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1. Inledning 

Det har blivit maj. Försommar. I en kaskad av överdådig grönska vältrar sig bladen 

från blommor, buskar och träd i klasar av oräkneliga färgnyanser. Vankelmodiga och 

slacka segel styr iväg med stora fritidsbåtar i en mild bris på Vätterns vågor. Sjöns 

vågrörelser tillsammans med välputsade båtskrov blixtrar till i plötsliga ljusspel som 

arrangerats av solen, vackert och bländande som magnesiumeldar. Min blick 

fortsätter att glida iväg längs med väderstrecken. På min ena sida har jag ett 

imponerande slott med grova medeltidsmurar som stupar rakt ned i en vallgrav med 

en mörk och stillastående vattenyta. På den andra, i riktning österut, ser jag 

fasaderna från ett antal trähus intill kullerstensgator som i en ofrivillig kontrast 

skärmar av horisontlinjen åt det andra hållet i en brokig stadskärna, fundamenterad 

efter ett medeltida mönster. 

 Att jag befinner mig på just denna plats har sin alldeles speciella anledning. Det sägs 

att det inte är lätt att komma som nyinflyttad till denna, på ytan, idylliska 

sommarstad. Enligt ett stort antal hörsägner ska den präglas av svårdefinierade och 

latenta spänningar och kontraster mellan inflyttade och fast boende utan några 

egentliga demarkationslinjer. Individer sägs inta en likgiltighet gentemot nyinflyttade 

som manifesteras i en tyst och ointresserad nonchalans, och nyinflyttade menar sig 

uppleva ett tydligt men passivt motstånd och utanförskap. En ömsesidig 

beröringsskräck äger rum, sägs det. Allt blir undangömt och paketerat in i en på ytan 

homogen kommun som är tätt knuten till en stark historisk identitet. En plats där 

den sociala kontrollen och individkännedomen är allomfattande. Eftersom jag 

särskilt intresserar mig för olika former av främlingsfientlighet och upplevt 

utanförskap i en rad olika nyanser och sammanhang, och vilka underliggande 

strukturer och krafter det är som verkar för att uttrycka dessa fenomen, vill jag med 

denna studie undersöka om denna plats skapar denna ovanbeskrivna kontext, och i 

så fall varför. Finns det någon grund i dessa förmodade påståenden och antaganden? 

 I min tidigare studie granskade jag just främlingsfientlighet som fenomen och vilka 

uttryck den tog sig i ett historiskt sammanhang. Att nu undersöka varför 

misstänksamhet mot främlingar manifesterar sig i vår tid, och hur anspråk på en 

plats och en identitet skapas utifrån olika uppfattningar omkring varandra och 

omkring platsen man bebor är denna uppsats huvudsyfte. Vad är det som gör att 

enskilda individer upplever ett utanförskap inom en svensk småstad, och vad är det 
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för individer som sägs skapa detta utanförskap?  Det är i hamnparken i Vadstena som 

jag befinner mig. Betagande och förföriskt ler staden mot mig. Som om den vill 

bedåra mig. Men vem är det som bor här?  

  

Anslag och utkikspunkter 

Människan är ett djur fastspänd i spindelnät av betydelse som hon själv har 

spunnit. Jag ser kulturen som dessa nät, och analysen av dessa är inte en 

experimentell vetenskap som söker efter lagar, men en tolkande vetenskap på jakt 

efter innebörd (Geertz, 1973:5 ).   

Jag står vid vattnet i Vadstena med vakna ögon och öppet sinne, med tankarna 

spretande åt alla håll för att fånga någon hållpunkt, för att leta efter nyanser och 

uttryck från enskilda individers uppfattningar omkring sig själva och andra, men 

även deras betraktelser omkring den plats de bebor. Jag utgår från mig själv som 

individ, den jag är, men mitt arbete vilar på en fenomenologisk subjektivistisk 

hermeneutik, där jag utifrån mänskliga befintliga källor drar fram inre kunskap som 

jag bearbetar och tolkar. De tankar och uppfattningar som jag vill betrakta är 

uppenbara och konkreta uttryck för individernas sociokulturella iakttagelser och 

åsikter, vilket ger en detaljerad och strukturerad skildring av en uppenbar verklighet.  

Deltagandet är en process som pågår inuti mig som observatör, och inuti de individer 

som är bärare av och deltagare i sin specifika sociala miljö. Individer i Vadstena är 

min metodologiska utgångspunkt och grundläggande analysenhet. Rumsligt är själva 

undersökningen begränsad till staden Vadstena och de olika uttrycken för den 

identitet som staden är upphov till. Det empiriska underlag som studien grundar sig 

på, är de kvalitativa intervjuer som jag har gjort med åtta Vadstenabor. Fyra av dem 

är födda i Vadstena och är från familjer som har bott där i flera generationer. Fyra 

har kommit som inflyttade till Vadstena och har bott där i minst 10 år. För att göra 

det lättare för läsaren att följa med i vad som sägs och av vem, har jag vid varje 

uttalande låtit notera ett FV (födda Vadstenabor) för de infödda Vadstenaborna, och 

ett IV (inflyttade Vadstenabor) för Vadstenabor som vuxna flyttat in till staden. Dessa 

personer är genom förfrågningar slumpmässigt och godtyckligt utvalda utifrån sin 

anknytning till Vadstena.  
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I de gjorda intervjuerna har jag tagit utgångspunkt i mina informanters egna 

livsbehov och tankar, prioriteringar och ställningstaganden, samtidigt som jag ställer 

frågor som utmanar dem, som t.ex. deras interpersonella relationer. Jag har suttit i 

samtal med dem för att tänka på tillvaron som en gränslös process där de skapar sig 

en mening och identitet, och särskilt tagit fasta på att de alla förmodligen och 

sannolikt har en tillvaro som är förankrad i ett antal skiftande relationer till andra. 

 Jag har försökt att få fram konkreta, individuella livssituationer och gjort 

ansträngningar för att återskapa och förklara dessa situationer när de visar sig och 

hur de upplevs av den andre/de andra.  Istället för att titta på vad olika fördomar eller 

myter innebär för en viss grupp, blir det också intressantare att veta vilka fördomar 

eller föreställningar som betyder något för den enskilde individen inom gruppen. 

Detta gör det också möjligt att undersöka frågorna kring intersubjektivitet, att förstå 

den andre genom de andras individuella föreställningsvärldar. Den enes relation och 

förhållningssätt till världen omkring dem kan förklaras på ett nytt sätt, vilket ger en 

grund till att förstå just intersubjektivitetens existens, relationen och sambandet 

mellan två individuella subjekt/informanter. 

 Det som också intresserar mig är de band till tidigare generationer av Vadstenabor 

som flera äldre personer har i just Vadstena. Och om denna länk bakåt till historien 

också kan ses som ett sätt att upprätthålla strukturer och därigenom kontrollera 

andra individer, särskilt de som betraktas som inflyttade Vadstenabor. Detta genom 

att utgå ifrån vilka de är, och om deras erfarenhet och förståelse präglar den 

materiella värld (platsen) som de befinner sig på. I samband med denna problematik 

skulle jag vilja undersöka om det spelar någon roll vem vi är (faktorer som 

exempelvis genus, etnicitet och status). Har det en avgörande betydelse (eller hur stor 

betydelse har det) för hur vi förstår och agerar i förhållande till omvärlden, platsen vi 

befinner oss på? Hur stor betydelse har sammanhanget för att dessa faktorer ska 

spela någon roll, och hur permanenta är dessa hållningar för individen, platsen och 

kontexten i sin helhet? Vad befinner sig i rörelse och vad befinner sig i konstruktion? 

Radikal empiri är ju en tes där upplevelser av objekt och händelser där subjektet själv 

är deltagande, vi förändras med världen och den förändras med oss. Därför har det 

varit intressant i vilken grad jag har kunnat ”påverka” mina informanter med 

specifika frågor och med ett på förhand genomtänkt resonemang, samtidigt som jag 

själv, beroende på innehåll, omförhandlat och omformulerat mina tankar och frågor 



~ 9 ~ 
 

efter vad som visat sig under observationerna och intervjuerna.  Det jag inte har 

förstått vid det första mötet med en annan individ, den första kontakten med någon 

annans föreställningsvärld, det får mig att vilja ta ett steg tillbaka, tänka efter och 

begrunda. Mina tankar försöker att inordna och klassificera informationen på ett 

begripligt sätt.  Med ett okänt antal referenser i min egen minnesbank av gjorda 

erfarenheter, försöker jag att ur ett antal olika källor lyfta fram kunskap som skapar 

en förståelse. Inte en fullständig insikt, eftersom den inte finns, men en kunskap som 

interagerar med mina egna förståelser och erfarenheter, och som ger mig en tydligare 

bild av något jag vill begripa. Kanske, och högst troligt, väcker det nya frågor i mig 

och andra som önskar att bli besvarade.  

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

jag har gjort med åtta vadstenabor, fyra är inflyttade till staden, och fyra är födda och 

uppväxta där. De är alla slumpmässigt utvalda efter principen först till kvarn. Det 

enda kriterium jag haft i tankarna är att de ska tillhöra olika generationer och 

yrkesgrupper. Av en ren händelse blev det tre män och fem kvinnor. 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 i Vadstena. Intervjuerna har spelats in på en diktafon. Allihop 

har de helt andra namn i verkligheten, men här i min studie har de fått ett neutralt 

alias. Jag har använt mig av frågor som är indelade och semistrukturerade och 

kopplade till just begreppen plats och identitet och de olika nyanser som kan tänkas 

visa sig. Beroende på de svar som jag har fått, har jag många gånger spontant frågat 

vidare utifrån svarens egen innebörd och betydelse. Jag har i min forskningsprocess 

samtalat förutsättningslöst med informanterna, men har i enstaka delar provocerat 

dem med frågor omkring de myter och hörsägner som förknippas med just Vadstena 

och dess invånare. 

Denna studie undersöker alltså betydelsen av plats och identitet. Syftet är att granska 

hur infödda Vadstenabor formulerar och uttrycker sig angående sin hemort. Och på 

liknande sätt vill jag veta hur inflyttade ser på Vadstena, dess invånare, och sig själva 

ställda i kontrast till staden och dess individer. Hur artikulerar, skapar och omformar 

dessa båda grupper platsen och sin identitet utifrån de interaktioner som de 

framkallar och de kontexter som de ingår i? Vilka val har gjorts? Vem har företräde 

till stadens historia och nutid? Vems plats och identitet är det som uttrycks? Att jag 
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har valt att formulera mitt syfte enligt ovanstående frågeställningar är grundat mina 

tankar och resonemang omkring platsens betydelse och vad den gör med vår 

identitet. De frågor jag har utformat är alltså till för att sammantaget belysa och 

analysera kopplingen mellan just plats och identitet. 

Stigar 

En av sociologins förgrundsgestalter är Max Weber (1864-1920) som utförligt talade 

om värdefrihet som ett försök att hålla de vetenskapliga tolkningarna och analyserna 

fria från värderingar, och gjorde en klar distinktion mellan beskrivande och 

värderande påståenden. För Weber var det en tydlig skillnad mellan den rena, 

kliniska och sakliga kunskapen och den därpå följande värderingen. Den kan berätta 

för oss hur världen är, men inte hur den bör vara. Varje upptäckt och analys väcker 

helt naturligt nya frågor, och ber i sin tur att få bli granskade och tolkade för att 

undgå att de endast kopierar sig. Weber hävdar dock att forskaren är präglad av den 

tid som han lever i och av de värderingar och paradigm som är rådande. Forskaren 

blir därmed i viss mån värderelaterad till dessa kunskapsuppfattningar som 

existerar i den aktuella kulturen. Olika kulturella värden som vi tillskriver betydelse 

blir därmed en viktig del i den förförståelse som forskaren gör sig. Men dessa värden 

är inte för evigt bestående utan är hela tiden föränderliga. Att de är subjektiva i 

inledningsskedet diskvalificerar oss inte att hitta objektiv kännedom som är 

allmängiltig (Weber, 1977: 167-168).     

När jag antar att sociala fenomen är kulturellt betydelsefulla i meningen att de är 

värderelaterade, gäller det också fenomen som vi tycker illa om och fördömer, som 

till exempel fördomar. Ett fältarbete med deltagande observationer och intervjuer 

uppfattar jag därför som en studie i symbios med den forskare som bedriver det, där 

ingenting är statiskt, utan hela tiden utsatt för förändring. Det intellektuella 

antagandet att kunskap kan insamlas utan referens till kontexten som hör ihop med 

informanternas personlighet, men även med antropologens, verkar inte särskilt 

produktivt. Utan en kontext där kunskap kan placeras mot en relief där dess 

användbarhet kan bli undersökt och mätt, är antropologens frågor meningslösa, då 

skulle vilka svar som helst duga, då spelar inget egentligen någon roll. Istället tänker 

jag på tillvaron som en gränslös process där informanterna skapar sig en mening och 

identitet, och särskilt ta fasta på att de alla förmodligen har en tillvaro som är 
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förankrad i ett antal skiftande relationer till andra. Det har därför varit viktigt att 

lyssna in både deskriptiva och normativa påståenden om hur de uppfattar sig själva, 

andra och Vadstena som plats, och vad dessa utsagor egentligen berättar om deras 

fysiska verklighet. 

 

2. Din plats på jorden 

Utifrån vårt genetiska arv och hur vi formas och präglas av den miljö där vi växer 

upp, skapar vi relationer till omvärlden. Med dessa som grundstomme för vår 

identitet är de också utgångspunkten för hur vi förhåller oss till individer och grupper 

i samhället. Den enskilda människan är unik och integrerad på samma gång, mer 

eller mindre, i den miljö hon verkar och lever oavsett miljö och kulturtillhörighet. 

Men oavsett var vi föds så har vi en hemort. Denna hemort upplever de flesta 

individer inte som permanenta och för evigt fastställda platser. Hemorten kan skifta 

på grund av utbildning, byte av yrke och skola, att man gifter sig etc. Eller att någon 

helt enkelt blir betagen av en särskild plats som väcker så starka känslor att man vill 

flytta till denna plats, kanske till solen vid Medelhavet, eller till en liten landsby i övre 

Norrland.  

Men alla har vi ett särskilt förhållande till vår födelseort, till vårt fostervatten. Det kan 

vara färgat av både förtrollning och förbannelse. Någon är för evigt bunden till sin 

hemstad på grund av lyckliga omständigheter som ger individen all mening som 

hon/han begär av tillvaron. Någon annan upplever kanske födelseorten som en 

förbannelse, som det är en plåga att återkomma till, för att det just väcker så många 

tankar och känslor av obehag där det inre inte är i harmoni med de tidiga minnena. 

Var vi än bor så skapar vi ett förhållande till denna specifika plats, under längre eller 

kortare tid. Och hur vi förhåller oss till denna plats är en kombination av faktorer, av 

arv och miljö, men också av psykologiska orsaker(Jenkins, 2008: 54-55). 

 Generellt skulle man kunna säga att allt påverkar oss. Inom psykologin finns 

exempelvis olika områden som visar på betydande orsaker till en människas mentala 

hälsa och hur hon väljer att leva. Inom det som kallas funktionalismen förklarar man 

individens beteende utifrån utomstående hinder och hur människan överkommer 

dessa genom anpassning. Inom psykoanalysen pratar man om omedvetna handlingar 

som bottnar i tidigare erfarenheter. Inom kognitiv psykologi betonar man 
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överliggande faktorer som rör vår varseblivning och uppfattningsförmåga, och hur vi 

hanterar denna information. 

Under senare år har även forskningen omkring hjärnan visat på många intressanta 

resultat. Bland annat visar det sig att plats skapar en mycket specifik och tydlig 

dimension i hjärnans nervprocesser. Grundläggande strukturer har identifierats, som 

agerar och reagerar om vi interagerar med en plats. Hjärnan lär sig platser, vyer, 

landmärken. Hjärnan avkodar miljörelaterad information i funktionssystemet för 

uppfattning och minne. Präglat av igenkännande kan människan även föreställa sig 

detaljer av en plats och känslor och symboler som relateras till denna plats. Platsen 

skapar en grundläggande plattform för erfarenheter som kommer till utlopp i 

minnesförmåga och föreställningar (Lengen, Kistemann, 2012: 1162-1171). Att känna 

en plats har alltså en viss betydelse för hur vi tänker och läser av omvärlden. 

Detta att vistas på samma plats kan också skapa en längtan att bevara en kontinuitet 

av ens självuppfattning. Platsen själv, eller objekten på platsen, t.ex. särskilda 

kvarter, byggnader, minnesrelaterade ögonblick, kan påminna individen om dennes 

förflutna, och erbjuder en bakgrund mot vilken individen kan jämföra sig under olika 

tidskontexter. Att bestämma sig för att flytta till en ny plats kan å andra sidan 

representera en förändring av den egna uppfattningen av den gamla platsen. Den nya 

platsen får därmed representera en möjlighet att utveckla en ny identitet (Hormuth, 

1990: 9-10). I vissa fall kan det även visa sig att det är viktigt för ens egna psykiska 

välbefinnande att ha kontroll over platsens kontinuitet. Oönskade situationer, och vid 

tillfällen där individen inte själv är i kontroll över situationen och där 

kontinuitetsprincipen har gått förlorad, kan orsaka starka känslor av förlust och sorg. 

  

En annan aspekt är att vissa individer i sin självuppfattning och platsidentitet, inte är 

styrda av den känslomässiga bindningen och kontinuiteten, utan snarare av vad 

specifika och karaktäristiska uttryck för själva platsen kan erbjuda, alltså en 

fortsättning på platsuttryck som individen är van med sedan tidigare från andra 

platser, och som är viktiga i det de representerar och symboliserar mycket av deras 

värderingar. Människor tenderar att leta efter platser som representerar deras 

värderingar. Därmed blir just dessa uppfattningar det som individen sätter högt, och 

som därmed personifierar och objektifierar deras identifieringsprocess och 

platstillhörighet. I tillägg till att välja specifika platser och miljöer som 
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överensstämmer med det egna jaget, så kan också den fysiska miljön omskapas så att 

det representerar det nya som skapats i en själv, ens omformade identitet. Platsen är 

alltså ovillkorligen länkad till utvecklandet och till att bevara kontinuitet i det egna 

jaget. 

 

2.1 Kompassnålar 

I mina undersökningar och observationer finns delar av den fenomenologi som 

filosofen Edmund Husserl artikulerar, där mänskliga idéer och tankar har naturliga 

orsaker. Min avsikt för att använda mig av fenomenologin hos Husserl är att försöka 

hitta de nödvändiga förutsättningarna för att något ska existera. I detta sökande 

betraktar jag en livsvärld som Vadstena och dess invånare, som förhoppningsvis 

framträder för mig genom att jag själv är delaktig aktör med mina sinnen, min kropp 

och mitt medvetande. Min vetskap och medvetenhet blir alltså påverkat och bestämt 

av att subjektet (mitt jag) samverkar med objektet (platsen och dess invånare). Både 

jag och mina informanter är hela tiden medvetna, och detta om väldigt olika "saker".  

Vi kan också variera detta medvetandeinnehåll hur mycket som helst när vi 

diskuterar och betraktar olika fenomen. Men detta medvetande kan inte bli helt 

innehållslöst, vi är alltid närvarande och medvetna om något, annars vore vi som 

Husserl uttrycker det ”medvetslösa” (Husserl, 1995: 83-87). I min studie är det inte 

tillräckligt att stryka under ett fenomen, visa på dess tillfällighet och sammanhang. 

Jag vill också utforska deras innehåll och väsen, vad de är i sig själva, och likt 

Husserls tankar, bestämma deras rang och status. Detta genom att se hur fenomenen 

framträder i informanternas upplevelser av varat och dess känslo- och tankebundna 

variabler, där deras medvetande hela tiden är riktat mot något. Det finns en intention 

med det. Det de påtalar och värderar blir medvetandegjort genom deras minnen, 

värdebeskrivningar och uppfattningar. I detta finns en obestämd mångfald som är en 

grundläggande förutsättning för att kunna förstå den information som jag erhåller. 

Trots denna medvetandegörelse, är den viktigaste iakttagelsen den att det är skillnad 

på ”sanning” och bevislighet. Den upplevda bilden kan inte vara total, det 

informanterna erfar är en del av en betraktelse, och därför heller inte slutgiltig och 

obestridlig. Det kan alltså inte råda full överensstämmelse mellan det som är det 

avsedda, och det som är en bevislig allmän kunskap. Bilden kan således inte vara 

total. Medvetandet och dess skildringar blir snarare uttryckt och definierat i ett 



~ 14 ~ 
 

samspel mellan mig (subjektet) och mina informanter (objektet). Kort sagt, 

tillsammans försöker vi förstå en verklighet som utspelar sig på en alldeles specifik 

plats. Fenomenologin utgår alltså från de fenomen som medvetandet tydliggör. 

Analysen av dessas innebörd och innehåll söker sig fram till objektiva normer och 

idéer. Tillvägagångssättet ställer alltså medvetandeinnehållet i relief till omvärlden. 

2.2 Vem identifierar staden? 

En stad har sin egen unika och speciella profil. I dagens moderna landskap av 

regionsprofilering och marknadsföring, allt för att locka näringsliv och andra till sig, 

ska en kommun gärna stå för något originellt och unikt som gör att man skiljer ut sig 

från de andra. En kommun som Vadstena hade tidigare en kommunslogan som hette 

”Ovanligt vackert vid Vättern”. På senare tid har den bytts till ”Storhet i det 

lilla”. Vad är det för bild som staden vill visa upp för omvärlden? I den första 

formuleringen är det ju en betoning på det sköna och vackra, staden som estetisk 

upplevelse. Dagens slogan verkar mera diffus och vill möjligen understryka en viss 

potential och växtkraft, trots sin litenhet. En viss ambivalens anas. Man inser sin 

litenhet gentemot andra, men vill samtidigt tala om att här finns möjligheter och 

livsvärden som inte ska negligeras i en värld av ökad globalisering. I detta medvetna 

försök till egenidentifiering, är det intressant att ta reda på vad de infödda har för 

tankar när de inifrån betraktar sin stad utifrån bilder av historiska kulisser och 

marknadsförda turistkataloger? Likaså vad de inflyttade menar om bilden av det 

uppvisade Vadstena.  

Ingrid (IV) påpekar en viktig aspekt när det gäller medvetande om den egna 

identiteten, som först framträder när den ställs i relief till något annat. ”Jag tycker 

också att det är jag, vi som flyttar in som identifierar Vadstena som får en blick 

över hur det är. Det är ju jag som bedömer stan som kommer utifrån och påtalar 

saker som de inte har tänkt på.” 

Karin (FV) är dock reflekterande över stadens egen profilering och hur man som 

vadstenabo tänker på platsen som symbol för ett antal historiska händelser. ”Det 

historiska blir mycket av en fasad..eller kuliss..det riktiga Vadstena gömmer sig 

under ytan, och som vadstenabo lägger man fram själv vad det är som är finast. En 

bild som upprätthålls utåt. Men man vill inte bara ha det historiska utan det ska 

vara nuet också.” 
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Välformulerat säger Monika (FV) att det är alla som bor i Vadstena som skapar dess 

identitet. Samtidigt är hon medveten om den bild som kommunen försöker sprida av 

sig själv som historiskt intressant turiststad, att det kanske är en tillrättalagd och 

vinklad bild som målas upp och. En bild som det kanske är dags att modifiera något. 

”Staden marknadsförs ju mycket med historiken..de gamla bitarna..den finns ju 

här..men Vadstena måste marknadsföras på hur folk ska flytta hit..inte bara 

historiken..slottet och konserter kunde utnyttjas mer..då behövde det inte bara vara 

den heliga Birgitta och nunnorna. Vad kan vi använda Vadstena till där vi är nu. 

Alla kanske inte åker hit för slottets skull eller heliga Birgittas anknytning hit.”. 

Katarina (FV) tycker det är en alltför tillrättalagd och förskönad bild av staden som 

visas fram och alltför ”gullenuttigt med historiska inslag..och ganska romantisk bild 

av Vadstena. Det är ju bara pensionärer som flyttar in i princip.”  

 

Ingrid (IV) diskuterar också stadens profilering utifrån en skeptisk syn på den 

självvalda bilden som marknadsförs. Och i förhållande till de evenemang och 

arrangemang som blivit en del av Vadstenas profilering. ”Man profilerar sig med 

slottet och Vasa..och det här med landsarkivet har det ju varit väldigt mycket prat 

om…i media..TV och tidningar..man lyfter fram landsarkivet i Vadstena.” Ingrid 

preciserar att det är Östgöta Correspondenten hon särskilt menar. Just tidningars 

rapportering från Vadstena är ofta uppe till diskussion bland informanterna. Det 

visar sig i informanternas beskrivning av nyhetsförmedlingen rörande Vadstena att 

många inte är till belåtenhet. 

 

 Både Karin(FV) och Sture (FV), men speciellt Thor (IV), påtalar alla en större önskan 

om att läsa mer om lokala nyheter. Att journalister ska gå in under huden på 

Vadstena och informera och granska fenomen som har anknytning till orten. Att 

försöka efterlikna stora rikstidningar med inköpt byråmaterial, är inte vad man vill 

läsa i lokaltidningen. Det menar man är möjligt att söka och läsa i andra 

sammanhang. Det är lokala reportage man efterlyser, som berör individerna på orten, 

något som inte längre existerar idag, inte som det var tidigare.  

Thor (IV)sammanfattar det flera informanter uttryckt på följande sätt: ” 

Vadstenatidning är ju en katastrof. Jag skrev till dåvarande chefsredaktören för 

VT/MT tidning, och jag bad att få slippa den i fortsättningen efter att ha 

prenumererat på den i flera år. Jag är inte intresserad av sport, den kan bara rivas 
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ut. Sen läser jag inte heller byråmaterial, det läser jag hellre i Svenska Dagbladet 

eller i någon annan rikstidning. Och sen den här skiten vad bryr jag mig om att 

någon prövar rödvin i Sydafrika, detta i Vadstena Tidning. Det intresserar inte 

mig. De köper in material till sin verksamhet, som andra har gjort. Jag vill läsa om 

det lokala, om någon har snubblat på strandpromenaden, lokala nyheter. Det är det 

lilla materialet som en sådan här tidning ska ägna sig åt, och skit i det andra. Jag 

sade till honom, det som ni tycker är småsaker, tycker jag är jätteintressant.”  På 

min fråga varför han tror att det har blivit så här svarar han: ”De ska väl vara fina. 

Det är inte fint att skriva om småsaker. Jag blev besviken att de inte behandlar 

någonting på allvar, det är ju bara skit. De tror att de blir finare om de ska 

efterlikna allting med det som skrivs och rapporteras på riksnivå.”  

                                                                                                                                                      

Sture (IV) berättar att när han var aktiv inom kommunstyrelsen fanns det alltid ett 

par journalister som var vid presskonferenser när man tagit ett eller annat 

kommunalt beslut. Dagen efter kunde det läsas i de lokala tidningarna. Det existerar 

inte mer. Politiska beslut är varken förankrade eller förmedlade ut till samhället 

eftersom man nästan inte skriver om det längre. Det upplevs som en brist att inte få 

ta del av olika perspektiv som berör den egna bygden och dess frågeställningar. 

Förmedlingen har blivit alltför begränsad. Kanske detta även påverkar den egna 

självbilden, när bilden som förmedlas genom tidningarnas nyheter är så sparsam och 

fragmentarisk. Sture (FV)menar också att det är en ren demokratisk fråga att det 

finns ett allmänintresse att kommuninvånarna är informerade om vad som sker på 

politisk nivå. 

Martin (IV) som följer med de politiska diskussionerna inom kommunen tycker att 

den är ganska andefattig och söker mer av samarbete över partigränserna. ” Det är 

lite larvigt att bråka inom en kommun över partipolitik. Skulle istället vara mer av 

kompromisser, men helst samarbete genom gemensamma ansträngningar med 

kommunens bästa för ögonen. Frågor inom en så liten kommun som Vadstena ska 

inte behöva bli långdragna partipolitiska stridigheter.” 

Sture som har erfarenhet av att arbeta inom en kommunstyrelse och i olika nämnder 

anser att kommunen inte gör mycket för att locka hit nya industrier. Han menar att 

många kommuner däribland Vadstena, för ett antal år sedan bet sig i tungan när de 
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aktivt satsade stora summor för att locka till sig företag. Att det kostade mer än det 

smakade. Sture anser att de i många fall bröt direkt emot kommunallagen och gick in 

och gynnade enskilda företag. En annan negativ bidragande orsak är närheten till 

Motala. Där finns redan tomma och billiga lokaler för att göras om till industrihotell, 

och är därmed bättre gynnade att dra till sig verksamheter utifrån. 

 

Även turistnäringen som är viktig för Vadstena är också utsatt för kritik. Det finns 

väldigt många aktiva och duktiga entreprenörer som försöker gynna turismen, men 

det saknas en riktig samordning från kommunens sida. Sture (FV) berättar att 

tidigare fanns både en turistchef, turistnämnd och turistbyrå som hanterade alla 

turistfrågor med en mycket kunnig och aktiv turistchef. Osämja omkring strategier 

och planer gjorde att organisationen sprack upp, och idag finns flera olika aktörer, de 

flesta privata. Sture skulle önska att det fanns en organisation där kommunen är 

huvudman med en heltidsanställd turistchef. ”Det är nog inte helt fel för Vadstena. 

Så att man får en professionell person som jobbar och bygger en verksamhet 

långsiktigt. Det är nog ingen kostnadsfråga, snarare än fråga om intresse. Det är 

inte helt lätt att hitta politiker som vill jobba med turismfrågor. Och ofta är 

kunskapen och förmågan för dålig, vilket gäller även andra verksamheter”. Som en 

bidragande orsak nämner han även bristen på återväxt inom politiken. Få bland de 

yngre vill idag bli fritidspolitiker. Medelåldern är hög bland kommunens politiker. 

En gång i tiden var Vadstena en del av Motala kommun. Något som Sture (FV) tror 

kommer att bli aktuellt igen någon gång i framtiden. ” I praktiken sitter vi i knät på 

Motala redan. Vi klarar inte av vatten och avloppsfrågor och sådant själva. Det är 

en ganska stor del av en kommunal verksamhet. Det gör ju Motala åt oss idag. Och 

det kommer att omfatta fler och fler verksamheter. En rationalisering av 

kommunverksamheter kommer att vara oundviklig.” 
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2.3 Historikens förtrollning och förbannelse 

Vadstenas historia spelar en stor roll för stadens identitet. Dåtid och nutid försöker 

bli eniga omkring betydelsen av platsens historiska värde och därmed ta hänsyn till 

viktiga byggnader och ålderdomliga stadsplaneringar. Detta samtidigt med att nutida 

intressen kan tillgodoses i så hög grad som möjligt, inte minst för att locka besökare 

och turister till staden. Ett antal historiska händelser och personligheter har gjort 

Vadstena till en betydelsefull plats, väl värd att nämna i historieböcker och 

minnesskrifter. Mest iögonfallande är dock de historiska förtecknen i de årliga 

turistbroschyrer och skrifter som trycks för att locka besökare till staden. Gustav Vasa 

och den heliga Birgitta ingår en ohelig allians i hur många gånger de nämns och 

omtalas i historiska bakgrundsbeskrivningar. Historien är betydelsefull menar 

Weedon. Den är viktig för att kunna förstå vem vi är och för vår kunskap omkring 

nuet. De stämmor som räknas i återberättandet av historien formar berättelserna och 

perspektiven från vilka både det förflutna och det varande kan förstås (Weedon, 

2004: 27-29). 

I kommunala översiktsplaner kan man också läsa om olika framtida projekt och vad 

som lyfts fram som värden för stadens fortlevnad. Bland annat heter det: ”Vadstena 

stadskärna utgör riksintresse för kulturminnesvården och har utöver detta 

ytterligare värdefull kulturhistorisk bebyggelse.” Värdebeskrivningen anger även att 

”småstadsmiljö och andligt centrum, framvuxet kring birgittinerordens 

moderkloster, visar en betydelsefull medeltida stad och vallfartsort samt dess 

förändringar med nya tidens starka kungamakt efter reformationen. Klostrets 

äldsta delar speglar dessutom den svenska kungamaktens ställning under 1200- 

och 1300-talen” (Vadstena Kommun – Översiktsplan 2011: 30).  

Riksintresset uttrycks bland annat av klostret, slottsmiljön, stadsplanen med Stora 

torget, gatunätets karaktär med slutna kvarter i centrum och öppna tomter mot 

ytterkanterna, hospitalsanläggningarna, stadens siluett och kontakt med vattnet. 

Detta finns att läsa i detaljplaner för en förbifart runt Vadstena för att slippa den 

tunga trafiken med lastbilar som har gått genom centrala delar av Vadstena, och som 

man menar påverkar turistnäringen negativt. Buller och avgaser och en ökande 

negativ miljöpåverkan från den tunga trafiken utgör hinder för en regional 

utveckling. Man nämner att innerstaden upplevs som otrivsam att vistas i, och att 

turisternas förväntningar på en trivsam stad avskild från omvärldens negativa 
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miljöpåverkan inte uppfylls. I översiktsplanen nämns också att det är av största vikt 

att hänsyn tas till stadens silhuett. Den planerade förbifarten ska ha fria korridorer 

utan visuella hinder, detta på bredder av 150-200 meter. Vyer och utsikter från 

förbifarten och in mot Vadstena ska heller inte skymmas av ny hög bebyggelse för 

verksamheter och bostäder. Den rent visuella bilden av Vadstena är alltså av största 

vikt och dess estetiska betydelse betonas starkt. Charon påvisar att ett samhälle är 

konstruerat på symboler som frambringar och bevarar ett samhälle. De är instrument 

för socialisering av den enskilde människan, de skapar kulturella uttryck och visar på 

hur samarbete och kontaktskapande är betydelsefullt (Charon, 2010: 52). 

 

Katarina (FV) verkar väl insatt i denna önskvärda omläggning av trafiken när hon 

beskriver historiens betydelse: ” Skönheten är hopflätad med historien. Man är väl 

orolig med den nya genomfarten att man ska missa massa turister. Men det är väl 

förhoppningsvis den tunga trafiken, det är ju den man vill bli av med. Det är 

spännande att det hänt så mycket här. Sen kanske jag inte är jätteinsatt i hela 

historien. Vadstenabullret, heliga Birgitta. När man sitter i klosterkyrkan, på 

skolavslutningen, tänker jag ibland hur sjutton gjorde de för att bygga det här.” 

Hon ger en bred syn på problematiken i staden, på hur gärna man vill leva på det 

förflutnas glans, men samtidigt är verkligheten den att det måste flytta in fler 

skattebetalare till staden, och därmed finns problematiken med olika 

tillvägagångssätt för att de ska lockas hit, hon säger att det är ”en gammal och 

förtorkad stad på flera sätt..som skulle må bra av att öppna upp sig för framtiden 

och för nyheter…det är lite sorgligt att man inte kommer vidare…att det är samma 

stigar som det trampas på…att man inte vågar göra nya. Samtidigt så kanske det 

är en del av charmen”.  

Historien blir på något sätt både en förtrollning och förbannelse. Den attraherar, 

stärker ens självbild, men verkar också som en barlast som hela tiden måste beaktas i 

samtid och framtid. Lika mycket som man gärna vill ståta med ett intressant förflutet 

som stad, måste man ändå vara och verka i verkligheten där det gäller att få in 

skattepengar och locka unga med barn för att fylla på befolkningstalet. Eller som 

Katarina (FV) drastiskt sammanfattar diskussionen: ”Det är för lite barn..och för 

många äldre..” 
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 Martin (IV) som är företagare är medveten om problematiken med ekonomi och 

skatteunderlag. ”Staden vill ju profilera sig som en vacker idyll med en intressant 

historia..men det verkar mest för turister..men det finns inte mycket man lockar 

med för att få folk att flytta hit…den gamla slogan de hade ”Ovanligt vackert vid 

Vättern” lockade väl mest pensionärer som ville flytta hit…och en del turister 

förstås..men var finns grundfundamentet..ett bärande ekonomiskt liv så att det blir 

skatteintäkter…måste göras mer för att staden ska kunna utvecklas…det brukar ju 

sägas..att den som behärskar historien äger sin samtid….men för Vadstenas 

del..vem äger framtiden…när endast historien profileras..kommunen som helhet 

blir ju knappast rik på den…” 

Ingrid (IV) berättar om alla de stora och återkommande evenemangen som 

arrangeras i Vadstena där stora mängder turister slussas hit. Hon nämner särskilt 

den speciella ”Gammeljulen” på slottet, där det kommer bussar från nästan hela 

landet för att handla traditionella julhantverk och matvaror. ”Vadstena profilerar sig 

med att folk ska komma hit och titta. Slottet..båtarna..hamnen..det 

vackra…Munkklostret…nunnorna. Kom hit och titta, men bli borta…” 

Medeltidsmarknaden är en annan stor begivenhet, som dock inte verkar ta riktig fart 

och har inte fått något riktig genomslag. Även olika projekt för att stödja 

verksamheter vid hamnen är uppenbarligen angelägna. Men kritiken från Ingrid är 

talande för svårigheter med att förändra sig från invanda bilder och silhuetter och 

från historiens grepp. ”Det är mer att bevara det gamla..och de gamla 

gränderna…man ska ha speciella lyktor. Bor man i ett speciellt hus ska man inte 

måla det hur man vill utan då ska det vara i en speciell färg. Man skulle ändra från 

grå till rosa och det var en ceremoni på två år innan man fick den rosa färgen 

godkänd. Det skulle vara en ”lagom” rosa färg som stadsarkitekten kunde 

godkänna. Man får inte ha vilken färgsättning som helst…och inte gräva längre än 

en tulpanlök för då kommer de andra…de som gräver i 

jorden…Riksantikvarieämbetet.” 

Monika (FV) ger flera exempel på initiativ från privata och ideella krafter för att 

skapa ett intresse. Både för staden, men också för att föreningar ska kunna leva 

vidare med vitaliserade krafter.” Entusiaster försöker blåsa liv i stadens blodomlopp 

med veterankvällar, med veteranjärnvägsförening som utför åkturer på en 

smalspårig järnväg. Idéer bromsas. Det finns alla förutsättningar här..men 
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Vadstena får ju aldrig till det här med turismen.” Även Monika har tydligt uppfattat 

svårigheterna med att få fler familjer att flytta till Vadstena. Hon menar bestämt att 

det måste till en ändring i synen på en framtida profilering. Det kan inte bara vara 

historien som allt kretsar kring. ”Vadstena måste marknadsföras på hur folk ska 

flytta hit…..inte bara historiken..slottet och konserter kunde utnyttjas mer..då 

behövde det inte bara vara den heliga Birgitta och nunnorna. Vad kan vi använda 

Vadstena till där vi är nu. Alla kanske inte åker hit för slottets skull eller heliga 

Birgittas anknytning hit.” 

 

2.4 Den egna gruppens normsystem 

Hur vill man att det egna livet ska gestalta sig? Vilka relationer och individer vill man 

ska vara en del av detta liv, och hur ser deras egna värderingar ut? I båda grupperna 

av inflyttade och infödda märks tydligt hur viktiga dessa frågor är, och informanterna 

ägnar en avsevärd tid till att förklara och ingående berätta hur de förhåller sig till 

andra i olika formella och informella kontexter av vardagen och i det privata. Med 

normer menar vi oftast ett riktmärke för hur man ska utföra något eller hur man ska 

uppträda mot varandra. De normer som man som vadstenabo förväntas följa visar sig 

i informanternas berättelser vara ett stort antal sociala instruktioner och 

förhållningssätt, allt för att inte få uppmärksamheten och sökarljuset riktat på sig. I 

en liten kommun som Vadstena (7391 kommuninvånare år 2010) framträder tydligt 

umgängesregler och dess problematik som viktiga orienteringspunkter i de sociala 

farlederna i en mångfald av relationer.    

 Monika (FV) ger noggranna utläggningar för spelet mellan gifta och skilda par, vilka 

problem och osäkerheter som visar sig beroende på vilken sida av skranket man 

befinner sig.” trots olika händelser så har man försökt hålla ihop utåt.. de är 

trygga..de har två barn..de umgås med andra tillsammans..de har sina nyårsaftnar 

och sina parmiddagar..som det ska vara.. När min äldsta väninna i det gamla 

tjejgänget fyllde 40 då blev jag inte bjuden för jag var ju singel..då hade det ju blivit 

fel vid bordet..det måste ju vara jämnt antal..och det tycker jag är fascinerande..jag 

var inte det minsta besviken..däremot så var min mamma väldigt ledsen att jag inte 

blev bjuden..hon kunde inte förstå det” 
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Innan hon skilde sig var det en helt annan bild som var viktig.” Den jag var när jag 

var ung..då skulle jag också ha det här borgerliga..jag gifte mig..klassiskt 

bröllop..borgerligt..sen har jag varit med om händelser som gjort att jag är inte den 

personen längre..men hade jag varit kvar i det..jag har inget gemensamt med de 

längre..i mitt tidigare tjejgäng när jag var gift..så kunde det vara någon som 

önskade sig ett matbord för 40000 kronor..och det finns inte i min värld..de 

diskussionerna gav inte mig någonting..men där umgås man par..och det är 

samma par midsommar..och där släpper man inte in nya…så den personen jag var 

då..hade jag inte skilt mig..och utvecklats som jag tycker jag har gjort..då hade jag 

varit kvar där. Och det är jag glad att jag inte är.”  

Normen att vara gift och uppfylla de förväntade förhållningsregler/umgängesregler 

som giftermålet förde med sig, påverkade Monika så pass att hon till och med 

erkänner att det var endast skilsmässan som slutligen bröt hennes livsmönster och 

tankesätt. Att höra till och ha en identitet i denna grupptillhörighet visar sig vara 

starkt påverkad av tryck utifrån från andra medlemmar som delar samma 

frågeställning. ”Skilsmässa är det värsta som kan hända…man får hålla ihop för 

barnens skull. De som skiljer sig har ju misslyckats…ett nederlag. Det är litet som 

ett gammalt Sverige..Sverige på 50-talet", säger Monika. Var det gäller de inflyttade 

vadstenabornas berättelser, verkar de inneha en mycket större frihet i förhållande till 

vad som förväntas av en, och hur man bör umgås i nära relationer. 

Thors (IV) liv som pensionär efter en lång karriär inom media gestaltar sig efter hans 

egna rationella beslut. På mycket övervägda grunder väljer han att delta eller avstå 

från att vara en del av andra vadstenabors liv. Endast dem som delar hans intressen 

och tankevärldar finner han gemenskap och ömsesidighet med, oavsett om de är 

infödda eller inflyttade. För honom är inte rådande normer viktiga, något som han 

erkänner att han knappast är medveten om: ”En snickare jag känner här hans 

största dröm var att bygga ett hus med största bilen, största TV-grejerna, men inte 

en bok någonstans. Det är ju inga människor som jag sitter och diskuterar litteratur 

med, eller något de tagit intryck av. De diskuterar sport, bilar, schlagerfestivalen. 

Jag har ingenting emot dem, de är snälla och vänliga, men jag umgås inte med 

dem. Vadstenaborna har jag ingen aning om vad de gör, de sitter väl där på 

Drottningmarken och tittar på sina skitfula hus som de låtit bygga för hur mycket 

pengar som helst, Anebyhus och allt vad det heter. De tycker väl det är jättefint, och 
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jag tycker bara om man ska bo i Vadstena ska man väl inte ha det på det där viset. 

Det som de tycker är fint är ju inte värt ett skit. Det ser ju ut som Linköpings 

förorter, med radhus efter radhus. Vem vill bo där? Inte jag…aldrig i livet.”  

Det har ibland tolkats som att fördomar kan ge oss möjlighet att välja utan att vi har 

tid eller möjlighet för att skaffa oss en realistisk överblick . Med deras hjälp slipper vi 

bekvämt och obestämt till att hela tiden ta ställning till varje fenomen och varje 

människa vi möter . De fungerar som ett slags skydd mot det annorlunda och 

oförutsägbara. Den negativa aspekten är att de hindrar oss från att vara öppna och 

överskridande, och vi riskerar att bli fast i tankar och föreställningar som är illusioner 

och direkt felaktiga (Monsen, 1987:64). Fördomar går dessutom ut över andra 

människor. Men enligt Gadamer är dessa ”föremeningar” och förförståelser av 

betydelse. Upplysningens krav på att vi ska befria oss från fördomar när vi betraktar 

ett fenomen är helt förfelat menar han, utan fördomar ingen förståelse. Gadamer 

menar att fördomarna uttrycker i sin kärna vår förankring i familj och samhälle. Det 

är vår kulturella ballast, och denna måste vi ha i åtanke när vi ska förstå det nya.  

”Bara genom att spela ut sin fördom förmår man erfara den andres anspråk på 

sanning, samtidigt som också dennes utspel blir möjligt.” (Gadamer, 2002: 146).  

Martin (IV) är medveten om sin egen individualitet och dess betydelse i de nätverk 

som han umgås i, både som företagare och som privatperson. ”En hel del spelar ju in 

vem man är som person. Vad man tycker om och föredrar att göra på fritid och så.” 

Sen är det ju klart att man måste ha något sånär samma tankar omkring vad som 

är okey..vad som inte är passande. Där skiljer vi oss nog åt som människor, oavsett 

om vi är Vadstenabor som flyttat hit, eller är födda här.” 

Karin (FV)berättar om hur det var att bli drabbad indirekt när livet inte följer det som 

hon kallar ”rosenidyllen”. ”Den sociala kontrollen är stark, händelser får stora 

återverkningar i det sociala livet. Gör man något så sprider det sig. Man tänker sig 

för. Det var jobbigt att gå ut när mitt barn hade skilt sig för det pratades om det. 

Den sociala medvetenheten blir jobbig. Det är inget unikt för Vadstena, men det blir 

på ett annat sätt när det är en så liten stad och samhälle. Folk får veta det mycket 

snabbare, och de vet vem det handlar om. 

Ingrid (IV) har i sina arbetsrelationer med kommunhuset fått ett mycket positivt 

bemötande. Där har det inte varit konstigt alls säger hon, men tillägger att ”alla är ju 

inte ”inhemska” där heller i kommunhuset. Man får en annan relation då man är 
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anställd av kommunen.” Hon gör också en intressant parallell mellan möjligheterna 

att förändra stadens identitet (skyltar, planteringar, husfärger etc.) till något modernt 

och nytt med att också involvera människorna i denna försiktighet: ” Det verkar som 

om den här försiktigheten finns även hos människor, man vill inte göras om, man 

vill bevara det gamla. Kanske är det ett sätt att gömma sig bakom den historiska 

och kulturella fasaden, en skapad identitet för att kunna profilera sig, visa att man 

finns. Man är det egentligen så som Vadstena och vadstenaborna är? 

 Just denna tanke föder reflektioner omkring en skapad identitet. Är det en fasad som 

visas fram, som många infödda vadstenabor ställer upp på som ett sätt att profilera 

staden, men som egentligen har mycket liten betydelse för den vanlige invånaren? 

När individer manifesterar sin identitet, försöker individen att försäkra sig om och 

framhäva sin individualitet, men också att umgås med andra. Och de försöker 

därmed att bevara sitt sociala anseende och sin självkänsla. Som ett resultat blir 

skapandet av en identitet en process av schablonmässiga förenklingar som gör det 

enklare för individen att se sig själv och andra, och att se både sig själv och sin egen 

grupp på ett positivt sätt. 

Barbro (IV) tror att det mycket bottnar i en slags rädsla för att inte hamna utanför, att 

ta personlig ställning kan få konsekvenser som inte är önskvärda, även om man anser 

det är emot sina egna värderingar. Hon ger ett exempel då hennes dåvarande man 

blev utfrusen på sitt arbete, som var ett mindre företag med cirka 20 anställda. ” Min 

dåvarande man blev drabbad..han fick jobb här..det gick några år..sen blev han 

utsatt för mycket skitprat att han gjort saker på jobbet som inte var sanna..någon 

marknadsansvarig som inte gillade honom. De kom inte överens. Det slutade med 

att han fick sluta och det var ingen som ställde upp på honom. Han fick ingen som 

stöttade honom. Bland hans arbetskamrater var det ingen som tog hans parti. Det 

var jobbigt. Man trodde kanske att vissa som man träffat att de kanske skulle ställa 

upp och försvara honom lite. De var väl rädda om jobbet.” 

 

Katarina (FV) berättar om status och vad som är viktigt i vissa kretsar. ”Det känns ju 

som att vissa människor är lite mer flashiga…som man borde ha umgåtts med. När 

mitt barn var litet så umgicks jag i ett annat gäng som hängde ihop med min man. 

Där var det verkligen status, man skulle ha mycket. Ny barnvagn när man fick 

barn..man skulle ha hus..och man skulle ha ny bil..och man skulle kunna åka 
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utomlands..svenssonlivet.  Fast jag är ju inte sån…så jag slutade umgås med dem. 

Det kändes fel..det var inte min livsstil…det var väl ingen direkt statusresa..men de 

ville se ut som om de var på väg uppåt. Ytliga.”  

Barbros och Katarinas berättelser liknar det som Erving Goffman belyser och kallar 

för en “dramaturgisk” händelse av en specifik social interaktion som nästan kan 

liknas vid ett skådespel. Detta då individer försöker att göra intryck på andra, för att 

uppnå vissa ambitioner. Dessa dramaturgiska ageranden kan vara i mindre privata 

sammanhang, men också offentliga ute i det sociala livet som exempelvis på 

arbetsplatser. Individen tenderar att ha standarduppfattningar av offentliga 

situationer och deras egen roll i dem, närmast som om det vore en ritual. Privat kan 

individen vara mer ärlig. Intryck gjorda i det offentliga kan då bli till sin motsats, och 

gruppens medlemmar kan då privat även uttrycka skilda uppfattningar (Goffman, 

2007: 70-75). 

 

2.5 Fostervatten och fantasi 

Richard Jenkins menar att social identitet inte är någon fastlagd produkt, utan 

snarare en social process där individer och sociala kontexter vävs samman. Den 

sociala världen skapas av individernas ageranden. Därmed är identiteter flytande. 

Det är något som produceras i praktiska uttryck genom de kontinuerliga 

interaktionerna och omförhandlingarna med andra människor. Det är snarare fråga 

om identifikationer än identiteter (Jenkins, 2008: 8 ). Vad Vadstena innebär för dem 

som är infödda visar i de flesta fall på en tydlig anknytning till en särskild plats, med 

mycket beskrivningar av skönhet och miljö, men också av de nära banden till familj 

och den trygghet familjen innebär. Katarina (FV)säger ” Vadstena är min hemstad, 

min trygghet. Har bott i Vadstena hela mitt liv. Det är här jag har min familj och 

mina vänner. Vadstena är för mig sommarkväll, hamnparken, solnedgång.” 

Monika(FV) har en liknande beskrivning av vad staden är för henne..” mitt Vadstena 

är en trygghet för mig..hemma här..gillar litenheten…miljön..det vackra..måste 

finnas vatten där jag bor…underbart…mina föräldrar här..mycket vänner....det är 

häftigt att gå förbi kyrkan..det här mäktiga..klosterkyrkan som är stor och 

karg..avskalad..så vackert…det mysiga med de här smågatorna och de här låga 
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husen..det känns sunt att bo här..och inga avgaser…det är mer att jag tycker det är 

så fint här..mer än det historiska.. 

Noterbart är att just att det estetiska och skönhetsmässiga lyfts fram som viktiga 

bitar, tillsammans med de nära relationerna till familj och vänner där just tryggheten 

är ett nyckelord. Det är inte så mycket det historiska Vadstena med sina historiska 

personligheter som man först nämner. Trots platsens historiska värde och betydelse 

är det relationen till andra som betonas, tätt följt av beskrivningar av 

skönhetsupplevelser av stadens varierande platser. 

Sture (FV) är född på Storgatan och har bott i Vadstena hela sitt liv. ”För mig är det 

jordens mittpunkt. En kompis till mig sade att Vadstena är som ett tivoli, det 

stänger på hösten. En typisk sommarstad. Jag trivs så pass bra här..med 

nätverk..och kamrater som jag umgåtts med hela mitt”. 

 

När Martin (IV) får frågan vad den här platsen innebär för honom säger han: ”Det är 

en fantastisk plats för mig och min familj. Det är också vackra miljöer…skönhet…de 

vackra husen och deras historia...en oas som ger avkoppling för själen…en vald  

värld som är lite världsfrånvänd på ett charmerande sätt.” För honom är just det 

sköna och det betagande som är det rådande, inte speciellt relationen till andra. 

Karin beskriver sin hemstad med kärlek. ”Det är idyllen..tryggheten vi har i stan. 

Småstadsidyllen. Vackra gator..vackra hus. Jag tänker på  vilken otrolig vacker 

stad vi bor i…speciellt när man åker båt och kommer från sjösidan. 

Thor (IV)är ännu kortare i sin beskrivning av vad som han tänker på när han ska 

beskriva vad Vadstena är för honom. ”En medeltidsstad med sina berömda 

silhuetter”. 

Inte alla har en positiv syn på staden som plats och vad den manifesterar för den 

enskilde. Ingrid (IV) som är på väg att flytta ifrån staden, tycker att den är alldeles för 

kompakt, för ”intimt”, och säger sig ha väldigt svårt att ”andas där”. Hon ser 

Vadstena endast som en vacker turiststad, där man kommer på besök och sedan 

lämnar. ”I mångt och mycket är turisterna en del av Vadstenas identitet, och då går 

ju kommersen upp ju. Om inte turisterna fanns så är det en bit av Vadstena som 

heller inte fanns”. 
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Det går en tydlig skiljelinje i informanternas berättelser när det gäller intrycken av 

Vadstena som inflyttade och kommande utifrån, och de som är infödda och präglade 

av stadens miljö sedan födseln. För de inflyttade är det något som fått deras 

uppmärksamhet, något besök som etsat sig kvar och givit ett bestående intryck. Ett 

intryck så starkt att det växt fram ett beslut att flytta in till staden.  

För Ingrids del (IV) var hennes möte med Vadstena att hon hittade kärleken här, som 

inte var infödd.” Jag tyckte det var en pittoresk idyll första gången..såg ut lite som 

Sigtuna..trevligt..” 

Det finns också en uppfattning hos ett flertal informanter att det är fint att bo i 

Vadstena. Barbro (IV) uttrycker sig bl.a. ” Det anses fint att bo i Vadstena. Man ska 

ha en viss social status. Om man är i de här gängen som umgås..att man kanske 

inte är fin nog. Överklass..att man inte är fin nog…att man inte tjänar tillräckligt 

med pengar..det är mycket med status kan jag tänka mig. En del kanske känner sig 

lite utvalda..att de får bo här.” Ingrid (IV) menar att det finns en del släkter runt 

Vadstena som har stort inflytande fortfarande. ”Gårdarna runt om Vadstena i 

kommunen har ju en väldigt hög status. Det är personer som har pengar och makt, 

rika bönder..storbönder…och deras intresse väger tungt när man ska starta något 

nytt..eller inte starta..de familjer som bor där..med lite kända namn…gårdar som 

har gått i arv under generationer.”  

 

Karins (FV) tankar om det hon benämner som  finkulturen åskådliggör hon genom 

att tala om de grupper som hon menar gärna vill skilja ut sig genom ett slags 

intellektuellt kotteri. ”Finkulturen…små grupper av egna 

bokcirklar..kulturaftnar..luncher där man samtalar.. där är näsan på väg att sticka 

upp lite. Står det i tidningen att det ska bli någon diktafton någonstans, då finns det 

säkert en del vadstenabor som tänker ”jaha..nu ska det läsas några jävlar dikter 

igen”…kanske beror det lite på Vadstena Akademin. Men det är inte många 

vadstenabor som går på det…för högtravande tror jag..vi går ju inte för att det ska 

se fint ut.”  

 

Martin (IV) för fram en annan aspekt på det han menar är en slags finkultursstämpel 

när han säger att det finns ett rikt klientel på kultursnobbar i Vadstena, de flesta är 

nog inflyttade. Han säger att de kommer hit med romantiska föreställningar om 
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platsen som en källa till kreativitet och skapande. En tillflyktsort för en plågad 

nutidsmänniska som inte längre tål det pulserande storstadslivet. Det gäller både 

hantverkare, filosofer, glaskonstnärer och illustratörer av allehanda slag. ”För mig 

verkar de flesta vara svältkonstnärer, som tvingas moderera sina 

konstnärsdrömmar med ett riktigt arbete vid sidan av för att klara sin vardag.” 

Stråket av finkultur visar sig även i episoder som Sture haft med Vadstena 

Akademien. När han arbetade som kommunpolitiker så hade han en hel del kontakt 

med Vadstena Akademien och operan. ” Jag får nog lov att säga att de hade näsan 

tämligen högt….och ganska hög svansföring. Det var inga människor som kom och 

vädjade att kan ni hjälpa till och ordna det här och det här…utan det kom bara en 

apropå att nu ska vi ha det här..”  

 

Just att Vadstena har dragit till sig en välsituerad och förmögen äldre befolkning är 

något som Thor (IV) tar fasta på när han berättar om sina intryck av nästan 15 år i 

staden. ”Det är ett segregerat samhälle, nästan som ett reservat. Med välmående 

och välbärgade äldre som flyttar in till Vadstena. Vi har en övervikt av äldre 

människor och pensionärer här i Vadstena. Det är ju rika människor som inte har 

barn i skolåldern.” Han berättar att bekanta till honom har haft en alldeles speciell 

syn på staden som de har tagit med sig när de flyttat hit. En fantasi och lite romantisk 

syn på ett harmoniskt och idylliskt leverne. För Thor var det också en kontrast till ett 

stressigt storstadsliv i huvudstaden: ” Jag är tacksam med att jag slipper storstaden 

och alla butiker och idioter som håller på med popmusik inne i varuhusen. Jag vill 

bestämma själv när jag ska lyssna på musik. Det var jätteskönt att komma hit. Då 

hade jag gjort färdigt med alla problem i Stockholm, med parkeringsbekymmer, 

lägenhetsbekymmer, ökade kostnader.”  

 

Thor (IV) beskriver hur Gamla stan i Stockholm, där han bodde tidigare, blev mer 

och mer av trendiga kontor och fuskande människor. Många av hans nära vänner 

flyttade eller dog bort. Och efter ett antal besök i Östergötland och Vadstena, och 

efter att ha sett en tilltalande bostadsannons i fönstret hos en fastighetsförmedlare, 

bestämde han sig för att bli pensionär i staden vid vattnet. I Thors fall var det många 

rationella överväganden som bidrog till ett beslut att flytta till Vadstena, men han 

berättar vidare att ett flertal av hans vänner hade en mycket romantisk och 

tillrättalagd bild av staden när de blev betagna av miljön och historien bakom och 



~ 29 ~ 
 

som starkt bidrog till att de flyttade hit. ”Mina vänner säger att de har lockats av 

Vadstena tidigare i sina liv, med någon slags anknytning. Konfirmationsläger, 

skolresa, besök hos vänner, ofta varje sommar. De har en romantisk syn av vad 

Vadstena är. Just för att de är romantiska människor, ser de ett annat Vadstena. De 

är med i föreningar, går i klosterkyrkan.” 

 

Kanske är vår anknytning till en plats mycket mer än biologisk och estetisk. Att ha 

anknytning och att vara rotad till en plats menar en del är det viktigaste och kanske 

minst studerade och accepterade behovet i varje individ (Weil, 1997: 41). Det är också 

ett av de mest svårdefinierade behoven, eftersom vår identifikation med en plats, 

särskilt om det är vår uppväxtort, är beroende av aktivt och medfött deltagande i ett 

samhälles gemenskap. Low pratar om förkroppsligat utrymme, ”embodied space”. 

Utrymmet som kroppen upptar liksom intrycken och erfarenheten av det utrymmet, 

drar ihop sig eller expanderar i samverkan med en persons känslor och 

sinnesstämningar, uppfattning av jaget, sociala relationer och förutbestämda 

kulturella förutsättningar. Vi föreställer oss att vi upplever världen genom vårt 

”sociala skinn”. Kroppens yta representerar därmed det första mötet med samhället 

där vi införlivar omgivningens normer och kulturella drag. Individen blir 

förkroppsligad i det vardagliga livet genom detaljerna av den upplevda kroppsliga 

existensen (Low, 2009: 27-28). Eftersom plats har en avgörande betydelse för hur 

individer beter sig, tänker och organiserar sina liv och relationer, är det en viktig 

faktor när det gäller att förstå uttrycken som görs av individerna på en specifik plats. 

Platsen blir till en levande metafor för sociala konstruktioner av verkligheten, något 

som framträder i informanterna beskrivning av platsen. Det blir till tydliga bilder av 

deras egen uppfattning av verkligheten. 

 

2.6 Främmande – för vem? 

Främlingsfientlig är oftast ett ord vi använder på enskilda individer och 

organisationer, när vi vill utpeka dessa som fientliga mot exempelvis en ökad 

invandring och de kulturer som dessa grupper för med sig. Ordet har snarare en 

mycket bredare användning och betydelse. Olika kontexter där det invanda och 

vardagliga möter det nya och främmande, skapar ofta, i subtila nyanser, 

främlingsfientlighet i någon form. Ordets egentliga betydelse får sägas representera 
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en irrationell rädsla för främlingar och för främmande företeelser. Rasism har 

egentligen ingenting med ordet att göra, trots att det i vardagliga sammanhang 

används som en synonym till främlingsfientlighet. Skillnaden är fundamental om vi 

tänker oss situationer där en person känner sig rädd, förvirrad, upprörd och kanske 

lätt panikslagen, då han befinner sig i en för honom/henne främmande kontext, 

kanske i ett hotell i ett främmande land där det inte går att göra sig förstådd. 

Främlingsfientlighet kan riktas mot vem som helst som upplevs annorlunda och 

främmande.  

 

Men vilka karaktärsdrag och vilket socialt präglat arvegods ska den enskilde inneha, 

eller snarare inte ha, för att bli sedd och uppfattad som främling?  Vilka 

utgångspunkter krävs? Hur länge blir man betraktad som en främling? Och på 

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

främlingar. Det är uppenbart så att något sker onekligen i oss människor när vi ställs 

inför det som vi uppfattar som främmande. Det kan gälla diskussioner som berör 

religion, politik, etnicitet, sexualitet, värderingar, inte minst inom etik och moral; 

men även synen på enskilda människors rättigheter att leva sina liv, och på vilket sätt 

de väljer att göra det. Fenomenet finns i oss alla oavsett i vilken social miljö vi än rör 

oss i och som vi försöker att avkodifiera. Det är bara att fråga en förälder som ser sitt 

barn samtala med en total främling om hon/han inte känner oro och 

misstänksamhet. Vilken ansvarig förälder svarar inte ja på den frågan? Vi identifierar 

främlingen i en första bedömning, och hon eller han blir sedan noga och obevekligt 

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 (Tinnerholm: 2010: 4-

5). 

 

Att det skulle vara främlingsfientlighet i Vadstena tycker Karin(FV) inte stämmer. 

”Jag kan inte säga att man tänker så..i de här nybyggda områdena kanske det 

förekommer en del, vem som flyttar in..men exklusiva villor..då är folk nyfikna vem 

som kommer hit..men det är väl helt naturligt.” 

 

Det finns i informanternas berättelser inte bara uppfattningar om de som kommer 

inflyttade. Det är även de inflyttade som hyser tankar och känslor även mot 
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vadstenaborna själva. I olika sociala kontexter har inflyttade och infödda mötts, och 

utifrån detta har uppfattningar skapats. Tankar som verkar ha spätts på efterhand 

som tiden går, och fler och fler erfarenheter omkring varandra cementeras till ett 

permanent tillstånd. Att inte ställa upp på vedertagna umgängesregler kan vara 

tillräckligt i sig för att ses som avvikande och som någon som ej tillhör gruppen. 

Katarina (FV) menar att förändringar och ny input kan vara läskigt, men umgås man 

hela tiden i samma gäng, då vet man precis vad alla andra tycker och tänker. ”Om det 

då kommer in en ny utifrån …som inte tänker likadant …eller ställer motfrågor, 

”hur tänkte du nu”..och det är väl det som gör att det blir läskigt..som en väninna 

som gick in och tittade på fotboll på TV med grabbarna istället för att vara med 

kvinnorna i köket…och så ska man ju inte göra..då bryter man ju normen..men hon 

tyckte  inte det var roligt att prata nagellack och kläder….och barnomsorg.” 

Ingrid (IV)är mycket tydlig när hon ger sin syn på vadstenaborna Jag funderar 

mycket på varför man är så osäker. ”Vadstena är deras..heligt..det vet ju  inte jag 

egentligen men jag inbillar mig att man vill ha folk att de ska bo där, men jag tror 

inte man vill det egentligen. Man vill vara den där lilla klicken för sig själv, så vill 

man bo där i fem generationer så vill man vara där och verka där. Det hör man 

också tydligt, vad skönt nu när det har blivit augusti för nu kommer inga turister 

mer. Invasionen av turister är ju maj juni juli augusti. Då tycker de det är så himla 

skönt när de inte är där mer.”  

Lite motsägande till denna intolerans står då Birgittas sjukhus, som under många år 

var en vårdinrättning för mycket gravt psykiskt sjuka människor. Även kyrkans 

tolerans emot original och individer som inte sågs som normala av samhället fick 

också en plats i församlingen. Thor (IV) är aktiv inom kyrkan och menar att ” 

Birgittas sjukhus har spelat roll i synen på samhällets olycksbarn. Här finns en stor 

tolerans mot avvikande karaktärer, speciellt inom kyrkan mot människor som är 

mindre lyckligt lottade i livet. Men inte så stor tolerans från den vanlige 

vadstenabon.”  

Men finns det tolerans i det dagliga livet individ mot individ? Monika (FV) menar att 

det finns även om många är alltför inskränkta och fördomsfulla i sin uppfattning om 

sig själva och andra: ” Jag tror det beror på ren trångsynthet. Som förälder har man 

ju en otrolig makt, man kan ju föra över så mycket till sina barn. Jag blev präglad 

av mina föräldrar att inte vara rädd för BS-patienterna som fanns när jag var 
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barn..men en väninna fick lära sig att inte prata med idioterna de är farliga. Nu 

har vi bara rättspsykpatienter här, men jag går ju inte och talar om för mitt barn 

att där går en rättspsykspatient..den ska vi vara rädda för.” När Monika berättar 

om hur betydelsefull en förälders roll är i uppfostran och prägling blir jag medveten 

om hur tydligt vi reproducerar samhällets normer och moral i de sociala relationerna 

till nästa generation människor. Detta på gott och ont, då det trots allt är i 

vardagslivets relationer som vi hittar grundfundamentet för sociala och kulturella 

uttryck. 

Martin (IV) för fram en intressant tanke omkring individens egen makt. Vad som kan 

födas utifrån det egna initiativet att vilja möta någon annan i en mera öppen dialog. ” 

Om du själv aldrig föder en tanke, men ska matas med intryck och andras prat och 

skvaller…så växer man ju inte som individ. Att vara angelägen av att växa och 

utvecklas, då blir man automatiskt intresserad av de människor som är omkring 

en. För en hel del vadstenabor verkar detta inte komma så lätt till dem. Tyvärr är 

många ganska fastlåsta i tankevärldar och levnadsmönster.”  

Just detta att själv vilja ta initiativ tar Monika (IV) också fasta på när hon berättar om 

nyinflyttade som hon har mött vid olika sociala sammanhang, och som berättat för 

henne hur viktigt det är att själv kunna ta första steget till kontakt. Att man som 

individ har ett eget ansvar att själv mingla sig in i olika sociala samband och därmed 

försöka knyta kontakter. Något som hon menar gäller för både inflyttade och infödda. 

Som exempel tar hon upp sina föräldrar som nu är pensionärer och som gått med i 

olika grupper för att göra intressanta aktiviteter, och därmed börjat umgås med 

människor som kommer utifrån. Eller som Martin (IV) eftertänksamt uttrycker det: 

”Kanske skulle folk försöka bli lite mer ödmjuka och inse att vi faktiskt färdas 

tillsammans på denna livsresa, och därför se till att upplevelsen blir så bra som 

möjligt även för våra medresenärer som har samma biljett.” 

Sture (FV) tror inte det är svårt att komma som inflyttad till Vadstena. Han har 

diskuterat detta med sina vänner inom Odd Fellow (ett politiskt och religiöst obundet 

ordenssällskap som har människokärlek, barmhärtighet och vänskap som mål.), och 

som har flera medlemmar som har flyttat in till staden. Han menar att det kommer 

an på en själv hur det ska utvecklas, ” det kommer inte hem folk och hämtar en på sin 

kammare.” Som tidigare aktiv inom olika idrottsklubbar kan han berätta hur viktigt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ordenss%C3%A4llskap
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barnens föreningsliv har varit, kanske främst för föräldrarna, för att skapa 

kontaktmöjligheter och träffa andra. 

 I interaktiva grupprelationer har man en social identitet. Den kan studeras utifrån 

begrepp som kognition, förståelser och beteenden, där även sociala stereotyper ingår 

i hur man uppfattar andra. Dessa stereotyper kan förstärkas inom de olika in- och 

utgrupperna beroende på hur enhetlig identifikationen är (Stets, Burke, 2006: 228-

232). Det är dock väldigt få stereotyper som framträder i informanternas berättelser. 

Men från de inföddas sida kan man ana en uppfattning att det flyttar in välbärgade 

rika pensionärer som har näsa för det som benämns som finkultur. De inflyttade 

däremot har en generell uppfattning att det skulle vara svårt att flytta in till Vadstena 

och komma i kontakt med infödda vadstenabor, att de är lite världsfrånvända och 

trångsynta, även om de inte har alltför många exempel på det.  

 

2.5 Betydelsefulla spindelnät. 

Inom dagens forskningsdiscipliner som omfattar både sociologi, psykologi och 

antropologi finns det ett stort intresse för att undersöka relationer mellan 

individuella identiteter och gruppidentiteter. Vad det är som gör att individer 

identifierar sig med särskilda grupper, hur gränser ser ut mellan olika 

samhällsgrupper, hur de beter sig och hur de relaterar till varandra. Att relationer är 

viktiga för oss som sociala individer är inget nytt och betraktas mest som en 

självklarhet, även om det finns individuella nyanser och skillnader. Men vilka slags 

mellanmänskliga förhållanden vi har, och vilka vi prioriterar kan bero på många olika 

orsaker. Monika (FV)framhåller särskilt sina vänner som tillkommit efter att hon 

gjort erfarenheter i livet som omkullkastat hennes tidigare sociala liv ”vi står 

varandra nära i vårt gäng… vänner jag fått för att jag har gjort en inre resa och 

utvecklats mycket..så jag har fått nya vänner..de som jag umgicks med som barn 

och tonåring..de umgås jag inte med längre..har istället ett nytt gäng..alla är inte 

från Vadstena.”  

Martin (IV)uppger att de han känner är inflyttade vadstenabor till största delen. Han 

skrattar lite när han medger att han tycker många här är lite provinsiella. Vidare 

tycker han att de är begåvade och kunniga i mångt och mycket, men att de betraktar 

tillvaron och oss inflyttade utifrån ett väldigt snävt perspektiv, kryddat med en hel del 
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skvaller. ” De öppnar inte så lätt upp för andra..håller sig på sin kant…stelt artiga”. 

Han tror det beror på blygsamhet och en osäkerhet att våga bjuda till.  

På frågan om vilka relationer som är viktigast betonar Katarina (FV) även familjen..” 

Pappa och farfar är viktigast som bor här..och mina vänner. Vännerna är viktiga. 

Kompisarna i friluftsfrämjandet..på jobbet..i tjejgänget. Några tjejer har man som 

promenad- och träningskompisar..vissa är bara roliga…men har kanske inte 

djupare relation med..men några ensamstående väninnor blir mer som ens 

familj..där man gör saker som man kanske hade gjort med sin respektive….går 

Konstrundan..går vandringar på Omberg..vi går slättamilen.” 

Ingrid (IV) har själv sina vänner inom den inflyttade gruppen. Det nätverk jag har är 

personer utifrån..från Halland och Småland…och Stockholm. Man behöll de vänner 

som gav en något. Personer man träffade på kyrkans barntimmar och sådan” 

Att inte alla prioriterar den nära relationen med nya och gamla vadstenabor ger Thor 

(IV) uttryck för i det han inte finner varken nytta eller nöje att lyssna på 

vardagstrivialiteter och medger villigt att han inte umgås med typiska Vadstenabor.  

”Mina beröringspunkter är församlingen där jag träffar människor som jag tycker 

är roliga. Det är mest människor som har flyttat in till Vadstena… vi är ett eget litet 

gäng. Jag kan lika gärna bo på månen.” Han betonar att han tycker det är viktigt att 

folk är ”fria från konstigheter”. Även i vardagen ger sig detta till känna. Thor (IV) 

anser att det är en klar uppdelning, en slags parallellvärldar. I hans fall är det ett 

antal bildade människor som kommer utifrån och som på ett eller annat sätt fastnat 

för Vadstena, och som därmed flyttar hit och nästan uteslutande umgås med 

människor som delar deras föreställningsvärld om världen och om Vadstena. Det är 

alltså inte frågan om någon stor kontakt med genuina Vadstenabor. Han menar att de 

i de flesta fall möter Vadstenabor när de sitter i trädgården och människor går förbi 

och säger ”vad fint ni har gjort i trädgården”. Eller som Thor uttrycker det.. ”Jag har 

inte tid att träffa människor som pratar om sina barnbarn, det skiter jag i. Jag har 

med flit gått vid sidan om. Alla dessa gamla tanter som sitter och pratar om sina 

barnbarn, det orkar jag inte höra på.” 

 

Katarina (IV) berättar att hon har en väninna som bott i Vadstena i över 30 år, men 

hon är ju fortfarande inte vadstenabo… ”för hon är ju inte tredje generationens 

vadstenabo..” men tillägger att ”jag tycker det är vi som vadstenabor som ska 
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släppa in dem”. Detta med tredje generationens vadstenabor är något som Monika 

(FV) kommenterar med följande: ” Är det nåt jag vill ska dö ut..så är det detta med 

tredje generations vadstenabo. Ska man verkligen inte kunna bli vadstenabo förrän 

efter tredje generationen? Jag tycker det är fruktansvärt..hur ska en sån här stad 

överleva då? Då har man historik…jag tycker det är jättehemskt…”  

Både Monika och Katarina uppehåller sig länge vid att vadstenaborna känner rädsla, 

parat med en viss trångsynthet. De erkänner att det är svårt att komma in i Vadstena 

som inflyttad, och att detta beror mycket på de inföddas rädsla till förändring, att de 

vill ha kvar sina trygga liv. Att det kanske finns en bristande självkänsla som hindrar 

dem, samtidigt som det ibland säkert bekymrar dem vad ens gamla vänner och 

kompisar skulle reagera om man började umgås med nya människor. Martin (IV) 

tycker vadstenaborna är tafatta, generade, bakåtsträvare och lite omedvetna om 

mycket i livet. Han menar att det är en skyddad oas som gör människor trygga men 

ointressanta. 

Katarina (FV) ger olika skildringar av hur umgänge mellan par kan se ut, och vad som 

man förväntas göra, eller inte. Könsroller och oskrivna regler frammanar en bild av 

ett uppdelat rollmönster som de flesta följer, även om Katarina ger exempel på hur 

detta mönster kan brytas om man inte känner till koderna. ”Jag har också en 

väninna som har flyttat in ifrån Motala (grannkommunen) och hon säger att det är 

jättesvårt att komma in i Vadstena…de håller ihop..manligt och kvinnligt..tjejerna 

är i köket..och killarna är vid TV:n och tar en whisky....och hon passar inte in i det 

mönstret heller. I många relationer är det nog så att det är väldigt uppdelat.” 

Katarina menar att man rör sig i för små grupper, att vadstenaborna är väldigt 

sammanflätade och kanske inte tar in så nya människor ändå, det finns kanske en 

viss osäkerhet på hur man själv kommer att uppfattas, så man håller sig på sin kant. 

Hon berättar ytterligare att de personer som flyttar in är ofta väldigt öppna och 

nyfikna människor, och angelägna om att få veta vad som sker och händer i Vadstena 

ekonomiskt, kulturellt, kyrkligt.  

Monika (IV) berättade att hon aldrig varit på Vadstena akademins operaföreställning. 

”Då bor man ändå mitt i det men har inte tagit del av det. Jag tror det är 

lathet…eller att man blir hemmablind..jaja det kan vi väl ta nästa år tänker man. 

Tillgängligheten avgör vad man går på…teatern före Vadstenaakademin.” Hon 

berättar vidare att det är få typiska vadstenabor som går på kulturella evenemang. De 
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är inte intresserade. När jag frågar hur många av hennes väninnor i hennes nya 

tjejgäng som är vadstenabor, svarar hon att i stort sett alla är det, men deras 

respektive är inflyttade.  Skrattande konstaterar hon: ”Så någon slags påverkan har 

det säkert resulterat i tack vare dessa ofta nya parbildningar.” 

Sture (FV) berättar att han har ett kompisgäng som har umgåtts sedan tonåren. Det 

är den verkliga vänkretsen, det som betyder något.”Det är vänkretsen som jag 

nämnt..det är kärnan. Vi har firat midsommar ihop i 35 år…och seglar ihop. Vissa 

traditioner när det blir jul. En vänkrets är inom Odd Fellow. Sen finns det vänner 

som vi bara seglar med..då umgås vi bara på sjön under sommaren. De flesta är 

infödda vadstenabor bland dom som jag umgås med..men några finns inom Odd 

Fellow, men det är väl de ytligaste relationerna. Majoriteten är nog infödda 

vadstenabor.” Oavsett vem informanterna umgås med, inflyttade eller infödda, så är 

det genomgående drag att man har de starkaste banden med de personer som är från 

tidig ungdom (om man är infödd) eller de som man tidigt lärde känna (om man är 

inflyttad). Det är relationer som man har vårdat och behållit hela tiden. 

 

Barbro berättar att det till en början var en omställning eftersom hon kom till 

Vadstena under vintern, då knappt en människa var ute och gick. Det var grått och 

trist och öde. ”Då tänkte jag men herregud, vad har jag gjort egentligen. Att jag 

kom till Vadstena var på grund av min dåvarande sambo. Man fick ett umgänge i 

början, så var man nöjd med det. Vi var aldrig ute och sökte kontakt..vi fick det 

umgänge vi behövde. Man finner sin krets i början..och när man väl har den så är 

man lite tillfredsställd. Mina bekantskaper är i stort sett från de första åren. När vi 

flyttade hit…man blev medbjuden på fester..där kände man väl i början att man 

kände sig lite utanför. Lite avvaktande till att ta kontakt. Jag tror min man hade 

svårare att komma in i Vadstena. Han fick nog ingen manlig kompis så som jag fick 

väninnor kanske.” Hon berättar hur trevliga grannarna var. Det var ingen känsla av 

misstänksamhet. Hon tyckte det var lite svårt i början men tror inte det hade med 

människorna i Vadstena att göra. Snarare tror hon att det var hennes första flytt från 

hemstaden som spelade in. Hon kände sig trots det delaktig i det sociala livet. ”Första 

kontakterna här var öppna förskolan. Det beror också på hur du själv är…du måste 

bjuda till.” Efterhand som tiden gick så rotade Barbro sig. Platsen blir synonymt med 

där man har sin sociala trygghet. Den symboliserar det som man har vant sig med 
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och blivit välbekant med. ”Jag har aldrig flyttat mycket...och har ingen längtan att 

flytta.”  

För Martin (IV) är flytten ett medvetet val för att starta upp ett företag, men valet 

sträcker sig också till de intressen han har. Det är dock inte någon medveten selektion 

att han inte har så många vänner bland de infödda vadstenaborna, det har bara blivit 

så, kanske mycket tack vare hans intressen och fritidsliv som han delar med andra 

inflyttade. ”De som jag känner, som jag har beröringspunkter med, de kommer ofta 

utifrån och har helt andra perspektiv på tillvaron. Ser världen med lite andra ögon. 

De kan ha olika intressen eller sysselsättningar, och vara med i diverse föreningar. 

Det kan röra sig om konst..litteratur..musik..kyrkan..men i dessa grupper figurerar 

inte många vadstenabor.” 

Att flytta är ett stort steg för en människa. Den nya miljön bjuder på överraskningar, 

möjligheter och kanske hinder. Dessa förändringar i den sociala kontexten sätter 

igång förändringar i den egna identiteten. Vi kan se i de inflyttade informanternas 

uttalanden att platsen blir en del av deras identitet. Hur stora förändringarna blir är 

beroende av hur relevanta dessa är för den enskilde individen, hur pass inblandad 

man själv är, hur stor förändring som krävs, och hur negativ förändringen bedöms 

vara. När individen flyttar på sig från en position till en annan i den sociala matrisen 

skapas en psykisk belastning som omformar identiteten beroende på förändrade 

mönster av sociala influenser och hinder (Breakwell, 2000: 355-358). 

 

2.6 Facebook – vår tids skvallerspegel 

Studier visar på att skvaller kan kompensera för bristande personlig kontakt mellan 

individer. På så sätt skulle gruppmedlemmarna veta vem som går att lita på, utan att 

ha skapat sig en egen bild. Skvaller har också effekt på samarbetsviljan än korrekt 

faktainformation. Många individer tenderar att hellre lyssna till skvaller än på saklig 

information när de är antagonister med varandra i frågor med olika innehåll, något 

som tyder på att den enskilde inte vill avvika från grupptillhörigheten. Det visade sig 

också att det spelade mindre roll vem som tillhandahöll skvallret, tillförlitligheten hos 

den som skvallrade påverkade inte de enskilda individernas ställningstagande 

(Sommerfeld, 2007: 17435 -17440 ). 
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Skvaller kan användas för att påverka sitt eget rykte och också manipulera andras 

åsikter. Skvaller kan skapa grupptillhörighet, tydliggöra normer och levnadsregler 

och är ett sätt för oss människor att ge och få information. Individen inser att 

samtalet fyller en social funktion och det är nödvändigt att ta oss tid att prata med 

våra bekantskaper. Monika (FV) berättar att det är många som är inne på Facebook 

här i Vadstena. Kanske är behovet än mer påtagligt i den multimoderna världen där 

individen känner sig rotad i teknikens virtuella mötesplatser i en ständig uppkoppling 

med Facebook, Twitter, Instagram, Ipods, Skype, smartphones etc. Mötet i 

verkligheten blir kanske därför extra viktigt och efterlängtat. Genom att lyssna och 

samtala i de små samtalen, lär vi ofta något om helheten, eftersom vi tar del av 

andras berättelser och lyssnar till människors gjorda erfarenheter.  

Men gränsdragningen är subtil. För skvaller kan vara mycket mer än harmlöst prat. 

Ibland handlar det om att framställa någon i dålig dager och då kan det till och med 

leda till att man börjar sprida falska rykten och rena lögner, som får återverkningar i 

den sociala strukturen. Något som flera av informanterna har upplevt både i 

perspektiv utifrån och inifrån. Ingrid (IV) berättar ”jag upplevde att det gick lite prat 

runt om vem jag var..och vad skulle jag göra där..Varannan helg åkte jag fram och 

tillbaka där under ett år. Då blev jag på ett annat sätt, de visste mer om mig än vad 

jag gjorde själv och min man. De antog alltså att de visste. Småstadsskvallret är 

väldigt utbrett och det är nästan förenat med livsfara. I samband med skilsmässa 

efter 5 år så pratades så mycket strunt, och det var ingen som verkligen visste 

varför vi gick skilda vägar, folk antog en massa saker som spred sig..det var 

förfärligt. Det var rena lögner och förtal som spred sig. Jag kan inte förstå varför 

folk kan grotta ned sig och nästan må bra av andras olycka. Ju mindre det är ju 

mer skvallrar man. Det kanske inte hade skvallrats om det varit en vadstenabo, det 

blir mer effektfullt när det nu var jag. Hade jag inte varit inflyttad hade det kanske 

inte blivit något större samtalsämne. Det är tydligt hur påverkad Ingrid är av själva 

händelsen, även om den inte är så unik och enastående som kanske Ingrid själv 

föreställer sig.  

Monika (FV) som har sitt inifrånperspektiv ger exempel på hur det kan se ut när det 

s.k. ”skvallret” finner sitt forum och får fritt utlopp: ” Jag har släktingar som kan 

hålla på så en hel släktmiddag. De pratar om släktingar och bekanta och vad som 

hänt dem och som jag försöker att undvika..för jag vill att Vadstena ska 
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utvecklas....och jag vill inte vara en sån där som bara umgås i samma kretsar. 

Trygghet och igenkännande är det som styr detta beteende. Ibland vid såna 

tillfällen har jag lusta att säga: ”..istället för att prata om folk..så kan vi ju prata om 

vilken bok vi senast har läst…så kan vi gå varvet…ska du börja.” Hon berättar 

vidare att alla vet vilka som är syskon, vem som är yngst och äldst, var de jobbar och 

vilka de är gifta med. Det hela kläds ut med platsen för uppväxt, släktförhållanden 

och var de nu bor och arbetar med. Ofta tas det här upp i samtal när man träffas vid 

fika och sammankomster för att stämma av: ”I vårt gäng har det hänt så många 

livskatastrofer, så vi diskuterar hellre livsfrågor. I tjejgänget pratar vi också om 

vad som hänt våra bekanta, men vi vill inte vara dem som för skvaller och skit 

vidare.” 

Vadstena är ju känt för sina skvallerspeglar, säger Martin (IV), och bifogar 

humoristiskt: ”De representerar väl ganska väl vikten man lägger på skvaller här” 

han har inte personligen upplevt att någon skvallrat om honom, även om han känner 

till skvaller om andra ”vem gör inte det”, tillägger han. ”Jag kan tycka att det kan 

vara bra med skvaller ibland, då får jag ju information gratis som jag inte annars 

kanske skulle fått, men jag orkar inte höra på dumheter och medvetet elaka 

kommentarer”. 

När vi pratar om skvaller så berättar Sture (FV) om traditionen med öknamn, vilket 

han menar är något som ändrat karaktär. Det var ganska utbrett förr. Hade man gjort 

bort sig så fick man ett öknamn och det kunde sitta i hur länge som helst. Och han 

erkänner att har man gjort något dumt eller omoraliskt i Vadstena så sprids det 

väldigt fort. Som exempel tar Sture upp en händelse på ett mindre företag där han 

tidigare arbetade, och hände det något så gick det som en löpeld. Händelser som att 

någon varit berusad eller hoppat över skaklarna gjorde att skvallret fick vingar. Sture 

ger ett exempel på vad för slags konsekvenser skvallret och det sociala trycket kan ta 

sig. ”Vi hade en kille som kom ifrån Borghamn, apropå pratet om det sociala 

trycket. Han gick till fel hustru och gjorde bort sig. Och på arbetsplatsen jobbade 

väldigt mycket Borghamnsbor, och de tog helt avstånd ifrån honom. Han blev totalt 

utfrusen. Det gick inte mer än ett halvår, så flyttade han till annan ort. Han var icke 

önskvärd.” men Sture nämner också positiva fördelar med den sociala 

medvetenheten och kontrollen. Skulle han exempelvis ha glömt pengar och plånbok 
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när han är ute och handlar i någon butik, så är det inget problem, han kan betala 

nästa gång eftersom alla vet vem man är. 

Det är ingen som förnekar att skvaller inte finns, men det fyller olika funktioner och 

kan se olika ut. Sture (FV) medger skrattande att ”skvaller finns…så man får inte slå 

bakut för mycket. I bastun med vännerna i Odd Fellow där avhandlas en del..men 

det var nog värre förr..när Vadstena var ännu mindre.” 

Skvaller kan skapa allianser och därmed ge inflytande. Individer kan delge 

information till andra som de dras till eller känner att det kan vara av betydelse att 

vara vän med just denna person. Vår sociala position kanske är stationär, men det 

hindrar inte att individen försöker ta tillfället i akt och förbättra sina möjligheter 

inför personer som kan främja hans/hennes sociala status. Den diskreta och 

tystnadsförpliktande informationen gör att mottagaren känner sig utvald och kanske 

tänker gott om budbäraren som tillhandahöll skvallret. Informationen blir en 

handelsvara för att skapa användbara koalitioner och säkra en plats i den sociala 

hierarkin. I våra umgängesmönster är vi medvetna om vår egen och andras status. 

Och det krävs skicklighet och förståelse för att kunna orientera sig i de sociala 

nätverken eftersom den sociala hierarkin består av flera dimensioner och strukturer 

som hela tiden förändras. De olika individernas enskilda status, hög som låg, ändrar 

sig konstant beroende på en rad medvetna och slumpmässiga skeenden och 

händelser. 

Thor (IV) betraktar fenomenet med löst prat utifrån ett likgiltigt lugn, och har inte 

något större behov för att höra på skvaller: ” Jag brydde mig inte ett dugg om 

historierna om Vadstena, att man måste vara här minst tre generationer innan 

man kan räkna sig som vadstenabo. Sånt skitsnack! Folk är så jävla enfaldiga.  

Enfaldiga Vadstenakärringar. Jag har inte flyttat hit för att höra vad puckiga 

grannar tycker om vad hon tycker om den, och den var gift med den. Sånt skiter jag 

fullständigt i!!” Kanske är det så att det har en social betydelse att skvallra om andra 

för att få information och för att själva må bra. På det sättet kan skvallret bli till något 

konstruktivt. Att få vetskap om mörka sidor hos andra hjälper oss att distansera oss 

från våra egna. Och att helt stå utanför allt skvaller, verkar inte heller vara 

eftersträvansvärt då det finns risk att individen isolerar sig. Skvallret fungerar som en 

slags social temperaturmätare. Ett uttryck för att stämma av med personer i ens 

närhet vad som har hänt, och för att bli medveten om andras gärningar, för att 
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bekräftas i sina föreställningar man hyser eller kanske delar, men också för att känna 

gemenskap med de man delar skvallret med.  

Katarina (FV) ser både fördelar och nackdelar med skvallret om det hålls på en rimlig 

nivå: ”Det kan kännas kvävande med den sociala kontrollen, man tänker lite på vad 

man gör och inte gör. Ibland är det så att alla vet. Om det händer någonting i det 

personliga så är man inte skyddad för det bara för att man är vadstenabo. Visst har 

det hänt att någon sagt till mig att jag såg din grabb på skoltaket..där ska han inte 

vara på kvällstid, och det är ju bra att man får höra det. Känns som att alla har koll 

på alla. Jag har ju ett par på jobbet..de vet vem som är otrogen med vem..och vem 

som har barn ihop med vem…och man tänker bara lägg ner. På frågan varför det är 

så svarar hon att det är ”För att de inte har ett eget liv. Det är väl en trygghet att 

veta vad som sker. Att växa upp i Vadstena är tryggt, finns få platser som är så 

trygga för barn att växa upp på, men detta blir också ett ok när den sociala 

kontrollen blir alltför stor.” 

Det är dock uppenbart att de informanter som är födda i Vadstena verkar ha ett något 

mer ambivalent förhållande till skvaller. De är både bärare och mottagare för det på 

ett helt annat sätt än inflyttade. Samtidigt som de verkar vara mer deltagare i 

sammanhang som berör skvaller, är de också mer utsatta för skvaller. Att inte sticka 

ut, att inte ställa till skandal, att inte bli omtalad, vilar tydligare på deras axlar. Det är 

viktigt att man inte blir ett samtalsämne som riskerar att bli en konsekvens i den 

sociala kontrollen som är väldigt tydlig och klar. För att bättre kunna förstå 

informanternas handlande måste vi förena ett antal mänskliga egenskaper som att 

tänka, uppfatta, komma ihåg och förmåga till inlärning. Detta eftersom de måste 

undersökas i den miljö där individerna vi vill studera interagerar med varandra i 

olika sammanhang. Varje människas förmåga och personlighet är inte statisk och 

färdig när hon deltar i kontakten med andra individer. Det är snarare en pågående 

och livslång process som skapas i relationerna till andra. Det är genom det 

förkroppsligade sinnets aktiviteter som sociala relationer skapas och omformas. De 

psykologiska och sociala processerna är de samma. Därmed skapas en rikare och mer 

”erfarenhetsnära” utsaga av mänskligt agerande i en specifik miljö (Ingold, 2000: 

171). 
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3.  

Reflexer i en dubbelsidig spegel 

Vilka aktiva handlingar och processer det är som aktiveras för att skapa en 

platsidentitet råder det en hel del diskussioner omkring. Den sociala identiteten är 

mera tydlig och lättobserverad, hur den fysiska miljön påverkar identiteten. Men hur 

ska man ställa sig när man vill veta hur en stad påverkar individens identitet? På 

minst två sätt kan platsen relatera till identiteten. Det första är det vi kan kalla 

platsidentifikation, vilket knyter an till hur en person uttrycker identifikation med 

platsen. När en individ därför uttrycker sig som vadstenabo blir det en social 

kategorisering och blir därmed möjlig att liknas vid samma normer som gäller för 

social identifikation som finns inom teorier för social identitet. En social identitet är 

definierad som ”en identitet av självbeskrivningar som härrör från deltagande i 

sociala kategorier (nationalitet, kön, yrke, etc.)” (Hogg, Abrams,  2004: 101-102). 

Platsidentitet skulle därför beskriva ett deltagande bland en grupp individer som 

definieras av platsen. Om denna position är upptagen, då är platsidentifikation en typ 

av social identifiering. Det andra sättet som plats har förknippats med identitet är 

den specifika termen platsidentitet, och som kräver en mer radikal omvärdering av 

hur identiteten är konstruerad. Vilket skulle innebära att platsidentifikation är en 

annan aspekt av identiteten, jämförbar med en social identitet som beskriver 

individens socialisering i den fysiska världen. Charon menar att det inte är våra 

möten med samhället i vårt förflutna som skapar handling, snarare är det den sociala 

interaktionen, vårt tänkande, hur vi definierar situationen i nuet som är avgörande. 

Vårt förflutna inträder i våra handlingar främst för att vi tänker på det och använder 

det för att fastställa situationen i nuet (Charon, 2010: 29). 

Samhället är inte en statisk struktur, snarare en process av kontinuerlig förändring. 

Vi kan se i informanternas berättelser hur infödda såväl som inflyttade är påverkade 

av detta som kallas symbolisk interaktionism. Det är inte på förhand givet att de 

endast kan begripas och uppfattas utifrån att de är sociala varelser som interagerar 

med andra. De är också enskilda tänkande individer som därmed interagerar med sig 

själva. Att tolka ett visst beteende innebär också att förstå att individer inte alltid 

beskriver en plats så som den faktiskt är, utan som de själva upplever den. Och ett 

flertal av de handlingar som de utför beror på vilken situation de befinner sig i. En 
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annan aspekt som spelar in är det agerande som görs utifrån miljön runt omkring, 

och hur det begränsar och strukturerar individerna (Charon, 2010: 60, 62).  

Betydelsen av förflyttningar och rörelser i skapandet av plats har större mening än 

vad vi kanske tror. Det utrymme som ockuperas av vår kropp, och vår upplevelse och 

erfarenhet av det utrymmet, vidgas och lever i relation till individens känslor, 

sinnesstämning, uppfattning av jaget, liksom kulturella förförståelser. (Low:2003) 

Pierre Bourdieu utvecklade tanken på den mänskliga kroppens sociala och kulturella 

karaktär. Han tänkte sig ett mer sammanlänkat mönster som förklarar kroppsliga 

vanor som genererar kulturella och sociala strukturer, det han kallar habitus. Detta 

för att karaktärisera hur kroppen, sinnet och känslorna övas samtidigt, och hur detta 

gör att vi kan förstå hur värderingar, social status och klasstillhörighet bäddas in i det 

vardagliga livet (Broady, 1991: 169, 226). 

 

Det visar sig i diskussionerna med informanterna av infödda vadstenabor att det 

finns ett uttalat intresse att veta vem den och den är. Nya ansikten som regelbundet 

dyker upp väcker en nyfikenhet att vilja få kännedom om personen ifråga. En vilja att 

kartlägga vilka dessa individer är förklaras med att det finns en önskan om att känna 

sig trygg med de nyinflyttade, att säkra en osäkerhet och oro som lever i okunskap om 

vem den enskilde individen är. Men intresset sträcker sig inte så långt att det 

inbegriper att börja en bekantskap genom en aktiv kontakt. Att börja kommunicera 

och etablera en relation ställer större krav på interaktion, något som visar sig vara 

mycket begränsat, särskilt i inledningsskedet, även om grannar artigt välkomnas. Att 

bygga vänskap och bekantskaper med grannar, arbetskamrater och andra i sociala 

sammanhang, vilar på en osäker grund, där den infödda vadstenabon inledningsvis 

verkar ha en något större skepsis och mindre intresse för att ta kontakt, något som 

visar sig i de inflyttade informanternas berättelser.  

De inflyttade verkar ha ett mer öppet sinne för att se vad för slags relationer de kan 

etablera eller bli erbjudna, och är heller inte så återhållsamma och försiktiga med att 

ta initiativ till det. En infödd vadstenabo känner förmodligen inte samma entusiasm 

och nyfikenhet som den som flyttar in till Vadstena när det gäller att betrakta sina 

medmänniskor omkring sig. Diverse kontakter och relationer finns redan och sociala 

nätverk är redan lagda, så att göra sig intressant och ta initiativ till en kontakt verkar 

vila tyngre på den som flyttar in. Utifrån kommande som inte känner platsen, kan 
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naturligtvis känna sig lite vilsna. Det kommer an mest på den som flyttar hit att ta 

kontakt och försöka bygga relationer.  

Det nämns i samtal med informanterna att speciellt äldre som flyttar in till Vadstena 

beklagar sig och har lite svårare att bygga upp ett nytt socialt nätverk än vad yngre 

barnfamiljer och rekryterad arbetspersonal har. Kanske är det därifrån uttalandet om 

att det är svårt att komma som nyinflyttad till Vadstena kommer ifrån. Har man barn 

visar det sig att det är ganska lätt att få kontakt med andra föräldrar genom barnens 

skola och fritidsaktiviteter, vilket vi kan observera i Barbros och Ingrids berättelser. 

Det verkar vara knutet till vilken generation man tillhör. Att det skulle vara svårt att 

komma till Vadstena som inflyttad verkar vara en mytbildning, även om enskilda 

säkert kan uppleva det så. Vad som till slut avgör om man skapar en relation är 

avhängigt av om man har gemensamma sociala och kulturella beröringspunkter och 

intressen. 

I kombination med denna kontaktproblematik i sitt inledningsskede finns det 

samtidigt en längtan att vidmakthålla personliga särdrag. Särdragen påvisar en 

livsstil och fastställer att individen har en särskild typ av relationer med hans/hennes 

hemmiljö, som klart skiljer ut sig från andra typer av relationer Det kan röra sig om 

både stadsbor och individer som identifierar sig med landet. Det är därför möjligt att 

de infödda vadstenaborna använder sig av platsidentifikationen för att särskilja sig 

från andra. På detta sätt fungerar platsen som en social kategori och platsen kan 

jämföras med en social identifiering. En andra tanke är att det finns en längtan att 

bevara en kontinuitet av ens självuppfattning. Att känna delaktighet i en gemenskap 

kräver att individen är integrerad i den lokala miljön, i synnerhet de sammanhang 

som omfattar vänner och släkten. Även företeelser som föreningsliv och shopping 

spelar in. Ett långvarigt boende bidrar också till platsidentitet, särskilt för att skapa 

en känslobetonad anknytning och en förnimmelse av hem. Det bygger inte bara upp 

sociala band, det förser också med en kontext som inbjuder till att värdeladda platsen 

med personliga betydelser. En annan aspekt är hur platsen blir betydelsefull på grund 

av vilken fas man är i livet. För äldre får platsen en allt viktigare betydelse (Hummon, 

1993: 114-115). 
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I samtalen med de inflyttade informanterna betonas det egna beslutet att flytta in till 

Vadstena. Det har funnits en bild och föreställning om ett samhälle som man vill bli 

en del utav, men på egna självvalda villkor. Misstänksamhet och distansering från 

infödda vadstenabor har de alla upplevt. Men det finns också en egen självvald 

distansering från de infödda, i det man medvetet i sina kontakter till största delen 

utvecklar relationer till andra inflyttade, eller att det finns en mix av öppensinnade 

från båda lägren. Att särskilja individer från varandra, att spegla sin egen identitet i 

andras tydliggörs särskilt då någon bryter ett typiskt mönster för hur man antas vara 

eller bör agera. Och begreppet identitet ser ut att först spela en roll då ett problem 

uppstår, och just identitet är individens förmåga att veta vem som är vem, vilka vi är 

och att andra vet det (Jenkins, 2008: 4-5) .   

En annan viktig del att belysa är turismens betydelse för Vadstena och hur den 

påverkar individerna som bor där, likväl dem som kommer på besök. Turism är en 

process där lokala individer är beredda till en slags underkastelse för de historiska 

traditioner som har konstruerats. Turisten åker på semester för att njuta, finna källor 

till historiska händelser, identiteter som inte finns i det moderna livet. Turistens 

uppfattning, motivation och förståelse om platserna de besöker formas av en redan 

etablerad uppfattning om harmoniska sociala relationer, gemenskap etc. I flera av de 

inflyttade informanternas berättelser kommer dessa romantiska och harmoniska 

tankar om staden till uttryck (Tilley:2006: 7-32). 

Likaså finns det anledning att tro att just denna stora betydelse som turismen har för 

Vadstena, visar sig i uppfattningarna om stadens identitet och dess betydelse. Studier 

har visat att relationen mellan turister och ortsbefolkning inte är helt enkel. 

Uttrycken för lokala uppfattningar av identitet görs oftast genom de relationer mellan 

den infödde (värden) och turisten (gästen), där oftast ortsborna vill kontrollera hur 

dem och deras plats framställs, eftersom detta har direkt påverkan på deras liv. Enligt 

Tilley omfattar turism därmed en definition och omdefinition av identiteter mellan 

turisten och den lokale ortsbon, vilka över tid påverkar varandra och ger upphov till 

skillnader, strategier och uttryck för uteslutande och acceptans, både offentligt och 

privat (Tilley:2006: 7-32). 
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4. 

Iakttagelsen av det mänskliga varat 

I denna detaljmättade framställning innehåller studien ett stort antal små 

iakttagelser och personliga uttryck som samlar sig till en förklaring. En plats som 

Vadstena skapas av de individer som vistas och bor på den specifika platsen, och av 

de naturliga förutsättningar som dess topografiska placering ger upphov till. Krafter 

har mobiliserats för att manifestera platsen i olika uttryck, såväl historiskt som i 

nutid. Aktörer i mer eller mindre tydliga strukturer förhandlar kontinuerligt om 

platsens identitet genom sina aktiva handlingar som inom sig bär på förhoppningar 

och strävanden. Syftet med denna studie har alltså varit att undersöka hur infödda 

Vadstenabor formulerar och uttrycker sig i förhållande till sig själva och sin hemort.  

På liknande sätt har jag önskat ta reda på hur inflyttade ser på Vadstena, dess 

invånare, och sig själva ställda i kontrast till staden och dess individer. Hur 

formulerar och formar dessa båda grupper platsen och sin identitet, utifrån de 

interaktioner som de skapar och de kontexter som de ingår i? I de berättelser som 

informanterna har givit mig, kan vi se hur deras identiteter kommer till uttryck och 

manifesterar sig. En identitet kan först bli synlig då den ställs i relief till något annat. 

Genom att spegla oss själva i andra blir vi medvetna om vår egen identitet och våra 

relationer till andra. Vi skapas och omskapas i mötet med andra individer. Vill vi vara 

riktigt noggranna betraktar vi de mikrosociologiska perspektiven som anger 

förhållandet mellan aktören och strukturen hon/han är en del utav. Utifrån dessa 

förhållanden som vilar på normer och föreställningar om olika grupper i samhället, 

skapas så in-grupper och ut-grupper (Baumann:1992: 51-53), för att avkoda inbördes 

relationer.   

Det är föga troligt att de flesta människor föds misstänksamma eller med onda 

avsikter, utan det är snarare egenskaper för överlevnad och osedvanlig mental 

förmåga att allt kan vara det som en individ kan föreställa sig – så som ett litet barn 

lär sig ett språk med otrolig snabbhet under sin utveckling. Individen får en initial 

kraft av naturen i olika riktningar, som exempelvis att vara mer tillbakadragen och 

stillsam eller mer djärv. Men den vi blir är slutligen en komplicerad process av 

kulturella, historiska, religiösa, ekonomiska och sociala erfarenheter i familjära och 

samhälleliga strukturer.  
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De flesta av oss misslyckas med att uppskatta omfattningen av hur mycket av vårt 

beteende som är under medveten besinning och situationskontroll. Vi tror oftast att 

det är något som kommer inifrån oss själva. Individer vandrar runt med en hinna av 

sårbarhetens illusion, tvivelaktigt programmerade med den fria viljans övermod och 

rationalitet. Istället är det få av oss som känner oss själva och andra under vårt liv. 

Och likt de infödda och inflyttade vadstenaborna kan vi knappast alltid ha kunskap 

om hur vi kommer att agera i för oss okända miljöer och kontexter, eftersom de flesta 

av oss väljer att leva i välbekanta och familjära sammanhang, i förutsägbara 

situationer. Och detta upprepas igen och igen i våra välkända kontexter tillsammans 

med andra som vi tror oss känna. Dessa ageranden har sina egna dialoger och 

handlingar som snart är välkända för oss och andra, då vi sällan måste improvisera 

utan säger det förväntade och invanda. 

 I denna illusion förhåller vi oss också till det okända, till det som vi uppfattar som 

okänt, dålig, eller kanske till och med ont, med de ”dåliga” på den andra sidan, och vi 

och vår familj och bekantskapskrets på den andra som står för det som är det goda. 

Säkert vet vi inte i varje detalj varför vi handlar och lever som vi gör, utifrån vilka 

förutsättningar som våra vardagliga beslut tas, och som leder oss fram till än det ena 

än det andra. Alla söker, mer eller mindre medvetet, efter någon form av ordning, 

innehåll, välgång, som på något oförklarligt sätt förväntas att länkas samman till en 

innehållsrik och fullständig livsgobeläng. Varje ögonblick som passerar har sin 

historia, och blir i samma ögonblick sin egen historia, allt medan vi försöker förklara 

och behandla de passerade och pågående ögonblicken, för att förstå hur något kan 

vara, och skulle kunna vara. Men i denna interaktion med omvärlden visar vi upp 

våra identiteter som vän eller ovän, familjemedlem, arbetskamrat, livskamrat, etc. 

Individens identitet med dess präglade uttryck ger en känsla av säkerhet, ett säkrat 

tillhörande och en förutsättning för social och kulturell stabilitet. Igenkännandet 

samlar upp tillpassningens möjligheter i en struktur, i ett samhälle, för de individer 

som har sitt liv där. Social och kulturell utveckling sker genom de enskilda och 

olikartade processerna av mer eller mindre grad av identifikation. När man 

undersöker och granskar grupptillhörigheter och dess identiteter, blir man 

uppmärksam på att förändringar sker när symbolerna ändras. Vår egen identitet är 

svårare att observera trots att den är på samma sätt skapad och vald, detta för att vi 
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själva deltar i våra egna liv, men att vi i våra egna livssituationer huvudsakligen 

fokuserar på att observera andras liv. 

Det är möjligt att hävda att för varje identitet där individen har en roll att spela, finns 

det fysiska dimensioner och specifika uttryck som hjälper till att definiera individen 

och är underordnad denna identitet. Det finns också en allmän platsidentitet för varje 

individ som visar på hans eller hennes helt unika socialisering i den fysiska världen. 

Platsidentiteten är en slags underordnad identitet av varje individs egen identitet, 

detta då platsidentiteten kan ses som de dimensioner av individen som definierar 

individens personliga identitet i relation till den fysiska miljön, och sker således 

genom ett komplicerat mönster av medvetna och omedvetna tankar och uttryck, 

känslor, värderingar, ambitioner, preferenser, begåvning, utbildning och personligt 

beteende. Kort sagt, allt det som är relevant för den specifika miljön och för den 

enskilde individen.  

Men inför mötet med andra bär vi på fördomar. Få individer kan acceptera allt vad 

som bjuds, och likaså är det få som alltid lyckas att hantera oro och osäkerhet inför 

det okända. I detta stadium av osäkerhet är det lätt att ty sig till fördomar, som kan 

tjäna som trafikregler när det gäller uppförande, seder och bruk, synen på människor, 

deras handlingar och verk (Monsen: 1987: 63-65)De kan också verka som hinder för 

en öppen och villkorslös kommunikation mellan människor. Dessa olika identiteter 

visar sig i de annorlunda beskrivningar och uppfattningar om sig själva och den plats 

de bebor, som infödda och inflyttade har givit i min studie. Det åskådliggör hur 

Vadstenas invånare värderar och omförhandlar sina relationer och identiteter med 

andra på samma plats, samt hur Vadstena som plats blir uttryck för identifikation hos 

enskilda individer, genom deras unika relation till staden.  

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att Vadstena är en stor mängd sociala 

konstruktioner där ett antal individer i samspel med varandra skapar och 

kontinuerligt omformar sina liv och sin identitet i växelverkan med andra människor, 

detta samtidigt med en aktiv interaktion med platsen. Bitar av betydelse och viktighet 

är något som varje individ tar till sig genom ett flöde av intryck och möten med 

andra, och filtrerar det i sitt eget unika värderingssystem där det sedan framkallar 

och åstadkommer en skärva, ett fragment, som läggs till den egna identiteten. Ett 
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spektrum av nyanser i en pågående process som är unik för varje enskild individ som 

lever på just denna plats. 

Att förstå identiteter innebär att förstå deras processer. Att därmed tydliggöra de 

sociala relationer som är grunden för individens självuppfattning och 

föreställningsvärld. I ett antal möten och interaktioner konstruerar individen 

existerande relationer med andra. De kan vara mera ständiga eller föränderliga, 

beroende på hur den egna identiteten harmoniserar med den sociala kontexten. 

Vadstena må vara unik som historisk och nutida livsmiljö. Men dess infödda och 

inflyttade invånare är endast en samling människor, en skara av enskilda individer, 

som utifrån olika kollektiva normer och komplexa processer, delar på en för dem 

alldeles särskild plats på jorden. 
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