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Den andre som vi dagligen möter är i en allmän social mening antingen bekant eller obekant. I 
det moderna samhället är det för de flesta av oss och i de flesta fall mera sannolikt att vi möter 
obekanta än bekanta. Sedan flera decennier har vi med andra ord att göra med en primär distink-
tion mellan bara obekanta och bekanta personer (Baecker 2004). I litteraturen såväl som i sam-
hällsvetenskaperna betecknas den klassiske obekante främlingen. Frågor kring migration, etnisk 
och nationell eller kulturell mångfald och ”globalisering” ger anledning att ompröva begreppet 
främling som typisering för den obekante andre. Det finns med andra ord goda skäl att jämföra 
hur främlingen har erfarits och beskrivits historiskt med hur denne kan observeras idag. Studier 
med en sådan ansats eller där man överhuvudtaget försöker klargöra begreppet främling är få.1 

Den som vi eller andra observerar som främling är alltså först och främst en okänd, obekant 
person. Men ses denne också i normalfallet som någon man inte måste respektera eller som ett 
hot? Eller då vi själva befinner oss i situationen att vi är främlingar i förhållande till flertalet i vår 
omvärld, blir vi då i normalfallet observerade som inte bara obekanta utan också mindre respek-
terade eller kanske sedda som ett hot eller utsatta för hat? Och är främlingskap liktydigt med 
utanförskap?  

I synnerhet inom amerikansk sociologi har främlingens status ständigt haft aktualitet alltsedan 
resenären och den sociologiska föregångaren Toquevilles skildringar av det amerikanska samhäl-
let under 1830-talet (Toqueville 1997). I europeisk litteratur och samhällsvetenskap ingår främ-
lingen däremot oftast i en traditionstyngd historia från antiken och framåt och där inte sällan 
främlingen är nära förknippad med xenofobi. Detta trots att Simmels och andras studier vid en 
närläsning ger en nyanserad bild av främlingen. Som jag ska visa har främlingen i tidigare sam-
hällen observerats som alltifrån ett hot till en gästvän. Det som förenar i de för övrigt högst olika 
beskrivningarna av främlingen i förmoderna samhällen är att han eller hon definierats som en 
utomstående, en obekant till skillnad från dem som definierats som medlemmar i den egna famil-
jära eller homogena eller starkt platsbundna gruppen.  

 
Jag börjar med att presentera några samhällsteoretiskt grundade utgångspunkter och hypoteser 
vilka ska prövas i den följande analysen. I 2:a kapitlet är temat främlingen i förmoderna samhäl-
len och i klassisk samhällsvetenskap. Jag inleder detta med en diskussion där jag argumenterar 
för en distinktion mellan främlingen och föreställningen om främlingskap. I 3:e kapitlet behand-
lar jag främlingen som outsidern på insidan eller det moderna samhällets obekante andre. Littera-
turen börjar med beskrivningen av främlingen i Amerika och inom amerikansk sociologi. För att 

                                                
❋ Delar av källmaterialet till denna studie tog jag fram för många år sedan, 1991–1993, då jag var forskarstipendiat 
vid sociologiska fakulteten, Bielefelds universitet, Tyskland. Mitt dåvarande manus presenterades vid seminarieseri-
en INTERAKTION med Niklas Luhmann som lärare (Jönhill 1992). Det har dock aldrig färdigställts och publicerats. 
Huvuddelen av studien har nu kunnat genomföras som ett sidoprojekt till forskningsprojektet Mångfaldslinjer: 
Journalistisk produktion ur ett mångkulturellt perspektiv i Stockholm och Berlin, Södertörns högskola 2007–2010, 
finansierat av Östersjöstiftelsen. 
1 Saskia Sassen ger (Sassen 2008) en uppsjö intressanta data och bitvis mycket fruktbara analyser om globala migra-
tionsströmmar i det moderna globala samhället. Men hon har missvisande gett boken titeln Gäster och främlingar (i 
orig. Guests and aliens). Flyktingen och migranten tas upp, men begreppet främling diskuteras överhuvudtaget inte i 
boken trots titeln. 
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ge en förståelse för förändringen av den obekante andre är också den andra sidan av distinktio-
nen, dvs. den bekante andre, alltså vännen, kollegan, den närstående, osv. viktig. Det är temat i 
kapitel 4. Då fokus här är på hur vi kan förstå distinktionen bekant/obekant och inte intima rela-
tioner eller familjen, begränsar jag mig till att ta upp några aspekter av vänskapens semantik. Jag 
avslutar med att sammanfatta i några slutsatser. 

1. Några grundantaganden 
En utgångspunkt och ett grundantagande i detta arbete är att distinktionen mellan inklusion och 
exklusion är central för att förstå hur vi som enskilda personer förhåller oss till olika sociala kon-
texter eller system. En implikation av det är att frågor om ”utanförskap”, diskriminering, osv. bör 
analyseras och kan förstås med hjälp av denna distinktion. Med hjälp av denna distinktion kan vi 
observera och beskriva tillhörighet eller avsaknad av tillhörighet till olika delar av samhället. 
Gentemot de antaganden som fokuserar på integration och ser det som ett problem att vissa per-
soner (och grupper) inte är integrerade utan istället anses vara marginaliserade kan man ställa 
frågor som: Integration till vad eller vilka normer i ett ”mångkulturellt” samhälle? Studier som 
påvisar samband mellan arbetslöshet, social ”marginalisering”, osv. är viktiga, men kan inte ge 
svar på vad ”marginalisering” eller exklusion egentligen betyder, om man utgår från en starkt 
förenklad föreställning om integration som måttet på social välfärd.  

Orden inklusion och exklusion används varken var för sig eller som distinktion i vardagligt 
språkbruk. Ordet ”utanförskap” har däremot under senare år kommit att få en mera utbredd an-
vändning i svenskan, inte minst av politiker och i massmedier, men inte i den betydelse som kan 
gälla i en komplex samhällsvetenskaplig analys. Ord som integration och marginalisering har 
visserligen något mera utbredd användning, men då likaså i en politisk retorisk mening. ”Den 
fattige”, ”den utslagne” och likaså ”främlingen” är ord för exklusion som har en lång historia och 
som förekommer i alla kända språk. Främlingen är ett meningsbärande ord som är av socialhisto-
riskt central betydelse. Det är med andra ord viktigt för att kunna förstå samhällenas sociala se-
mantik och dess förändringar. Med semantik menas här ett socialt betydelsebärande begrepp som 
stabiliserats over tid i samhället. 

Ord eller begrepp som starkt formar semantiker i samhällen uppkommer och formas i kom-
munikationen för bestämda praktiska syften. Det gör det plausibelt att anta att förändringar av 
sådana ords betydelse kan knytas till socialstrukturella förändringar i samhället. Då samhälls-
former genomgår djupgående förändringar, förändras också dess semantiker, visar historikern 
Reinhart Koselleck och sociologen Niklas Luhmann i sina socialhistoriska studier (Koselleck 
1979; Luhmann 1981). I detta fall handlar det om sociala markörer för definierade, eller ”utdefi-
nierade” andra. Främlingen figurerar i antikens klassiska skrifter, i Gamla Testamentet i Bibeln 
och i otaliga källor genom historien fram till idag. Dock visar det sig att främlingen i det moder-
na samhället i viktiga avseenden i vardagliga sammanhang uppfattas och observeras som en an-
nan än i tidigare samhällen. Semantiken för ordet främling i det utvecklade moderna eller ”post-
moderna” samhället eller, i systemteoretiska termer, det höggradigt funktionellt differentierade 
globala samhället är alltså en annan än i förmoderna samhällen. – I det följande använder jag of-
tast kortformen det moderna samhället. 

 
Övergången från tidigare samhällen till det moderna samhället implicerar också en rad grundläg-
gande förändringar i förhållandet mellan enskilda personer och samhället. Denna förändring, 
med andra ord kopplingen mellan människan och samhället, har flera implikationer, däribland 
för våra dagliga möten, våra interaktioner. I tidigare samhällen intog människan i normalfallet en 
entydig position och gavs en entydig identitet, där härkomst och släktskap kunde vara avgöran-
de. Ifråga om yrke eller utkomstmöjligheter, livspartner, vänskapliga relationer, liksom religions-
tillhörighet gavs i normalfallet inga individuella val. I det moderna samhället har vi en rad val-
möjligheter – eller om man så vill tvingas vi välja – ett eller flera yrken som för många inte hel-
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ler är beständiga; vi förutsätts välja livspartner, vänner osv. Samhällets differentiering medför, 
eller framtvingar, att vi intar olika roller relaterat till funktion. Således kan vi tala om en eller 
flera rollfunktioner i arbetslivet, i familjen, i relation till vänner, vid religionsutövning, i politiska 
organisationer osv. I såväl våra otaliga situationer och möten i det moderna samhället som i or-
ganiserade sammanhang uppvisar vi i relation till varandra partiella, komplexa, multipla identite-
ter och rollfunktioner (Luhmann 1997; Jönhill 1997). I tidigare samhällen var bindningarna eller 
kopplingarna till samhällsordningen starka och fasta. I det moderna samhället förutsätter möjlig-
heterna till såväl att skifta roller som identiteter att vi har svaga och lösa bindningar till samhäl-
let.2 

I synnerhet framgår förändringen genom våra beteenden, handlanden och kommunikationer i 
förhållande till de som i sin sociala kontext är okända eller obekanta. I interaktioner har idag 
tidsfaktorn fått en avgörande betydelse medan platsen eller rummet fått minskad betydelse. Vi 
har således många tillfälliga eller temporära bekanta, personer vi möter då och då och kanske 
bara under en relativt kort period.  
Betingelserna för tillhörighet till sociala system är således andra i det moderna samhället jämfört 
de förmoderna samhällen: 
1. Förmoderna samhällen var jämförelsevis socialt dvs. kommunikativt, slutna.  
2. Människan hade fasta bindningar till samhället.  
3. Hennes identitet var entydigt definierad; en och kompakt. 

I det moderna eller funktionellt differentierade samhället gäller däremot: 
1. Kontingens och därmed öppenhet.  
2. Människan har lösa bindningar till samhället. 
3. Hon har flera eller multipla identiteter, relaterade till rollfunktioner i olika system. 

 

Uttryckt i tabellform: 
 FÖRMODERNA 

SAMHÄLLEN 
DET MODERNA SAMHÄLLET 

Slutet/öppet socialt slutet kommunikativt öppet, men delsystem 
samtidigt relativt slutna 

Bindningar till 
sociala system 

fasta lösa 

Identitet  en och kompakt multipel och selektiv 

Tabell 1. 

I det följande tar jag utgångspunkt i Rudolf Stichwehs hypotes att begreppet främling, i sin 
gängse betydelse, tillhör förmoderna samhällen, och att det, i denna betydelse, förlorat sin rele-
vans i det moderna samhället (Stichweh 2001; ds. 2002). Istället har vi sedan flera decennier att 
göra med en primär distinktion mellan obekanta och bekanta personer, vad man också kan be-
teckna en distinktion mellan den obekante andre och den bekante andre.  

Med utgångspunkt i Luhmanns analyser menar Stichweh att begreppet främling är knutet till 
en integrationens semantik som är signifikant för förmoderna samhällen. Durkheims tes om 
nödvändigheten av integration är alltså relevant i dessa samhällen. Men denna semantik är inte 
relevant för att beteckna det moderna samhället. I dagens mångkulturella samhälle förefaller in-

                                                
2 Distinktionen mellan fast och lös koppling respektive starka och svaga band används här efter Weick 1969 respek-
tive Granovetter 1983 i delvis överförd mening. 
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tegration inte bara vara en omöjlighet utan framstår också som socialt problematiskt och kon-
fliktgenererande (Jönhill 2010). För dagens samhälle kan man tala om en semantik för inklusion 
och exklusion (Stichweh 2002; ds. 2005).  

De två särskiljande semantikerna för förmoderna samhällen respektive det moderna samhället 
har ändrat betingelserna för den obekante andre i synnerhet i tre avseenden: 

1. 1a. Förmoderna samhällen baserades på medlemskap. Man tillhörde som enskild person, i 
sin tur i kraft av släkttillhörighet, ett bestämt skikt i samhället vilket innebar att man hade en 
bestämd plats och roll i princip hela livet. – 1b. Dagens samhälle är ett globalt kommunika-
tivt system där tillhörighet inte kan beskrivas i termer av medlemskap. Medlemskap är en di-
stinkt princip förbehållen tillhörighet till organisationer, i första hand arbetsorganisationer, 
men också föreningar, nätverk, osv.  

2. 2a. Förmoderna samhällen formade slutna enheter. Det bidrog till stabilitet, men innebar 
också att samhället för den enskilde var starkt slutet eller en total organisation (i Goffmans 
mening). – 2b. Det höggradigt differentierade moderna samhället är också slutet såtillvida 
som i synnerhet organisationer ställer krav vid inträde och medlemskap. Det är särskilt 
märkbart för flertalet då man söker jobb. Men samhället är samtidigt och i en viktigare me-
ning socialt öppet eftersom ingen kommunikation explicit exkluderas och allt som inte är 
möjligt men heller inte nödvändigt, med andra ord kontingensen, får de olika systemen att 
tendera mot (full) inklusion. 

3. 3a. I förmoderna samhällen hade och gavs i princip personer en identitet i kraft av släktskap 
och yrke (vilket i sin tur ofta ärvts). Främst handelsresande växlade roller från bekant (på 
hemorten) till främling. – 3b. Personer i det moderna samhället intar olika rollfunktioner och 
har därigenom sammansatta, multipla identiteter (Stichweh 2002; ds 2005). Vi kan ses som 
”främlingar” eller snarare obekanta i ena situationen och vi kan vara bekanta – kollegor, 
vänner, osv.  – i nästa ögonblick.  

 
 
Jag sammanfattar i tre punkter i tabell 2. 

 Den obekante/främlingen i förmo-
derna samhällen 

Den obekante i det mo-
derna globala samhället 

I. Form av tillhörighet 1a. Främlingen som prototyp för det 
främmande förutsatte att samhället 
baserades på medlemskap och där 
främlingen alltså var icke-medlem. 

1b. Samhället är ett system 
där tillhörighet inte är lik-
tydigt med medlemskap. 
Den obekante befinner sig 
inte utanför samhället. 

II. Form av slutenhet 2a. Främlingen förutsatte en defini-
tion av (hela) samhället som en sluten 
enhet. Främlingen är per se exklude-
rad från (det lokala) samhället. 

2b. Samhällets organisatio-
ner är slutna och exklude-
rande. Men samhället (som 
helhet) är socialt eller 
kommunikativt öppet, kon-
tingent och inkluderande. 

III. Form av identitet 3a. Personer hade och gavs EN iden-
titet. Det bidrog till att främlingen 
kom att förbli en som är ”utanför”. 

3b. Personer är inte socialt 
lokaliserbara, utan har flera 
olika identiteter. Det har 
implikationer för synen på 
den som i en bestämd social 
kontext är en obekant. 

Tabell 2. 
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2. Främlingen – den obekante andre enligt ”klassisk” samhällsveten-
skap och i förmoderna samhällen 
 

INLEDNING – OM FÖRESTÄLLNINGEN OM SAMHÄLLET SOM ”GEMENSKAP” OCH VIKTEN AV EN 
DISTINKTION MELLAN FRÄMLING OCH FRÄMLINGSKAP 
I den samhällsvetenskapliga och filosofiska litteraturen om främlingen har också temat främ-
lingskap ofta tagits upp i samma kontext. Sammankopplingen av främlingen, som vi rimligen 
måste föreställa oss som en person, med främlingskap, vilket i modernt tänkande oftast konnote-
rat till existentiella frågor, går tillbaka till Karl Marx’ ungdomsskrifter.  

Marx’ tes handlar om upplevelse av främlingskap (eller alienation, enligt den latiniserade 
formen av samma ord) hos människor som ett resultat av det moderna ”kapitalistiska” samhällets 
avigsidor. Enligt Marx är i princip alla människor i det moderna samhället främmande eller upp-
lever främlingskap i förhållande till samhället. Det är alltså ett annat begrepp för främling än det 
som är relevant i den aktuella diskussionen omkring exklusion. Men då Marx’ definition av 
främlingskap tillhör de tongivande i definitionen av främlingens (tillskrivna) egenskaper i de so-
cialfilosofiska och ”kritiska” tanketraditionerna också idag, ger det anledning att kort ta upp hans 
grundtanke här. 

Människan har, hävdade Marx i sina ungdomsskrifter, blivit fjärmad eller främmande för pro-
dukten av sitt arbete p.g.a. arbetsdelningen och det förhållandet att arbetaren, till skillnad från 
feodalsamhällets hantverkare, inte längre äger sina egna redskap eller produktionsmedel. Till 
detta lade den unge Marx ett ontologiskt argument om att den moderna arbetsdelningen skiljer 
människan från och gör henne främmande från sin egen ”mänsklighet”. Marx föreställde sig att 
detta var slutfasen i en utvecklingsprocess där människan förlorat alltmera av kontrollen över sitt 
arbetsresultat. Marx’ s.k. alienationsteori knyter samtidigt an till en föreställning om samhörig-
heten i tidigare samhällen som en ”gemenskap”, ett ”Gemeinschaft”. Denna tankegång hämtade 
han från Hegel, men den tillhör också den tidiga tyska romantikens tankegods.  

Emancipation syftade i det feodala Europa på självständighet i en specifik mening, nämligen 
främst en sons frigörelse från fadern och familjehushållet i rättsligt hänseende inom adeln. 
Emancipation innebar alltså frigörelse från familjesamhörigheten (Jönhill 1997). Från franska 
revolutionen kom emancipation att betyda frigörelse i generell mening. Emancipation innebar då 
frigörelse från de tidigare oupplösliga bindningarna och samhörigheten med familj, släkt och 
andra nära relationer. Den emanciperade är fri att välja, men samtidigt med nödvändighet en i 
denna mening utanförstående eller främling. Som idéhistorikern Hans-Jørgen Schanz visar tar 
Marx själv ganska snabbt avstånd från mycket av ”teorin” om alienation. Redan i en annan av 
Marx’ kända tidiga skrifter har han gått över till en annan teori där han poängterar att ”aliena-
tion” tillhör ett annat språkbruk och att det som nu gäller är ”produktivkrafternas utveckling”. 
(Jönhill 1997; Schanz 1994). Den unge Marx’ tes om alienation är idag mera av idéhistoriskt än 
sociologiskt intresse. Det handlar främst om en filosofi och ontologi om gemenskap (Gemein-
schaft) och normer för gemenskap och inte om beskrivningen av en historisk utveckling. Tanken 
på en stark gemenskap eller samhörighet med andra vilar på två förutsättningar:  

1. Att starka gemensamma normer och värden, inklusive religion, delas av alla; och 
2. det förutsätter att vi har att göra med ett samhälle vars storlek möjliggör interaktioner mel-

lan alla närvarande i rummet, dvs. ett samhälle i liten skala.  
Den andra punkten är omöjlig av empiriska skäl – i varje fall i alla samhällen utom de som kul-
turantropologin känner som s.k. primitiva eller arkaiska samhällen och där antalet individer varit 
starkt begränsat. Den första punkten kan däremot sägas ha relativt stor giltighet i alla samhälls-
former, utom just det moderna. Marx’ kritik är alltså en kritik av det moderna eller ”kapitalistis-
ka” samhället. Och hans kritik är densamma som föregångarna inom romantiken, bl.a. Novalis 
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(Friedrich von Hardenberg) kom med i slutet av 1700-talet (Novalis 1994 (1799)). Det är närma-
re bestämt en kritik av vissa av effekterna av samhällets differentiering som bidrar till förändrade 
levnadsbetingelser och däribland minskad samhörighet. Socialhistoriskt sett kan man dock ifrå-
gasätta om övergången från feodalismen till det moderna samhället präglas av minskad samhö-
righet mellan människor. Differentiering är liktydig med splittring och söndring, men övergång-
en till det moderna samhället innebär samtidigt en övergång från en hierarkisk maktordning eller 
vertikal differentiering mot (på sikt) ett samhälle med horisontell differentiering.  

Förutom de som utgått från Marx’ ungdomsskrifter har den fenomenologiska traditionen från 
Alfred Schütz och andra och med inspirationer från Simmel tagit upp temat främlingskap. En 
viktig skillnad är att medan Marx utifrån sina ekonomiska och politiska analyser såg orsaken till 
främlingskapet i de kapitalistiska produktionsförhållanden, knöt Simmel an till den tyska kultur-
debatten från romantiken och menade att kulturutvecklingen håller på att föra människan mot 
främlingskapets avgrund (Jönhill 1997; Johansson 1996). Berger m.fl. hämtar inspirationer från 
både Marx och fenomenologin då de diskuterar moderniseringens inverkan på medvetandet un-
der titeln ”Den hemlösa själen” (Berger m.fl. 1974). I linje med dessa tankegångar hävdar Jo-
hansson att känslan av främlingskap är intimt sammanvävd med framväxten av det moderna 
samhället (Johansson 1996). 

Upplevelsen och erfarandet av främlingskap har alltså utifrån dessa utgångspunkter antagits 
vara en närmast universell erfarenhet i det moderna samhället. Med talrika litterära referenser 
och utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv argumenterar likartat Julia Kristeva för att främ-
lingskap kommit att bli ett livsvillkor i en kosmopolitisk värld (Kristeva 1991).  

Möjliga önskningar eller förväntningar på ”bättre” gemenskap eller samhörighet, boendemil-
jöer, bostadsområden, arbetsplatser, osv. från oss som enskilda kan inte utesluta att (andra) per-
soner flyttar ut eller in och i varje fall periodvis är obekanta med andra närvarande. Var och en 
kan under bestämda betingelser uppleva främlingskap, men främlingskap i denna mening är situ-
ationsbunden och inte abstrakt. Och endast på grundval av bestämda subjektiva betingelser kan 
den upplevas ontologiskt, dvs. utifrån en värdegrundad föreställning om ett främlingskap relate-
rat till varat eller existensen. Främlingskap i Marx’, fenomenologins eller i en psykoanalytisk 
mening, dvs. som motpol eller distinktion främlingskap/stark gemenskap, är knappast möjlig att 
erfara i det moderna samhället utan att man samtidigt låter en normativt konstruerad gemenskap 
styra upplevelsen av främlingskap. 

Samhällsvetare som knyter an till i gängse mening kritiska teorier hävdar att personer eller 
grupper som idag drabbats av exklusion, och med gängse terminologi därför lever i främ-
lingskap, just därför är uteslutna från samhället som en gemenskap eller samhörighet. Att exklu-
sion för enskilda eller grupper kan innebära exklusion från en rad möjligheter till social samvaro, 
gemenskaper eller relationer i grannskapet, på arbetsplatser osv. är ett känt och ofta socialt pro-
blematiskt fenomen. Men det moderna samhället som helhet kan inte beskrivas i termer av ge-
menskap.  

I det följande visas att främlingen idag inte per se kan iakttas som en exkluderad andre. Ex-
klusion är inte absolut, utan partiell och exklusion från vissa sociala system måste inte medföra 
ett definitivt ”utanförskap”. Det gäller såväl för främlingen som är immigrant som för oss alla i 
olika situationer då vi befinner oss bland obekanta. Att immigranter har en rad andra problem 
knutna till exklusion ändrar inte detta förhållande. Då vi reser från ett ställe till ett annat och kan-
ske i synnerhet från ett land till ett annat är vi alla främlingar. – Då ordet främlingskap används i 
det följande är det som framgår av det ovanstående inte i betydelsen främlingskap inför den mo-
derna tillvaron, utan snarast i den erfarbara betydelsen ”icke-familjaritet” (Gudykunst & Kim 
2003). 
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FRÄMLINGEN ENLIGT SIMMEL 
I sociologin introducerades främlingen som begrepp av Simmel i en av hans berömda korta tex-
ter Exkurs om främlingen (Simmel 1958), ursprungligen publicerad 1908. Några punkter om 
Simmels främlingsbegrepp ska poängteras här:  

1. Simmels definition av främlingen omfattar inte alla obekanta andra. Den handelsresande är 
prototypen för främlingen. Och Simmel har, som Harman påpekar, den judiske handelsman-
nen som förebild (Harman 1988). 

2. För Simmel ses samhället som ett ”närsamhälle” eller ”lokalsamhälle” (ty. Gemeinschaft; 
eng. community) och personer är i normalfallet fast bundna till rumsliga gränser, medan 
främlingen således är obunden. Med Simmels ord är främlingen inte en 

”person som kommer idag och reser imorgon, utan en som kommer idag och blir 
kvar imorgon. Han är s.a.s. en potentiell vandrare; fastän han inte farit vidare, har 
han inte helt och hållet kommit över den obundenhet som det innebär att komma och 
gå.” (Simmel 1958; min översättning) 

Simmels sociologi är en formlära som bl.a. är inspirerad av geometrin. Texten om främlingen 
ingår i ett kapitel om ”Rummet och de rumsliga ordningarna”. I detta fall beskriver han verkan 
av eller snarare den spänning som kan iakttas av distinktionen mellan närhet och avstånd, en 
skillnad som han antar vara ”involverad i varje mänsklig relation”. Främlingen är, skriver Sim-
mel vidare, en ”nykomling” som ankommer till det lokala samhället, vilket för Simmel betyder 
ett traditionellt ”närsamhälle”. Personer ses alltså som medlemmar i lokalsamhället och som fast 
kopplade till en sådan samhällsordning. Det är en ordning som ter sig lik Marx’ romantiserade 
bild av det tidigare samhället. 

3. Främlingen, visar Simmel, har inte per se uppfattats och ska inte ses som en person med läg-
re anseende eller som fientlig sinnad. Med Simmels ontologiska språkbruk: 

Varat som främling är självfallet en positiv relation, en särskild form av växelverkan. 
… Främlingen är ett element i själva gruppen på samma sätt som de fattiga och den 
mångfacetterade ”inre fienden” – ett element vars immanens och ställning som med-
lem samtidigt innesluter ett utanför och ett gentemot (Simmel 1958). 

Simmel grundar tanken på den primärt positiva relationen till främlingen på det historiska fak-
tum att främlingen ofta varit liktydig med den handelsresande. Därmed är förstås inte sagt att 
främlingen också i många fall kunde bli bemött med bristande respekt eller som fiende. (Jag 
återkommer till historiska belägg kring detta.) Men Simmel förbinder också den positiva värde-
ringen av främlingen med huruvida främlingen uppvisar likheter med den egna gruppen eller ej: 

Främlingen står nära oss såtillvida som vi upplever nationella sociala, yrkesmässiga 
eller allmänmänskliga likheter mellan denne och oss. Han står fjärran från oss såtill-
vida som dessa likheter mellan oss och honom endast binder oss såtillvida som de 
överhuvudtaget förbinder många … (Simmel 1958) 

Slutligen poängterar Simmel att främlingen också kunnat betraktas som ett helt och hållet nega-
tivt fenomen: 

… här är t.ex. grekernas förhållande till barbarerna något typiskt för alla de fall i vil-
ka den andre frånkänts värde, den som just har de allmänna egenskaper som man 
upplever som egentliga och helt enkelt mänskliga. Endast här har ”främlingen” ingen 
positiv mening och relationen till honom är en icke-relation (Simmel 1958). 

Simmel använder historiskt källmaterial och försöker i sin analys placera in främlingen rumsligt 
i sin sociala kontext. Och denne ses alltså främst som handelsmannen som kommer utifrån till 
”lokalsamhället”, vilket enligt Simmels föreställning är en ”livsform”, ett ”hem” där fasta, starka 
band råder mellan människorna. I ett så slutet system ses tillhörighet som liktydigt med medlem-
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skap och detta uttrycker Simmel i rumsliga dimensioner. I distinktionen nära/fjärran står främ-
lingen gruppen fjärran, men för att bli en del av den måste han bli en närstående. Detta kan själv-
fallet sägas gälla också idag för grupprelationer. Men för Simmel är samhället, i gängse sociolo-
gisk mening ordningen på makronivå, liktydlig med interaktioner och grupprelationer, dvs. mik-
ronivå. Och dessutom tycks han utgå från att dessa relationer är fast och beständiga. Simmel ut-
går med andra ord från att människan måste ha fasta bindningar eller vara fast kopplad till sam-
hällsordningen.  

I detta avseende intar Simmel en likartad syn som Durkheim och flera andra samtida sam-
hällsvetare. Fasta kopplingar är liktydigt med hög grad av integration, vilket anses avgörande 
eller nödvändigt för samhällets överlevnad. Men med Simmels blick, inspirerad av tysk sen-
romantik, förefaller detta samhälle – som en del av föreställningen om en tragisk samhällsut-
veckling – gå mot upplösning vid övergången från en ruralt dominerad livsform till det moderna 
urbana livet. Den amerikanske språksociologen Lesley Harman påpekar att det dock är en styrka 
i Simmels analys att han faktiskt gör plats åt främlingen i samhället (Harman 1988). Och för att 
konstruera denna plats, vill jag tillägga, blir hans formanalys ett viktigt redskap.  

 

FRÄMLINGEN OCH SYMBOLISKA BYTEN I FÖRMODERNA, SEGMENTÄRA SAMHÄLLEN 
Kulturantropologin utvecklades genom komparativa studier av resterna av de tidiga samhälls-
former som man ofta betecknat primitiva samhällen. Även om samhällen av denna typ som ob-
serverats på 1800-talet och fram till idag enligt flera moderna studier inte kan anses vara arkais-
ka samhällen som överlevt oförändrade genom årtusenden, så uppvisar de, sett till sin differenti-
eringsform, som ofta primärt segmentära samhällen, samma kännetecken som de äldsta samhäl-
len vi känner genom artefakter av olika slag. Inte sällan är flera av dessa samhällen också i varje 
fall sekundärt stratifierade. Som Marcel Mauss visar är familjen eller släkten den minsta enheten 
i dessa samhällen och individen är väsentligen individ i kraft av familjetillhörighet eller stam- 
eller klantillhörighet (Mauss 1950 (1925)). Den person eller typisering som man idag ofta be-
tecknar den andre är här alltså liktydigt med den andra gruppen eller en som tillhör den andra 
gruppen. Större grupper differentieras i segment och ibland delas hela samhället i en dual struk-
tur.  

Externa relationer är därmed huvudsakligen liktydiga med relationer med grupper i omvärl-
den som antingen en gång tillhört den egna gruppen eller tillhört andra grupper. Adressaten för 
olika former av byten är alltid, ifall denne inte tillhör den egna gruppen, en främling. I Mauss’ 
studie av gåvan, en komparativ empirisk och teoretisk analys, är en central tes att gåvans funk-
tion i arkaiska samhällen framförallt bygger på en princip om återgäldande eller reciprocitet. – 
Begreppet kommunikation finns inte i den tidiga samhällsvetenskapen, utan istället fokuserar 
Mauss på dels handlande och dels symboliska byten. – Att återgälda en gåva är socialt och mora-
liskt förpliktigande och gåvan har därmed samma funktion som en pant. Gåvan är, med Mali-
nowskis översättning av ett lokalt uttryck på Trobrianderna ”clinching”, den låser eller sluter en 
förbindelse. Väl att märka innefattar de symboliska bytena det som också, och i synnerhet i mera 
differentierade samhällen, betecknas handel. Liksom Simmel visar Mauss i sin studie att främ-
lingen ofta är en handelsman och att handelsmannen genomgående är en främling. 

Gåvans funktion är med andra ord framförallt symbolisk och kommunikativ. Den fungerar 
som en form för kommunikationsmedium i kommunikationen mellan grupper som är främlingar 
för varandra. Sådana gåvoutbyten hindrade inte att det periodvis utbröt fientligheter och krig. 
Med utgångspunkt i Malinowskis fältstudier på Trobrianderna skriver Mauss:  

När två grupper av människor möts, kan de antingen väja för varandra – och ifall av 
misstillit eller utmaning gripa till vapen – eller handla med varandra. Fram till nyare 
tid sköttes affärer alltid mellan främlingar, även om man kunde vara i förbund med 
dessa. Kiriwinafolket på Trobrianderna sa till Malinowski: ”Dobumannen är inte så 
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god som vi. Han är vildsint, en människoätare. När vi kommer till Dobu, fruktar vi 
honom, han kan döda oss! Men se! Jag spottar förtrollad ingefärsrot och deras sinne-
lag förändras. De lägger ned sina svärd och mottar oss vänligt.” Detta uttrycker bätt-
re än något annat hur nära fest och krig ligger varandra.3 

Gåvan syftar alltså till att skapa vänskapsband, besegla vänskapsrelationer. Och liksom andra 
sociala kopplingar i dessa samhällen är täta, fasta, släktbaserade och personliga, är gåvobanden 
tvingande. Om främlingarna inte uppfyller förpliktelserna enligt ofta komplicerade regelverk 
uppstår fiendskap och krig riskerar att bryta ut (Mauss 1950). Detta framgår också av omfattande 
skildringar där främlingen ses som dels ett potentiellt hot och en fiende och också en varelse av 
lägre slag än människan.  

I samhällen med täta eller fasta relationer, bindningar eller kopplingar, vilka i regel är basera-
de på släkt- och familjeband, ses de som står utanför dessa band just som hot mot stabiliteten. 
Främlingen bemöts därför i segmentära bysamhällen som ett potentiellt hot. Det är väl belagt i 
kulturantropologiska studier. Antropologen Pitt-Rivers menar att ”I kontrast till en samhällsmed-
lem vars status kan identifieras med hänvisning till dess normer och som är igenkänd av alla, in-
korporeras främlingen endast genom personliga band med en etablerad medlem …” (citerat efter 
Harman 1988:32). Det krävs alltså enligt denna observation att man redan har skaffat sig en per-
sonlig relation med någon i gruppen för att överhuvudtaget kunna bli bemött fredligt.  

 

FRÄMLINGENS SEMANTIK I FÖRMODERNA SAMHÄLLEN 
Semantik handlar inte endast om analytiska konstruktioner av samhällsvetaren, utan i första hand 
om ett begreppsliggörande av den faktiska och praktiska användningen i daglig kommunikation 
av språkligt betydelsebärande ord. Till ords semantik ingår också deras etymologi, alltså språkli-
ga ursprung och betydelse och hur förändringen av betydelserna skett. Etymologin är en källa till 
hur ord faktiskt uppfattats och använts och därmed en källa till förståelse av sociala kontexter. 
Bland annat Mauss och flera inom den komparativa antropologin har använt etymologin som en 
viktig källa. Etymologin för ordet främling uppvisar en säregen historia. 

I Bibeln i Gamla Testamentet (GT) skildras hur handel drivs mellan israeliter och främlingar 
eller främmande folkgrupper. Främlingen som här tillhörde en annan etnisk grupp och alltså var 
icke-israelit (hebriskans goy), var i de gammaljudiska samhällena inte bara en person som man 
måste respektera för att han var handelsman. I GT uttrycks den mosaiska lagtexten som förma-
ningar: ”En främling skall du icke förorätta eller förtrycka; I haven ju själva varit främlingar i 
Egyptens land.”4 Främlingen kunde vara en tillfällig besökare, men oftast levde han (det får an-
tas att här som regel avses män) bland israeliterna. Som främling åtnjöt man gästfrihet, men som 
icke-israelit saknade man under lång tid andra rättigheter. Ordet för främling kunde dock också 
beteckna en israelit som flyttat och levde avsides i förhållande till familj och släkt. Likartade 
passager på flera ställen i GT visar att det fanns seder eller någon form av rätt som tillvaratog 
främlingars intressen före 1300-talet f.kr.5  

Då migrationer periodvis varit vanligt förekommande är det rimligt att anta att också andra 
etniska grupper förhållit sig på likartat sätt och konstruerat likartade normer för mötet med främ-
lingar. Att denna syn på främlingen nära sammanhänger med förhållandet att denne oftast för-
väntades vara en handelsresande eller en som kom med bud av något slag från en härskare eller 
                                                
3 Mauss 1950:277-278, min övers. Den svenska översättningen är klart bristfällig. Jfr Mauss, Gåvan, Uppsala: Ar-
gos 1972:104. 
4 Andra Moseboken/Exodus 22:21, i 1917 års svenska översättning. I nyöversättningen har man valt att översatta 
främling till ”invandrare”. 
5 Se Bibeln, Gamla Testamentet, Exodus och vidare Lev. (3:e Moseboken) 19:33f; Dt. (5:e Moseboken) 10:19; Jg. 
17:7-13; 2 Sam. 4:3; tolkningarna i J.P. Hyatt (1971). The New Century Bible Commentary, Exodus, London. Främ-
lingar i en annan mening, som likaså noga räknas upp, var en grupp tull- och skattepliktiga kananéer. Jfr. Jos. 9:27; 
10:1; Kon. 9:20f; 1. Krön. 22:2 und 2. Krön. 2:17. 
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en etnisk grupp till en annan är tydligt i olika källor. Jämfört med vad som gäller i det moderna 
samhället var handeln inte omfattande i förmoderna samhällen, men dess symboliska betydelse 
och betydelsen av att få tillgång till såväl vissa livsviktiga varor som budskap från andra politis-
ka eller religiösa makthavare osv. gör främlingen till en betydande person. 

I antikens Grekland dominerade en föreställning om främlingen som barbar. Ordet barbar här-
rör från sumeriska och betecknar den som ”stammar på ett obegripligt språk”. Att det handlar om 
ett nedsättande exkluderande uttryck är tydligt: 

Föraktet gentemot främlingar, de stammande, de vars språk inte kunde förstås kom 
till uttryck i en serie negativa epitet som deklasserade den samlade mänskligheten 
utanför Hellas. Barbarerna var inte bara i formell mening som icke-greker främling-
ar, utan definierades negativt. De var fega, okonstlade, glupska, grymma, osv. (Ko-
selleck 1979:218).  

Barbaren sågs alltså som icke-grek och också som närmast icke-människa. Därmed är grunden 
lagd för xenofobi, främlingsfientlighet. Denna syn på icke-greken ansågs också ge rätt till försla-
vande. Å andra sidan, noterar Koselleck, kunde det också i det grekiska stadslivets inre sfärer 
uppstå vänskap mellan herre och slav. Det är tydligt att en något differentierad syn på främlingen 
rådde också här. 

Utmärkande är att barbaren ofta antogs vara en potentiell fiende. Ordet motståndare eller fi-
ende kan härledas till två termer med delvis skilda betydelser: dels fiende i en politisk mening 
och dels fiende som motståndare, som fysiskt hot mot den enskildes liv (Koselleck ibid.). Stich-
weh visar att ord som svarar till barbar fanns i flera högkulturer, bl.a. i Kina. Men där hade man 
en sådan tillit till dessa främlingar att de ibland gavs militära uppgifter (Stichweh 1994). 

Från antikens Grekland fram till senmedeltiden differentierades de stratifierade samhällena i 
Europa primärt i två sfärer, det offentliga och hushållet (lat. polis respektive îkos). Den obekante 
andre kunde här vara en potentiell motståndare knuten antingen till den ena eller den andra sfä-
ren, dvs. en politisk motståndare eller en ”privat” fiende. I latinet differentieras således tydligt 
mellan hostis och inimicus; eller i latinsk form från grekiskan, echtrós och polémios.6  

Carl Schmitts analyser av hur distinktionen vän/fiende fungerat historiskt (Schmitt 1933) är 
viktiga inom politisk teori. Medan Schmitt, som liksom Simmel företräder en konfliktteori, har 
lite att säga om vänskapliga relationer, är hans analyser av fiendskap och differentieringen av 
formen fiende eller motståndare i olika betydelser värdefulla. Som Schmitt uttrycker det: 

Den politiske fienden måste inte vara moraliskt ond, inte ful i estetisk mening; han 
måste inte uppträda som ekonomisk konkurrent och det kan t.o.m. vara fördelaktigt 
och räntabelt att göra affärer med honom. Han förblir emellertid en annan, en främ-
ling. Möjligheten till specifikt politiska relationer ges av att det inte bara finns vänner 
– likasinnade och förbundna – utan också fiender (Schmitt 1933:7-8). 

Det är svårt att bedöma hur långt denna distinktion verkat i praxis. Men bl.a. språkliga belägg för 
en markerad åtskillnad mellan å ena sidan en politisk motståndare, eller vad som idag snarare ses 
som en politisk meningsmotståndare, och å andra sidan en fiende i privat eller personlig mening 
är flera. I den hebreiska Bibeln användes en motsvarande distinktion (Schwab 1968). Som 
Schmitt påpekar har denna distinktion gått förlorad i flera moderna språk, bl.a. tyskan, vilket gör 
att det lätt uppstår missförstånd ifråga om den andres identitet. I det ofta citerade stället i Bibeln 
”Älska din fiende …” (Mattheus 5,44, Lukas 6,27) handlar det, poängterar han, om att nå förso-

                                                
6 För vidare referenser som rör etymologi här och i det följande i detta avsnitt, se A. Walde, Lateinisches Etymologi-
sches Wörterbuch, Heidelberg 1965; Duden Etymologie; Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch-lateinisch; 
Brockhaus Enzyklopedie, Wiesbaden 1968; Georges Handwörterbuch, Ausführliches lateinisch-deutsches, 9:e uppl. 
Gotha 1913; Schellers’ Lateinisch-deutsches Handlexikon, Leipzig 1796; Dictionnaire Etymologiques de la langue 
latine, 4. éd. Paris 1967; Oxford Latin Dictionnary, Oxford 1968; Latinskt lexikon (Chr. Cavallin) Stockholm 1916 
och Jönhill 1992. 
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ning med den personlige fienden. Den politiske andre förblir en motståndare. 

Schmitt förbisåg engelskans distinktion mellan foe och enemy, som just svarar till den grekis-
ka, latinska och hebreiska distinktionen (Schwab 1968). En vidare studie av etymologin för ordet 
främling visar att Schmitts distinktion språkhistoriskt sett är väl underbyggd. I latinska ordböck-
er står sammanfattningsvis det latinska hostis för dels främling, främmande och utlänning snarast 
i betydelsen obekant eller politisk motståndare, och dels för fientligt sinnad främling eller fiende. 
Och då man härleder från det antika latinska hostis till senare avledda ord finner man t.ex. att 
ordet svarar dels till engelskans host (värd) och dels till franskans hôte, tyskans Gast och svens-
kans gäst. (Det närbesläktade hospes konnoterar bl.a. till moderna ord för olika typer av ”gäst-
hem” för sjuka.)  

Den ”gamle” grekiske, latinske eller hebreiske främlingen, var således som en obekant andre 
i normalfallet en gäst eller gästvän. Men om främlingen ansågs tillhöra den andra sidan av di-
stinktionen sågs denne alltså som fientligt sinnad. Engelskans enemy kommer av latinets ord för 
fiende i privat eller personlig mening (inimicus), medan hostile förutom allmänbetydelsen fient-
lig främst svarar till motståndare. Även om språkförbistring varit vanlig, då som nu, indikeras i 
detta fall att vi har att göra med en distinktion av stor vikt då samhällets maktapparater står inför 
möjligheten av å ena sidan konflikt, våld eller krig och å andra sidan dialog eller fred. 

Medan främlingen i stor utsträckning förefaller ha setts som en fiende eller nedvärderats som 
barbar i Grekland, framstår han under Romarrikets uppgångsperiod som det motsatta. Främlingar 
strömmade ständigt in mot det väldiga rikets delcentra och mot centrat Rom och i flera avseen-
den kan man tala om Romarriket som ett mångkulturellt samhälle. Främlingen beskrevs följakt-
ligen här ofta med beteckningar som den vandrande eller resande (peregrinos), som utifrån 
kommande (externus) eller född utomlands (alienigêna). För att tillvarata främlingars rätt ut-
vecklades en särskild främlingsrätt och under kejsartiden fick främlingar medborgerliga rättighe-
ter, vilket kan avläsas i att distinktionen mellan medborgare (civis) och främling (peregrinos) 
förlorade i betydelse.  

Efter Romarrikets fall blev främlingar allt sämre behandlade, i varje fall vid en jämförelse 
mellan den gamla germanska rätten med romarrikets. Främlingens rättsliga ställning förbättrades 
senare under absolutismen, men först i modern rätt gäller ju principen om likhet inför lagen. Att 
denna princip långtifrån alltid sammanfaller med verkligheten är dock välbekant. I det högt dif-
ferentierade moderna rättssystemet möjliggörs specifika lagar där etniska, nationella och andra 
minoriteter kan diskrimineras.  

 

Sammanfattningsvis ger etymologin för begreppet främling i de stora västerländska språken en 
rad belägg för hur den obekante andre eller främlingen bemötts. Periodvis har vissa etniska 
grupper utsatts för diskriminering. Judarnas historia är ett välkänt exempel på etnisk eller kultu-
rell diskriminering. Men först och främst indikeras att främlingen generellt inte kan sägas ha 
setts och bemötts med förakt, blivit nedvärderad eller mötts av främlingshat. Vi kan inte här 
sammanfatta främlingens position med en enkel distinktion mellan ”vi” och ”dem”.  

Denna slutsats stöds av studier av den förmoderna staden. Jag begränsar mig här till att hänvi-
sa till Zygmunt Baumann. Med referens till Mumford poängterar Baumann att redan den förmo-
derna staden var formad för främlingars möten och samvaro: 

"… from what we know of the peculiarity of city life, it is precisely the profusion of 
strangers, permanent strangers, ”forever strangers”, that makes of the city a greenho-
use of invention and innovation, of reflexivity and self-criticism, of disaffection, dis-
sent and urge of improvement." (Baumann 2003)  
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3. Outsidern på insidan – det moderna samhällets obekante andre 

FRÄMLINGEN UR AMERIKANSK HORISONT 
Som Harman poängterar har Simmels framställning av främlingen oftast undgått kritisk diskus-
sion. Man har utgått från att hans främlingsbegrepp är tidlöst. Men främlingen är en social kon-
struktion. Det betyder bl.a. att det som innefattas i förväntningarna på denne obekante andre är 
knutet till socialstrukturella och kulturella betingelser.  

En central fråga är: hur observeras den egna kulturen och dess kännetecken som skilda från 
kulturen hos den obekante andre? Den moderne främlingen är, visar det sig, en annan än den 
främling som Simmel och andra beskriver som typisk i förmoderna samhällen och också i det 
tidiga moderna samhället i Europa. Som framgick ovan har Simmels främlingsbegrepp vissa be-
gränsningar som beskrivning av den obekante andre i förmoderna samhällen. Men det som 
främst står i fokus i detta paper är, för att upprepa, den grundläggande socialstrukturella skillna-
den mellan tidigare samhällen och det moderna eller funktionellt differentierade samhället ifråga 
om formen för tillhörighet till samhället. 

Eftersom det moderna USA är ett samhälle som från början präglats av migration har det varit 
lättare ur amerikansk horisont att inte låta historien ”tynga” och styra analysen. Istället har man 
mera inom amerikansk samhällsvetenskap inriktat sig på att iaktta på nytt, empiriskt. Metodolo-
giskt och vetenskapsteoretiskt är detta också i linje med den amerikanska pragmatiska tanketra-
ditionen.  

I USA:s moderna historia har främlingen i normalfallet varit en som förväntats stanna mera 
permanent och bli en del av gruppen eller grannskapet i en grupp i vilken man också ser sig själ-
va som invandrare. I flera avseenden är denne moderne främling sedan flera decennier densam-
me i hela världen. Med urbaniseringen och sedan globaliseringen inom samhället under 1900-
talet tenderar det funktionellt differentierade samhället att forma likartade socialstrukturellt be-
tingade förväntningar på migranter överallt, måhända med undantag för regioner med starkt be-
gränsad migration. Samhällets marknadsekonomi, massmedier, tekniker, konstuttryck, politiska 
organisering, osv. bidrar till denna utveckling.  

Medan Simmel och hans efterföljare såg främlingen som en outsider, en som alltså är utanför 
vad han antog vara den homogena och integrerade sociala gruppen, är den moderne främlingen 
med Harmans pregnanta formulering ”an outsider on the inside…” (Harman 1985:44; min kur-
sivering). Främlingen i Amerika är inte heller en avvikare, utan snarare normalfallet.  

Idag lever de flesta människor på jorden i ett urbaniserat samhälle med otaliga uppenbara 
skillnader mot det dominerande livet i tidigare samhällen. En tydligt observerbar skillnad är att 
vi i vår vardag möter betydligt fler obekanta än närstående eller bekanta. Det är förstås särskilt 
tydligt i storstaden. Den enklaste definitionen av storstaden är, med Richard Sennets ord:  

“En storstad är en mänsklig bosättning där det är troligt att det är främlingar som 
möts” (Sennet 1974:39) 

För att detta ska gälla måste storstaden ha en heterogen befolkning, poängterar han. Harman 
menar, liksom Sennet, att “den moderne främlingen är regeln”. Men medan Sennet ser problem 
med offentliga roller och bristen på familjaritet i det urbana samhället, slår Harman fast att “den 
främsta grunden för familjaritet har upphört att vara grunden för social organisering” (Harman 
1985:45). I dagens urbana samhälle, hävdar Harman mot bakgrund av en omfattande litteratur, 
har främlingskap t.o.m. blivit en förutsättning för social tillhörighet. Främlingen är med andra 
ord både inkluderad och exkluderad. Inkluderad eftersom han eller hon uppenbart är en normal-
typ bland andra främlingar och att dessa alltså formar grunden för sociala relationer. Men sam-
tidigt är denne främling exkluderad från medlemskap i den, enligt Harman, homogena sociala 
gruppen. Vilka som mera exakt tillhör den homogena gruppen eller om den bara utgör en slags 
sinnebild för samhället förblir oklart i Harmans analys. Harmans grundtanke är alltså att vi i det 
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moderna samhället både är inkluderade och exkluderade, vilket är en fruktbar tes.  

Med det systemteoretiska antagandet, som jag tillämpar i denna studie, är vi däremot alla in-
kluderade redan genom att vi inte kan undgå att kommunicera. Den kommunikativt inkluderade 
obekante – dvs. normaltypen eller vem som helst av oss! – är samtidigt exkluderad från alla 
grupper och framförallt alla organisationer som han eller hon inte tillhör. Med andra ord tydlig-
görs såväl inklusionssidan som exklusionssidan i distinktionen inklusion/exklusion mera i sy-
stemteorin. Skillnaden belyses i figur 1. 

 
Figur 1. INNANFÖR OCH UTANFÖR, den exkluderade inkluderade. A = Harmans version; B = i form-
logisk systemteoretisk version. – Istället för en cirkel används i formanalysen (Spencer Brown 1969) vin-
kelfiguren för att belysa skillnaden mellan att befinna sig innanför och utanför en given kontext eller ett 
bestämt system. Den typiske medborgaren idag är en obekant eller främling, en ”outsider på insidan” då 
denne ingår i sociala relationer (Harman 1985). I systemteoretisk mening är vi inkluderade i samhället 
genom att vi kommunicerar. Den obekante befinner sig, initialt, utanför grupper och relationer. I själva 
verket måste var och en finna sina vänner för att ingå i grupper, söka jobb (= nå medlemskap i en organi-
sation), skapa sina nära relationer, osv. för att på så sätt inkluderas också i dessa system eller sociala kon-
texter. 

 

I linje med fokuseringen på kultur främst i betydelsen gemensamma värdenormer inom ameri-
kansk filosofi och samhällsvetenskap antar Harman, trots en i övrigt komplex analys, att inklude-
ring kräver homogenitet. Men vilka tillhör då eller hur definieras den homogena gruppen? Vi får 
inget svar på detta utan får nöja oss med att konstatera att Harman är oklar på denna punkt. Här 
följer han dock tanketraditionen från Durkheim.  

Som jag framhållit i mina grundantaganden inledningsvis är distinktionen tillhörig-
het/medlemskap viktig i det moderna samhället. Sociala organiseringsformer som ställer krav på 
medlemskap ställer därmed krav på att medlemmen följer en uppsättning värden eller normer i 
relation till gruppens eller organisationens syfte, dvs. normer ad hoc. Det gäller såväl för vän-
skapsrelationer som i arbetslivets organisationer. Men som krav på inklusion i samhället, betrak-
tat som kommunikativt system, gäller endast basala krav för tillhörighet till löst kopplade system 
eller nätverk. Harman tycks alltså inte kunna se distinktionen mellan tillhörighet och medlem-
skap och definierar därför exklusionssidan på ett annat sätt än som blir fallet med det systemteo-
retiska perspektivet. Resultatet, den grundläggande framställningen av förhållandet mellan inklu-
sion och exklusion blir dock på det hela taget detsamma. – Med detta konstaterande ska vi vända 
tillbaka till analysen av främlingen inom den ”klassiska” amerikanska samhällsvetenskapen.  

 

”Homogen 
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Fransmannen Alexis de Toqueville är en av sociologins viktiga föregångare. Under sina långa 
resor i USA på 1830-talet tecknar han ner sina observationer av och reflektioner över det ameri-
kanska samhället (Toqueville 1997; ursprungligen 1835 resp. 1840). Tocqueville iakttog med 
förvånade europeiska ögon hur ett samhälle av främlingar, migrationens USA, kunde fungera. 
Medan han, typiskt för sin tid, talade om folk som ”ras” och såg faror för fredlig samexistens i 
”rasblandningen” mellan vita, svarta och urinnevånarna, var han optimist ifråga om det moderna 
samhället för övrigt: 

Miljoner människor är samtidigt på väg mot en och samma punkt vid horisonten; de-
ras språk, religion och seder skiljer sig från varandra, men deras mål är detsamma. 
Man har sagt dem att lyckan finns någonstans västerut, och de hastar den till mötes. – 
Denna den mänskliga rasens oavbrutna förflyttning kan inte jämföras med någonting, 
förutom möjligen den som följde på det romerska imperiets fall. Då som nu störtade 
människor iväg i massor mot samma punkt …. Då hade varje nykomling [i original-
versionen: främling; JIJ] bara förödelse och död i sitt släptåg; nu för var och en väl-
ståndets och livets frö med sig. (Tocqueville 1997, del 1:391) 

Att iaktta från en amerikansk horisont betyder alltså att iaktta en social realitet präglad av mi-
gration, och där främlingen inte är en utomstående. Samma slags observationer har rimligtvis 
giltighet i en rad andra regioner i världen som också är starkt präglade av migration.  

Gentemot den europeiska filosofins och tidiga samhällsvetenskapens antaganden under 1800-
talet om vikten av stark konsensus och nödvändigheten av integration, visar Toqueville att USA 
är ett samhälle som formas av främlingar, migranter från flera olika regioner och vitt skilda kul-
turer, men som trots det faktiskt fungerar utan att gå under av inre konflikter. 

Medan Simmel observerar främlingen som en outsider som kommit för att stanna med viss 
varaktighet till ett samhälle präglat av nära relationer, är alltså erfarenheten av och förväntning-
arna på främlingen i USA en annan. Här förväntas att främlingen är en av många invandrare som 
kommit för att stanna i varje fall lika permanent som de flesta andra som också kommit som in-
vandrare. – Denna sociala realitet har varit utgångspunkten för studierna av främlingen och mi-
granten inom amerikansk sociologi. Innan jag kommer till den aktuella situationen, ska jag först 
kortfattat beröra ansatserna under första hälften av 1900-talet och främst tesen om främlingen 
som en gränsgångare eller marginal man, för att sedan diskutera Schütz’ analys. 

En av de som försökte vidga och generalisera den problemställning kring främlingen som 
Simmels analys ställer var Margaret Wood. Men i synnerhet Robert E Park kom, som en av före-
trädarna för Chicago-skolan, att få större betydelse än Wood. Park poängterar att inte bara de re-
dan bofasta utan också invandrargruppen bär med sig sin egen kultur. Därav drar han slutsatsen 
att den invandrade främlingen blir till en marginal man, en gränsgångare mellan två kulturer 
(Harman 1988). Parks analys står dock och faller med hans kulturbegrepp.  

Parks tes bygger på antagandet att kulturen är i det närmaste oföränderlig, eller liktydig med 
vad vi ofta menar med tradition. Migranten blir som gränsgångare en ”kulturell hybrid”, något 
som präglar dennes personlighet, eftersom han eller hon dels bär med sig och inte vill bryta med 
den gamla kulturen samtidigt som han eller hon anpassas till den nya kulturen.  

Som Harman påpekar finns flera problem i Parks begrepp och analys. Ett av problemen delar 
han med Simmel. Å ena sidan har analysen generella anspråk, men å andra sidan hämtas exemp-
len, dvs. empirin, främst från material om juden och närmare bestämt den emanciperade juden 
(dvs. med sekulariserad livsstil) som främling. Den judiske främlingen har dels haft en särställ-
ning som handelsman men också periodvis utsatts för starkt fientligt bemötande. Samtidigt mot-
står den judiska kulturen med dess starka religiösa drag och med sitt diaspora-tema betydligt 
mera än ett flertal andra kulturer anpassning eller ”assimilation”. Ett likartat problem, kan tilläg-
gas, skulle dock kunna uppkomma om man istället valde det empiriska materialet utifrån någon 
annan mera särpräglad folkgrupp. Problemet ligger att kulturellt betingade erfarenheter är svåra 
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att generalisera. 

Simmel utgick från att främlingen i princip kan bevara sin kultur, och att därigenom distanse-
ringen kan upprätthållas. Det sociala avståndet i rummet översätts i Simmels analys till kulturellt 
avstånd. Park framhäver däremot att den invandrade främlingen måste överbrygga detta avstånd 
för att kunna bli medlem i samhället. Och gränsgångaren är den som inte antas ha lyckats. 

Till de mera tongivande som försöker vidareutveckla Parks begrepp om främlingen som en 
gränsgångare mellan två sociala och kulturella världar hör Everett Stonequist. Gränsgångarbe-
greppet förutsätter en distinkt definition av kultur och trots eller kanske snarare på grund av detta 
förblir the marginal man en vag figur. Gränsgångarna antas vara delvis anpassade till den domi-
nerande gruppen, men utan att vara fullt ut accepterade. De sägs befinna sig på marginalen, del-
vis innanför och delvis utanför samhället.  

Detta förefaller vid första ögonkastet vara en träffande beskrivning av vissa kulturmöten. Men 
denna retoriska figur håller inte. – Harman riktar främst in sig på vissa vagheter i begreppet. Jag 
vill framhäva delvis andra oklarheter och brister i begreppet the marginal man:  

1. En brist är således att det utgår från en förenklad definition av det mångfacetterade be-
greppet kultur som något oföränderligt, icke-adaptivt. Kulturer är inte lätt föränderliga, de 
är snarast trögrörliga men alltså inte oföränderliga.  

2. The marginal man antas befinna sig i gränszonen mellan två kulturer eller s.a.s. i mellan-
rummet mellan dessa. Att enskildas identiteter kan kännetecknas av kanske problemfylld 
splittring är ett möjligt resultat av migration, men kulturmöten kan likaväl verka berikande 
för personers identitetsutveckling. Och en problematisk situation för enskilda eller grupper 
får antas vara knuten till i första hand en socialt problematisk verklighet. Om man utgår 
från distinktioner eller med andra ord om man observerar problemställningen differentierat 
undgås detta. Man kan inte vara innanför och utanför samma system och därmed samma 
gräns samtidigt. Men man kan vara innanför och utanför olika sociala system samtidigt. 
Man kan med andra ord vara inkluderad och exkluderad samtidigt med avseende på olika 
system.  

3. Med Parks uttryck söker främlingen ett nytt hem och en identitet som ger medlemskap i 
det nya samhället. Men det är endast relevant att tala om medlemskap i samhällen med fas-
ta kopplingar mellan människan och samhället. Det moderna samhället ställer däremot inte 
krav på tillhörighet i denna mening.  

 
Jag återkommer till föreställningen om främlingen och hemmet från amerikansk horisont. Här 
ska bara noteras att det är denne främling som vi kan iaktta i wild west-mytologin i bl.a. ame-
rikansk film: främlingen som en hjälte (t.ex. i John Waynes gestalt) kommer till småstad (ho-
metown) för att skipa rättvisa, han utför sitt hjältedåd och rider sedan iväg. Han är en hjälte 
men samtidigt en ”hemlös” som inte vill – eller p.g.a. sin personliga historia av att ständigt 
vara på väg inte kan – binda sig och stanna kvar. 
 

FRÄMLINGEN ENLIGT SCHÜTZ 
Den fenomenologiskt orienterade sociologen Alfred Schütz är också en av föregångarna till ob-
servatörsteorin. För Schutz gäller således att samhällsvetaren utvecklar observationer och kon-
struktioner av andra graden (eller ordningen), till skillnad från våra vardagliga commonsense-
observationer som är observationer av första ordningen. I vardagen iakttar vi i första hand feno-
menen direkt, medan samhällsvetaren väsentligen observerar andras observationer av fenomenen 
(Schütz 1953). I Schutz’ fenomenologiska ansats ses commonsense-tänkandet som ingående i en 
värld av personliga erfarenheter som också utgör en ”intersubjektiv kulturell värld” (Schütz 
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1953:10) eller med andra ord ’livsvärlden’. Samhällsvetaren är däremot ”inte är en partner i in-
teraktionsmönstren”, med andra ord ”är inte involverad i de observerades situation” (Schütz 
1953:36). Denna metodologiska ansats som bidrar till god distans i analysen utvecklar Luhmann 
med stöd av kybernetikern Heinz von Foerster sociologiskt i flera avseenden (Jönhill 1997), men 
huvudprincipen finns alltså hos Schütz.  

Schütz’ kända artikel om främlingen (Främlingen – en socialpsykologisk essä; i original 
1944) har ett tydligt avgränsat syfte, nämligen att främst analysera ”själva närmandesituationen, 
som föregår all potentiell social anpassning” (Schütz 2002: 220). Schütz tvangs, som jude, själv 
fly från Österrike och Europa till USA undan nazismen. Han undviker dock att låta sin egen per-
sonliga erfarenhet prägla analysen av främlingen. De viktigaste slutsatserna i Schütz’ analys 
handlar om att främlingen är en konstruktion av observatörer. Jag börjar med dessa i punktform 
för att sedan diskutera dem och andra av poängerna i hans analys: 
1. Främlingskap är ett påtagligt upplevt, erfaret och percipierat fenomen. 

2. Utifrån sitt tydliga observatörsperspektiv ger Schütz tidstypiska iakttagelser av främlingen 
från främst 1940-talets USA, men ger också vissa iakttagelser i det moderna samhället med 
mera generell räckvidd. 

3. Konstruktionen av främlingen sker i interaktionen med gruppen som främlingen kommer till. 
Detta betonas än starkare än hos förebilden Simmel. 

4. Konstruktionen av främlingen handlar också om möten på bakgrund av skilda kulturmönster. 
Schütz poängterar distinktionen mellan det individuella och det som ses som typiskt i ett kul-
turmönster. 

Med främling avser Schütz i första hand invandraren, men han framhäver alltså att analysen har 
mera generell giltighet. Främlingen definieras som  

en vuxen individ från vår tid och vår civilisation som försöker bli permanent accepte-
rad eller åtminstone tolererad av den grupp han närmar sig. Paradexemplet på denna 
sociala situation är invandraren, och de följande analyserna bygger för enkelheten 
skull på just detta exempel. – Men analysernas giltighet är på inget sätt begränsade 
till detta speciella fall. Den som söker medlemskap i en sluten klubb, den hoppfulla 
brudgummen som vill upptagen i flickans familj, bondsonen som börjar på college, 
stadsbon som slår sig ner på landet, den värnpliktige som kallas in i armén, krigsar-
betarens familj som flyttar till en stad i uppsving – alla är de främlingar enligt vår de-
finition … (Schütz 2002:219).  

Med sina olika exempel, typiska för USA i början och mitten av 1900-talet, belyser Schütz väl 
att främlingen först och främst är en obekant andre, och alltså inte en som på förhand vare sig 
kan förväntas bli illa behandlad eller väl behandlad dit han eller hon kommer. Han tydliggör det-
ta i sin analys då han inleder med att beskriva den normala interaktionen mellan bekanta innan 
han övergår till att analysera relationen mellan obekanta. Därmed är också sagt att analysen av 
främlingen enligt Schütz handlar om relationer i det dagliga livet, eller med andra ord interak-
tionssystem. Samtidigt undantar han tillfälliga möten och den främling som är en tillfällig besö-
kare. Och i detta avseende liksom med sin distinktion mellan avstånd och närhet, osv. knyter 
Schütz nära an till Simmel. 

Schütz är alltså den förste sociolog som tydligt använder sig av ett observatörsperspektiv och 
en distinktion mellan observationer av första och andra ordningen. Det betyder här att han i sin 
analys följaktligen skiljer mellan å ena sidan hur främlingen observerar kulturen hos gruppen 
som han eller hon kommer till och hur de senare observerar främlingen, och å andra sidan sam-
hällsvetaren som observerar båda dessa observationer. För att kunna bidra med kunskap om sa-
ken och problemet krävs att samhällsvetaren är en observatör av andra ordningen och analysen 
måste sträva efter koherens, konsistens och konsekvens. Det ställer särskilda krav eftersom det 
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vardagliga tänkandet och handlandet vare sig i denna kontext eller mera allmänt oftast inte präg-
las av någotdera, framhåller han (Schütz ibid.).  

Främlingen kommer från en annan kulturell bakgrund än kulturen hos gruppen som han eller 
hon närmar sig. Här kommer vi in på ett problem, nämligen hur Schütz definierar kultur och det 
som är signifikanta kulturella skillnader.  

Jag vill invända mot Schütz’ analys, för det första, att han alltför starkt fokuserar på kultur i 
betydelsen beteenden och handlanden hos en grupp människor – han talar om grupplivets kul-
turmönster. Alltså förlägger han kulturanalysen främst till det mikrosociala eller interaktionsni-
vån medan makroperspektivet utelämnas. Senare tar han också upp språkets och språkliga möns-
ters betydelse för kulturmönstret och därmed accentuerar han att kulturen, i enlighet med mera 
aktuella definitioner, framförallt handlar om kommunikation. För det andra framgår lika tydligt 
att Schütz avgränsar sin analys till personer inom vår ”civilisation”, den innefattar alltså inte de 
amerikanska urinvånarna och hans exempel är som nämnts från 1900-talets USA. Grupplivets 
kulturmönster definierar han i en gängse mening som ”specifika värderingar, institutioner och 
orienteringssystem – seder och bruk, lagar, vanor, rutiner, etikettsregler, etablerade handlingssätt 
osv.” (Schütz 2002:225) .  

Hur framstår under dessa förutsättningar kulturmönstret för främlingen som närmar sig en ny 
grupp som han eller hon avser att bosätta sig hos? Ett par punkter som belyser Schütz’ kulturbe-
grepp är särskilt relevanta här: Ur främlingens perspektiv har kulturen hos den grupp som han 
närmar sig  

… aldrig varit en integrerad del av hans biografi i samma mening som den egna 
gruppens historia. Det är bara levnadssätten hos våra fäder och förfäder som kan bli 
delar av vårt eget sätt att leva. Främlingen närmar sig därför den andra gruppen som 
en nykomling … I bästa fall kan han vara villig och ha förmågan att dela den här 
gruppens nutid och framtid … Däremot förblir han utestängd från sådana upplevelser 
i förhållande till gruppens förflutna. Sett ur närmandegruppens perspektiv är främ-
lingen en människa utan historia. 

För främlingen fortsätter kulturmönstret hos hans hemmagrupp att vara resultatet av 
en obruten historisk utveckling och ett element i hans personliga biografi … refe-
rensschemat för hans ”relativt naturliga uppfattning av världen” (Schütz 2002:225-6) 

Kultur är således enligt Schütz resultatet av en ”obruten” och sluten historia från fäder och förfä-
der. Kulturmönster är, som han också formulerar det, som ett recept som man, för att kunna vara 
delaktig i kulturen, måste klara av att följa för att kunna tolka den sociala världen och leva i den. 
Men utifrån Tocquevilles observationer långt före Schütz vill jag invända att samhället tvärtom 
kan fungera och samhällslivet kan frodas också där praktiskt taget alla har en ”bruten” och 
brokig eller mångfaldig historia.  

Sett ur ett historiskt perspektiv är det uppenbart att kulturer ofta inte varit så oföränderliga och 
slutna som Schütz, i anknytning till Park m.fl. tycks utgå ifrån. Migrationer har resulterat i för-
ändringar av kulturer i olika avseenden, inklusive genomgripande förändringar av språkliga 
mönster. Periodvis har migrationer varit vanliga i flera regioner (Harris 1975). Det är dock oklart 
om hans definition av kultur enbart bör ses som ad hoc definition för denna analys, alltså för att 
beskriva insidergruppens kultur som ”sammanhängande tolknings- och uttrycksscheman” 
(Schütz 2002:229) och som en utgångspunkt för att förstå främlingen i själva närmandesituatio-
nen vilken föregår den potentiella sociala anpassningen. I slutet av sin text framskymtar en 
pragmatisk insikt, nämligen att ”det normala levnadssättet alltid är betydligt bräckligare än det 
verkar.” (Schütz 2002:234). 

För Schütz markerar främlingen å ena sidan, utsidan av distinktionen mellan det han beteck-
nar in-grupp och ut-grupp. Främlingen är, per definition enligt Schütz, en som önskar närma sig 
eller är på väg att bli upptagen i en in-grupp. I denna process kan främlingen också vara en 
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gränsgångare i Parks mening.  

Tillhörighet till en grupp ställer krav på vissa gemensamma normer osv. som gör det rimligt 
att tala om medlemskap. Men en konsekvens av Schütz’ syn på samhället som ett interaktionssy-
stem eller ett system av grupper är att han, liksom Simmel, därmed gör misstaget att utgå från att 
samma typ av fast tillhörighet, dvs. medlemskap också krävs för att bli inkluderad i det moderna 
samhället.  

Till Schütz’ viktigaste observationer hör hans distinktion mellan det individuella och det som 
uppfattas som typiskt i ett kulturmönster. Den som närmar sig en obekant individ som uppfattas 
som en del av annan kultur än den man själv tillhör, är anonym i en annan mening än den som 
tillhör den egna gruppen. Ett kulturmönster erbjuder genom sina recept ”typiska lösningar på ty-
piska problem för typiska aktörer” (Schütz 2002 231). Främlingen riskerar att tillämpa en mått-
stock för typikalitet på individen. Och han har därför ”en tendens att uppfatta rent individuella 
drag som typiska” (Schütz 2002:233, min kursivering). Eftersom individer i närmandegruppen är 
främlingar för denne främling gäller detta förstås också omvänt.  

Denna iakttagelse är viktig att poängtera i en tid då såväl massmedier som samhällsvetenskap-
liga studier reproducerar föreställningar, reflektioner och självreflektioner om individer med till-
skrivna eller framträdande karaktärsdrag som sägs stå för ”svenskhet”, ”invandrarungdom”, ”vit 
medelklass”, osv.   

 

FRÄMLINGEN SOM NORMALITET OCH SOM AVVIKELSE 
Hur vi förstår främlingen eller den obekante i dagens samhälle är, vill jag poängtera, en fråga om 
hur man tillskriver den andre kännetecken på bakgrund av minimal information. Med Schütz är 
främlingen en person utan historia, alltså en person vars bakgrund är obekant för de människor 
han eller hon möter. Bemötandet hänger bl.a. samman med vilka avsikter den obekante har, om 
han eller hon avser att stanna mera varaktigt eller om det handlar om ett tillfälligt besök, osv. 
Också etnisk och nationell bakgrund eller härkomst kan spela in, även om det i det moderna 
mångkulturella samhället i normalfallet förefaller vara av alltmera begränsad betydelse. Och då 
härkomst har betydelse är det snarare språkligt kommunikativa än kroppsligt typiska känneteck-
en (hudfärg, etc.) som spelar in.  

I en generell mening handlar detta om förväntningarna på den andre. Om den obekante andre 
befinner sig i en situation där flertalet är och förväntas förbli obekanta för varandra, t.ex. på 
pendeltåget eller i bussen, i snabbköpet eller andra offentliga miljöer, är det rimligt att anta att 
förväntningarna på den andre är små. Här kan därför bemötandet vara i det närmaste indifferent 
eller likgiltigt gentemot den andre. Förväntningarna blir andra och högre om den obekante t.ex. 
checkar in på ett hotell för att bo där några dagar och än mera om det är en arbetsplats som man 
kommer till som ny för att arbeta på under en period, osv.  

Främlingens sociala semantik som knutet till det ”främmande” konnoterar inte bara till det 
okända som skilt från den kända utan också till det avvikande som skilt från det normala (som vi 
har möjlighet att nå kunskap om). Men också i denna mening har ordet begränsad relevans i det 
moderna samhället. Sociologin har sedan klassikerna behandlat problematiken kring normalt 
versus avvikande beteende hos individer och grupper eller med andra ord hur distinktionen nor-
malitet och avvikelse konstrueras socialt. Durkheims grundtanke och teori om samhället som en 
enhet baserad på stark social sammanhållning eller starka bindningar mellan människor och 
grupper har dominerat modern sociologi. Avvikelsen kunde ses som uttryck för bristande social 
kontroll. 

Konflikter som har samband med invandring har ibland ansetts främst handla om bristande 
förståelse hos de egna invånarna gentemot invandrarnas avvikande beteende. I dagens multiet-
niska samhälle kan man emellertid argumentera för att 1) å ena sidan sådana konflikter lika väl 
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handlar om den andra sidan av distinktionen, nämligen vad som kan ses som normalitet eller 
normalt beteende. 2) Å andra sidan att förväntningar på den andre kring vad som är normalt be-
teende har försvagats idag, dvs. själva distinktionen normalitet/avvikelse förefaller ha övergivits 
i många situationer eller med andra ord opererar den endast i avgränsade sociala sammanhang.  

I sin klassiska studie av avvikelse visade Harold Becker hur avvikande beteende kan observe-
ras som social konstruktion (Becker 1973). ”Sociala grupper skapar avvikelse … avvikande be-
teende är beteenden som människor etiketterar på detta sätt”, noterar han. Men de som blir 
stämplade som avvikande är en ”kategori som saknar homogenitet”, poängterar Becker med 
hänvisning till empiriska studier. Och man kan därför ”rimligtvis inte förvänta sig att finna ge-
mensamma personlighetsfaktorer eller en livssituation som kan räknas som förväntad avvikelse” 
(Becker 1973:9). Han understryker vikten av att avmystifiera avvikelse.  

Om man observerar utsidan av distinktionen normalitet/avvikelse, så visar det sig alltså att i 
det moderna samhället är denna utsida inte nödvändigtvis en negativ sida. I ett samhälle baserat 
på lösa kopplingar eller svaga band förefaller distinktionen alltså vara antingen starkt situations-
bunden eller sakna relevans. Poängteringen av normalitet/avvikelse som distinktion kan inte des-
to mindre ses som betydelsefull i socialisationshänseende. Som Durkheim påpekade skulle man 
uppfinna brottslingen om han s.a.s. inte fanns. Utan en markering av avvikelsen, kan med andra 
ord inte heller normaliteten konstrueras socialt.  

För att sammanfatta: Om vi med Sennet, Harman och andra, kan tala om att vi lever som 
främlingar bland främlingar samtidigt som detta är en normalitet, har ordets tidigare och mera 
egentliga betydelse som uttryck för avvikelse i socialt negativ mening ändrats.  

Man kan invända att det är typiskt att många känner sig osäkra inför den obekante därför att 
dennes annorlunda kultur och kanske annorlunda sociala livsmönster skapar osäkerhet. Och detta 
kan skapa fientlighet gentemot den obekante, som ”vi” mot ”dem”. Men gentemot detta kan man 
då invända att vi i det ”senmoderna” samhället utvecklat vanor för att hantera relativt hög grad 
av osäkerhet i omvärlden. Jag argumenterar således här för att det är mera relevant att istället för 
främling tala om den obekante andre.  

Därmed är inte sagt att det inte finns situationer där begreppet främling fortfarande kan ge 
mening. Harman inleder sin bok med att återge en observation i tunnelbanan i en storstad (Har-
man 1988:1). I en välfylld tunnelbanevagn befinner sig resenärer som alla är obekanta då en man 
stiger på. Han tilltalar högt de andra: ”Någon här från St. John’s?” Det är tydligt att han ropar i 
ett vakuum. Han bryter en kod om anonymitet, om undvikande av kommunikation som anses 
typisk mellan bekanta i denna typ av interaktioner. Med sitt beteende i förhållande till de andra 
är denne resenär avvikande och främmande. Med andra ord utmärker han sig som en avvikande 
bland normala obekanta.  

Det finns heller inget skäl att anta att avvikande beteende, vare sig av sociala eller kulturella 
skäl eller p.g.a. etnisk eller nationell härkomst, osv. skulle vara ett utdöende fenomen. Sociolo-
giska studier av beteende på offentliga platser (Goffman 1963) visar på möjligheterna för kom-
plexitet och variabilitet från det distanserade till det nära (för att anknyta till Simmel) ifråga om 
involvering, engagemang, etc. i urbant beteende i synnerhet och i interaktioner i det urbaniserade 
samhället i allmänhet.  

Framhållandet av främlingen som den som man möter mest frekvent i urbana miljöer kan 
möjligen ge intryck av att alla är obekanta för alla i det urbaniserade samhället. Det gäller förstås 
inte. I förhållandet mellan bekanta och obekanta gäller att var och en kan se sig själv som inklu-
derad inom en grupp, den egna familjen, släkten, vänskapsgruppen och andra närstående. Andra 
kan då ses som de som är exkluderade från denna ”livsvärld”. Men inte desto mindre gäller, och 
det är det som är poängen med tesen om att man i princip inte kan vara exkluderad från samhäl-
let så länge man lever, att det inte ens går att undgå någon typ av kommunikation och interaktion 
med den som uppfattas som den obekante andre. 
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Harmans analys av outsidern på insidan är klargörande i flera avseenden och hans grundtanke 
att själva begreppet främling i grunden bör omdefinieras är kreativ. För språksociologen Harman 
är språket en nyckelfaktor för att förstå social anpassning. Men det finns brister i hennes föresat-
ser. Det är svårt att komma ifrån att ordet främling är belastat, om än detta är mera tydligt i den 
långa europeiska historien jämfört med den korta amerikanska kulturella och språkliga kontex-
ten. – Blotta tanken att man som forskare skulle kunna få en slags offentligt gehör för en omde-
finition och nå genomslag för en sådan förefaller orimlig. Jag menar däremot att förändringen 
från att uppfatta den obekante andre som främling till att se denne som just obekant handlar om 
att observera en faktiskt pågående socialt betydelsebärande semantisk förändring. Som forskare 
gäller det att observera och beskriva denna förändring, förutsatt att vi kan se den.  

 

FRÄMLINGEN SOM INDIFFERENT 
I våra dagliga otaliga möten i urbana miljöer i dagens samhälle gör de flesta av oss ofta inte 
skillnad mellan å ena sidan endast bekanta – kollegor och vänner – och främlingar. Detta gäller 
idag i så många situationer att det kan sägas vara en normalitet i interaktioner. Medan vi gör 
skillnad på vänner och närstående, har vi t.ex. kollegor i våra rollfunktioner i arbetslivets organi-
sationer som vi arbetar mycket tillsammans med och andra kollegor som vi bara kommunicerar 
och har anledning att kommunicera med sporadiskt. Men vi möter också många som inte är obe-
kanta, men som vi ändå inte räknar vare sig till vänner eller kollegor eller närstående.  

150 år efter Toquevilles resa gjorde den ”postmoderne” franske sociologen Jean Baudrillard 
om ungefär samma resa, men den resulterade i en bok snarlik en road movie. Det är ett Amerika 
med idel obekanta. Hans iakttagelser av den postmoderne främlingen i USA är inte en lovsång, 
utan ett försök till neutral beskrivning av bl.a. det urbana solitära livet i storstäder som New 
York: 

Antalet människor här som tänker ensamma, som sjunger ensamma, som äter och ta-
lar ensamma på gatorna är skrämmande. Ändå samlar de sig inte. Tvärtom drar de 
sig ifrån varandra, och deras likhet är oviss.  
Men en särskild ensamhet liknar ingen annan. Den hos en människa som offentlig-
gen tillreder sin måltid, på en mur, på en motorhuv, vid ett staket, ensam. Det ser 
man överallt här, det är världens ledsammaste scen, ledsammare än nöden; ledsam-
mare än tiggaren är den människa som äter ensam i offentligheten. (Baudrillard 
1990:27)  

Medan tiggaren måste förväntas vara en nödställd och outsider, iakttar alltså Baudrillard en form 
av beteende som resulterar i förändrade kulturella umgängesformer som är särskilt tydliga i ur-
bana miljöer. Och det han iakttar är en utpräglad ny form för ofokuserad interaktion eller oupp-
märksamhet och indifferens också vid möten där man (med Goffman) tidigare skulle ha förväntat 
sig fokuserad uppmärksamhet (Goffman 1963). En likartad tankegång finns f.ö. redan hos Sim-
mel i början av 1900-talet då han menade att känslotillståndet att vara blaserad är ett psykiskt 
fenomen som utan förbehåll enbart återfinns i de moderna storstäderna (Simmel 1981 (1903)). 

Det ska tilläggas, vilket också Baudrillard poängterar (Baudrillard 1990), att ursprungsbe-
folkningen i USA i regel hållits utanför i studier av främlingar. Och som nämnts hamnar de t.ex. 
också utanför i Schütz’ analys av främlingen. Medan förhållandet mellan vita och i synnerhet 
den afroamerikanska befolkningen under senare delen av 1900-talet varit föremål för studier, har 
ursprungsbefolkningen sällan beaktats vare sig i kulturanalyser eller i samhällsvetenskapliga stu-
dier. Gentemot ursprungsbefolkningen har rått en särskild slags indifferens eller ambivalens.  

Socialforskaren Franz-Olaf Radtke pläderar, i analogi med Baudrillard, för ett nytt sätt att be-
skriva beteende ifråga om dagliga interaktioner mellan obekanta personer, alltså obekanta andra, 
t.ex. på bussen eller pendeltåget, på trottoaren, osv. Istället för att ha en förväntan eller hand-
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lingsberedskap inför sådana möten med obekanta, kan vi inta en beredskap att kommunicera och 
reagera indifferent i förhållande till obekanta andra. Eller med Radke helt enkelt: ett ”möte utan 
hälsning” (Radke 1991:91). 

Sammanfattningsvis ger detta belägg för att anta att vi har att göra med en ny eller annan be-
teendekod för möten mellan obekanta än tidigare. Där koden gäller, betyder den alltså att vi i 
möten mellan obekanta andra inte måste göra skillnad.  

 

Samhällsvetaren är en observatör som för att nå kunskap måste hålla distans till det eller de 
forskningsobjekt som observeras och beskrivs. Och om objekten är personer eller grupper är de 
vad man traditionellt också kallar subjekt. Han eller hon är en observatör av andra ordningen. 
Med Harman kan man säga att samhällsvetaren därmed har kännetecken som gör honom eller 
henne till en modern främling (Harman 1988).  

En konsekvens av omprövningen av begreppet främling är alltså att vi har att göra med ett 
främlingskap som inte är per se socialt problemfyllt och inte är liktydigt med ”utanförskap”. 
Men det betyder förstås inte att situationen som obekant eller främling idag liksom tidigare kan 
vara socialt problematisk och att det kan medföra en problematisk social exklusion. Det senare 
gäller t.ex. då migration är resultatet av politiskt tvång som lett till flyktingskap eller exil. De 
som blivit utstötta eller fördrivna av politiska eller kulturella skäl, osv. kan komma att betraktas 
som främlingar. Men, påpekar Harman, också diplomaten, journalisten, resenären eller t.ex. et-
nografen kan ses som främlingar. Och, vill jag tillägga, utan att vara exkluderade. Det är ytterli-
gare ett skäl till att begreppet främling kommit att få en annan betydelse än den tidigare gängse. 
Som vi sett är det en definition som stämmer överens med t.ex. Schütz’ definition från mitten av 
1900-talet.  

En annan utgångspunkt för att ge en ny förståelse för främlingen som den obekante andre ska 
avslutningsvis nämnas här. Istället för att följa den samhällsvetenskapliga tanketraditionen, vil-
ket vi gjort här, kan man börja med att observera hur kommunikation som process utvecklas vid 
kommunikation mellan obekanta. Med en teoriansats för studiet av interkulturell kommunikation 
som utgångspunkt använder William Gudykunst och Young Yun Kim termen främling som ett 
förenande begrepp för studiet av kommunikation mellan personer från olika sociala och etniska 
grupper (Gudykunst & Kim 2003). I sin studie med omfattande empiriska och teoretiska referen-
ser visar författarna på ett fruktbart sätt hur kommunikation mellan obekanta fungerar, hur den 
kan nå resultat, liksom hur konflikter och andra problem kan hanteras. Då vi lever i en ”globali-
serad” värld, eller med andra ord i en global kommunikativ samhällsordning, blir kommunika-
tion nödvändigtvis i stor utsträckning liktydig med interkulturell kommunikation. Det gör ett så-
dant perspektiv i högsta grad relevant. 

 

4. Insidern på insidan – den bekante andre 
Med Harman är alltså den moderne främlingen ”outsidern på insidan”, eller med andra ord, som 
jag visat i föregående kapitel, den exkluderade inkluderade. Hur ska man då beskriva den bekan-
te andre, insidern på insidan, den som är inkluderad såväl i samhället som i andra sociala sy-
stem av relevans för honom eller henne eller kort sagt den inkluderade inkluderade?  

OMDEFINIERINGEN AV DISTINKTIONEN HEMMA/BORTA 
Främlingskap betyder, som Harman påpekar, både att vara främmande från och främmande (i 

förhållande) till. Det första adresserar ursprung, härkomst, att man har lämnat sitt ”hem” eller 
det man har uppfattat som sitt hem, medan det andra adresserar närvaro och möjlighet, att man 
står inför en kontext av familjaritet som man (ännu) inte är en del av, men som man önskar eller 
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avser att försöka bli en del av (Harman 1988). Det senare handlar om förväntningar. Båda fallen 
syftar på en gruppgemenskap: 

1) som man varit del av respektive förväntar sig bli en del av;  

2) där det finns en föreställning om det gemensamma; och  
3) där man utifrån denna gemenskap, eller föreställning om den, skiljer på insiders och out-

siders. 
Vari består då denna gemenskap eller familjära kontext som man lämnat, men som man söker på 
nytt och har förväntningar, positiva eller negativa, inför? Vad konstituerar denna grupp? Den in-
nefattar inte bara familjen och släkten eller nära relationer, utan också vänner, arbetskollegor, 
osv. och det förutsätts att den också innefattar många som man personligen inte är bekant med 
men som man antas ha kulturella bindningar till.  

Primärgrupp och sekundärgrupp – som vi har att göra med i socialisationshänseende – är rim-
ligt tydligt definierade inom sociologin. Men vad som kan tänkas konstituera en kulturellt defini-
erad gruppgemenskap eller gruppsamhörighet – som distinktion till en främmande kulturell ge-
menskap – har inget enkelt svar. Med en gängse definition av kultur har vi att göra med en grupp 
som har ett gemensamt språk, en uppsättning normer och värderingar, osv. och som gör skillnad 
i förhållande till en annan kultur eller vad som kan tillskrivas en annan kultur.  

Om samhället förändrats från Simmels ”bygemenskap” (om vi här antar att denna funnits) till 
ett urbaniserat samhälle (Simmel 1981) där främlingen, med Sennet, Harman, o.a. är en normali-
tet, kan man fråga sig: Måste det bli ett samhälle utan en gemenskap och utan hem eller hem-
känsla? – Det finns, poängterar Harman, plats för hemmet i det moderna samhället. Dock måste 
hemmet och det familjära omdefinieras. Från att i tidigare samhällen ha definierats rumsligt, 
som en fast plats, en boplats med social närhet och närvaro, uttrycker hemmet i det moderna 
samhället främst social och kulturell närhet och samhörighet utan krav på ”rotfasthet”.  

Här vill jag tillägga att sett i ett långt tidsperspektiv för de mänskliga samhällenas evolution 
infördes bofasthet först vid övergången till jordbruk och boskapsskötsel för 5-10.000 år sedan. 
Innan dess var grupperna av människor genomgående nomadiserande (Harris 1975; Leakey & 
Lewin 1979). Då gällde alltså: “Människan har inte rötter, utan fötter.”  

I samhällen präglade av migration är följaktligen det man betecknar hem – och också hem-
ort, hemby, hemstad, hemvist och ibland hemland – en fast plats för gruppen men inte för alltid, 
utan temporärt. Migranterna är inte helt enkelt hemlösa som söker sig till den redan bofasta 
gruppen, utan de bildar en ny hemort där de bosätter sig. Detta har också varit en del av ett 
mönster i USA:s moderna historia. Men i samhällen som under långa perioder inte på samma sätt 
präglats av migration har ”hem” kommit att uppfattas som liktydigt med en fast plats och där be-
varade symboler i kombination med riter, ritualer osv. haft en viktig roll. Och i samhällen med 
relativt hög grad av stabilitet över tid har traditionen – kort sagt det ständiga cirkulära återföran-
det av detsamma ifråga om beteende, normer osv. – format myter om en stark gemenskap (tyska 
Gemeinschaft; engelska community) knuten till ett relativt fast hem.  

Denna gemenskapsmyt återkommer i Ferdinand Tönnies’ distinktion Gemeinschaft / Gesell-
schaft, där det senare i princip står för det moderna samhällets form av socialitet. I samhällen 
som han antog baserades på en slags vänskaplig gemenskap menade han att individerna i sitt 
handlande kollektivt strävar åt samma högre mål, medan man i det moderna samhället följer sin 
egen vilja och strävar efter individuella mål (Tönnies 1963 (1887)). Det är i förhållande till den-
na form av gemenskap som hemlängtan kan uppstå, det speciella sentimentala känslouttryck av 
hopp och trygghet som ingått i typiska föreställningar om en förlorad gemenskap som man för-
väntas kunna återvända till. Men medan detta förhållande kunnat gälla i vissa tidigare gemen-
skaper, så är föreställningen om hemlängtan idag malplacerad i denna mening. ”Hem” måste, 
betonar Harman, omdefinieras utifrån modernitetens ändrade socioekonomiska strukturer (Har-
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man 1988).  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv bör förändringen tillskrivas det globala samhällets föränd-
rade kommunikationsformer, massmedierna, teknologierna, samhällets ökade differentiering osv. 

Harman menar att det familjära och det främmande är två poler som såväl det sociala som 
självet är organiserat omkring. I sin diskussion av förändringen av vad som utgör hem/hemma i 
relation till bort/borta tar han utgångspunkt i David Riesmans tes om förändring av social kon-
formitet från en ”inåtriktad” mot en ”utåtriktad” personlighet. Medan den förra är traditionsbun-
den, formar den senare persontypen vad Riesman betecknar ”the lonely crowd” (titeln på dennes 
mest kända bok från 1950). Men medan Riesman kom att dra nostalgiska slutsatser om det gamla 
samhället och se negativt på det moderna livets mobilitet, utvecklar han samtidigt, poängterar 
Harman, ett begrepp för hem som en distinktion hem/bort vilket avspeglar förändringen av före-
ställningen om distinktionen främmande/hem: Medan traditionsbundna familjer (som tvingats 
migrera) ”fann sitt hem” (och alltså kom att bosätta sig) där de mådde bra”, gäller för den mo-
derne personen omvänt att han eller hon helt enkelt mår bra där man ”finner” ett hem.7  

Harman omtolkar Riesmans slutsatser, men menar att hans centrala distinktioner är användba-
ra. Den moderna personen är en kosmopolit och för honom, till skillnad från den traditionsbund-
ne, har gränsen mellan insider och outsider, liksom mellan det typiskt familjära och det främ-
mande, brutits ner. Kosmopoliten är oförmögen att hantera det främmande eftersom det i princip 
inte finns något främmande. Det betyder dock inte att det familjära eller gemenskapliga gått för-
lorat. Istället kan det, enligt Harman, ses som att dikotomin Gemeinschaft och Gesellschaft för-
enats. En sådan tanke är nydanande i synnerhet i förhållande till de nostalgiska och samhälls- 
eller kulturkritiska men föga reflekterade idéer om ett förlorat Gemeinschaft som fram till idag 
återkommit i sociologin. Dock kan man inte, vill jag tillägga, stanna vid att göra skillnad mellan 
förmoderna samhällen och det moderna samhället i form av denna mytiska distinktion.  

Att de förmoderna samhällena i flera avseenden, trots stora olikheter sinsemellan, bar vissa 
gemensamma kännetecken som skiljer dem från det moderna samhälle som börjar utvecklas un-
der 1600-talet i Europa och som de senaste decennierna nått global spridning är tydligt. Samhäl-
len som ställer krav på starka bindningar kännetecknas samtidigt av lägre grad av kontingens än 
vårt och därmed få valmöjligheter. För invandrare och andra främlingar var den mera entydiga 
distinktionen mellan inklusion och exklusion i förmoderna samhällen knappast till fördel. Främ-
lingen var med andra ord en outsider i en mera definitiv mening i dessa samhällen.  

Sammantaget kan man ifrågasätta om Gemeinschaft var en träffande beteckning på sådana 
samhällen. Med hjälp av Harman och analysen i det föregående kan några slutsatser om Gemein-
schaft och den moderne insidern på insidan dras:  
1. Temat i modern litteratur och socialfilosofi om en förlorad autenticitet eller av självet och av 

en Gemeinschaft uppkommer med det moderna samhället. 
2. Myten om en stor gemenskap som Gemeinschaft fungerar inte i en vardaglig mening (com-

mon sense) för den moderna människan. Hon saknar erfarenhetsbaserade referenser för en 
sådan gemenskap att längta till och därför fungerar myten inte. Därmed är inte sagt att man 
utifrån andra förutsättningar, som romantiska föreställningar eller socialfilosofiska tanke-
gångar, kan skapa en föreställningsvärld om en sådan gemenskap. 

3. Den nostalgiska föreställningen om en (förlorad) Gemeinschaft är en konstruktion med fäste 
inom delar av den moderna filosofin, konsten och samhällsvetenskapen. 

4. I det moderna samhället har personer flera olika identiteter knutna till våra skiftande roll-

                                                
7 Så långt denna distinktion som Harman tolkar den gäller, bör den ses i en amerikansk kontext. I den mån denna 
förändring gäller mera generellt indikerar den också en förändring av det emotionella förhållandet till hemmet vilket 
förefaller svara till förändringen från en mera stabil familjekonstellation mot vad man idag kallar nätverksfamiljen. 
Jfr Bäck-Wiklund  & Johansson red 2003.  
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funktioner. En persons samlade identitet kan inte heller vara knuten till en plats. Istället för-
utsätts att identiteten är portabel. Som i en amerikansk populär sång från 1940-talet: ”Any 
Place I Hang My Hat Is Home”. 

5. Det familjära kan nu återfinnas överallt, eller ingenstans. Samtidigt som man ingår i en grupp 
kan man vara en främling i en annan social kontext. Hem och bort/a går inte längre att lika 
entydigt som tidigare observera som distinktioner. 

 
Grundläggande sociala och samhälleliga förändringar leder, som visats, till att främlingen från 
att ha varit en outsider och avvikare kommit in och blivit ”normal” i sociala system där distink-
tionen normal/avvikande i flera sammanhang spelat ut sin roll. Då främlingen som distinktion 
står för det främmande som skilt från hemmet och det familjära måste också just hemmet och det 
familjära, alltså andra sidan av distinktionen, omprövas. Men om orden för hem som distinktion 
hem/bort har genomgått en socialt betingad semantisk förändring, hur förhåller det sig då med 
begreppet vänskap? 
 

VÄNSKAPENS SEMANTIK 
Det sociala eller socialitet har traditionsenligt beskrivits i termer av vänskapsrelationer. Socialitet 
sågs ofta som en viktig distinktion i förhållande till det staten stod för. I samhällsteoretiskt tän-
kande från Aristoteles och efterföljarna avsåg man med gemenskap antingen vänskap (lat. 
philía), dvs. relativt stabila organiserade relationer bundna till sociala strukturer, eller sociala 
möten, interaktioner (Luhmann 1984a; Jönhill 1997). Vänskap har i sin tur genomgående setts 
som skilt från intima relationer.  

Vänskapsband är solidariska band. Inom adeln i antikens Grekland och senare i Romarriket 
stod vänskap för sympati och engagemang för det närstående, vilket omfattade kvinnor men pa-
radoxalt nog kunde det också omfatta vapen, djur och gudar. (Därmed är också sagt att philía var 
utvecklat av och genomgående reserverat för män.) Vänskap utvecklas på grundval av socialt 
och kulturellt värdesatta släktskapsrelationer, ekonomiska, politiska eller andra gemensamma 
intressen. (eller enligt Aristoteles: nytta, lust eller dygd). Som jag tagit upp tidigare gör man en 
distinktion mellan den personlige och den politiske vännen respektive den personlige och den 
politiske ovännen.  

Under medeltiden får philía ändrad betydelse till ett mera generellt begrepp för vänskap base-
rat på idéer om samhörighet med hela samhället. Vänskap kommer successivt att knytas till kon-
tingensvillkor. De närstående utgör med andra ord alltmera valda vänner. Och dit räknas förstås 
inte längre djur och gudar. Men i förhållande till vad som kommit att gälla i det moderna samhäl-
let var vänskapen stabil i stratifierade samhällen. Den angav tillhörighet och fungerade som en 
form för kommunikationsmedium, visar Luhmann: 

Nätet av social tillhörighet definierar personen; det fastlägger vem någon är. Vän-
skap är under denna tid också termen för social solidaritet och tillhörighet. Vänskap 
är ett begrepp för social perfektion inom gränserna för sociala system (lat. ”societa-
tes”), men konnoterar inte till särskilt individuellt understödjande eller till intimitet 
som vilar på känslor. Såtillvida markerar begreppen vänskap/fiendskap social inklu-
sion/exklusion, och hör till ett samhälle som förlänar den enskilde personen en soci-
alt definierad position i samhället. … I ”perfekta” samhällen är således var och en 
socialt lokaliserbar – vid en och bara en plats i en krets av relationer som utvidgar sig 
från det husliga och det politiska. Detta ger distinktioner som vän/fiende, 
nära/fjärran, tillhörig/icke-tillhörig osv. en samhällsstrukturell relevans och plausibi-
litet (Luhmann 1990b). 

Men ordets semantik förändras vid tiden för övergången till det moderna samhället. I 1700-talets 
Europa utvecklas en slags vänskapskult inom de högre skikten. En allmän samhällelig socialitet 
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förutsätts alltmera, och vänskap uppfattas som en intensiv form av socialitet. Den moderna vän-
skapen är villkorlig och utan de förpliktelser som gällde tidigare. Vänskap kan, vet vi, lätt upp-
höra från ena dagen till den andra eller gradvis. Den gamla formen av vänskapsband återfinner 
man idag främst i organisationsformer som härrör från det förmoderna samhället, i ordenssäll-
skap och vissa kriminella organisationer eller, med Goffman, totala organisationer. 

Sociologiskt sett formar vänskap en symmetrisk relation, dvs. den som är vän med någon an-
nan s.a.s. förväntar sig att bemötas med samma ”mått” på vänskap av den andre. Därmed skiljer 
sig vänskap från kärlek som är en asymmetrisk relation. I det senare fallet går det alltså inte att 
förutsätta att den andre älskar den ene lika mycket som den ene älskar den andre utan det måste 
ständigt prövas (Luhmann 1982).  
 

En särskild form av vänskapsrelationer med likartad koppling till socialstrukturella förhållanden 
är broderskapet. ”Broder” i betydelsen broder utanför familjens band, kom tidigt och parallellt 
med ”vännen” att användas som beteckning för en person som man har solidariska band till, en 
meningsfrände.  

Person har historiskt varit en beteckning för det socialt accepterade. Under antiken definiera-
des i princip endast män som personer. ”Systerskap” är följaktligen ett långt senare infört ord. – 
Därmed är självfallet inte sagt att kvinnor inte skulle varit delaktiga av olika relationer eller band 
av samhörighet. Men patriarkala sociala strukturer får anses vara dominerande i dessa förmoder-
na samhällen. Och följaktligen gällde också att band av samhörighet bland kvinnor hade låg so-
cial status, såtillvida som status i stratifierade samhällen angavs av de högre skikten. 

I antikens Grekland betecknades ofta vänner som bröder (lat. frater). Som hos Platon. I den 
tidiga kristna traditionen övertog man den judiska seden att beteckna trosfränder bröder. ”Bro-
der” kom så att användas i betydelsen trosfrände och det har gällt fram till modern tid (Schieder 
1972). Under senmedeltiden användes broder också om ordensmedlemmar, t.ex. inom frimura-
reorden. Som en följd av ”sekulariseringen” och transformationen till det moderna samhället från 
1600-talet och framåt vidgades ordet broder, liksom begreppet vänskap, till att mera allmänt stå 
för meningsfrände. Det är i denna betydelse ordet slog igenom i franska revolutionen. Med 
parollen om ”Frihet, likhet och broderskap” (”liberté, egalité, fraternité”) ställdes krav på ett 
nytt samhälle vilket betydde att bröderna, dvs. jakobinerna, skulle införa och företräda frihet och 
likhet.  

Andra synonymer som uttrycker meningsfrändskap eller förbundenhet eller vänskaplig förtro-
lighet – till skillnad från intim förtrolighet – har särskilt i tidigare samhällsformer varit viktiga 
markörer i samhället. Men återigen, liksom med fasta vänskapsband, står idag ”brödraskap” 
främst för totala organisationer.  

Den tidiga arbetarrörelsen övertog först begreppet broderskap, men senare ersattes det bl.a. i 
svenskan med ”kamrat”. Medan kamrat haft en utredd användning i svenskan fram till för några 
decennier sedan, gjorde nazismens bruk av ordet i Tyskland att det fick speciella politiska kon-
notationer och försvann i stort sett i tyskan efter andra världskriget. I det tidigare Östtyskland 
(DDR) gällde t.ex. en uppsättning olika termer (utan direkt motsvarighet i svenskan) för att be-
teckna ”ändamålsvänskap” inom olika skikt i den politiska eliten (Bartholmes 1970). 

 
Sammanfattningsvis visar det sig att de ord för vänskap som använts historiskt inte åsyftar en 
slags gemenskap som är öppen för alla eller i någon allmän betydelse, utan meningsfrändskap 
eller vänskap för bestämda ändamål. För sociologins föregångare och grundläggare var en av de 
främsta problemställningarna att klargöra skillnaden mellan det moderna samhället och tidigare 
samhällen. I detta syfte kom Marx, Durkheim, Tönnies, Simmel m.fl. utifrån olika utgångspunk-
ter att bidra till en sådan mytologisering av tidigare former för socialitet. Som bl.a. Luhmann och 
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Harman visat kan man särskilt under 1800-talet och början av 1900-talet observera en utbredd 
Gemeinschaftsmytologi. Ideologiska motiv bidrog också till att ”gemenskap” kom att ges en sär-
skild normativ innebörd.8  

I den mån föreställningen om en sådan gemenskap ännu lever vidare och får ny näring så kan 
den inte motiveras av att den ger en relevant beskrivning av observerbara eller möjliga sociala 
band i vårt samhälle. Istället förefaller främst ideologiska motiv att återstå, men då är vi utanför 
samhällsvetenskapen. Man kan kanske invända att referenserna här är hämtade från det väster-
ländska kulturområdet. Men de semantiska förändringarnas tydliga koppling till den sociala 
strukturen gör att det inte är sociologiskt plausibelt att anta att sådana sociala markörer för inklu-
sion och exklusion skilt sig i andra kulturer eller andra delar av världen i detta avseende.  

Att ordet vänskap idag är starkt villkorat och ofta relaterat till t.o.m. dagsaktuella nätverks-
kontexter framgår av användningen av ordet på internet. Att bli vän med någon i ett s.k. chatt-
nätverk är lika mycket en fråga om att bli registrerad som att ha en personlig relation. Engelska 
verbet (to) ”unfriend” betyder på motsvarande sätt inte att bli ovän med någon, utan endast att bli 
lösgjord i en teknisk organisatorisk mening från en redan socialt sett lös bindning i en nätverks-
grupp på internet.9  

 

5. Några slutsatser 
Jag har i denna text tagit utgångspunkt i den systemteoretiska hypotesen att begreppet främling 
tillhör förmoderna samhällen, och att det förlorat sin relevans i det moderna samhället. Enligt 
denna hypotes har vi istället att göra med en primär distinktion mellan obekanta och bekanta per-
soner, eller en distinktion mellan den obekante andre och den bekante andre.  

Som jag visat ger semantiska, historiska och sociologiska empiriska observationer en rad be-
lägg till förmån för denna hypotes. Begreppet främling, i gängse mening, är inte längre relevant i 
det moderna samhället. Fenomenologiskt kan man säga att främlingen som fenomen i den me-
ning som gällde i tidigare samhällen inte figurerar i dagens samhälle. Sammanfattningsvis sam-
manhänger denna förändring i synnerhet med två förhållanden typiska för det moderna samhäl-
let: 

1. Samhället formar en global kommunikativ samhällsordning. 
2. Det formar ett funktionellt differentierade samhälle där bekantskap och familjaritet är relate-

rat till olika sociala kontexter eller system.  

Betingelserna för tillhörighet till sociala system är, för att rekapitulera, således andra i det mo-
derna samhället jämfört med förmoderna samhällen: 
1. Förmoderna samhällen var jämförelsevis socialt dvs. kommunikativt slutna.  
2. Människan hade fasta bindningar till samhället.  
3. Hennes identitet var entydigt definierad. 
4. Den obekante är främlingen – alltifrån gästvän till fiende. 

I det moderna eller funktionellt differentierade samhället gäller däremot: 
1. Kontingens och därmed öppenhet.  

                                                
8 Jönhill 1992; jfr Tönnies 1963 (1887) särsk. bok 1, s. 251f och Simmel 1981 (1903). 
9 T.ex. Facebook. En sökning via Google visar att verbet ”unfriend” är frekvent på internet och 2009 utsågs ordet till 
”word of the year” av New Oxford American Dictionary. Se 
 http://www.prnewswire.com/news-releases/unfriend-named-new-oxford-american-dictionarys-2009-word-of-the-
year-70201607.html  
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2. Människan som person har lösa bindningar till samhället. 
3. Personer har flera eller multipla identiteter, relaterade till rollfunktioner i olika system.  
4. Den obekante är den normale andre.  
5. Det ”globaliserade” samhället nödvändiggör att kommunikationen är interkulturell, vilket 

medför en rad implikationer för kommunikation mellan obekanta andra. 
 
Analysen ger alltså skäl att anta att vi har att göra med ett semantiskt paradigmskifte, vilket stäl-
ler krav på ett nytänkande vad gäller analysen av främlingen i världssamhället. Ordet främling 
kan sägas vara ett semantiskt korrelat för den obekante andre. Men i tidigare samhällen som dels 
baserats på fasta bindningar mellan människa och samhälle och dels i hög utsträckning varit 
lokalt organiserade eller baserats på interaktionsbunden kommunikation har det ofta varit ound-
gängligt att göra en tydlig distinktion mellan den obekante andre som i princip antingen vän eller 
fiende. Omvänt medför kontingensen i kommunikationen, de globala kommunikationsformerna 
och den funktionella differentieringen i det moderna samhället att denna distinktion tenderar att 
sakna relevans eller bli överflödig. Med andra ord kan vi förhålla oss indifferent till den obekante 
andre i en rad situationer och möten. 

Denna bild bör dock nyanseras både vad gäller förmoderna samhällen och det moderna. Som 
alltid är det svårt att generalisera utifrån ett mångskiftande historiskt material. I vissa områden 
och historiska situationer där handel och andra utbyten varit omfattande har resenären eller den 
utifrån kommande i flera fall accepterats som den obekante andre. Detta har med andra ord varit 
samhällen eller platser där kraven på bindningar mellan människor inte varit så starka som i om-
givande samhällen. Också i vissa regioner eller nationsstater finns skillnader i synen på den obe-
kante relaterat till andelen av befolkningen med invandrarbakgrund, till handelsutbyten, osv. 
Men detta förändrar inte den generella slutsatsen om den obekante i det globala multikulturella 
samhället.  

Den obekante, den tidigare främlingen, kan alltså inte i en generell mening sägas vara exklu-
derad ur samhället idag. Ingen är antingen helt och hållet inkluderad eller exkluderad. Vi är alla 
inkluderade såtillvida som vi kan kommunicera, men vi är samtidigt exkluderade ur alla kontex-
ter som vi inte lyckats ingå i eller nå tillträde till. För t.ex. immigranter är inklusionsprocessen i 
flera fall uppenbart mera komplex än för andra. Och den förändrade synen på främlingen ger 
inga garantier för att t.ex. diskriminering skulle försvinna. I arbetsorganisationer gäller som prin-
cip att kompetens bör vara det avgörande kravet på inkludering i organisationen, dvs. för att få 
jobb. Men arbetsorganisationer kan själva besluta om hur man vill särskilja, man kan diskrimine-
ra och kan i princip ställa vilka krav som helst på den arbetssökande. Det senare handlar dock 
om förhållanden med en mera komplex bakgrund än t.ex. xenofobi. Inom politikens område 
framgår likartade problem för immigranter. Som född inom en nationalstat får man i regel per 
automatik medborgarskap utan att det ställs särskilda krav. Men samtidigt ställer nationalstater 
ofta krav på någon slags politiskt lojalitetsbevis för den som ansöker om medborgarskap utifrån. 
Det förefaller tydligt att de krav som ställs ökat under senare decennier och att de därmed är rela-
terade till en osäkerhet knuten till globala politiska spänningar.  

 

Den obekante andre är således en annan i förmoderna samhällen än i dagens samhälle. I det mo-
derna samhället är man inkluderad eller exkluderad i förhållande till enskilda organisationer, lik-
som till samhällets delar eller funktionssystem som politik, ekonomi, utbildningssystem, religi-
on, osv. Tidigare var man antingen inkluderad i (hela) samhället, eller så var man exkluderad 
från samhället. Det gjorde det relevant att tala om främling. Men att tala om en person som är 
utan jobb och därmed i princip och i varje fall momentant exkluderad från ekonomin som en 
”ekonomins främling” eller en person som hindras gå med i en organisation för sin religionsut-
övning som en ”religionens främling”, eller en person som hindras uttrycka sig politiskt som en 
”politisk främling”, osv. blir inte meningsfullt. Man inte behöver vara medlem i dessa system för 
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att kunna ingå i dem. Däremot kan det vara nödvändigt att vara medlem i organisationer eller 
organisationsliknande ordningar, t.ex. att vara medborgare i en stat eller medlem i en kyrka, för 
att faktiskt kunna ingå i bestämda kontexter i dessa system.  

Förändringen av främlingens semantik bör ses som en del av förändringen av formerna för re-
lationer mellan personer. Som jag visat har följaktligen också begreppet vänskap och andra ord 
med likartad betydelse genomgått förändringar så att betydelsen av ordet vänskap delvis är en 
annan än den som gällde i de samhällen som föregick det samhälle vi lever i idag.  
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