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Främlingsfientlighet och rädsla inför främmande kulturer har de 
senaste åren lyfts fram som ett centralt problem i dagens samhälle och 
har rönt ett djupt samhällsengagemang. Genom invandringen efter 
andra världskriget och EU-medlemskapets nedbrytande av de natio
nella gränserna, ser vi ett mångkulturellt samhälle växa fram. 

Hur man ställer sig till en sådan förändring och de sätt man finner 
lämpliga att styra den med, är beroende av ens erfarenheter. Perspekti
vet sträcker sig vanligtvis inte längre tillbaka i tiden än vad man själv 
kan överblicka under sin levnad. Lätt skapar man bilden av ett Sverige 
som sedan länge varit kulturellt enhetligt. Den nationalistiska histo
rieskrivning som dominerat i skolundervisning och översiktsarbeten 
har hjälpt till att upprätthålla bilden av det kulturellt homogena svens
ka riket, vilket i alla tider värjt sig mot utifrån kommande hot. I sitt 
bidrag En historia om främlingar. Om effekterna av nationalistisk histo
rieskrivning,, diskuterar Samuel Edquist bland annat dessa ideologiska 
effekter av historieforskningen. 

En sådan bild av ett homogent nationellt förflutet är dock omöjlig 
att upprätthålla. Invandring, lika lite som utanförskap, är några nya 
fenomen i den svenska historien. För att börja nysta i dessa företeelser 
har vi valt att rikta intresset mot främlingen. Vem är han? 

Ingen är född främling. Främlingskapet skapas socialt. Vad som 
upplevs som främmande skiljer sig mellan olika kulturer och mellan 
olika epoker. Att säga vem jag är innebär alltid att skapa en bild av den 
andre, den främmande. Främlingskapet hör således alltid samman 
med individers och gruppers självbild. 

I dagens diskussion förknippas det främmande framförallt med 
nationalitet och etnisk tillhörighet. Under perioder då det nationella 
och/eller etniska medvetandet inte hade samma betydelse för män-
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niskors identitet, var synen på det främmande en annan. Hur såg man 
exempelvis under 1600- och 1700-talen på människor med skiftande 
hudfärg, religion och kultur? I sitt bidrag Främling eller vän ? Svenskar 
i Turkiet på iyoo-talet analyserar Äsa Karlsson hur dåtidens resenärer 
såg och beskrev kulturella och etniska skillnader. 

I ett socialt samspel skapas människors och gruppers identitet. Att 
göra sig själv till främling innebär att säga att "jag är inte som ni", att 
göra den andre till främling innebär att säga "du är inte som vi". Vid en 
sådan identitetsmarkering kan det stanna. Ett mål med det mångkul
turella samhället är att det skall stanna just där. Det vill säga vid ett er
kännande av den andres annorlundahet samtidigt med en uttalad 
önskan om att leva tillsammans med honom. 

Samtidigt tjänar det inget till att förneka att människor i historien 
liksom idag har stötts ut på grund av drag som ansetts diskvalificera 
dem för ett samhälleligt liv: juden, tattaren, zigenaren, dåren, den 
homosexuelle et cetera. Främlingskapet används då i ett maktsam
manhang. Ofta är syftet att förstärka den utestängande gruppens posi
tion. En sådan uteslutning kan ske på ett formellt sätt, till exempel 
genom lagar och förordningar, men också informellt genom mer sub
tila mekanismer och ofta oreflekterade förhållningssätt. I sitt bidrag 
Den kände främlingen diskuterar Gunnel Cederlöf just uteslutningens 
mekanismer och dess knytning till ideologi och identitet. Hennes dis
kussion rör sig på ett allmänt plan med exempel hämtade från syd-
indisk 1900-talshistoria. 

Fredlöshet och landsförvisning var extrema former av formell ute
slutning, vilka krävde ingripande från en offentlig makt. Agneta Ney 
tar bland annat upp detta i sitt bidrag Människor i marginalen. Sociala 
definitioner i medeltida lagtexter. Hon diskuterar uteslutningens meka
nismer under en tid då den statliga makten var outvecklad. Under 
1600-talet hade statsmakten fått en fastare organisation och ett bättre 
grepp om riket. Detta gav ytterligare redskap för att utesluta och hålla 
dem borta som inte passade in i statens ambitioner att styra och effek
tivisera sina undersåtar. Delvis kom detta till uttryck under de stora 
häxprocesserna, vilket diskuteras i Kristina Teglers bidrag Bland troll-
konor och ryktesspridare. Skapandet av häxan kan emellertid inte 
oreflekterat ses som ett uttryck för statlig eller kyrklig repression. Vem 
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som utpekades som häxa hade också viktiga orsaker i det lokala sam
hällets konflikter och osämjor. 

Statsmaktens ambitioner att uppfostra landets invånare, samt att 
utesluta och/eller spärra in dem som inte lät sig nyttiggöras, är inte fe
nomen isolerade till stormaktstidens historia. Det senaste årets mass
mediadebatt om tvångssteriliseringar har uppenbarat ett mycket 
mörkt kapitel i det demokratiska Europas moderna historia, ett kapitel 
som i Sverige var nära förknippat med folkhemstanken. I sitt bidrag 
Främlingar i folkhemmet. Om psykiskt sjuka människor analyserar Jenny 
Björkman hur synen på "dåren" förskjutits under efterkrigstiden. 
Språkbruket har förändrats utan att den psykiskt sjuke för den skull 
upphört att betraktas som en hotande främling. 

Främlingskapet skapas i ett maktsyfte. Den som utesluter har makt 
och främlingen är den maktlöse. Relationen mellan makt och främ
lingskap kan emellertid också se ut på ett annat sätt. Att frivilligt dra 
sig undan samhället är att säga "vi är inte som ni". En sådan handling 
stärker den egna gruppens identitet och exklusivitet och är ett sätt att 
stärka och befästa dess makt. Vallonerna odlade en etnisk identitet och 
ett utanförskap med syfte att bevara sitt företräde till de mest välbetal
da arbetena vid järnbruken, menar Anders Florén i sitt bidrag Andlös 
var raden av svarta valloner. Tankar kring identitet, främlingskap och 
valloner. Med liknande ambitioner att bevara sin makt och status odla
de den svenska aristokratin och Uppsalas studenter sitt utanförskap, 
vilket diskuteras av Anders Thoré i bidraget Maktens kultur. Den 
svenska högadelns utbildning under 1600-talet och Lars Geschwind 
Ärlig eller oärlig. Identitet och utanförskap i det tidigmoderna Uppsala. 
Utanförskapets identitetsskapande funktioner diskuteras också av 
Dag Blanck i artikeln Att bli svensk-amerikan: Framväxten av en 
svensk-amerikansk identitet i USA. 

* 

Främlingar — ett historiskt perspektiv är ett resultat av ett samarbets
projekt mellan Historiska institutionen vid Uppsala universitet och 
Kultur i länet, landstinget i Uppsala län. Projektet är ett exempel på 
vad som kan hända då akademiker lämnar ensamheten i vetenska
pens hus och använder sina kunskaper i aktuella samhällsfrågor. Helt 
i linje således med de nya signaler om en utökad samverkan mellan 
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forskning och samhälle som har kommit från högsta ansvarigt håll. 
Arbetet har delvis sin förhistoria i seminarieserien Från högarna till 

minareten, en seminarieserie om Uppsala som mångkulturell stad, vilken 
läsåret 1995-96 arrangerades av Uppsala kommun, Upplands läns
museum och historiska institutionen vid Uppsala universitet. Religi
onshistorikern Kenneth Ritzén var en av drivkrafterna bakom serien. 
Här har han i en avslutande och personligt hållen reflexion, Demokra
tiseringen av främlingen och främlingskapets universalisering —plura
lism som humanismens befriare? fördjupat inledningens diskussion och 
tydligare satt de olika bidragen i relation till den pågående samhällsde
batten om främlingskap, integration och mångkulturalitet. 

Föreläsningsserien väckte frågor, och önskemål framfördes från 
Kultur i Länet genom Helen Lind om en fördjupad studie. Vid histo
riska institutionen samlades en grupp forskare, vilka sysslat med lik
nande frågor. Projektmedel anslogs av kultur- och folkbildnings
nämnden, landstinget i Uppsala län, vilket innebar att gruppen kunde 
påbörja arbetet. Under hösten 1996 och våren 1997 ansvarade Jenny 
Björkman, Agneta Ney och Kristina Tegler för en seminarieserie som 
syftade till att fördjupa diskussionerna inom gruppen. Dels utifrån 
egna texter och utkast. Dels med hjälp av inbjudna föredragshållare: 
Ola Larsmo, Kenneth Ritzén och Birgitta Svensson. En het sensom
mardag i augusti 1997 samlades författarna till bidragen i denna bok, 
tillsammans med Helen Lind från Kultur i länet, Peter Ericsson, Leos 
Muller och Henrik Ägren från historiska institutionen, för att disku
tera texterna. Under hösten fortsatte arbetet med uppsatserna under 
ledning av Gunnel Cederlöf, Asa Karlsson och Anders Thoré. Hösten 
1997 har några av bidragen dessutom presenterats vid en uppskattad 
seminarieserie på Upplandsmuseet i samband med museets utställ
ningar Likt & Olikt. Om tillhörighet och utanförskap — om vi och dom, du 
och jag och Främlingen — dröm eller hot. 

För oss alla som på ett eller annat sätt varit involverade i detta arbete 
har det inneburit en spännande färd i jakt på det främmande och främ
lingen genom sekler avlägsna från vårt eget. Förhoppningsvis kan den 
entusiasm vi har känt i arbetet smitta av sig, och resultatet hjälpa till att 
bredda perspektivet på och öka förståelsen av den debatt som förs idag 
och de uppgifter vi står inför i framtiden. 
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