i Malmö, där hon växte upp 

tillsammans med sin bror. Efter 7-årig folkskola började hon som butiksbiträde, och blev så 

småningom anställd hos NK i Malmö. Detta yrkesliv fortsatte hon med fram till sin 

pensionering, förutom under ett uppehåll på 16 år då hon var hemma med barn. Hon flyttade 

upp till Östergötland för cirka 20 år sedan med sin man, för att därmed få möjlighet att umgås 

mer med barn och barnbarn.  

 

Informanternas riktiga namn är utbytta mot pseudonymer, de heter i verkligheten något helt 

annat. Dessa fortfarande nyfikna och i hjärtat generösa individer lät mig få tillträde till deras 

hem och deras livshistorier. Som intresserad av både historia och av människor var det för 

mig ett stort privilegium. Jag vill härmed rikta ett hjärtligt tack till Er, mina informanter, för 

att Ni tog er tid med att deltaga i min studie, och för att Ni modiga lät mig ställa mina 

specifika frågor och med seriöst tålamod besvarade dem. Tack! 
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2. Beskrivning av främlingsfientligheten och dess uttryck 

2.1 Teori till förståelsen 

Som ett av flera teoretiska anslag för mina analyser av de svar som mina informanter avgivit 

har jag särskilt använt mig av sociologen Zygmunt Baumanns teori om synen på främlingen. 

Han använder sig av begreppen ingrupp och utgrupp, för att beskriva människors uppdelning 

och kategoriseringar. I hans beskrivning är ingrupp den grupp/kategori man själv tillhör och 

utgrupp är alltså ”de andra”. Denna uppdelning och utformning av dessa abstrakta och diffusa 

grupperingar är en slags motpoler som står i relief till varandra. De förutsätter varandra och 

förstärker därmed varandra eftersom det inte kan finnas någon grupp om inte det finns något 

som man har definierat som ”de andra”. I relation till gruppdefinitionerna finns vad som inom 

sociologin kallas för socialt avstånd, där längre socialt avstånd hör samman med större 

sannolikhet för generaliseringar och kategoriskt tänkande. Det sociala avståndet i samhället 

kan till exempel definieras av faktorer som klass, genus, eller ålder (Baumann 1992:51). 

Baumann anser att en av konsekvenserna av främlingsperspektivet är att individer använder 

sig av de upplevda skillnaderna, för att tydliggöra sin uppfattning av världen (Baumann 

1992:54). För de grupper av människor som är i majoritet, och som uppfattar sig som erkända 

och etablerade i ett samhälle, leder ankomsten av en eller flera nykomlingar till en ökad 

fokusering på skillnader, som lika ofta ses som hinder för en respektfull samexistens 

(Baumann 1992:63). Genom fokuseringen på skillnader blir nykomlingen en källa till oro, 

detta genom att hon/han indirekt och utan den egentliga intentionen ifrågasätter den erkända 

gruppens grundsanningar och normer som varit de allenarådande under lång tid (Baumann 

1992:75). Baumann menar vidare att de grupper som är i majoritet i ett samhälle, använder sig 

av olika moraliska måttstockar, en för den egna gruppen och en för ”de andra”. Om något 

erbjuds främlingen så är det för att det finns en välvilja hos majoritetsgruppen (Baumann 

1992:61).  

 För att ytterligare visa hur främlingsfientligheten kan se ut i konkreta historiska händelser, 

vill jag lyfta fram Björn Horgbys undersökning av hur Svenska Textilarbetareförbundets 

avdelning i Norrköping 1945, krävde att alla baltiska textilarbetare skulle lämna landet. De 

svenska textilarbetarnas identitet ledde fram till en process som Horgby kallar för ”kulturella 

utestängningsstrategier” (Horgby 1996:44); detta genom att konstruera ett främlingskap där 

social kategorisering ingår med lika delar motvilja, misstänksamhet, stridslystnad och rädsla 

som negativa värden för ”de andra”, dvs. balterna.  Detta pågår samtidigt som ”man vill 
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avskilja den egna gruppen och stärka den egna identiteten” (Horgby 1996:45). Horgby visar 

på en konstruktionsprocess där olika parter interagerar med varandra, och varje grupps 

”traditioner” och ”maktrelationer” i mötet med dessa kulturer, avgör vilken riktning processen 

tar och vilket innehåll den får. Den känsla av hot som textilarbetarna upplevde från de baltiska 

invandrarna, är nära knutet till den otrygghet som blir till då man fruktar att arbets- och 

levnadsförhållanden kommer att förändras till det sämre, och att framtiden ter sig allmänt 

oviss. I denna process identifierar Horgby tre olika hot. Som det första finns det kvantitativa 

hotet, då man upplever att främlingarna, ”de andra”, är för många. Vilket kan uppstå då de 

koncentreras till ett område (kvarter), organisation eller arbetsplats, så pass att ”de andras” 

kultur kommer att upplevas som hotfull, och därmed kommer i konfrontation med ”vi-

gruppen”. För det andra så omskapas maktrelationerna när ”de andra” aktiverar sig och 

mobiliserar maktresurser som reaktion mot ”vi-gruppen”. Detta för att öppna upp för 

kommunikation, eller för att sluta sig samman inom sin egen grupp. För det tredje finns 

integrationshotet när ”de andra” ska integreras i ”vi-gruppens” samhälle och kultur, och hur 

detta ska ske. Detta påverkar också de olika maktrelationerna (Horby 1996: 48-49). Vidare för 

Horgby fram tankar som stöder sig på Max Webers teorier och begrepp omkring öppna och 

slutna sociala gemenskaper när han går igenom öppnings- och utestängningsstrategier. 

Utomstående kan bli delaktiga i den öppna gemenskapen, men inte i den slutna. Utomståendes 

möjligheter beror då på medlemmarnas val och på utestängningsstrategier. Inför ett tilltagande 

hot använder sig följaktligen ”vi-gruppen” av en förstärkning av diskrimineringsstrategier. I 

Horgbys studie är det främst hedern som lyfts fram som ett socialt och mentalt begrepp 

(Horgby 1996: 54). De kulturella maktrelationerna mellan ”vi-gruppen” och ”de andra” ska i 

detta fallet betraktas utifrån ett hedersperspektiv. I arbetarkulturen i Norrköping vid denna tid, 

fungerade hedern som det kulturella systemets strukturerande kitt (Horgby 1996: 54). Har en 

grupp ett negativt kulturellt kapital hamnar de på den negativa sidan av hedersskalan, och blir 

därmed betraktad som ohederlig. Grupper som tydligt skilde sig från arbetarbefolkningen 

utsattes för en etnisk konstruktionsprocess, där man blev tillskriven negativa egenskaper. Som 

ett ytterligare exempel på detta, lyfter Horgby också fram synen på zigenare i Sverige under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. De ansågs ha ett negativt kulturellt kapital (vilket även 

senare drabbade italienska invandrare). Detta kommer även jag att lyfta fram i min studie 

rörande just denna befolkningsgrupp, och som var så framträdande i mina informanters 

minnesbilder. 
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Lika viktigt som det är att förstå främlingsfientlighetens diversifierade sociala konstruktioner 

och byggstenar i olika miljöer och sammanhang, lika betydelsefullt är det att se hur den 

stigmatiserade upplever och hanterar det sociala utanförskap som klistras på henne/honom. 

Genom att använda mig av Erving Goffmans tankar och teorier omkring stigmatisering och 

social identitet, vill jag belysa det värde som stigmatiseringen har för de processer som skapar 

den och hur den stigmatiserade upplever det. Han menar att stigma är ett generellt drag i 

samhället, en slags process som förekommer överallt där det finns identitetsnormer (Goffman 

1972:135) Han gör en viss skillnad på de patologiska konsekvenserna av självförnedring, och 

att fördomar mot en stigmatiserad grupp skulle vara någon slags sjukdom, och som hävdas av 

en del psykiatriskt orienterade forskare.  Han säger att bortanför dessa ytterligheter, verkar de 

flesta av reaktions- och anpassningsmönster (liknande de jag tar upp i undersökningen) att 

kunna rymmas inom ramen för det normala livets psykologi.  I detta sammanhang påpekar 

Goffman ett fundamentalt tillstånd. Genom att tilldela de stigmatiserade eller icke 

stigmatiserade individerna specifika identiteter har de sociala aktörerna från var sida redan 

komprometterat sig själva. Genom att vara en del av kontexten vittnar de om hur besynnerligt 

det är ställt med dem (Goffman1972:140). En annan viktig tanke han för fram är, att den 

sociala träning individen har med sig, underlättar för den stigmatiserade att hjälpa på 

processen att under en övergång gå från ett stigmatiserat tillstånd till en ”normal” status. Han 

menar att det inte är någon större omställning som ska till för att anpassa sig till den nya 

gruppens identitetskrav, eftersom han (den stigmatiserade) redan bär det med sig i sin egen 

”välbekanta referensram” (Goffman 1972:137). Något som visar sig i min undersökning är 

också Goffmans tankar om individer eller grupper som avviker från de andra genom sin 

grupptillhörighet, utan att stå utanför samhällets gemensamma normsystem, detta gällde 

speciellt för de frireligiösa samfunden. Men även en rad individer som även nämns av 

Goffman (luffare, zigenare, cirkusfolk, homosexuella, alkoholister etc.) för att de i olika grad 

ägnar sig åt en slags kollektiv förnekelse av den sociala ordningen, ”de är representanter för 

den bristande funktionsförmågan hos samhällets motivationsmekanismer” (Goffman 1972: 

148). Det rör sig alltså i dessa båda fall om två typer av avvikare, de ”inomgruppsliga 

avvikarna” och de ”sociala avvikarna”. 
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2.2 Vilka grupper och individer var det som drabbades? 

I de berättelser som mina informanter delgivit mig framkommer det en rad skildringar av 

enskilda och grupper som av en eller annan anledning blev föremål för misstänksamhet och 

främlingsfientlighet.  Den första gruppen som jag vill belysa var de som kallades för zigenare 

och som vi idag benämner romer. De stod utanför samhällets normer om hur man skulle leva 

och var därmed stigmatiserade i den mening som Goffman tar upp (Goffman 1972:148). Att 

de stal och inte var att lita på var en starkt inpräntad uppfattning i det svenska samhället, och 

som även visar sig i informanternas uttalanden (Horgby 1996:118). Louise säger att 

”zigenare..det var både skrämmande och spännande, både  deras klädsel och att man hörde 

att de snattade  i Pildammsparken där de stal  höns och fasaner..och såna grejer..romer som 

vi säger idag”. Hon kan inte själv verifiera detta, men säger att det var vad som sades om 

dem. Vidare berättar hon att de vuxna sade att de var människor som stal från andra och inte 

var ärliga, ”man var både rädd och nyfiken” .  Dessa zigenare var alltså i Malmötrakten under 

någon månad på sommaren. Louise berättar att man sökte sig dit där de var för att studera 

dem, men inte för att få kontakt med dem, man höll sig på tryggt avstånd och observerade 

dem. 

Ingamaj har liknande upplevelser där de vuxna sa till barnen att hålla sig undan zigenarna och 

tattarna. Vidare säger hon att man var rädd för dem, de såg också så annorlunda ut i sina 

speciella kläder. Hon minns att de kom och ville slipa folks knivar och att hon tänkte ”det är 

ju människor de också”. 

Solveig berättar att zigenarna slog sig ned med sina vagnar vid Rosenkälla i Linköping. Det 

var ingen stor grupp, ungefär ett tiotal personer. Även hon hade fått höra att dessa människor 

stal och inte var att lita på. ”De var man lite rädd för de var inte riktigt ärliga”…. ”jag vet en 

gång jag var ensam inne då och mamma hade bakat brödkakor, då vart jag rädd…..och 

tänkte att de kanske tar dem …men det gjorde de ju inte”….”man hörde de vuxna att de var 

inte glada när de där kom” . Trots att denna grupp alltså blev tillskriven ett negativt kulturellt 

kapital, hindrade det inte människor från att göra affärer med dem. Solveig berättar att dessa 

zigenare förtennade diverse kopparföremål som människor kom med, och kunde därmed 

förtjäna en del pengar. Även som skärslipare fanns det möjlighet att skaffa sig en liten 

inkomst. 

Till Motala kom det också zigenare. Där satte de upp enklare tält för att göra uppträdanden i 

gymnastiska övningar och för att spå folk. I samband med dessa kortare vistelser gick de även 
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runt i staden och spelade för folk inne på bakgårdarna i hopp om att folk skulle skänka dem en 

slant. Gösta tyckte det var lite spännande och exotiskt med dessa ”svartmuskiga” människor, 

men berättar också att de inte var populära. Folk försökte i största möjliga mån att köra iväg 

dem. Gösta gör också en klar skillnad med de utlänningar som kom med cirkus- och 

tivolisällskap. De sågs inte som något negativt, tvärtom. De var uppskattade. Det negativa 

kapital som zigenarna och tattarna representerade fanns inte. Här var det inte fråga om någon 

enhetlig grupp av utlänningar som levde utanför det normativa och förväntade levnadssättet. 

Här var det fråga om spektakulära och skickliga artister i ett tillfälligt besökande sällskap som 

gav underhållning och förströelse, och som i många hänseenden var en minnesvärd händelse. 

Var man fattig kunde även detta bidra till att andra grupper betraktade individen utifrån denna 

status och därmed inte var helt som de andra. Louise berättar att de östra delarna av Malmö 

var stadsdelar där man inte gärna ville bo, där var det ofta hårda livsvillkor med mycket fylleri 

och fattigdom.  I västra Malmö däremot, vid Fridhem, bodde de som hade villor och tillhörde 

den välbärgade överklassen. Louise minns när hon gick i skolan och det kom barn ifrån 

Sorgenfrihusen till hennes klass.  Hon berättar att alla visste att det var familjer med många 

barn som bodde där och de var väldigt fattiga. Sorgenfrihusen var nödbostäder som snabbt 

sattes upp 1923 under bostadsbristens dagar efter första världskriget. Det var tänkt att endast 

vara en tillfällig lösning, men många bodde där under lång tid under eländiga förhållanden 

utan tillgång till moderna sanitetsinrättningar. Och det blev en outtalad uppdelning i klassen.  

Alla visste vilka ”Sorgenfrihusbarnen” var. Louise berättar hur barnen från dessa kvarter var 

smutsiga med trasiga kläder och hade löss, ” de togs till avlusning innan de fick börja i 

klassen och de luktade lång väg”. Hon är noga med att påpeka att ingen blev retad eller 

utställd för detta, men att det fanns en tydlig uppdelning och medvetenhet i klassen vem som 

var vem. 

Ingamaj berättar om en liknande situation från hennes barndom i Linköping, där 

Föreningsgatan 14 vid Stolplyckan var en sådan plats.  Denna stadsdel präglades av en social 

oro där samhällets olycksbarn bodde med föräldrar som inte var stabila i sina 

arbetssysselsättningar eller i sina levnadsvanor, ofta på grund av alkoholmissbruk. Ingamaj: 

”Barnen i 14 lekte man inte med…. det var som en osynlig mur….. jag hade skolkamrater 

som bodde i 14..nej de lekte man inte med” ….”Där var vägglöss…jag tror nästan att huset 

kröp självt…det var lite ruffigt om man säger”. ” ”Huvudlöss kunde man ju se på den som 

satt framför en i bänken (i skolan)…hur det kröp i håret och ned på bänken....så det kan 

hända att det inte bara var barn därifrån..det hade alla..” ”mamma hade en finkam och en 
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bricka nedanför” Ingamaj tror sig minnas att hennes mamma därför kammade henne efter 

löss en gång i veckan. Hon kan inte minnas att detta att ha löss skulle ha varit något som man 

skämdes för när man var barn.  

En annan grupp främmande individer som fick känna av samhällets misstänksamhet var 

luffarna. Det var individer som vandrade längs med vägarna utan något egentligt mål och som 

av olika anledningar valt att stå utanför samhället. De sökte sig till de gårdar de passerade för 

att möjligen få husrum över natten, och med lite tur få sig ett mål mat. Ibland hade de något 

att sälja. Solveig berättar att det fanns gott om luffare när hon var liten. ” De var man lite 

rädd för..man lät dem sova på höskullen..om de inte fick det var man rädd att de tände på 

eller något…”.  

Ingamaj minns också luffarna, och berättar att när en luffare kom med sitt bylte på ryggen då 

var man som barn lite rädd.” Alltid var man lite orolig när det kom någon man inte kände 

igen” De ville ha något att äta och någonstans att sova för natten. Hon minns en gång hur 

hennes pappa bjöd en luffare på kaffe och smörgås. Själv var hon rädd, men hennes pappa satt 

och pratade en bra stund med luffaren som berättade många historier. 

Gösta är den ende av mina informanter som har upplevelser omkring de som var 

homosexuella i samhället. Han berättar hur det ryktades att diverse personer var homosexuella 

och att ”de skulle vara lite konstiga”. Då varnade man varandra. Vid ett tillfälle blev också 

Gösta själv tilltalad av en man som ville att Gösta skulle utföra sexuella tjänster mot 

betalning. Han minns att det var en smed och en pressare på Holms Industri i Motala som var 

uttalat homosexuella och som det pratades om. 

 I gruppen som Goffman klassificerar som sociala avvikare fanns även originalen. Alla mina 

informanter kommer tydligt ihåg flera av dessa karaktärer som på ett eller annat sätt 

tolererades i den sociala kontexten, men som ändå sågs som utanför det som var normen i 

samhället. Där ingick inte bilden av en missanpassad idiot som en självklar del. Men tack vare 

samhällets förståelse för dessa individers olyckliga livsförutsättningar, och att de var en 

sällsynt företeelse, tolererade samhället dem. Louise berättar om en man som kallades ”Karl 

det snöar”, för att han alltid tittade upp för att se om det snöade. Han var ”religiös på ett sätt 

som slog över, han cyklade och delade ut flygblad”….”ibland kom han cyklande utan att 

hålla i med händerna…det är Gud som styr ropade han”…..”  som barn tyckte man de var 

obehagliga….men man fascinerades av dem eftersom de var så annorlunda”. 
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Ingamaj minns även hon flera original och s.k. byfånar som tillhörde avvikarna och som alltså 

inte hade förmåga att ta vara på de möjligheter och vandra någon av de godkända stigar som 

samhällets och dess strukturer ställer till förfogande. Där fanns ”Galne David” och 

”Hopparegubben” och en alldeles speciell handlare som hette Leonard Andersson, eller 

”Lena” som han kallades i folkmun. Ingamaj berättar att denna herre gick alltid i svart paletå 

och kubb på huvudet. Det sades vidare att han hade en stor våning, och likaså svarta 

sidenlakan med vilka unga flickor dansade för honom. ”de fick betalt så nån sanning var det 

väl”…. ”om honom pratades mycket, och man var lite rädd för honom”. 

Dessa sociala avvikare omtalar Goffman som att ”de öppet visar sitt förakt för de 

´välanpassade´; de saknar pietet; de är representanter för den bristande funktionsförmågan hos  

samhällets motivationsmekanismer” (Goffman 1972:148). 

Att någon kommer som ny till en plats och inte blir väl mottagen på grund av misstänksamhet, 

upplevde Ingamaj själv när hon stod i butik på 1940-talet. Hon minns att det var en kvinna 

som kom från Norrland och som skulle börja i butiken, och hur svårt det var för henne och 

hennes arbetskamrater att acceptera ”norrländskan”. Denna hade inga direkta vänner och 

ingen familj i Linköping. Ingamaj är lite otydlig i sin formulering omkring relationen med sin 

nye arbetskamrat, som hon och hennes väninnor uppfattade som väldigt dominerande, det 

gick absolut inte att vara väninna med henne, endast arbetskamrat understryker Ingamaj. På 

grund av motsättningar så slutade några av den ursprungliga personalen, men situationen blev 

värre och den norrländska kvinnan fick sluta sin anställning efter ungefär ett år. Ingmaj 

berättar att det senare visade sig att den norrländska kvinnan hade stulit från butiken. 

Jag kommer i nästa kapitel att något beröra Pingstkyrkorna och den indelning av människor 

som detta medförde när det gällde vad som omfattade den egna gruppens värdeskalor. Men 

jag vill här ändå ge en nyans av den misstänksamhet som fanns även inom det svenska 

småstadssamhällets strukturer och som berörde just frikyrkoförsamlingarna. Av berättelser 

framgår klart att vissa delar av befolkningen betraktade dessa grupper som ”lite udda”. Att de 

höll sig till likasinnade, och därför blev betraktade med en viss skepticism, något som ibland 

kunde vara ömsesidigt. En sådan skepticism visar sig i Ingamajs redogörelser för sitt möte 

med just Pingstkyrkan och dess medlemmar. Hon uttrycker klart att ”man var lite rädd för 

Pingströrelsen”, hon som själv hade varit med i juniorerna hos Baptisterna och gått i 

söndagsskola där, och tyckte de var underbara människor. Nä hon började att gå ut, så skulle 

hon och hennes väninna gå till Pingstkyrkan för att vara med om ett möte.  Det hade pratats så 
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mycket om deras medlemmar och vad som hände på deras möten, så av ren nyfikenhet ville 

de se vad det var för människor. ”Man var lite misstänksam och lite rädd”….”och de fick 

bara ha knut och inget smink och de såg ut..och pratade i tungor hade vi hört”. ”Vi gick dit 

till ett möte men vi blev skrämda och tyckte det var otäckt.” 

Skillnaden mellan landsbygdsbor och de som flyttat in till staden finns med i mina 

informanters berättelser. Fortfarande 1940 bodde ungefär hälften av Sveriges befolkning 

fortfarande på landsbygden. Gösta berättar att de som kom från landsbygden uppfattades som 

lite originella och lite speciella. Man tyckte att de var lite ”bonniga” när de kom till staden 

med häst och vagn för att sälja sina jordbruksprodukter…”dom lukta ju ladugård 

också”…”det luktade bonde om dom”. 

Ett sista exempel på vem som kunde bli drabbad av misstänksamhet var de som tillhörde den 

så kallade arbetskraftsinvandringen (jämför Horgby 1996). Under slutet av 40-talet var bl.a. 

SKF bland de första som importerade kompetent arbetskraft utifrån, bl.a. italienare. SAAB i 

Linköping tog efter denna process under en bit in på 50-talet, då man anställde flera italienare 

i flygplansindustrin. Ingamaj minns denna tid, och hur dessa italienare blev inhysta i 

nybyggda baracker. Ingamaj beskriver hur det i början fanns en misstänksamhet mot dem och 

hur de var, men detta bröts när en barndomsväninna till henne och som hon gått i skolan med, 

träffade en italienare som hon senare gifte sig med. Ingamaj berättar att när man väl träffats 

och pratades vid och lärde känna varandra…”så var det ju inget konstigt med honom”.  

2.3 Den egna gruppens normsystem. 

Det framgår av mina informanters berättelser att den sociala självsanerande kontrollen var 

stor. Att inte falla utanför normen var hela tiden närvarande i olika sammanhang. Det var en 

medvetenhet omkring uppförande och vad som var passande/opassande att göra som ofta 

dominerade individens handlande. Att inte skilja ut sig på olika sätt var viktigt för att höra 

ihop med samhället och de människor som var en del av den gemensamma sociala strukturen. 

Louise kallar det för fostran, och ger ett exempel på hur denna självsanerande sociala kontroll 

kunde visa sig genom att berätta om ett plommonträd som växte på gården där hon och 

hennes familj var boende och inhyrda i en del av ett större hus.  ”Man visste inte om man fick 

ta, men det låg nedfallen frukt på morgonen och man tog när man gick till skolan”….. ”men 

man skulle inte våga ta ifrån trädet”….. ”det var ingen som sa till men det var en känsla man 

hade, man var fostrad så”. 
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Louise berättar även om en annan episod då hon var vuxen och arbetade i en servering där 

hon hade en tyska som arbetskollega och föreståndare. Denna kvinna försåg sig regelbundet 

med mat från serveringen som hon tog med sig hem. Louise och hennes arbetskamrater kände 

till det men sa ingenting till arbetsgivaren, ”man är väl dum som inte sa någonting”. När 

Louise berättar erkänner hon idag hur feg hon var och ångrar att hon inte sa något. Men 

tillägger att det fanns en oro att inte vara avvikande, att inte själv utsättas för några problem 

eller hamna i trubbel Även i denna lilla berättelse anar man den konsekvensberäkning och 

sociala självkontroll som till dels hindrade individer från att agera fritt och efter egna beslut. 

Rädslan för att ange en arbetskamrat, som dessutom var i en högre befattning än vad Louise 

själv var är dock inte svår att förstå. 

De olika frikyrkoförsamlingarna var uppenbart främmande miljöer för många svenskar vid 

denna tid. De som var medlemmar i dessa var från samhällets alla socialgrupper. Men ändå 

uppfattades de av individer i samhället som främmande och annorlunda. Louise berättar bl.a. 

att hennes mor en gång hade varit med om ett möte i Pingstkyrkan. ”Mor berättade: ”att de 

skrek och gapa så jag blev så rädd så rädd.” 

Solveig berättar att hon själv var medlem av Pingstkyrkan (Sionförsamlingen i Linköping) 

genom att hennes man var aktiv där, och att det inom detta trossamfund fanns grupper av 

välbärgade och inflytelserika, och där andra blev behandlade mer eller mindre som luft. Vissa 

medlemmars barn kunde få göra hur de ville menar Solveig:  ”En familjemedlem skulle gifta 

sig med en som inte tillhörde Pingstkyrkan…. och då var det någon som skvallrade att de 

bodde ihop…. och det skulle de inte få…. de skulle vara gifta.  Och då blev denne utesluten. 

Men så fanns där pastorns och andras barn som gjort något liknande, men de ströks inte. De 

fick vara kvar i församlingen”. ….”vissa gruppers barn, kunde få göra vad de ville”. 

Genom att ta del av Louises och Solveigs berättelser omkring synen på frikyrkosamfunden, 

både utifrån och inifrån, uppenbarar sig problematiken med att acceptera något som uppfattas 

och känns fel, men som inte kan diskuteras öppet på grund av de sociala koderna. Man vågade 

inte heller ta strid för något som man upplevde var ett felaktigt och oacceptabelt beteende. 

Problemet låg alltså inte enbart i att man i dessa församlingar blev betraktade med en viss 

skepticism och misstänksamhet utifrån.  Även inom den egna frikyrkan kunde man känna en 

rädsla att vara påpassad och känna sig obekväm om det var en speciell händelse som tog 

gestalt och protesten för det uttrycktes i form av tyst ifrågasättande, men utan att kunna 
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påverka. Av rädsla för att inte passa in så teg och samtyckte man, även om man menade att 

orättvisor hade begåtts. 

Medvetandet omkring normerna inom den egna gruppen och ända ned på nivån för 

klasstillhörighet visade sig vara mycket påtagligt. Ingamaj menar att frikyrkorna var lite högre 

på rangskala, och frälsningsarmén var lite lägre. Hon spekulerar själv om deras medlemmar 

var mer tjänstemän och inga grovarbetare. ”Baptister och pingstvänner de höll sig nog lite 

högre”….” tyckte att de var lite förmer så där vet du” ”Frälsningsarmén det var lite mer 

vanligt folk…arbetare mera..” 

Även Gösta minns att man betraktade de frireligiösa kyrkorna och dess medlemmar med 

misstänksamma ögon. I Motala minns han speciellt Filadelfiaförsamlingen inom 

Pingstkyrkan, att de låg på golvet under mötena och talade i tungor. … ”de verkade lite 

knäppa i huvudet”. Avståndet markerades även av de eleganta kläder och frisyrer som Gösta 

menar att de bar, och bl.a. hävdar han att kvinnorna oftast hade en rund hårfläta uppsatt på 

huvudet. 

Klasstillhörigheten var hela tiden närvarande som en osynlig skiljelinje mellan samhällets 

grupper. Vid de möten som skedde vid interaktionen med varandra visste man hur man skulle 

uppföra sig inför varandra, även om den andre individen hade en annan status som kändes 

främmande på grund av dennes klasstillhörighet. Ingamaj minns att hon som biträde i bageriet 

titulerade de ”fina” damerna med ”doktorinnan” och ”överstinnan”… ”det var inte bara 

hejsvejs det inte”. Men själv umgicks inte hennes familj med ”fint” folk. Även inom hennes 

egen familj gick en viss demarkationslinje. Hennes morbror var lärare och bodde ute vid 

Ullstämma skola. Ingamaj berättar att hans familj sågs som lite finare. De hade piano, det 

ansågs fint, trots att ingen i familjen kunde spela: ” de betraktades väl som lite finare…de 

hade ju en titel…de var lärare”. Lärarens barn var hemma en gång och lekte hos henne och 

tog hennes pappa i hand och bockade …”och slog ihop klackarna som den värste militär”. 

”Min pappa tyckte det var för bedrövligt. Men det var prästen, klockaren, läraren och 

barnmorskan i socken som hörde dit till de med ”fina” titlar”. 

Ett annat exempel på de stora klasskillnaderna som delade befolkningen och gjorde deras 

världar främmande för varandra var när Ridderstad på Berga egendom hade sina 

invigningsfester på våren som var väldigt spektakulära. Ingamaj:”De kom i bilar och i 

landåer, då kom de jättefint klädda. Och då låg vi ungar intill syrénhäcken och tittade på allt 

det där fina för det hade vi aldrig sett….. ”de var en klass för sig.”  Det var världar som 
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aldrig möttes utom vid få ögonblick då den enes beroendeställning möjliggjorde ett möte. 

Som när Ingamaj fick följa med en tant som städade inne på slottet inför festerna och därmed 

gav möjlighet att betrakta en värld av exklusiva skulpturer och möbler så annorlunda från 

hennes egen vardag. 

Klassmedvetandet gick en gång ut över ett barn berättar Ingamaj. Det hade flyttat in en familj 

i ett hyreshus för fyrafamiljer vid sidan av den villa där Ingamaj bodde på 1930-talet. I denna 

nya familj fanns det en liten flicka som hete Lisa och som inte fick komma in och leka. 

Ingamajs pappa tyckte att de skulle fråga flickan om hon ville vara med att leka. ”Det har vi 

gjort… …hon fick inte leka med oss för sin mamma för vi hade bil och villa så hon fick inte 

leka med oss för det” berättar Ingamaj att hon svarade. Hennes pappa gick dit och sa att 

”hörrudu …Lisa kan väl få gå in till flickorna och leka”. Svaret kom ögonblickligen från 

flickans mamma: ”du ska inte lägga dig i hur jag fostrar mina barn..gå för fan” . ”Vi kunde 

se hur flickan stod och tittade på oss när vi hoppade rep”.  Möjligtvis kan man tolka 

reaktionen från flickans mamma som ett uttryck för en viss stolthet och att inte vilja bli 

påminda om sin egen blygsamma samhälleliga status i förhållande till Ingamaj och hennes 

familj, som bl.a. hade bil och bodde i villa. För att på något sätt bevara sitt egenvärde och 

stolthet inför sig själv, att man duger, då kan en avskärmning från det som påminner en om 

ens egen situation vara en primitiv lösning. Vilket i detta specifika fall gick ut över dottern. 

Gösta minns också hur det var att betrakta de som ”var nobelt klädda”, och som hade det 

bättre ställt när de visade sig i stadsmiljön. Med både beundran och förargelse betraktade  

man med ogina ögon överklassen, ”de såg ju ned på fattigt folk”… ”de kände väl sig 

speciella”..”de var eleganta och hade mycket pengar”..”samtidigt var man imponerad över 

deras kläder och bilar”.  Gösta beskriver ett Motala som var uppdelat i tydliga klassindelade 

stadsdelar, och som därmed hade stor betydelse för hur man betraktade varandra: ”Folk 

pratade om en om man umgicks med den och den”.  Verkstadsborna som huvudsakligen 

bodde vid Motala Verkstad var en del, och sågs huvudsakligen som arbetarklass. Övre Holm 

var mer av medelklass och i Gamla stan bodde de som var välbärgade och hade det gott ställt 

ekonomiskt. Gösta använder uttrycket ”ett folk” och ”ett kollektiv för sig själva” när han talar 

om de olika stadsdelarna och de som bodde i området. Av Göstas redogörelser framkommer 

att denna tydliga sociala markering var som mest framträdande för de unga män och 

ungdomar som var under myndighetsåldern. Den individ som befann sig i en stadsdel som 

inte var hans egen, och som av någon anledning ansågs som inkräktare kunde riskera att bli 

bortjagad, eller i värsta fall åka på stryk. Gösta minns än idag att den vanligaste repliken till 
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dessa gränsöverskridare: ”Försvinn härifrån annars får du stryk”.  På ett mycket primitivt 

sätt exemplifierar dessa ungdomar i Motala på 30- och 40-talet Baumanns teorier omkring 

”ingrupp” och ”utgrupp”, och hur de tydliggör sig själva genom att konfrontera en annan 

grupp som tillhör en annan stadsdel och därmed en annan klass. 

 

2.4 Att själv vara främling. 

Att utgå från att det är den sociala miljön som avgör vilka kategorier av människor som vi kan 

tänkas möta i denna miljö är en normal utgångspunkt. Sociala spelregler avgör vilka individer 

vi kan förvänta oss att möta. Och skulle en främling dyka upp, är det lätt att kategorisera 

honom/henne vid blotta åsynen (Goffman 1972:12). Han reduceras från att vara en vanlig 

människa till att bli en ovanlig, någon som skiljer ut sig. 

Men även Louise själv fick känna på hur det kunde vara att bli indelad och klassificerad på 

den klassindelade skalan, och kom därför inte riktigt att räknas som lika mycket värd. Louise 

berättar att hennes fröken i femte klass hade sina kelgrisar, och det var de barn som kom från 

”bättre familjer”, vars föräldrar fick extra uppmärksamhet och intresse från Louises fröken.  I 

Louises förklaring betyder detta helt enkelt de som hade mer pengar. ”Då kunde man känna 

sig mindre..de kom liksom först” ”det var en känsla som man märkte mellan fröken, barnen 

och de föräldrarna”… ”då kände man att man inte var lika”. 

Vid ett annat tillfälle var det Louises kusin som var den som kände sig stigmatiserad. Han 

berättade för Louise att när hans föräldrar skildes så skämdes han, han ville inte tala om det i 

skolan eftersom han inte ville få en stämpel på sig som något slags skilsmässobarn. Han och 

den övriga familjen såg det som en stor skam och menade att det var hemskt att de skulle 

skiljas. Detta skedde i slutet av1940-talet och betraktades allmänt som en oerhörd pinsamhet.  

Att se sig själv som annorlunda och känna sig utpekad var något som Gösta upplevde under 

sin uppväxt. Han berättar att han kommer från en familj där det var 7 barn sammanlagt, och 

att det alltid var ont om kläder. Han minns att han som 10-åring gick med sin mor för att 

handla kläder för en viss summa pengar som utställts av kommunen för just detta ändamål, ett 

slags ”rekvisition”. Denna skulle användas för att handla med i en särskild butik. Han tyckte 

det var oerhört pinsamt och skämdes inför sig själv och andra att familjen var tvungen att ta 

emot denna hjälp som var att betrakta som en form av socialbidrag. 



~	22	~	
 

Gösta berättar också om en längre vistelse i Jönköping där han bodde och arbetade under 

några år som ung vuxen. Han kände sig isolerad eftersom han inte hade kunskap om staden 

och samhällets sociala strukturer, inga bekanta och än mindre vänner när man var nyanländ. 

Gösta minns att det tog tid innan han kände att han kunde vara delaktig i de olika sociala 

miljöerna. Det var försök att komma i kontakt med samma individer som honom själv med 

tanke på ålder, intressen och bakgrund., och som delade samma verklighet som en själv. 

Arbetsplatsen var den första och viktigaste platsen för denna ”integration”. Gösta beskriver 

hur det tog ungefär ett år innan han var accepterad och hade fått en bekantskapskrets, och 

innan omgivande människor hade accepterat honom. Utan att vara medveten om parallellerna 

till dagens invandringsproblematik, ger han specifika detaljer som liknar dagens 

problemfrågor för nyanlända invandrare och flyktingar.:”Det var svårt att komma in i 

Småland”.”man märkte deras reaktion”….”vad är det här för person som inte pratar 

småländska”.  Han berättar att han upplevde det som att de tittade lite snett på honom 

eftersom han var från Östergötland och pratade en annan dialekt. Ofta satt han ensam och åt 

sin lunch utan att någon gjorde något försök till kontakt. Gösta upplevde det så svårt att han 

kände sig tvungen att byta arbetsplats. Istället blev Svenska Fläktfabriken hans nye 

arbetsgivare där han fick börja i ett arbetslag på fem personer som hade en gemensam uppgift 

att tillsammans färdigställa en produkt. Där upplevde Gösta att det gick mycket fortare och 

lättare att bli en del av en gemenskap.  

Solveig berättar att det var en stor omställning att flytta in till själva Linköpings centrala 

delar. Som nyinflyttad kände hon sig lite vilsen och bortkommen och hon vågade inte gå på 

de stora gatorna, istället använde hon sig av bakgator och smågator. ”Jag var lite blyg, allt 

var så stort…. man hade bott på landet” 

Gösta berättar utförligt hur det var när man som ung man åkte till olika dansställen runt 

Motala i slutet av 40-talet för att dansa och roa sig. Han upplyser att han och hans vänner inte 

alls var välkomna, eftersom andra unga män trodde att man var ute för att ta flickorna i deras 

kommun. Då blev de nästan alltid ”erbjudna” att få stryk. Budskapet var ofta: ”vi ska ses 

utanför när det är slut” . En gång i Skänninge vid stadshotellet vid en nyårstillställning blev 

Gösta och några av hans kamrater ”nedbjudna” till järnvägstationen och skulle göra upp med 

några av ortens unga män. Det blev ett slagsmål som först slutade när polisen kom. ” En 

annan gång var vi i Vadstena där vi inte heller var välkomna i Krogarängen…, de avskydde 

att man var utböling. Man fick inte bjuda upp ”deras” flickor”, gjorde man det så blev man 
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hotad med stryk”. ”De kände inte igen en, man blev uttittad, som om de ville veta ”var 

kommer du ifrån”. 

Lika stor fientlighet, fast av ett annat slag, kunde man möta i Linköping där Gösta gjorde sin 

värnplikt. Vid kvällar med dans, var inte militärer i kronans kläder populära hos varken 

flickorna eller de civilt klädda unga männen. ”Man kände sig som en främling när man kom i 

uniform och ville dansa men ingen av flickorna ville dansa med oss militärer.” ”Så då stod 

man där och glodde en hel kväll” För Gösta räckte det att vara i permissionsuniformen för att 

han skulle känna sig uttittad och avvikande när han reste hem med buss eller tåg. 

Under tiden Gösta gjorde sin militärtjänst minns han hur han och hans lumparkompisar 

tämligen brutalt ”uppfostrade” en, som de ansåg, ”högfärdig och kaxig stockholmare”. Enligt 

deras sociala koder uppträdde denne stockholmare på ett sätt som inte kunde accepteras av de 

andra. Istället för att umgås med de övriga på fria kvällar, begav sig denne stockholmare ut i 

staden eftersom han också hade en sportbil och som vid varje tillfälle lämnade 

regementsområdet. Man han var inte accepterad eftersom han inte ville ha någon gemenskap 

med sina lumparkompisar. En kväll när han skulle ut och åka och hade gjort sig fin, tog Gösta 

och hans kamrater och ställde honom i duschen med kläderna på och gav honom en omgång 

stryk. ”men sen blev han ju människa efter det” ”då blev det en riktigt trevlig kille”. 

I Göstas berättelse omkring danskvällar på olika orter, finns den egna oron för att vara en 

främling, en som gör intrång på ett territorium som andra socialt gör anspråk på, och som 

kraftigt ifrågasätts av dessa, dvs. de unga män på orten som inte ville ha några manliga 

konkurrenter om flickornas gunst. Samtidigt med denna upplevda markering av att inte vara 

helt accepterad, markerar den egna gruppen själv en fientlighet mot en enskild individ som 

man upplever inte rättar sig efter ett vedertaget och förväntat beteende inom den egna 

gruppen. Detta genom att en högfärdig stockholmare sätts på plats, för att han ska förstå vad 

som förväntas av honom i det sociala umgänget inom den egna tillfälliga grupptillhörigheten. 

Här är alltså en situation som Goffman tar upp gällande den sociala identiteten å ena sidan, 

och den personliga identiteten å den andra (Goffman 1971:112-113); där gruppen inte står 

utanför samhällets normativa system, men ändå gör anspråk på ett visst uppförande som kan 

knytas till ett speciellt sammanhang, och som får konsekvenser om man inte följer det. 
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2.5 Främlingsfientlighet i vår tid. 

 

Det är mycket påtagligt hur mina informanter tar till sig frågan, eller kanske snarare tar sig an 

den, när vi ska diskutera främlingsfientligheten i vår tid. Ordet tycks helt och fullkomligt 

endast handla om och betyda, den inställning och uppfattning den enskilde intar angående 

invandrare och flyktingar. Någon större skillnad och jämförelse med andra uppfattningar och 

tankar framträder inte. Ordet är som framställt och konstruerat för just denna enda 

problematik. 

 Den uppenbara svårigheten att vilja acceptera de olika etniska grupper som kommit till 

Sverige under de senaste decennierna liknar det som Hylland-Eriksen tar upp. Han hävdar att 

människor har olika etniska identiteter som aktiveras vid olika sociala situationer som 

kulturens kontext tillhandahåller, en slags förhandlingsbar identitet (Hylland-Eriksen 

1993:42-43). Han belyser detta med hjälp av antropologen Robert Parks undersökningar av 

etniska grupper i amerikanska städer, och hur etniska grupper förblev avgränsade, även över 

en längre tidsrymd (Hylland-Eriksen 1993:29). Staden sågs som ett ekologiskt system som 

med en egen inneboende dynamik skapar olikartade möjligheter och begränsningar för olika 

individer och kulturgrupper. Särskilda stadsdelar skilde individer från varandra p.g.a. en 

ojämlik tillgång till ekonomiska resurser och genom etniska skillnader. Rörligheten inom en 

helhet över stadsdelarna uppnåddes genom att man antog den engelskspråkiga majoritetens 

värderingar och livsstil, men hela tiden beroende av ekonomiska framgångar.  

 

Som uppenbara och konkreta belägg för dessa teorier, finns det i mina informanters 

berättelser inslag som beskriver hur denna process gestaltar sig.  Ingamaj, Solveig, Louise och 

Gösta berättar var och en för sig hur de själva, eller en vän/väninna, har råkat ut för rån eller 

rånförsök för att stjäla deras pengar när de varit på väg att göra sina olika inköp, allt som 

oftast av vad de menar är ”invandrare”.  På frågan hur hon ser på detta med invandringen i 

dagens samhälle svarar Ingamaj: Inte är det roligt inte!Jag tycker de verkar som att…här 

kommer jag” ”det är som om de ville överta” ”de är de här tanterna..skynketanterna som vi 

säger med… långa kjolar” Men så har jag tre unga muslimska flickor från hemhjälpen…och 

de är världens bästa” ”inte skulle jag anställa nån med slöja..den saken är klar”  På frågan 

om hur Ingamaj ser på detta med slöjan och att de markerar sin identitet och kulturella 

tillhörighet på detta vis säger hon: ”jag tycker de kan rätta sig mer efter svenska seder” ”det 

är inte roligt…de tar över”det svenska håller på att gå förlorat” Som en kontrast till dessa 
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händelser finns Ingamajs hemhjälp som med jämna mellanrum kommer och hjälper henne. 

Det är tre muslimska kvinnor som turas om att komma och ingen av de bär slöja. Ingamaj 

berättar vidare att en av kvinnorna som hjälper henne har tillsammans med sin irakiske man  

bott i Sverige under flera år, och att hon och hennes familj nu firar den svenska julen med 

gran och julklappar, liknande den som alla svenskar firar, med ett undantag, julskinkan. Hon 

konstaterar också att Berga församling också har fått en ökad tillströmning av individer från 

olika delar av världen och som delar den kristna tron: ”I kyrkan i Berga har de predikan med 

både svensk och arabisk text…där kan de vara glada för de kristna invandrarna för de fyller 

kyrkan”…. ”de kan vara glada för det är inte många svenskar i kyrkan”. 

Det framkommer i Göstas betraktelser över främlingsfientligheten i dagens Sverige att 

invandringen är det som först blir påtalat och associerat till. Han tycker att det är bra att 

Sverige är en hjälpsam och humanitär nation som kan hjälpa andra som har det dåligt, men 

tillägger att: ”Jag har svårt att acceptera invandringen, jag tycker den är alldeles för stor” ”. 

”Vi ska inte rätta våra lagar efter vad de vill ha”.  På frågan om varför han tror att vi är 

misstänksamma mot de grupper som kommer till Sverige nuförtiden svarar Gösta: ”De har ett 

speciellt leverne… ”de vill inte acceptera vår grundsyn som vi har…”jag tycker vi ska hålla 

på våra traditioner”, samtidigt tilläger Gösta att: ”All religion skapar bara otrygghet och 

osämja”. Gösta berättar att han själv känner sig mycket otrygg, och vågar inte gå ut 

hursomhelst och vartsomhelst under dygnets timmar. Han menar att det är som natt och dag 

vid en jämförelse med då han var ung. 

Louises hemstad är Malmö, kanske den stad som har förändrats mest när det gäller den 

demografiska omflyttning och spridning av olika etniska grupper. Utan att definiera frågan 

nämnvärt, mera hur hon ser på främlingsfientlighet idag, blir hennes spontana berättelser 

genast skildringar av hennes uppfattning omkring invandring: ”alla är människor, men ändå 

sitter där något som säger att de är annorlunda, de har ett helt annat språk och syn på livet”, 

”och de beter sig så annorlunda än vad vi gör”.  ”Accepterar gör man ju för det är ju 

människor, men vi är så olika så jag tror inte vi skulle kunna komma sådär riktigt sams”. Det 

mest spontana hon kommer på när hon jämför med tiden då hon var barn med hur det är idag 

och de människor som har kommit till Sverige under de senaste 25 åren, är att det är svårt att 

förena så olika människor, som har så olika kulturer Hon tycker det känns svårt och tror det är 

något som delas med andra i hennes ålder. Det visar sig också att hon har tankar om de 

kvinnor som kommit till Sverige och som lever ett liv som hon själv inte kan förstå eller 

acceptera som kvinna: ”Det här mansdominerade samhället, med alla dessa gubbar och 
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pojkar som ber och kvinnorna inte har nån insyn i nånting och ska ligga på knä för sina män 

dagarna i ända…..det är oacceptabelt ju” ”då får inte kvinnorna leva som de vill…ja de 

kanske vill..ja jag vet inte”. ”När jag ser alla dessa män…var är kvinnorna henne 

(någonstans)…ja..de är hemma och tvättar och passar barn”. 

3.0 Analys av upplevelserna av den beskrivna främlingsfientligheten 

 

Begreppet främlingsfientlighet är svårt att tidsmässigt datera. Men det är otvetydigt ett ord 

som bär på en modern problemställning. I de intervjuer jag har haft med mina informanter är 

inte främlingsfientlighet något nytt fenomen, men ordet i sig har inte funnits tidigare i deras 

föreställningsvärld. De har bevisligen tänkt och känt främlingsfientligt, men ordet som 

begrepp var inte inkorporerat i deras begreppsvärld. Även om det tidigare inte fanns ett 

specifikt ord som beskrev och tydliggjorde en mental och känslomässig yttring, så visar deras 

svar att fenomenet i sig inte är något nytt. De olika tidsmodifierade kontexterna som ingår i 

mina informanters berättelser kan se annorlunda ut inbördes och vid en jämförelse med 

dagens tolkningar, men uttrycken är till stora delar desamma, eftersom det är aktörer i sociala 

strukturer som möter något avvikande, något som uppfattas som annorlunda, och i detta möte 

skapas en reaktion. I mina informanters redogörelser har jag medvetet valt att inte styra vad 

som ska uppfattas främmande. De har själva fått markera det som de registrerat som 

främmande, möten eller situationer då de har känt misstänksamhet eller osäkerhet. I deras 

redogörelser framkommer förhållanden mellan den enskilde aktören och den struktur som 

han/hon är en del utav, ett slags mikrosociologiskt perspektiv, där det sociala samspelet 

skapar ett medvetande där också det som de upplever som främmande tydliggörs. Mitt syfte 

har alltså inte varit att försöka se dessa sociala strukturer från ett antal olika synvinklar, utan 

från informanternas. Detta innebär med nödvändighet att de som identifieras som 

”främlingar” inte kommer till tals i den här uppsatsen. 

 

Det är också viktigt att betona det avstånd i tid som skiljer de nutida samtalen som jag har haft 

med mina informanter och till de upplevelser som de säger sig minnas. Jag har redan 

uppmärksammat svårigheten av att undersöka ett socialt fenomen som ligger inbäddat i en 

förfluten tid. Vad som finns kvar av den ursprungliga upplevelsen och vad som har färgats av 

den tid som passerat kan jag inte påverka och har inte heller haft den avsikten att medvetet 

selektera i det förgångnas röster. Med denna muntliga historia som hjälp har jag försökt att 
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komma fenomenet så nära det överhuvudtaget varit möjligt, för att i någon mån öppna de 

tidskapslar som varit lagrade i deras minnesbank. Informanterna representerar sig själva i sina 

berättelser så som de upplevde främlingar och främlingsfientlighet när de var unga. 

I informanternas redogörelser utifrån sina upplevda situationer i en historisk kontext, är det 

olika sociala fenomen som framträder, där misstänksamhet och fientlighet gentemot olika 

typer av individer visar sig på olika sätt Utifrån individers och gruppers sociala 

klassificeringar av andra människor och grupper, tar sig främlingsfientligheten olika uttryck 

och förändras över tid. Förekomsten eller graden av främlingsfientlighet mellan olika grupper 

av människor beror inte på någon given olikhet mellan grupperna, utan på vad man i varje 

given situation väljer att tolka som något hotfullt och annorlunda. Beroende på vad som 

kommer till uttryck, hanterar specifika grupper och individer det olika utifrån sin egen 

klassificering. Detta oavsett om det gäller religion, etnicitet, klasstillhörighet, eller sociala 

fenomen inom skola, på arbetsplats eller inom familj.  Men oavsett dessa grundläggande 

orsaker, så är det nykomlingen/nykomlingarna som är källan till oro. Det kan vara zigenaren, 

östgöten i Småland, ateisten som vill bli gift med en medlem av pingstkyrkan, den fattige, 

invandraren, luffaren, den nye på arbetsplatsen, barnet med skilda föräldrar, etc.  

För att förstå ett socialt beteende måste man ha vetskap om vilka regler som styr detta 

beteende. Och även vetskap om de regler som aktörerna i strukturerna följer, vilken verklighet 

som de tror sig leva i. I flera av informanternas minnesbilder är det en svensk identitet som är 

väldigt stark och fundamenterad, och som visar sig i uttryck som skötsamhet, blygsamma 

omständigheter under barndomen, men också en positiv tillit och framtidstro på det svenska 

välfärdssamhället  ( jfr. Horgby 1996:126). Denna identitet får sig en törn när minoriteter, de 

svaga, religiöst avvikande, de handikappade etc. otydliggör gränserna mellan ”vi” och ”dem”, 

fattig-rik, frisk-sjuk, innanför-utanför. Appadurai menar att vi behöver dessa ”mindre” 

grupper i våra nationella rum”, tolkat som de undantag som bekräftar regeln (Appadurai 

2007:66). Men på samma gång är de inte välkomna eftersom de genom sina specifika 

identiteter är avvikande och anomalier.  

Informanternas syn på främlingsfientlighet i förhållande till de invandrargrupper som kommit 

till Sverige under de senaste decennierna kan inte jämföras rakt av med den fåtaliga 

invandring som förekom i deras ungdom. De invandrare som kom till Sverige under den 

perioden ankom till större orter som arbetskraftsinvandring, och var betydligt färre i antal i 

jämförelse med dagens invandring till Sverige. Invandrarna på den tiden bidrog, enligt 
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Horgby (Horgby 1996: 126-127) därför inte till någon påtaglig mobilisering av den svenska 

etniciteten på det sätt som sker idag. 

Det skulle kunna hävdas att främlingsfientlighet är allt som inte är en själv. Men det är inte en 

tillräckligt konkret analys. Den sociala identitetsteori om ”utgrupp” och ”ingrupp” som 

Baumann presenterar, bygger på normer i samhället där individer speglar sig i varandra för att 

avkoda inbördes relationer. Här finns redan gjorda överrenskommelser som inte behöver 

ifrågasättas, redan accepterade kategoriseringar. Detta system blir utsatt för påfrestning när en 

främling träder in i denna sociala struktur, eller snarare när någon som uppfattas som en 

främling tar plats i ett socialt sammanhang som delas av individer med ett gemensamt 

förhållningssätt. Och jag menar också att det är likafullt legitimt att hävda att psykologiska 

och mentala strukturer har betydelse vid ett flertal tillfällen, då identiteten har ett behov för att 

harmonisera med den sociala kontexten. En främling kan därför vara såväl en person från 

grannkommunen som någon från andra sidan jordklotet, beroende på situation och personer. 

 

Främlingsfientlighet är inget ”enkelt” fenomen, snarare är det mycket komplicerat och 

manifesterar sig i en rad nyanser och uttryck. Gemensamt för dem är att någon skiljer ut sig så 

pass att det väcker negativa känslor, även inom den egna sociala gruppen. Som när Solveigs 

släkting blev utesluten ur Pingstkyrkan för att hon blivit tillsammans med en icke troende. 

Hade personen i fråga anammat en gudstro hade uteslutningen kunnat undgås. Om berörda 

personer hade accepterat denna kod hade alltså ingen blivit ifrågasatt i just detta fall. 

Ett annat tillfälle är då Gösta upplever sig som utfryst på sin nya bostadsort och arbetsplats i 

Småland. Vad hade hänt om han uppbådat mera mod och säkerhet, hade han då blivit 

inspirerad till att invitera sig själv in i gemenskapen på ett tidigare stadium? 

Främlingsfientligheten är heller inte statisk. Jag menar också att det är viktigt att se på den 

opersonliga kontakten med dem som uppfattades som främmande, hur detta därmed kan 

förstärka stereotypa reaktioner hos den dominerande gruppen, men hur dessa går tillbaka 

efterhand som olika individer lär känna varandra, eller har en mer regelbunden kontakt med 

varandra (Goffman 1971:59). 

Det finns i Ingamajs berättelser exempel på hur en uppfattning nyanseras när hon talar om sin 

hemhjälp som är muslim och som hon rosar och uttrycker sin tacksamhet för allt vad hon 

hjälper henne med. Hon avkodar sin hemhjälp genom att lära känna henne. Hon får veta att 

hon har bott i Sverige i flera år, att hon och hennes familj firar julen som andra svenskar, med 

undantag för julskinkan på julbordet. Hennes misstänksamhet blir också neutraliserad då hon 
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berättar om hur kyrkan fylls med kristna invandrare som därmed fyller kyrkan vid söndagens 

högmässa och skapar ett nytt liv i församlingen. 

 

Lika tydliga som uttrycken för främlingsfientligheten är hos mina informanter, lika expressiva 

är beskrivningarna för deras egen oro och rädsla att inte passa in, att inte göra rätt för sig, en 

osäkerhet för att skilja ut sig på något sätt. Som då Louise tog frukt från marken med sig i 

skolan, den skulle ändå komma att ruttna. Men att ta från trädet som tillhörde någon var 

alldeles otänkbart, det var att betrakta som stöld. Eller att namnge sin överordnade för att hon 

stal matvaror från arbetsplatsen. Eller den sociala skammen som hennes bror kände då hans 

föräldrar skilde sig i slutet av 40-talet. Den egna kulturens moral och acceptans/icke acceptans 

av ett specifikt beteende fanns lika närvarande inom den egna gruppen. Det är nästan att 

betrakta som ett slags säkerhetssystem för att trygga ordningen och stabiliteten i den egna 

sociala strukturen. 

Det som jag ytterligare finner intressant är att konflikter inte innebär att sociala relationer 

bryter samman, även i konflikter kan relationer etableras. Enligt Asplund (Asplund 1993:53-

54) är inte konflikt och interaktion varandras motsatser, utan konflikten är en form för 

interaktion (som när Ingamaj möter sin muslimska hemhjälp).Han talar vidare om att ett 

konfliktfritt förhållande mellan två parter anses som ett ideal, att det skulle vara ett 

hälsotecken att motsättningar, meningsskiljaktigheter, hårda ord, våldsamma konflikter etc. 

inte existerade. Kanske är det precis tvärtom. Att ett samhälle som inte har alla dessa 

konflikter istället kan ses som ”sociala sjukdomstecken” (Asplund 1993:54). Ett konfliktfyllt 

samhälle är i så fall snarare ett samhälle som ”hänger ihop”. 

 De uppgifter som jag har samlat in från mina informanter och från andra forskningsstudier, 

bildar ett underlag för att visa på hur främlingsfientligheten framträdde, hur den såg ut, vem 

som använde sig av den och vem som blev drabbad av den i en historisk kontext. En 

genomgång av begreppets betydelse i ett nutidsperspektiv har också gjorts för att se hur mina 

informanter ser på begreppet idag. Dessa faktorer som jag har försökt att belysa är faktorer 

som kan se annorlunda ut vid en jämförelse med andra studier, men som varit framträdande 

just i mina informanters svar och redogörelser. I dessa beskrivningar är främlingsfientligheten 

knuten till sina unika yttringar givet varje specifikt socialt sammanhang, och kan därmed bero 

på en rad olika omständigheter och förhållanden.  
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4. Sammanfattning och diskussion 

I samtalen med dessa äldre svenskar framträder en bild av deras tidiga uppväxt och unga 

vuxna år som det idag är svårt att föreställa sig. Det kräver en god historisk kunskap och 

inlevelseförmåga för att uppfatta och granska deras tidsbundna berättelser, för att så rättvist 

och riktigt som möjligt, förstå det sociala sammanhang och kulturella strukturer som de var en 

del av. De har vuxit upp och framlevt sina liv i stort sett på samma plats. De har sett sin 

närmiljö förändras fysiskt med att stadsdelar har vuxit ut och städer har breddats. Samtidigt 

har de på äldre dagar, behövt förhålla sig till andra invandrargrupper, och i större antal, än 

tidigare, och som därmed blivit en del av deras vardag, deras grannskap.  Från att ha bott i en 

liten småstadsmiljö med nästan bara etniska svenskar, har de blivit en del av ett 

mångkulturellt landskap som de menar att de nu på äldre dagar inte känner sig trygga i. 

Misstänksamheten mot främlingar finns där fortfarande, men fokus och fenomen har ändrats. 

Det är andra individer, andra grupper som har blivit de utsatta, de drabbade. I dessa äldre 

människors föreställningsvärldar är den otrygghet de känner även en annan, och de uttrycker 

den på andra sätt jämfört med när de var unga. Det som är intressant och lite överraskande är 

ändå deras vilja till förståelse för dessa nya kulturella grupper, även om de inte tycker att de 

skulle vara här i sådana mängder.   

 Att kunna uttrycka sig är frihet, det sätter vi alla stort värde på, och är en viktig del av vår 

identitet som individer. Men vad händer med individen när främlingsfientligheten är en del av 

denna identitet? Främlingsfientlighet är ett socialt fenomen, och som endast kan existera när 

ett större flertal uttrycker för ett fåtal att de av någon anledning inte kan vinna fullt socialt 

erkännande. Därför är det rimligt att fråga sig vad det är som gör att det kommer till uttryck. 

Vilken identitet är det som aktiverar grupper och individer till att bli misstänksamma eller rent 

av fientliga. Att vara människa innebär att ha en identitet. Men denna identitet behöver inte 

endast vara en utan kan vara flera. Vi pratar ofta i ett samhälle om könsidentiteter, 

klassidentiteter, nationell identitet, yrkesidentitet, etnisk identitet, politisk identitet etc. Därför 

är det intressant att betrakta hur många av dessa olika identiteter som krävs för att uppfylla ett 

visst minimimått för att bli accepterad, och vilket värde dessa har för den enskilda individen 

och för de sociala strukturer som denna individ rör sig i. I samband med denna 

identitetsidentifiering menar jag också att det sker en ackulturation som är oundviklig, vare 

sig den är medveten eller inte. Mentalitets- och kulturpåverkan är ömsesidig och kan därmed 

medföra förändringar hos alla grupper involverade, alltså inte bara hos den grupp som är i 
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minoritet. I de dagliga interkulturella mötena finns två strategier för individen. Det ena är 

attityden som individen bär med sig (individens preferenser), det andra är beteendet 

(individens aktiviteter). Utifrån dessa båda poler, infinner sig vissa begränsningar för den 

enskilde individen då han/hon till viss del hindras i sin frihet i attityder och beteenden 

eftersom man uppfattas som annorlunda eller avvikande; och i det andra fallet då man är en 

del av den dominerande etniska/sociala gruppen. Inskränkningar sker därmed, som tydliggörs 

av den kulturella dominerande gruppens normer. Detta kan alltså drabba en individ som 

kommer utifrån, men också någon som befinner sig inom en etablerad social grupp, vilket 

mina informanters berättelser visar på. Det är också alldeles tydligt att de sociala relationerna 

ser annorlunda ut beroende på vilken tid och vilken miljö vi granskar. På olika sätt formas 

individen utifrån specifika strukturer på en unik plats. Var och en passar in i sitt specifika 

ramverk som organiserar kulturella processer på sitt eget sätt, och sin egen historia. På grund 

av detta så bär varje individ sin identitet som ett skyltfönster mot omvärlden. 

 

 I en kaotisk värld som kan uppfattas som ogripbar, kan det vara tryggt att hysa fördomar. De 

hjälper till att ordna tillvaron och skapa trygghet i en värld som är allt annat än inbjudande 

och förlåtande. Baksidan av myntet är att fördomarna drabbar människor. Varje människa står 

inför detta dilemma när hon möter någon som skiljer ut sig från den generella mängden, från 

det som uppfattas som det normativa för en specifik kulturgrupp. Hon möter ett budskap, ett 

subtilt meddelande, det är en person som uttrycker sin identitet. Både i relation till sitt eget 

jag, men också till den granskande omgivningen, till en social konstruktion med en egen 

historia och nutida kontext.  Med vetskap om detta är det därför förståligt att det känns 

angeläget för individen att tillhöra en massa, som ett slags mentalt skydd och medlemskap i 

en större trygghet?  Det man kan fråga sig är, om främlingsfientligheten är något som 

individen är tvungen att underkasta sig, åtminstone för en tid, innan möjligheterna till 

kommunikation genom olika verktyg och nätverk ges, både för den som känner 

främlingsfientlighet och den som blir utsatt för den? Detta för att vi kanske inser och förstår 

att det är en del av den mänskliga mentala processen, ett mänskligt förhållningssätt som 

registrerar och reagerar. Något som ligger nära det som vi skulle kunna kalla för 

självbevarelsedriften, som aktiveras för att säkerställa sig själv i en social kontext som 

individen på något sätt uppfattar och upplever som hotfull eller osäker.  
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