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Abstract

The survey aims to investigate and analyze how the image of Sweden and "Swedish 

character” is produced in the correspondence between Swedish immigrants and family at  

home, compared to how the image of America and the U.S. is produced. The starting 

point is the concept of identity, which is shaped by the social group a person belongs, 

which can lead to stereotypes are formed. How does the Emigrant describe his new life 

in letters home to Sweden? What comparisons are made? What memories are passed 

from the time at home? How does the picture changes over time? How does the 

stereotypes change over time? The material used are remnants and secondary sources in 

the form of correspondence between emigrants and their relatives back home. This has 

been analyzed and compared based on the concept of identity, ethnicity and stereotyping 

theory. The survey results show that the emigrants in one way ore another are unhappy 

in their new country. However, by using strategies in the form of various stereotypes 

they successfully sustain their visions and defend their choices.
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1. Inledning

Intresset för svenskarnas emigration till Amerika väcktes vid tidigare studier av Halland 

och hallänningen på B-nivå. Detta ledde fram till att  ta reda på vad som gjorde att 

emigrationen blev så utbredd i Halland och Sverige. Då svenskarna emigrerade till flera 

länder är denna studie avgränsad till att omfatta emigrationen till Amerika under en 

avgränsad tidsperiod.1

Därefter gjordes en omfattande litteraturstudie av forskning, bestående av kvarlevor och 

emigrantlitteratur, kring den svenska emigrationen till Amerika. Litteraturstudien visade 

att  det under 1800-talet rådde stor arbetslöshet, fattigdom och hungersnöd i stora delar 

av Sverige, och att detta var den största anledningen till emigration.2  Litteraturstudien 

visade också att mycket om emigrationen redan är utforskat, vilket  gjorde det svårt att 

välja inriktning. Men då jag tidigare gjort en studie om stereotyper om Hallänningar 

föddes tanken på att använda denna vinkling även på svenskar som emigrerat till 

Amerika. Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka: Hur framställdes 

det gamla hemlandet och det nya i Amerikabreven? Följde breven stereotyper?

1.1 Historisk bakgrund till emigrationen

Ända sedan stormaktstiden har Sverige varit ett samhälle med säsongs-vandringar och 

flyttningar som en del av det sociala beteendemönstret. Efter skiftesreformerna på 

1750-1800-talet uppstod en folkökning som landet under 1800-talets första hälft inte 

klarade av att försörja. Alltfler lämnade landsbygden, antingen för att flytta till städerna 

eller till Amerika.3
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De första grupperna som utvandrade till Amerika på 1840-talet var ”ståndspersoner” 

som genom litteratur och reseskildringar blev intresserade av att resa till ”ideallandet” 

på andra sidan Atlanten. 

År 1840 avskaffades borgenstvånget för utlandsresenärer. Dessa hade tidigare fått  betala 

stora summor i borgen som säkerhet för sitt återvändande till landet, därför var det  mest 

folk från högre samhällsklasser som hade möjlighet  att emigrera. När borgenstvånget 

avskaffades blev detta även möjligt för lägre samhällsgrupper. Vanliga orsaker till 

emigration var arbetslöshet, värnpliktsvägran eller religiösa motiv. De tidiga grupp-

utvandrarna dominerades av religiösa grupper. Cirka 1.500 religiösa, ledda av sina 

präster utvandrade 1840. De höll sedan sina hemmavarande släktingar underrättade om 

tillståndet i Amerika.4 

Emigranternas brev publicerades i tidningar som Svenska Amerikanaren, Hemlandet och 

Aftonbladet. Tidningarna fylldes med upplysningar om arbetsmarknad, priser och löner. 

När svenskbygder började växa upp i Amerika blev släktingens eller vännens ord en 

intäkt på möjligheterna i Amerika. Eftersom många inte kunde skriva, var brevskrivande 

sällsynt på landsbygden. Brev blev därför något  märkligt som kom i centrum för allas 

intresse, breven  cirkulerade även ute i socknen. Enbart konstaterandet att det var 

ungefär som man hade tänkt sig, innebar en bekräftelse på att Amerika var mycket bättre 

än Sverige. Men istället  för att varna för utvandring skrev emigranterna färre 

amerikabrev under perioderna av lågkonjunktur och man avstod från att uppmuntra till 
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emigration i depressionstider. Generellt gäller att  amerikabreven var stereotypa, skrivna 

efter samma mall, sannolikt använde sig många av brevställare.5

Resan till Amerika var både lång och farofylld så länge man använde segelfartyg. 

Många emigranter avled på grund av sjukdomar eller fartygsförlisning. Väl i Amerika 

var nybyggarens mest akuta bekymmer att  få tak över huvudet. Det fanns många faror 

för de nyanlända, ett människoliv hade mycket litet värde i Amerika. Ingen saknade eller 

frågade efter en person som blev borta. Ofta bildade de som slog sig ner ute i 

vildmarken små kolonier på tre till fyra familjer, som tog land i närheten av varandra. 

De hjälpte varandra att bygga de första enkla bostäderna och köpte gemensamt dragare 

och redskap.6 

När ångbåtarna introducerades på 1860-talet kom säkrare och snabbare kommunika-

tioner. Därefter ökade emigrantresorna enormt från Sverige. Efter år 1890 hade 

utvandringen karaktären arbetsvandring, som främst blev ett  manligt fenomen. 

Huvudmotivet var att under några Amerikaår spara ihop pengar till en bättre framtid i 

Sverige.7 

Ogifta unga kvinnor blev i början av 1900-talet också ett vanligt inslag i utvandrar-

strömmen. De amerikanska städernas stora utbud på kvinnojobb, som hembiträden och i 

syateljéer, lockade dem att emigrera. Ofta reste kvinnorna i grupp på biljetter som 

släktingar och väninnor i Amerika betalt i förskott. Förbättringen tycks ha varit större för 
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7 Beijbom, 1995, s. 51 .



de kvinnliga utvandrarna än för de manliga. Det var mindre vanligt  att kvinnorna 

återvände till Sverige än att männen gjorde det.8

Även motvilja mot värnplikt kunde vara en anledning att emigrera. Bestämmelserna mot 

unga män som ville emigrera skärptes successivt fram till den stora värnpliktsreformen 

1901, som innebar att  värnpliktstiden förlängdes från 90 till 240 dagar. Man talade om 

värnpliktssmitare från Sverige for till Köpenhamn och köpte ”amerikaväst” med falska 

papper för att kunna emigrera. Enligt skeppslistorna bestod de svenska utvandrarna till 

80 % av män år 1902.9

Under perioden 1870-1970 utvecklades Sverige från att vara ett av Europas fattigaste 

länder till att bli ett av världens rikaste. Eftersom moderniseringen i Sverige liksom i 

Amerika vid denna tidpunkt alltmer baserades på stad och industri, var det sådana 

arbeten som erbjöds i städerna. Den moderna emigrationen var mycket konjunktur-

känslig. Arbetsvandringsmönstret och snabba kommunikationer gjorde att dåliga tider i 

Amerika snabbt slog tillbaka i form av återinvandring och stagnerad emigration. När 

arbetskraften under 1920-talet  kunde absorberas av svenskt näringsliv och den 

amerikanska depressionen bröt ut 1929 blev det så gott som totalstopp i utvandringen.10 

Här nedan presenteras ett urval av forskningen som gjorts om den svenska emigrationen 

till Amerika. 
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1.2 Emigrationen i forskningen

Den tidigaste emigrationsforskningen började med Emigrationsutredningen11  som 

leddes av Gustav Sundbärg och utkom löpande i flera band under åren 1907-1914. 

Bakgrunden var samhällets allt starkare reaktion mot emigrationen - jordbruket saknade 

arbetskraft, armén saknade värnpliktiga - varför riksdagen beslutade om att tillsätta en 

emigrationsutredning.12  Från1960-talet utfördes mycket forskning efter att professor 

Sten Carlsson startat forskningsprojektet ”Sverige och Amerika efter 1860” vid 

historiska institutionen i Uppsala.13 Projektet hade som mål att kartlägga och analysera 

den svenska utvandringen till Amerika.

Därefter är en stor del av emigrationslitteraturen skriven eller utgiven av Ulf Beijbom, 

som var chef för svenska emigrantinstitutet under många år. Hans första bok Swedes in 

Chicago utkom 1971, och hans senaste Utvandrarkvinnor: svenska kvinnoöden i 

Amerika utkom 2006. Ulf Beijbom beskriver hur Sverige förändras under 1800- och 

början på 1900-talet från att ha varit nästintill ett uland till att bli ett av de snabbast 

växande industriländerna. Emigrationen hade en stor roll i detta. Beijbom skriver att 

man, för att förstå massemigrationens utbrott, måste inringa de två krafter som 

emigrationsforskarna kallar pull och push. Det var efter första världskriget som forskare 

i större skala började studera emigrationen som ett ekonomiskt fenomen. Som ett 

resultat av denna forskning lanserade amerikanen Harry Jerome år 1926 tanken på 

utvandringens samband med ekonomiska konjunkturer i Sverige och Amerika, som 

skapade två krafter som kallas pushs (tryck) – inhemska ivägstötande krafter och pulls 

(drag) – amerikanska tilldragande krafter. Dessa pushs och pulls reglerade emigrationens 
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intensitet och sammansättning.14  Emigrationsforskarna har diskuterat om det var de 

bortstötande eller attraherande krafterna som drev på emigrationen mest, och det mesta 

pekar på att pullkrafterna var starkast. 

Litteraturgenomgången visar att flera forskare och författare har beskrivit samma 

händelseförlopp. Författarna har ”antagit”, ”tolkat” och dragit egna slutsatser av 

tillgänglig fakta så som den skulle kunna tänkas vara i olika situationer. Även om 

infallsvinklarna är olika – några beskriver religiösa faktorer, andra ekonomiska – 

förklaras det mesta med pull- och pushfaktorer, faktorer som utgjorde starka 

motivationskrafter för emigranterna. Då perspektivet stereotyper kommer att utgöra 

infallsvinkel i föreliggande studie har dessa pull- och pushfaktorer stor relevans.

En annan författare och portalfigur inom emigrantionsforskningen är Lars Ljungmark, 

docent i historia i Göteborg och en av de främste specialisterna på USA:s 

”svenskstater”. Det  var under den stora invandringsvåg som svepte in över Nordamerika 

åren 1865-73 som skandinaverna deltog i stor skala. Då låg nybyggarområdena kring 

övre Mississippidalen, vilket gjorde att Illinois, Wisconsin, Iowa, och Minnesota blev 

speciellt  skandinaviska bygder.15  Ljungmark skriver, liksom Beijbom, att de federala 

myndigheternas intresse för ökad invandring var naturligt eftersom de behövde få den 

stora kontinenten bebodd och till detta behövdes hjälp utifrån. Därför producerade de 

bl.a. Homesteadlagen år 1862, en pull-faktor som lockade med 65 hektars gratis land till 

varje invandrare som förklarat sig villig att bli medborgare och som bott  på eller brukat 

jorden i 5 år.16 När sedan Sverige drabbades av missväxt mot slutet av 1860-talet blev 
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det massutvandring till Amerika. Ett av huvudmotiven var att under några Amerikaår 

spara ihop till en bättre framtid i Sverige.17

Denna forskning är relevant eftersom det gäller svenskar som emigrerade efter att 

Homesteadlagen producerats, och hur de beskriver sina liv i breven.

Harald Runblom, professor emeritus vid Uppsala Universitet, har forskat om relationen 

mellan olika etniska grupper i en invandrarmiljö. I Runbloms bok, Migrants and the 

Homeland, skriver även författaren H Arnold Barton, professor emeritus vid 

Northwestern University i Carbondale, Illinois. Barton är en mycket produktiv svensk-

amerikansk historiker med starkt engagemang för släkthistoria och kulturella 

förhållanden bland utvandrarna.18Barton menar att man redan i den tidiga mass-

utvandringen kan se en dynamik mellan svenskarna i Amerika och svenskarna i Sverige. 

Barton har kartlagt att relationen mellan de två svenska befolknings-grupperna präglades 

av missförstånd, skepsis, avund, trevande försök att  förstå varandra samt slutligen ett 

relativt samförstånd och samarbete. När det gäller Sveriges förhållande till 

svenskamerikanerna har det tagit generationer för att nå till det  sista stadiet.19  Även 

denna dynamik framgår av breven över tid och har därför relevans för föreliggande 

undersökning.

Barton menar att  vi alla på något sätt emigrerat, i alla fall i tid. Detta resonemang delar 

han med den tyske existentialistiska filosofen Martin Heidegger, som fastslog att 

”existens är tid”, att livet är en vandring genom tid, vare sig människor rör sig rumsligt 
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eller inte. Även om en emigrant håller sig informerad om hemlandet, finns stor risk för 

att avvikelser mellan verklighet och fantasi uppstår.20 

Barton var under många år verksam redaktör för tidskriften Swedish-American 

Historical Quarterly. Barton är medförfattare till boken Amerika – verklighet och dröm 

som ingår som komplement till föreliggande studie. År 2007 utkom en bok av H Arnold 

Bardon The Old Country and the New: Essays on Swedes and America där han 

undersökt emigranternas berättelser mellan 1874 och 1905. I boken beskriver han både 

svenska emigrationen till Nordamerika och svensk kulturs historia i det nya landet, 

svensk emigration före 1846 och Erik Janssons religiösa sekt och kolonialisering på 

Bishop Hill, Illinois. 

Då denna uppsats handlar om emigranternas brevväxlingar och hur de beskriver sina nya 

respektive minnet av sina gamla liv, är Bartons och Heideggers forskning relevant. 

Minnet av hur det var, i jämförelse med hur de lever i Amerika, påverkar deras 

stereotyper.

Carina Rönnqvist är också en forskare och författare som i boken Svea folk i Babels 

land, 2004, beskrivit emigranternas förhållande till sitt nya hemland. Hon beskriver hur 

emigranterna skapar identitet och etnicitet i det nya landet och hur de förmedlar detta till 

sina släktingar hemma. Enligt Rönnqvist visar ett  antal kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar att  de brev som immigranterna skrev till sin hembygd ofta följer ett 

mycket likartat mönster. Samma vardagsnära ämnen avhandlas i de flesta av breven. 

Brevskrivarna ger information om vädret, arbetet med farmen, familjens eller egna 

hälsan, samt kommenterar det förra brevet från Sverige. Den typiska optimistiska tonen 
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som ofta framkommer berodde förmodligen mest på att dessa brev var avsedda att 

uppmuntra dem därhemma att emigrera till Amerika.21 

Amerikabreven uppenbara inbördes likheter kan också till en del förklaras av den 

spridning de fick, menar Rönnqvist. Trots allt var breven från den andra sidan Atlanten 

mycket efterlängtade, och man får förmoda att de inte endast lästes av den familj de var 

adresserade till. Detta faktum bör inte bara ha bidragit till att  etablera en för 

amerikabreven unik skriftnorm, utan också till att  brevskrivaren valde att inte berätta så 

mycket av privat och känslig natur.22 Detta är exempel på stereotyper och också något 

som framgår i de brevväxlingar som ingår i denna uppsats.

Enligt Yngve Turesson, Utvandrarnas Hus, Växjö, bedrivs en stor del av dagens 

forskning även av amatörer i form av släktforskning. Bakgrunden till detta är att 

professor Folke Hedblom vid Landsmålsarkivet i Uppsala under 1960-talet genomförde 

tre forskningsresor genom svenskbygderna, då bevarade svenska dialekter spelades in på 

band. En del av intrycken publicerade han 1982 i boken Svensk-Amerika berättar.23 Att 

hitta nya infallsvinklar är fortfarande möjligt och en del nyare forskning om 

emigrationen från Sverige till Amerika bedrivs alltjämt. 

Exempelvis har Växjö Universitet publicerat följande kandidatuppsatser: Anders 

Wirdefeldt, Under Amerikas stjernbanér klingar jag i jul med er från 1998, som är en 

kvalitativ studie kring svenska emigranters tankar om nation och hembygd under 1800-

talets emigrationsepok. Mikael Möllerberg, har 1999 skrivit Amerikabilden i svensk 
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press 1950-1954, en uppsats som behandlar bilder av Amerika i svensk press.24 År 2006 

gjorde Eva-Karin Karlssons uppsatsen Minnet av Amerika: - en studie av emigrationen 

på 1920-talet utifrån sju livsberättelser.25  Hon har undersökt hur sju emigranter i sina 

livsberättelser berättar om sina erfarenheter av emigrationen från Sverige till USA på 

1920-talet.

Forskning om emigrantkulturen har vidare gjorts på Göteborgs Universitet. År 2010 

publicerades Ann Nyströms magisteruppsats Emigration och Amerikabild - Om 

utvandrarens bildvärld och världsbild med utgångspunkt i emigrationen från 

Västernorrland till Amerika 1901-1909.26  I uppsatsen undersöks bildens betydelse för 

den svenska utvandringen till Amerika vid 1900-talets början.

Malmö Högskola har sedan 1998 haft migration som en viktig del av sin utveckling. 

Stora satsningar har genomförts på att  stärka migrationsforskningen, och 2007 inrättades 

ett  högskoleövergripande forskningsinstitut, Malmö Institute for Studies of Migration, 

Diversity  and Welfare (MIM).27  Målet är att bli ett ledande forskningsinstitut i 

migrations- och etnicitetsfrågor i Sverige. 

I Göteborg är arbetsmarknad och migration ett profilområde inom forskningen, som 

innefattar emigrationen till USA mellan 1860-1920.28 
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24 Förteckning från Institutionen för humaniora vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet från 
och med läsåret 93/94 till och med år 2005.
25 http://www.uppsatser.se/uppsats/a552ebaac9/

26 http://www.uppsatser.se/uppsats/1fd5608f4a/ 

27 http://www.mah.se/mim 

28 http://www.econhist.gu.se/forskning/arbetsmarknad_och_migration/ 



1.3 Syfte och frågeställningar

Som synes är väldigt mycket forskning redan är gjord om emigrationen från Sverige till 

Amerika. I denna uppsats ämnar jag - genom en kvalitativ studie av brev, studerade 

utifrån hypoteser/teorier om stereotyper och om pull/push - undersöka om jag kan bidra 

med nya insikter om emigrationen och emigranter.

Frågeställningarna är:

- Hur framställer brevskrivaren Sverige i Amerika och Amerika i Sverige? Används 

stereotyper och i så fall vilka? 

- Kan man märka vilka pull- respektive pushfaktorer som emigranten påverkats av? Hur 

förändras detta över tid?

- Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor i dessa brevs framställningar?

1.4 Teorier
Som utgångspunkt för följande genomgång av olika stereotyper har boken Stereotyper, 

kognition och kultur av PR Hinton använts. Flera olika forskare har bidragit med teorier 

om begreppet Stereotyper, teorier som Hinton förklarar och redogör för i sin bok. 

1.4.1 Stereotypteorin
Forskning om stereotyper inom samhällsvetenskaperna inleddes med boken Public 

opinion av Walter Lippman som utkom år 1922.29  I boken introducerade Lippmann 

begreppet stereotyp och gav sina synpunkter på hur och varför stereotyper används.

Enligt Lippman hanterar vi situationer genom att konstruera förenklade bilder av 

omvärlden, bilder som inte är baserade på direkt kunskap, utan vi agerar utifrån hur vi 
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tror att det är, istället för hur det  verkligen är. Antingen är bilderna ”konstruerade” av 

individen eller ”givna” av kulturen. 

Lippmann hävdade att de stereotyper vi skapar huvudsakligen är falska, och kritiserade 

både sättet de skapas på och deras innehåll. Han hävdade att det är utmärkande för en 

stereotyp att den ”belastar data med en viss känsla innan data når vårt  intellekt” och att 

det faktiska innehållet i stereotypen alltid till stor del är felaktigt. Vidare hävdade han att 

stereotyper både är rigida definitionsmässigt och svåra att förändra.

Stereotyper beskriver något som uppfattas som onormalt och därmed avviker från det 

normala mönstret i en angiven kulturell diskurs. Stereotypen påverkas alltså av kulturen, 

som har stort värde när bilder fastställs. Stereotyper karakteriseras allmänt som 

ofördelaktiga men de kan även vara uppskattande.30 

Stereotyper handlar till stor del om att varsebli grupper.31 När vi placerar en person i en 

viss kategori eller grupp, tillskriver vi individen gruppens egenskaper. 

Stereotyper är enligt Hinton32 ett viktigt begrepp i socialpsykologin. Därför är det  inte 

överraskande att  man försökt förklara varför och hur de uppstår utifrån ett flertal olika 

teoretiska synsätt. Istället för att ställa olika förklaringar mot varandra kan vi betrakta 

dem som förklaringar på olika nivåer, säger Hinton.

En stereotyp har således tre viktiga komponenter:
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1. En grupp människor känns igen på en viss egenskap. Detta kan vara vilken 

egenskap  som helst som har en betydelse för den som ser den hos andra 

människor. Ett antal människor kan alltså särskiljas och identifieras som en 

grupp genom egenskapen att de är anhängare av ett visst fotbollslag eller genom 

mer uppenbara fysiska attribut, som t.ex. ålder eller kön. 

2. Därefter tillskrivs gruppen som helhet ytterligare egenskaper. Vissa stereotyper 

inbegriper fysiska egenskaper: äldre människor är till exempel gråhåriga och 

skandinaver är långa. Det som utmärker en stereotyp är att dessa ytterligare 

egenskaper tillskrivs alla människor som tillhör gruppen. 

3. Slutligen, när vi har konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en 

viss grupp (vi upptäcker att en person är engelsman), tillskriver vi personen 

stereotypa egenskaper. Vi drar slutsatsen att den här engelsmannen, liksom alla 

engelsmän, är förtjusta i traditioner.

1.4.2 Motivationsrelaterade stereotyper
En person som är frustrerad över sin karriär eller personliga utveckling kan inte alltid 

rikta sin aggression mot det som orsakar frustrationen. När aggressionen inte kan riktas 

mot den verkliga orsaken, låter man den ibland gå ut över någonting annat, man utser en 

syndabock.33  Den frustrerade personen kanske riktar sin aggression mot en annan 

samhällsgrupp som är en lättare måltavla, exempelvis en missgynnad etnisk grupp: 

allting hade varit bra om inte de hade tagit våra jobb. Således betraktas syndabocken på 

ett negativt och stereotypt sätt på grund av missriktad aggression.

Detta syndabockstänkande har likheter med Stämplingsteorin, som är en social-

psykologisk teori med rötter i Chicagoskolans sociologi på 1920-talet, men utvecklades 
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på 1960-talet bl.a av Howard S. Becker. Stämplingsteorin behandlar sambandet mellan 

avvikande beteende och det  omgivande samhällets reaktion.34 Enligt denna teori är det 

främst samhällets stigmatisering av avvikaren som orsakar att denne fortsätter att 

utvecklas mot en avvikande identitet. I sociologisk mening innebär stigmatisering en 

nedvärderande, psykologisk bränn-märkning, ett "vi mot dom", ett  förakt mot grupper 

eller enskilda personer som avviker från, eller uttalar motstånd mot, den egna 

samhällsnormen. Religion kan vara en sådan typ av stigma.35 

Denna del av syndabockstänkandet är intressant eftersom religionsförföljelse var en av 

anledningarna till att de tidiga pionjärerna (Erik Jansarna) valde att utvandra. Eftersom 

Jansarna bröt mot det s.k. konventikelplakatet från 1726 genom att ordna religiösa 

sammankomster utanför kyrkan, förföljdes och hotades alla Janssons anhängare av 

vedergällningar och utvisning. Amerika framstod allt mer som ”det förlovade landet” 

där men fritt  kunde leva utan att lida någon smälek för sin lära.36 Hade inte Erik Janson 

och hans anhängare stämplats av samhället, kanske utvecklingen hade blivit en annan.

1.4.3 Svaga grupper

Hinton beskriver hur man enligt ett paradigm som använder svaga grupper37  genom 

tester av två slumpmässigt hopsatta grupper fann en tydlig och konsekvent favorisering 

av de egna gruppmedlemmarna, trots att dessa inte kände varandra särskilt väl. 

Anledningen till detta är enligt Hinton att vi tillhör egengruppen: det är en egenskap hos 

vårt sociala jag. Det är grupperna vi tillhör som fastställer vår sociala identitet: vem vi är 
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i vårt samhälle. Vidare är grupptillhörighet kopplat till självaktning, på så sätt att  vår 

sociala identitet påverkas positivt av att vi tillhör en gynnad grupp. Det ligger alltså i 

vårt (jags) intresse att uppfatta egengruppen som olik och mer fördelaktig än andra 

grupper (främlingsgrupperna) eftersom detta ger oss en positiv social identitet.

Dessa och andra studier ligger till grund för teorier om social identitet38, dvs. 

förhållandet mellan grupptillhörighet och identitet. Enligt Hinton visade studier att 

människor engagerar sig i grupper som förstärker den sociala identiteten.39 När detta inte 

är fallet försöker de ibland lämna gruppen, men om det är svårt eller omöjligt att lämna 

gruppen (det är till exempel inte så lätt att byta nationalitet) försöker man istället hitta 

positiva egenskaper hos gruppen. 

Stereotyper kan också skapas även om medlemmar i två olika grupper skulle vara 

överens om att den ena gruppen är överlägsen i fråga om vissa egenskaper, samtidigt 

som de upplever konkurrens på andra områden och då hävdar att den egna gruppen är 

bättre.40 Om gruppmedlemmarna identifierar de områden där de är högst värderade kan 

de emellertid fortfarande betrakta den egna gruppen som överlägsen. Denna strategi 

kallas ”annorlunda men bättre”.41

1.4.4 Sociala representationer
Stereotyper kan betraktas som sociala representationer, och speglar då det som av 

gruppen betraktas som sunt förnuft. Det sker, enligt Hinton, genom att sociala 
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representationer skapas och utvecklas inom en grupp, vilket innebär att gruppen får 

gemensamma uppfattningar och gemensam social kunskap.42 En vardagskunskap  byggs 

upp och blir allmänt vedertagen.43

Enligt Hinton finns det ett  samband mellan sociala representationer och social identitet. 

Eftersom sociala representationer fastställer vad som är allmän kunskap för en viss 

grupp, särskiljs gruppen från andra grupper.44

Hinton skriver att en social representation är: 

...ett system av föreställningar, normer och seder genom vilket en individ kan 
betrakta sin sociala verklighet, och förstå företeelser och människors beteenden i 
den sociala verkligheten. Det är också en grund för kommunikationen mellan 
individerna i en samhällsgrupp, eftersom de delar samma syn på människor och 
händelser i den sociala verkligheten.45

För att sociala representationer ska kunna utvecklas behövs enligt Hinton social 

interaktion och kommunikation, vilket kan vara samtal, brev, eller olika media. Grupper 

från olika kulturer och samhällsgrupper har olika sociala representationer, vilket ofta 

leder till olika synsätt och förklaringar. Allmän kunskap skapas genom att människor 

kommunicerar med varandra.  Med tiden skapas, genom förankring och objektifiering, 

19  (59)

42 Hinton, 2003, s. 151, 154.

43 Hinton, 2003, s. 150, 160.

44 Hinton, 2003, s. 159.

45 Hinton, 2003, s. 150, 160.



nya representationer som utvecklas till ny vardagskunskap, ny allmän kunskap, nytt 

”sunt förnuft”.46

1.5 Pull- och pushkrafternas inverkan på konstruerandet av stereotyper
Forskning om kombinationer av ekonomiska, sociala och psykologiska faktorers 

påverkan för eller emot emigrationen är intressant för den här undersökningen. Det var 

amerikanen Harry Jerome som år 1926 lanserade tanken att  utvandringen skapade två 

krafter som kallas pushs (tryck) – inhemska ivägstötande krafter, och pulls (drag) – 

amerikanska tilldragande krafter. Dessa pushs och pulls reglerade emigrationens 

intensitet och sammansättning.47

Å ena sidan ställdes folk genom pull- och pushkrafterna inför bilden av det fattiga 

Sverige i kontrast till möjligheternas land Amerika. De attraherande pullargumenten 

kunde bestå av överdrivna visioner och stora förväntningar avsedda att väcka 

förhoppningar hos emigranten. De var stereotypa. När väl individen tagit beslutet och 

alla förberedelser för att lämna Sverige var gjorda, upplevde emigranterna olika 

svårigheter under resan till Amerika. Själva resan över Atlanten var i sig ett problem, 

sedan drabbades emigranterna ofta av ”runnare” (tjuvar och bedragare) och andra 

svårigheter vid ankomsten.48 De förstod inte språket, löftena om ”det förlovade landet” 

var starkt överdrivna. Vad var det då som fick emigranterna att  inte genast resa hem 

igen? Här var det  delvis de svenska emigranternas starka motivation till överlevnad som 

gjorde att de i början av sin tid i Amerika hankade sig fram som rallare och 

industriarbetare, innan de kunde förverkliga sin efterlängtade dröm om en egen farm. 
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Men hur kändes det för dem som upptäckte att de ”köpt grisen i säcken” när de insåg att 

verkligheten inte stämde överens med drömmen om det fria landet? Hur kunde de med 

äran i behåll berätta om sin nya situation i kontakterna med hemlandet?

Å andra sidan - vid sidan av tidningsrapporter från tidigare emigranter, fyllda med 

upplysningar om Homesteadlagen, arbetsmarknad, priser och löner – bedrevs även 

intensiv propaganda mot emigrationen. Folk varnades för att lyssna på överdrivna 

locktoner, det varnades för att man mötte oanade faror i Amerika, att hjälplösa 

utvandrare ”gick under”, medan de som överlevde plågades av en förkrossande 

hemlängtan. Antipropagandan ökade ytterligare när Nationalföreningen mot Emigration 

grundades år 1907, och Sveriges stora resurser och snabbt växande ekonomi framhölls, 

som jämförelse med Amerikas tilltagande problem och upprepade kriser. Men istället för 

att  hindra emigrationen, bidrog tidningarna till att förhållandena i Amerika blev 

familjära, närliggande begrepp.49

Hur pull- och pushfaktorerna medverkat till att påverka emigrantgrupperna i deras val 

att  utvandra kan förklaras med konstruerandet av stereotyper. Framför allt påverkades 

folk av pullkrafterna. Hur kunde dessa locktoner slå an på så många, att miljoner 

utvandrade? Hur länge höll stereotypen efter utvandringen? Vilken bild ville 

emigranterna de ge dem där hemma genom sina brev?

1.6  Källor, metod, urval och avgränsning

För att uppnå syftet  med studien har en kvalitativ undersökning av emigranters 

brevväxlingar valts. Att en kvalitativ metod valts framför en kvantitativ, beror på att det 
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inte har varit mängden svar utan emigranternas beskrivningar av sina liv i breven hem 

som skulle studeras och analyseras utifrån teorin Stereotyper.

Den avgränsning som gjorts i materialet är att enbart använda primärkällor i form av 

obearbetade brev som funnits på Emigrantinstitutet och att dessa ska följas så att det blir 

tydligt hur emigranternas stereotyper ändras över tid. Därför är ytterligare en 

avgränsning att se om och när stereotypen om Amerika respektive Sverige ändras. 

Läsningen pågick tills innehållet i breven visade en förändrad attityd, därför omfattar 

läsningen olika tidsperioder. Alla brev som lästs har inte återgivits i undersökningen. 

Detta beror på att breven innehåller mycket upprepningar och vardagligt prat och att  det 

endast ibland uppkommer uttalanden som är stereotyper. 

Tillvägagångssättet  har varit  att  ett slumpmässigt urval av kvarlevor i form av 

primärkällor insamlats, dessutom har sekundärkällor som böcker med brevväxlingar 

insamlats, för att  användas som komplement i undersökningen. Primärkällorna består av 

brev från syskonen Knutsson, som lånats och studerats på Utvandrarnas Hus, Växjö. Det 

gick till så att bibliotekarien på Utvandrarnas Hus hämtade en lunta brev ur arkivet, 

bestående av brev från syskonen Knutsson. Breven studerades inledningsvis med syftet 

att  se om brevskrivaren ändrade åsikt och stereotyp om sin emigration och i så fall när 

och varför detta hände. En systematisk genomläsning av breven skedde, med fokus på 

att  finna stereotypa beskrivningar i breven. Allt eftersom dessa upptäcktes skrevs de in i 

en av datorerna som fanns tillgänglig i arkivet, noterades noga med datum vilket brev 

som avsågs och från vilken brevskrivare. Genomläsningen av breven pågick tills det 

syntes en vändpunkt i brevskrivarens attityd, dvs. att  stereotyperna ändrades. På detta 

sätt betades syskonens brev av tills ett tydligt mönster märktes och syftet med insamling 

av material till undersökningen därmed uppnåtts.
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En begränsning i materialet skulle kunna vara svårigheten att få med tillräckligt många 

primärkällor. Urvalet kan också ha minskat på grund av redan utlånade samlingar, å 

andra sidan är det  inte troligt att något annat eller populärare material hade visat  ett 

annat resultat  med tanke på denna studies infallsvinkel. Eftersom breven studerades 

utifrån perspektivet stereotyper, alltså ett förenklat sätt  att beskriva grupper av 

människor där individerna anses likna varandra och vara utbytbara,50 bedömdes inte att 

fåtalet empiriska röster skulle innebära en begränsning av generaliserbarhet.

Brevsamlingarna som undersökningen bygger på är Olga Knutsson brev 1914-1933 (51 

st), Agnes Knusson brev 1904-1940 (18 st) och Henrik /Henry  Knutsson 1911-1924 (29 

st). Syskonen utvandrade i början av 1900-talet och vi får följa deras brev till deras 

kvarvarande familj i Nöbbele, nära Växjö, Småland. Totalt är syskonens brevväxling 

omfattande. Vid tillfället bedömdes att  de brev som studerats utgjorde tillräckligt stort 

underlag för att uppvisa stereotyper. Inledningsvis var tanken också att sekundärkällorna 

kunde få större plats i undersökningen, en tanke som sedan övergavs på grund av att 

sekundärkällornas författare troligen haft annat fokus på sina undersökningar. Därför 

fick sekundärkällorna i stället ha kompletterande karaktär i denna undersökning. 

Då undersökningen främst bygger på primärkällor och endast kompletteras med 

sekundärkällor bedöms att det har tillräckligt  hög validitet för att besvara fråge-

ställningarna om stereotyper i denna uppsats. Detta trots att breven i sekundärkällorna 

kan vara utvalda ur ett annat perspektiv och med andra syften. Det innehåll som 

förmedlas i sekundärkällorna skulle möjligtvis kunna visa på andra stereotyper än 

primärkällans i så fall. Författarna kanske har skyndat på händelseförloppet i boken 
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genom att hoppa över ”tråkiga” brevinnehåll fyllda av vardagsbestyr och hemlängtan, 

för att kunna fokusera på mer färgsprakande berättelser och händelser. I primärkällorna 

har dessa vardagsbestyr och hemlängtan fått stort utrymme eftersom de utgör en 

stereotyp.

För att ge min undersökning en vidare bas har jag alltså kompletterat med en studie av 

brevväxlingar som refereras i olika böcker rörande emigranternas liv. Dessa 

kompletterande brevsamlingar i form av sekundära källor redovisas nedan under rubrik 

”2 Stereotyper i tidigare forskning om emigranters brevväxlingar”. De personer och 

perioder som kompletteringen omfattar är Bröderna Friman 1841-1855, Erik Jansson 

m.fl. 1845-1860, Ida Lindgren 1870-1881, Carl Carlsson 1891-1897 och Augusta 

Bengtsson 1914-1925. Även det kompletterande materialet har systematiskt lästs 

igenom med avseende på att finna hur stereotyper uppstått och förändrats. Ett faktum i 

sekundärkällorna är att  det är ett tidsspann på nästan 80 år mellan pionjärerna Frimans 

och Janssons återgivna brev. Det kan ha viss betydelse för studiens resultat eftersom 

stereotyper ändras över tid. Denna eventuella skillnad återkommer i studiens 

sammanfattande diskussion. 

2. Stereotyper i tidigare forskning om emigranters brevväxlingar
Det har inte framkommit att någon forskning gjorts av hur stereotyper framställs i 

brevväxlingar. Däremot finns böcker som behandlar brevväxlingar, och i dessa kan man 

se tydliga stereotyper. Utöver kvarlevor har följande sekundärkällor med brevväxlingar 

använts:

Boken Amerika - verklighet och dröm av Alex Friman innehåller brev från fyra bröder 

som utvandrade 1840. De stannade kvar i Amerika sedan fadern och en sjuk bror efter 
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endast något år i Amerika åkt tillbaks till Sverige. Äldste sonen William var endast 18 år 

då han fick i uppgift att ta hand om sina bröder. Bröderna och fadern, Carl Friman, 

brevväxlar flitigt, och fadern försöker så gott han kan hålla upp  modet på sönerna genom 

beröm och uppmuntran. Sönerna å sin sida, rapporterar hur de lyckas med olika 

utmaningar och skryter om hur bra det går för dem att lära engelska och att orka med det 

hårda arbetet.51 Stereotypen är att Sverige är det sämre landet. Bröderna berättar och 

gör jämförelser om livet och klimatet i Amerika. De skriver att  skolorna i Amerika ligger 

tätare och är bättre än de svenska, att det finns stora bibliotek vilket enligt bröderna 

Friman gör att folket  i Amerika vet mer och är mer hyfsat och bildat än medelklassen i 

Sverige. Om klimatet skriver de att det är kallt, mycket kallare än det någonsin varit i 

Sverige, men samtidigt att ”Vi är här friskare än vi någonsin var i Sverige. Wisconsin är 

och kommer att bli den hälsosammaste av de förenta Staterna.”52 

Det blev naturligt för bröderna Friman att ansluta sig till nybyggargruppen som kallas 

Yankees. För att lyckas var bröderna tvungna att arbeta otroligt hårt, men de såg detta 

som en självklarhet, en Yankee var inte rädd för arbete. ”Som Pappa säger: ”om man 

vill vinna, så ska man våga”. Det är Yankee-naturen.”53 Att bröderna till en början, likt 

alla andra nybyggare, fick bo i jordhålor, att de frös och var hungriga, ingick i den 

rådande kulturen för tidpunkten. Detta, plus att bröderna inte hade möjlighet att lämna 

landet, gjorde att de förbisåg verkligheten för den de dröm de hade om ett bättre liv. 

Bröderna gör också stereotypa jämförelser angående dryckevanorna. 
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The Yankees är icke lika de Svenska, som hellre ”gå uppåt  gatan” och tar en sup 
eller kalasa bort sina pengar; the Yankees leva gott, men kalasa icke. 54  

Frimans vill gärna att fler svenskar ska komma till Amerika och blir själva en del av 

pullkrafterna. De har träffat pionjären Gustaf Unionius och skriver till sin far att 

”Unionius skrev hem förliden höst, att föras in i Stockholms Aftonblad. Jag hoppas det 

skall väcka på Svenskarna.”55 Deras far publicerar också brev i tidningen, men det blir 

inte så bra och sonen skriver:

Pappa skall inte införa uti tidningarna våra brev, ty Svenskarna när de kommit  hit 
och inte finner det  så bra som de hade förmodat, säger att våra brev har narrat dem 
hit! Jag råder icke någon att komma eller inte komma, så kan de inte skylla på 
mig.56

Boken Pionjärer på Prärien - De första utvandrarna av Olov Isaksson, är intressant och 

användbar, eftersom boken behandlar pionjärerna Cassel, Unionius och Janssons 

inverkan på den svenska massemigrationen. I boken återger författaren ett urval brev, 

artiklar, dokument och andra skriftliga källor som berättar om de tre pionjärerna och 

deras nybyggen på prärien. Tonvikten i boken ligger på Erik Jansson och Bishop Hill. 

Skildringen varar fram till denna utopis upplösning, år 1860. I boken framgår att både 

Cassel och Unionius övergav drömmen om Amerika efter några år och återvände till 

Sverige, medan Jansson gjorde tvärtom. Detta gör det  intressant att koppla deras 

upplevelser, som genom brev och publikationer spreds via tidningarna hemma, till pull- 
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och pushfaktorerna och därmed också till hur och varför stereotyper formades och 

spreds. 

Erik Jansson verkade på 1830-talet som väckelsepredikant i sin hembygd Biskopskulla, 

Uppland, och i angränsande socknar. Till en början fick han acceptans för sina 

predikningar men då han så småningom avlägsnade sig från kyrkans ”djävlalära”57och 

kyrkans godtagna litteratur för ett allt intensivare fromhetsliv, kom han i konflikt med 

prästerskapet. Han utnämnde sig själv till profet satt att frälsa människorna. Erik Jansson 

blev stämplad som avvikare från stadskyrkan, som han ansåg förvärldsligad. Både han 

och medlemmar i hans församling utsattes för förföljelse och våld. De behandlades 

stereotypt. Tidningarna publicerade artiklar och notiser med en ofta snedvriden bild av 

Erik Janson som person och mot hans förkunnelse, allt för motverka hans s.k. irrlära och 

för att varna medborgarna. Detta gav dock motsatt effekt.58 

Att Erik Jansson och hans anhängare på detta sätt blev till syndabockar förklaras med 

stämplingsteorin (se kapitel 1.4.2). På grund av samhällets stigmatisering fortsätter den 

avvikande personen, här Erik Jansson och hans anhängare, med sitt avvikande beteende. 

På grund av samhällets negativt stereotypa behandling av Erik Janssons grupp, ledde det 

till att de utvandrade.

Att utvandringen gick till just Amerika kan bero på alla artiklar som spreds i landet. 

Under sina år i Amerika publicerade Gustaf Unionius artiklar i det liberala Aftonbladet. 

Peter Cassel kan ha blivit  inspirerad av artiklarna. Han lämnade Sverige år 1845 

tillsammans med ett tjugotal andra östgötar. Liksom Unionius sände han hem rapporter, 

27  (59)

57 Isaksson, 1996, s. 31.

58 Isaksson, 1996, s. 31-32.



vilket åstadkom amerikafeber på Östgötaslätten. Efter bara några år hade Cassels 

nybygge 500 invånare.59 Även Erik Jansson tros ha påverkats av Aftonbladets positiva 

skildring av Amerika. Peter Cassel gav också ut en skrift  1846 ”Beskrifning öfwer 

Amerikas Förenta Stater” vilken är den första svenska emigrantguiden. I förordet  uppges 

att  den bygger på pålitliga källor som inhämtats om ”Nya Canaans land”, vilket antas tas 

från Erik Jansarna, som gärna talade om Amerika och Bishop  Hill i Illinois, den plats där 

de bosatte sig 1846, som sitt ”Nya Canaan” eller ”Nya Jerusalem”.60  Jansarnas 

utvandring inledde den svenska massemigrationen till Nordamerika. I de 1500 Jansarnas 

spår följde hundratusentals svenskar. 61

De brev och andra skriftliga källor som boken tar upp visar hur kluvna emigranterna 

blev av all information, vilket också bidrog till de stereotyper som formades. Stereotyper 

innebär övergeneralisering, vare sig avsikten med informationen är att varna eller locka. 

Den information som spreds var å ena sidan varnande artiklar och notiser om Erik 

Janssons irrläror, mot hans person och förkunnelse, å andra sidan brev från redan 

utflyttade, med löfte om jordisk sällhet i Canaans land och fritt få utöva sin religion utan 

förföljelse.62  De som valde att utvandra i Erik Janssons spår var som förblindade och 

och lyssnade inte på några motargument. Ett faktum som visade att drömmen och 

verkligheten i det s.k. Nya Canaans land stod långt ifrån varandra var när emigranterna 

äntligen kom till Bishop  Hill. Boken beskriver emigranternas vanmakt när de vid 

ankomsten till Bishop Hill möttes av jordhålor och fasta i stället för det bekväma 

husrum och mat i överflöd som de hade föreställt sig. Det hade bara att  anpassa sig till 
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ett liv i fromhet, där fasta utgjorde en del av ingredienserna. Stereotypen Annorlunda 

men bättre var användbar. Det fanns också de som valde att ge sig av så fort de kunde. 

De hade verkligen anledning att  fråga sig om de inte hade bytt ut Svensk Hembygd mot 

en Hemsk Svenskbygd.

Man får följa kolerans härjningar i nybygget, de lojalitetskonflikter som uppstod i 

familjerna under Erik Janssons påverkan, flyktförsöken från Erik Janssons sekt, och Erik 

Janssons tidiga död då han sköts av sin egen anhängare. Och efter detta hur staden 

byggdes upp av hans efterföljare och blev till en mönsterstad. Texterna har tidigare i sin 

helhet återgivits i andra publikationer. I inledningen till varje avsnitt eller i käll- och 

litteraturförteckningarna anges var de återgivna texterna hämtats.63

Boken Brev från nybyggarhemmet i Kansas 1870-1881 av Ida Lindgren, innehåller 

brevväxlingar mellan Ida och hennes mor. Ida Lindgren emigrerade tillsammans med 

make och fem barn till Amerika år 1870. Bakgrunden är att Gustaf Lindgren kort före 

sitt giftermål köpte en gård nära Gärsnäs slott i sydöstra Skåne, vilket han kallade 

Lindesfrid. Här föddes de två första barnen. Redan 1856 flyttade emellertid familjen till 

Köpingsbergs Herrgård, som Gustaf Lindgren arrenderade av Tosterups Slott, till vilket 

gården då hörde. På Köpingbergs levde familjen lyckligt under flera år, men så 

inträffade de så mycket omtalade missväxtåren i slutet  av 1860-talet. Härtill kom en 

eldsvåda som bl.a. ödelade hela gårdens corps-de-logi samt förluster på vissa 

borgensförbindelser, och en vacker dag stod familjen så gott  som på bar backe. Man fick 

realisera allt vad man hade kvar, även möblerna. 
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Och med ett hopskrapat obetydligt  kapital sällade sig familjen Lindgren till den 
stora skaran av amerikaemigranter, som av ofta oblyga agenter lovades guld och 
gröna skogar i ”God’s own Country” – åtminstone så mycket prima åkerjord som 
helst!64 

Därefter får vi följa Idas brev till sin mor i Sverige.

Av Idas beskrivningar av sitt  liv i Sverige framgår att hon haft ett välbärgat liv. Hon är 

van vid att  ha jungfru till barnen, att ha skön säng att sova i, mjuka sängkläder, god kost. 

Breven visar att hon redan på överresan chockas av ”verkligheten”. 

Vi äro inkvarterade som andra emigranter, med småbarnen äro vi 11 fruntimmer i 
ett  rum och ohyggliga sängar, med rysliga madrasser under oss och grova filtar på 

oss.65 

Hon finner allt nytt som mycket sämre än hon varit van från Sverige. För Ida blev 

emigrationen en klasskillnad till det sämre, både i seder och bruk. Den bild hon 

förmedlar av det amerikanska är simpel och ouppfostrad. 

Aldrig skulle de hava ett glas vin eller dylikt, aldrig även om det  är främmande till 
middag, och det  anses mycket  opassande att  taga en aptitsup. Jag kan ej hjälpa, att 
det riktigt plågar mig att se deras fasoner här, och herrarnas i all synnerhet. De sitta 
och tala med damer med mössorna på och gungande sig i en stol med benen på 
bordet. Usch, jag blir riktigt ond ibland, och ville så gärna lära dem andra seder, 
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men jag tror det vore fåfäng möda försöka, utan jag får väl så småningom lära mig 
att anse det vackert och passande.66 

Hon jämför allt till Sveriges fördel och formar utifrån sin kultur en stereotyp som säger 

att allt i Amerika är sämre än i Sverige.

Efter ett par arbetsamma nybyggarår i Amerika har familjen Lindgren fått ordning på 

livet. Ida uppföder kalvar som hon ger namn efter sina nära och kära i Sverige. 

Jag har just  nyss varit ute och givit  ”George” och ”Olivia” mjölk. De är två små 
kalvar som bära edra namn, vilket ni får ursäkta, men det  är så roligt  samla släkten 
efter hand, fast den stannar på kogården. 67 

Hemlängtan och nostalgi är mycket vanligt bland emigranterna, ett problem som görs 

hanterbart genom skapande av stereotyper. Detta beskrivs av Arnold Barton (se kapitel 

1.2) som ”positiva visioner” av hemlandet., vilket blir ett användbart surrogat och 

hjälper emigranterna att hitta en positiv gruppidentitet. Ida beskriver på många sätt hur 

hon använder sin kultur och rika livserfarenhet från livet i Sverige för att skapa ett bra 

liv. I Idas fall blir även kalvarna en del av hennes kultur och fungerar som stereotypen 

social representation. 

Familjen Lindgren stannade i Amerika fram till 1881, då äldste sonen först flyttat hem 

till Sverige år 1875, och därefter återvände resten av den utvandrade familjen. I bokens 

efterskrift står:
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Men Gustaf Lindgren kom tillbaka som en delvis bruten man. Det hårda 
nybyggarlivet i Kansas för en medelålders man som han och de missräkningar som 
han där under 11 slitsamma år fått  vara med om hade icke gått honom spårlöst 
förbi.68

Boken Dal-Amerika, Emigrantöden och brev från sekelskiftet (1981) innehåller brev 

från bondsonen Carl Carlsson som kom från gården Gunnarsnäs i Dal. Carl hade en 

äldre bror och det var vanligt att äldste sonen övertog gården efter föräldrarna. Som 23-

åring emigrerade Carl till Amerika våren 1891 för att få arbete och spara ihop  pengar till 

en egen gård hemma i Sverige. Stereotypen var att det var lättare att tjäna pengar i 

Amerika än i Sverige. Det var av farbrodern Fredrik, som Carl fick låna pengar till 

Amerikabiljetten. Farbrodern fick tillbaka dem på ett halvår och enligt  breven var han 

billig med räntan till brorsonen.69 

Av breven framgår att Carl redan efter två månader kände sig ensam och utlämnad i det 

nya landet, där ingen bekymrar sig för vad man gör eller hur man har det. ”här är man 

hemma der man hänger hatten på väggen”70. Han har ändrat sin uppfattning om 

Amerika som det bra landet och tycker nu tvärtom. Han varnar sin bror Gustaf för att 

resa efter och är rädd att  hans bror inte ska tro honom, han hade ju själv inte lyssnat till 

de varnande rösterna. Detta trots att Carl skulle mått mycket väl av att ha brodern hos 

sig i Amerika. 
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Men jag är rädd för att  du kommer att  ångra dig när du kommer hit och skall släpa 
med tungt och dåligt arbete, du som kan få kläder och föda med lättare arbete der 
hemma.71

En vår när Carl hade återvänt till Duluth efter vinterns skogsarbete var hans besparingar 

förlorade och att det inte återstod annat än att börja på nytt. Carl skriver i maj 1897: 

Tiderna äro ganska dåliga, sämre än de någon gång har varit och så har jag haft en 
rigtigt  så att säga otur denna winter, jag har nemligen förlorat en del penningar 
under tiden som jag var i skogen, om man icke har otur på ett sätt  så skall det vara 
på ett annat, men nog känns det tungt alltid.72

År 1901 kom följande rader till Carls föräldrar: 

Duluth Minn. 28 oktober 1901. 
Jag har fått ett sorgligt uppdrag för att underrätta eder om Carl Carlssons dödsfall 
som inträffade den 30 augusti. Han dog i stadens Lazarette äfter en kort sjukdom av 

Hjernfeber.73

På detta sätt slutade Carl sina slitsamma år på svenskstaden Duluths lasarett. Trots alla 

planer han hade på att återvända till Sverige, blev det aldrig så. Han var lockad av den 

stereotypa idén om lättförtjänta pengar i Amerika. Ensam som han var, fann han ingen 

trygghet i någon grupp, även svenskarna kändes främmande. Den verklighet han mötte 

var så långt ifrån det liv han kände till att han inte lyckades hitta någon ny positiv 

identitet i Amerika, inte ens annorlunda men bättre. Att jobba som timmerhuggare var 
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hans chans att  tjäna pengar. De pengar han tjänat ihop  var hans enda styrka. Som 

stereotyp symboliserade pengarna hans sociala representation och väg till ett bättre liv 

hemma. När de försvann, försvann allt.

I boken Breven från Amerika 1914-1925 skriver Augusta Bengtsson brev till sin syster 

Agnes, som bor kvar i Långjärde i Östervåla, Heby kommun i Uppsala län. Av breven 

framgår att Augusta flyttade till Amerika ca 1900.74  Hennes man arbetar på Ford-

fabriken, själv är hon hemmafru och mamma till två flickor.

Breven beskriver att Augustas stereotyp av den svenska hembygden lever kvar som det 

gamla fattiga landet. Augusta skickar ibland hem paket med gamla urväxta kläder till 

släktingarna i Sverige och uttrycker sin glädje när de passat någon där hemma. Däremot 

uttrycker hon sig inte lika positivt när hon blir ombedd att bidra med kläder, för då 

skickar hon inget. Efter att ha varit i Amerika i 14 år finner Augusta sig väl tillrätta som 

hemmafru och har en positiv identitet i detta. Allt i Amerika är bättre, tycker hon.

Allteftersom tiden och livet i Amerika har fortsatt, framgår av breven att Augusta så 

småningom får en mer realistisk bild av sitt gamla land. 

Alla får arbeta hårdare här i landet än i Sverige för vad dom får. Vi har nu snart 
varit här i 19 år och vi har arbeta jämt  och ändå så har vi nätt  och jämnt kunna 
skrapa ihop så vi har fått  oss ett eget  hem men det är allt  och så men vi är ju glada 
att  vi har det. Jag ska försöka om vi inte kan komma härifrån det här tjyvlandet  på 2 
eller 3 år från nu. Folk tror i Sverige att  det är bättre i det här landet men det  är 
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misstag här får var och en göra rätt för vad man får. Vi har haft lika bra om vi aldrig 
har rest hit vi har gjort lika bra i Sverige om vi har stanna där som du sade oss.75 

Detta visar att hennes stereotyp har ändrats.

2.1. Summering av sekundärkällornas stereotyper
Flera av sekundärkällornas brevväxlingar kommer från pionjärer som utvandrade på 

1840-talet. Båtförbindelserna vid tidpunkten var riskabla, men det gick att ta sig hem till 

Sverige om man hade pengar. Några av pionjärerna återvände till Sverige efter några år i 

Amerika.

Bröderna Friman hör till dem som inte återvände. De konstruerar ständigt nya 

stereotyper för att försvara sitt  val att  stanna kvar. De agerar utifrån hur de vill att det 

skall vara, i stället för hur det verkligen är. De ser varje svårighet som en utmaning och 

skryter om hur bra det  gick för dem. Att arbeta hårt kräver ungdomlighet och styrka! Det 

hårda klimatet håller dem mycket friskare än i Sverige! Om detta inte hjälpte använde de 

sig av strategin annorlunda men bättre. Dock ville de inte ha sina brev publicerade, 

eftersom de då riskerade kritik för att ha överdrivit fördelarna. De ville inte vara en del 

av pull-argumentationen för att få fler att emigrera.

Även Pionjärerna på Prärien visar hur svårt det är att ändra stereotyper som fått fäste. 

Fastän både Cassel och Unionius återvände till Sverige, var deras publicerade brev en 

pull-faktor som fick flera att vilja söka lyckan i Amerika. Och trots att verkligheten var 

långt ifrån sanningen, höll flera av Erik Janssons efterföljare ståndaktigt  fast vid att ha 

gjort rätt val. Eftersom de flytt  landet som syndabockar, sålt alla ägodelar och satsat dem 

på Erik Jansson, hade de inget val att ändra sig. De fick hitta områden som de värderar 
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högt, exempelvis fromhet, och använda sig av strategin annorlunda men bättre. Vissa 

lyckades vända sig bort från sekten, men slog sig då ner i andra svenskbygder i stället 

för att återvända till Sverige.

Ida Lindgren var en emigrant som ångrade sig nästan direkt, så gjorde även Carl i boken 

Dal-Amerika. Ida emigrerade 1870, Carl 1891. Båda hade haft ett relativt bra liv i 

Sverige, båda fann livet i Amerika mycket sämre. Ida emigrerade med sin familj, så hon 

hade en social tillhörighet som var till gagn för henne. Hon kunde använda stereotypen 

social representation, överföra seder och bruk från hemmet i Sverige till sitt nya hem i 

Amerika. Hon döpte sina kalvar efter familjen i Sverige för att känna att hon hade dem 

nära sig. Efter ca 10 år i Amerika fick familjen Lindgren möjlighet att återvända till 

Sverige, vilket de då gjorde. Carl däremot emigrerade ensam och det bidrog till att han 

inte klarade sig.  Han hindrade sin bror att komma efter, vis av erfarenheten hur svårt det 

var att få jobb, även om han hade mått bra av att ha brodern hos sig. Carl försörjde sig 

på olika sätt, som rallare, som timmerman, som lantarbetare, vilket han trivdes med, 

men arbetarna har ersatts med maskiner. Carl längtade ständigt  hem till föräldragården. 

Hans lycka stod i att tjäna tillräckligt med pengar för att  kunna ta sig hem. Pengarna 

blev symbolen för allt han ville uppnå, därför arbetade han som timmerman. Det var 

annorlunda men bättre och hans enda möjlighet att återvända. När han förlorade alla sina 

pengar gick han under och han dog 10 år efter att han anlänt till Amerika.

Augusta slutligen, kom till Amerika ca 1900. Augusta trivs bra i Amerika, och hon 

skickar gärna hem urväxta kläder som kan duga åt  dem där hemma. Hon har stor nytta 

av stereotypen sociala representationer, dels för att stämma av vardagslivet, men också 

för att skryta för dem därhemma om allt nytt och fint de har  i Amerika. Hon brevväxlar 

med familjen som är kvar i Sverige, hon känner sig stolt både över den svenska kulturen 
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som hon visar upp i Amerika, och stolt över livet i Amerika. När hon efter ca 20 år i 

Amerika förstår att livet i Sverige också har utvecklats positivt, erkänner hon att de hade 

haft det lika bra om de hade stannat kvar i Sverige.

3. Stereotyper i denna primärundersöknings brevväxlingar
Brevväxlingarna som denna undersökning bygger på kommer från Olga Knutsson och 

hennes syskon. De brev som ingår i undersökningen är skrivna av Olga, Agnes och 

Henrik. Breven har studerats på Utvandrarnas Hus i Växjö. Huvuddelen av breven i 

undersökningen är skrivna av Olga, som flyttade ca 1902 till Amerika. Därefter kom 

Henrik till Amerika tillsammans med systern Ruth samt systern Agnes och hennes två 

små barn Vera och Harald. Fem personer i Knutsons familj lämnade alltså hemmet 

samtidigt. Kvar i Sverige fanns ytterligare syskon samt föräldrarna. Syskonen skriver till 

resten av sin familj i Nöbbele, nära Växjö i Småland.

Olgas brev följs under en 20-årsperiod, från 1914 till 1933, och beskriver hennes liv på 

den farm som hon och hennes man bor på tillsammans med deras barn. Agnes brev följs 

under 36 år, 1904-1940, och Henriks brev följs mellan 1911-1929. 

Av breven framgår att Olga med familj emigrerat för att få det bättre. När de kom till 

Nord-Dakota 1917, har de redan hus och två tomter i Memphis. Olgas brev är skrivna 

när hon och hennes familj bor på farmen i Dakota, där de föder upp kycklingar och 

kalkoner. I omgivningen bor också flera andra familjer bestående av Olgas syskon och 

vänner från hemorten Nöbbele.
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3.1 Tema: Pengar
Breven från syskonen Knutsson till hemmet i Sverige handlar ofta om pengar och om 

hur många djur de äger. De skriver ofta detaljerat hur mycket de tjänar. Och de unga 

männen tar värvning eftersom man då får pengar. De berättar att det  bara är de bästa som 

tas in, både vad gäller skolanlag och militäranlag - och så behövs pengarna.

Det är alltid de där hemma som behöver pengar och det är alltid de som har emigrerat 

som ska skicka dem, även om man kan förstå att emigranten själv har brist på pengar 

och svårt att  få igång livet i Amerika. Agnes skriver att hon förstår att  föräldrarna 

behövde pengar, men själv har hon inga att  skicka. Hon nämner biljetten som kostade 57 

dollar och undrar om hon är skyldig Axel i Lättåkra dem?76 

Pengar vill Agnes också skicka julen 1906, när hon har bott i Amerika i fyra år. Fastän 

hon själv bara ska fira julafton enkelt, hon ska ”gå till Olgas svägerska på julafton efter 

arbetet och stanna över natten och sedan gå i kyrkan”77  skriver hon om pengarna hon 

skickar - till huset (föräldrarna har byggt eget hem, Skogslyckan) och till julklappar åt 

syskonen m.m. Mor hade skrivit att det vore roligt att få möta henne, och Ja, skriver 

Agnes, om hon får leva och kan samla respengar, så kommer hon och besöker.

Agnes skriver att  hon ofta blir trött och då tänker hon på sin mor. Själv har hon nu tre 

barn och inget annat arbete än i hemmet. Modern däremot hade nio barn och arbetade 

dessutom som barnmorska.78 Agnes har ont om pengar och ber dem där hemma att inte 
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skicka något till henne med den damen som nu är på Sverigebesök. De har de inte råd 

till.79

I början av brevväxlingarna märks att det är svåra nybyggarår som beskrivs. Det framgår 

att  Agnes under flera år har svårt med ekonomin, både att få ihop pengar till biljett hem 

och att  ta emot saker hemifrån. Att det är emigranten som ska åka hem tycks självklart, 

inte att de där hemma ska komma och hälsa på. Emigranten förväntas både skicka hem 

pengar och själv resa hem. Det framgår inte om familjen där hemma ställer dessa krav, 

men i denna brevstudie frågar ingen av de utvandrade syskonen om hjälp med pengar.

Enligt Lippman används stereotyper för att vi ska kunna hantera situationer. Vi agerar 

utifrån hur vi tror att det är istället för hur det verkligen är. Genom pull-argumenten som 

lockat emigranten till Amerika, möjligheternas land, kvarstår en ”sanning” hos 

emigranten att bevisa att de gjort rätt val. Eftersom emigranterna lämnat Sverige för att 

få ett bättre liv i Amerika, finns det en underliggande förväntan hos emigranten att de 

ska hålla dem där hemma med pengar. Detta är den sociala representation som är kvar 

från när de reste, den ”sanning” som gäller. Även om tiden har gått  sedan emigrationen 

skedde, står den stereotypa uppfattningen om det fattiga hemlandet kvar, och är svår att 

förändra.

Detta kan förklaras som en kvarvarande stereotyp i form av social representation, det 

som gruppen betraktar som sunt förnuft. Eftersom Agnes till stor del delar sina tankar 

med syskonen via brev med hemlandet eller möten med släktingarna som också 

emigrerat till Amerika, fortsätter detta ”sunda förnuft” att råda. Dessvärre finns hos 

Agnes inga pengar att skicka, emigranten är möjligen ännu fattigare än de där hemma.
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På samma sätt fortsätter brevskrivandet. Agnes frågar inför julen 1917 hur de har det och 

om de därhemma har nog att äta. Det har de i Mpls (Minneapolis), men allt har blivit så 

dyrt. Hon ”skulle velat skicka pengar men kan ej.”80 Hon önskar god jul.

Även brodern Henrik skriver om pengar, fastän hans brev studeras när han har varit i 

Amerika länge, har jobb och ett bra liv. Han skriver att han skulle skrivit till jul, men 

hade mycket att  göra i skrädderiet. Han undrar hur affärerna hemma kommer att gå i år, 

och sänder hem ett par dollar och säger att  han ”är ledsen att han inte kan sända mer, 

men han har haft ganska stora utgifter före jul. De ska emellertid inte tro där hemma att 

han oroar sig!”81  Någon av dem hade i samma brev fått  svar på frågan vad 

näsoperationen kostade. ”Det var 30 dollar.”

Att han hade använt pengarna på bio och teater framgår av ett brev som han skickade till 

systern Thyra. Han jämför hennes biobesök i Ryd med att han varit  och sett en storfilm 

om amerikanska inbördeskriget. ”Den varade i tre timmar och det kostade ända upp till 

2 dollar att se den, annars är priset på biografteatrar 10 cent.” 82 Sedan hade han varit 

på teater och sett ett storartat skådespel ”The Darling of the Gods”, ”Gudarnas älskling”, 

ett  japanskt stycke. Han säger också till Thyra att hon kan tala om för brodern Thure att 

han har sett Peer Gynt av Ibsen på biograf. Thure hade nämligen sett pjäsen i Växjö. 

Avslutningsvis skriver Henrik att han önskar att avståndet inte var så långt utan han 
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kunde resa hem ett slag till jul, men det får bli en annan jul, ”när det blir fred på jorden 

och vi får mycket pengar”.83

Henrik visar att han upplever sig tillhöra en bättre gynnad grupp i Amerika än vad han 

gjort hemma. Henrik vill bevisa, enligt stereotypteorin om svaga grupper att han tillhör 

en gynnad grupp, dvs. den svenska emigrantgruppen. Detta ger honom en positiv social 

identitet. Hans sätt att  prata om pengar är genom att skryta om inköp  och nöjen. Han 

lägger hellre pengar på bio och näsoperation, än att han skickar hem pengar. Han sänder 

ett par dollar, lika mycket som bion kostade.

Henrik skriver på våren 191884 att han är glad att  de är någorlunda friska därhemma, att 

de har sina svårigheter att leva under de egendomliga förhållanden som existerar nu. 

Han skojar med fadern om att de ska gå på jakt i den nyköpta skogen hemma, om han 

kommer hem. Han har fått frågan om de har brödkort i Amerika, men det har man inte, 

däremot är maten dubbelt så dyr som före kriget.

I ett senare brev  skriver han uppsluppet ”Trodde aldrig jag skulle få se militärliv i Am i 

så stor skala. Amerika lyckas där andra inte gör det.” 85  Han går med i armén och 

fortsätter i positiv anda att skriva. ”Hemma är det väl dåligt med födoämnen som 

vanligt? Hos oss i Am kan man köpa nästan allt, men priserna är höga. Maten i armén 

är inte så dålig. Nu ska ni inte gå och oroa Er därhemma över mig, jag kommer att låta 

höra af mig så ofta som jag kan.”86
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Liksom sina syskon uttrycker Olga ofta ambitionen att hålla dem där hemma med 

pengar, vilket tyder på att hon fortfarande 14 år efter att  hon emigrerat ser svenskarna 

som stereotypen fattiga. Detta syns genom att Olgas brev också är fyllda av hennes 

omständliga beskrivningar av hur många kalkoner, kycklingar och höns de har just  nu, 

hur mycket varje kalkon kostar och detaljerade upplysningar om hur mycket de tjänar. 

Olga skriver om skulder som måste betalas, att det är kallt, att en hagelstorm kan 

förstöra hela grödor eller så kan det komma rost på den. Trots svårigheterna med 

farmarlivet utgör grupptillhörigheten som farmare i Amerika en positiv social identitet.

När hon får veta att brodern Kjell allvarsamt tänker på att resa till Amerika skulle hon 

gärna ha skickat honom biljett om inte det hade varit så att Olga ”lånade bort mellan 2 

och 300 dollar för 4 år sedan, men kan inte få dem tillbaka rätt nu.87 Annars skulle hon 

ha skickat honom biljett, skriver hon vidare, ”men vi får väl hjälpas åt Henrik och vi.” 

Hon säger inte ett ord om att hon själv kanske skulle behöva ekonomisk hjälp, det ses 

som självklart att  det är de som har emigrerat som ska hjälpa dem där hemma. Vidare 

tänker Olga, varje gång hon silar mjölken, på hur dyr mjölken är hemma i Sverige och 

hon ”önskar att de vore så nära varandra att hon kunde hålla dem den.”88 

Olga fortsätter att fundera över hur dyr mjölken är hemma i Sverige och hon önskar hon 

vore så nära att  hon kunde hålla dem med mjölk. När hon 1923 får veta att systern Tyra, 

som är kvar i Nöbbele, avser att öppna en butik skriver hon ”Men det går inte alltid som 

man räknar ut. När vi kom upp till Nord-Dakota för 5 år sedan, trodde vi att vi skulle 

dra ihop en hel del pengar på kort tid. Vi hade då hus och två tomter i Mpis, (Memphis) 
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men nu är allt försvunnet och skulder i stället för pengar på banken.” 89  Både Tyra och 

Olga tycker att det vore härligt att bo nära varandra och i samma brev skriver Olga 

insiktsfullt ”-det var nog bara dumheter att ge sig iväg hit, vi hade nog alla kunnat haft 

det lika bra hemma som här, och kanske bättre, men man är ju aldrig klok förrän 

efteråt.”

När Olga varit i Amerika 23 år har hon ett väl etablerat liv. Hennes söner har blivit stora. 

Olga skriver att sonen Roy  är tillbaka i Mpls (Minneapolis) i skolan. ”Han är i en 

militärklass i år också. De som blir valda till det, får omkring 90 dollar första skolåret. 

Det hjälper ju rätt bra. Så får de officersuniform.”90 Olga berättar att de som väljs är de 

bästa både i skolarbetet och i militäranlag. Roy är glad att han kom in, han behövde 

pengarna.

Intressant att notera är att vid tiden för Olgas utvandring hade Sverige just fått en ny och 

strängare militärlag.91 Många valde att utvandra av detta skäl. Därför är det intressant att 

pojkarna en generation senare väljer att ta värvning för att få pengar. Att utvandra för att 

tjäna pengar och få det bättre i Amerikas fria land, blir nu omvänt att få möjlighet att 

tjäna pengar genom militärtjänstgöring. Var det verkligen detta som var att få ett bättre 

liv? Det visar också att stereotyper verkligen är beroende av rådande kultur och politik. 

Det som verkar dåligt vid en tid, är bra vid en annan. I detta fall kan man fundera över 

pull- och pushfaktorernas inverkan ännu en gång.
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Breven visar också allt eftersom tiden går, att både vardagen i Sverige och Amerika går 

framåt. I Lilläng, nära Nöbbele, finns det nu ett mejeri. Nöbbele socken har också byggt 

ett  trevligt och tidsenligt ålderdomshem, vilket förvånar Olga.92  Året efter fick de 

radiogram från brodern Thure med julhälsning. Olga säger att det skulle vara roligt om 

man kunde höra från Sverige direkt, de kan höra ibland från New York ”men med tiden 

blir det nog maskiner starka nog så man kan höra från hvar som helst.”93

3.2 Tema: Hemlängtan och traditioner
När det gäller systern Olga tycks hon växla mellan att ha en svensk respektive 

amerikansk grupptillhörighet och identitet. Enligt teorin om svaga grupper 94  påverkas 

en människas sociala identitet positivt genom att  hon tillhör en gynnad grupp. Olga 

förmedlar i breven framför allt nostalgiska minnen från gemenskapen i hemmet, vilket 

visar hon har en svensk identitet snarare än amerikansk. Breven genomsyras av hennes 

ständigt uttalade längtan efter sin kvarvarande familj, av hemmet och traditionerna i 

Sverige. I så gott som alla brev skriver hon om att komma hem på besök. Om det inte 

vore för pojkarna, skulle hon inte önska något högre än att bosätta sig i Sverige, skriver 

hon. Och någon visit ser det inte heller ut att bli.95

Hon är också intresserad av handarbete och berättar med stolthet att hon fått mycket 

beröm för en väggbonad som systern Tyra hade sänt till Agnes.96 Hon skriver också om 

gardiner och duk som hon fått hemifrån, om klänningar hon har sytt och vad hon 

44  (59)

92 Utvandrarnas Hus, Växjö. Brev från Olga 9 maj 1928 och 25 juni 1928.

93 Utvandrarnas Hus, Växjö. Brev från Olga 5 januari 1928.

94 Hinton, 2003, s. 115

95 Utvandrarnas Hus, Växjö. Brev från Olga 23 juli 1923.

96 Utvandrarnas Hus, Växjö. Brev från Olga 3 januari 1912.



planerar att sy  av det svenska linet hon fått. Hon skickar hem brodyr till Tyra. Olga 

tycker inte att  hon har något att  skriva som intresserar Tyra. Annat  är det för dem att 

höra om hemmet.97

Olga skapar ett liv fullt med svensk kultur och svenska traditioner. Hennes söner går i 

svensk söndagsskola. Hon har lärt dem sjunga svenska godtemplasånger och andra 

sånger som hon själv sjungit  som barn. Olga frågar om bekanta i sina brev och skickar 

hälsningar. Hon får också hälsningar från dem som varit på besök i Sverige, bland annat 

om föräldrarnas nya hus, Skogslyckan, som uppges vara det  vackraste man kan vilja se.  

Olga har aldrig sett det eftersom det byggdes två år efter att hon utvandrat. Hon 

beskriver hur hemsjuk hon blir; ”Hvarför, ack hvarför skall det vara så långt mellan 

Sverige och Amerika?98  Detta trots att Olgas och makens gemensamma vänner i 

Amerika beskrivs som många, och att flera av dem kommer från Olgas hembygd 

Nöbbele. Dock framställs dessa av Olga i breven på ett  ytligt sätt jämfört med den 

intima sfär Olga uppger sig sakna från barndomshemmet.

Detta kan också förklaras med sambandet mellan stereotypen sociala representationer 

och social identitet. Man betraktar sin sociala verklighet genom den allmänna kunskap 

man har i sin grupp. Att Olga har svårt för att slita sig från sin ursprungsfamilj, trots att 

hon har halva familjen med sig, kan bero på att  hon ännu inte förmått att ta till sig nya 

traditioner och införliva dem i sin sociala verklighet. Hon hittar inte sin sociala 

tillhörighet och identitet så långt ”hemifrån”. Hon har kvar vardagskunskapen från 

Sverige, vilket skiljer henne från gruppen i Amerika. Även om Olga å ena sidan 
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upplever en positiv amerikansk identitet  som farmare, känner hon sig å andra sidan 

främmande utan sin barndoms familjegemenskap. 

Teorin om svaga grupper innebär att vi genom att tillhöra en grupp förstärker vår sociala 

identitet. Eftersom Olga saknar sin familjs gemenskap hemma, men inte kan återvända, 

blir hon tvungen att hitta positiva egenskaper hos den grupp hon nu tillhör. Det blir 

ytligare, men fler. Man kan säga att  hon både använder sig av strategin annorlunda men 

bättre och av strategin sociala representationer 99  genom att  hon infogar de nya 

traditionerna i sitt vardagsliv och börjar tycka att det är normalt, sunt förnuft.

Hon skriver exempelvis att hon i Amerika har anammat nya traditioner och seder. När 

hennes moster Tilda, som också bor i Amerika, haft många gäster på ett guldbröllop 

förklarar Olga för släkten i Sverige att det inte är så farligt med serveringen, eftersom 

gästerna har maten med sig. ”Det är så vanligt i Amerika. De som ordnar bjudningen 

säger till var och en vad de kan ta med sig.”100 Detta syns även efter att hon har varit på 

besök i Sverige då Olga berättar om en lördags kväll, när de hade främmande för 

kvällsmat. De var 23 personer. Några familjer som de umgås med mest. Ändå tillägger 

hon ”Ack att det skall vara så lång emellan oss.” 101 Hon skulle vilja komma hem ibland 

och hjälpa mor, dricka eftermiddagskaffe och prata.

Olga drömmer ofta om att bosätta sig i Sverige, men uppger olika orsaker till att detta 

inte skulle fungera. Exempelvis skulle det vara svårt för pojkarna, men hon hoppas 
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kunna komma på besök.102 Denna önskan är mycket stark, och fastän Olga anpassat sig 

bra i det amerikanska samhället, är hennes hemlängtan ständigt närvarande.

Henriks brev är mer positiva. Han framhåller livet i Amerika som bättre än i Sverige. 

Han skriver att de där hemma inte ska oroa sig för syskonen i Amerika. De har sina 

krämpor men det är inget farligt  med dem. Henrik ger även tips till brodern Kjell, som 

förbereder sig för att komma till Amerika. ”Säg till Kjell att om han inte reser till Am 

med detsamma råder jag honom att ge sig till Växjö och arbeta för en skräddare och gå 

i handelsskola på kvällarna.”103

Henrik skriver också om en fest som svenskarna hade på midsommardagen i en av 

Minneapolis parker, som var ganska trevlig. Dagen efter (söndag) var han på utflykt till 

en sjö, Parkers Lake. ”Inte underligt att de kallar Minnesota ”de tusen sjöarnas 

land”.104  Henrik beskriver skönheten hos sjöarna med lövskogsbeklädda stränder. 

Ingenting är så roligt som att komma ut på landet och tumla om i naturen.

Hösten 1916 planerar Henrik för att  ta emot brodern Kjell i Amerika. Han ska ordna 

plats hos en skräddare han känner och de ska läsa engelska om kvällarna.105  När han 

sedan tar emot Kjell vid tåget  på Great Norhernstationen, kände han knappast igen sin 

bror. ”Men jag såg att det var en utlänning och så tänkte jag att det måste vara 
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Kjell!”.106 Han frågar om julfirandet i Skogslyckan (föräldrarnas nya hus) och vilka som 

var hemma. Han är ledsen att det nu är omöjligt för honom att skicka hem en slant.

Om Henriks positiva inställning till livet i Amerika beror på att  han är man, eller om han 

bara har en positiv personlighet framgår inte, men alla hans beskrivningar till landet och 

möjligheterna där är positiva. Att  vara amerikan förstärker Henriks positiva identitet. 

Han ser sin bror som utlänning när han möter honom vid tåget. Det visar att Henrik har 

antagit en amerikansk identitet. 

3.3 Tema: Förändring av stereotyper
Så småningom blir det  i alla fall så att  Henrik med fru Helga och broder Kjell kan åka 

hem till Sverige och hälsa på. Då får de en annan syn på Sverige. Henrik berömmer nu 

de svenska järnvägarna: direkt Trollhättan-Gbg med god hastighet utan att stanna en 

enda gång.107  Han blir tvungen att omvärdera sin stereotypa attityd och erkänna att 

Sverige har något som är bra.

Men Olga har inte sett förändringen och vill fortfarande hjälpa dem med ägg och 

smör.108  Hon längtar fortfarande hem och skriver ”Jag kan själv köra automobilen nu. 

Om det vore landsväg till Sverige skulle jag ge mig iväg en vacker dag.”109 

Tiden går och när Olga varit i Amerika i tjugosex år är systern Ruth med sin make och 

barn och hälsar på i Sverige. Olga informeras av alla förändringar som skett i Nöbbele 
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sedan hon flyttade, det är till exempel ett mejeri där nu. Olga uttrycker förvåning över 

att  Nöbbele socken låtit bygga ett så trevligt och tidsenligt ålderdomshem. Hon undrar 

om de får hjälp av staten.110 

Vintern och våren 1929 har Olga äntligen varit hemma och hälsat på i Sverige. Hon har 

firat julen där och reser hem i april. Olga skriver på hemresan till sin mor och berättar att 

hon på resan från Nöbbele fick apelsiner och karameller av Kalle i Ingelstad (deras 

affär) och blommor vid stationen i Växjö av Emma. Vid Gemla steg Axel (broder) på 

och följde med till Alvesta.

På resan tillbaka kom Olga till NY omkring kl 4 på måndagsmorgonen. Olga skriver att 

hon som amerikansk medborgare fick gå i land så fort landgången var nerlagd. Hon 

behövde inte betala någon tull, fastän hon hade så mycket nytt linne. Som en jämförelse 

över den enkla avresan då hon fick apelsiner och karameller, beskriver Olga vidare det 

magnifika välkomnande hon fick av familj och vänner i Amerika. När hon kom till 

Minneapolis kl 11.35 på onsdagskvällen var alla syskonen och flera andra i familjerna 

samt Maurice (hon räknar upp dem alla) nere vid tåget och mötte henne. Sen var alla 

syskonen och flera andra släktingar hos systern Ruth på kvällsmat dagen efter. På 

fredagen var hon hos Axel i Lättagård (från Nöbbele) och på lördagen hade systern 

Agnes lunchparty. Därefter var de hos Rosenquists på kvällen. På söndagen var alla 

syskonen med familjen hos brodern Henrik på middag – ”så nog blev jag välkomnad 

tillbaka!”111 Olga skriver att hon skulle önska hon kunde göra resan igen, och hon är 

glad  att hon tog med Märtas handdukar.
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Fram tills dess att Olga och hennes familj efter 27 år i Amerika åker hem till Sverige på 

besök, är hennes bild av den svenska hembygden präglad av nostalgi. Enligt Heidegger 

är det speciella med hemlandet att det uppstår som en sinnebild av ett minne när man 

inte längre är där, i vardagslivet man en gång tillhörde. När Olga våren 1929 äntligen 

har varit hemma och hälsat på kan man se en förändring i hennes sätt att beskriva sitt  liv. 

I Olgas brev framstår skillnaden mellan avresan och mottagandet som två skilda världar, 

där det sparsamma svenska avskedet står i skarp kontrast mot det storslagna 

amerikanska mottagandet som varade i flera dagar.

Här kan man se hur stereotyper genom sociala representationer har ändrat karaktär. 

Genom vardagens liv och umgänge med grannar och vänner i Amerika, har Olgas 

vardagskunskap ändrats och hon upplever det amerikanska livet som mer ”hemma”. 

Hon behöver inte längre använda stereotypen annorlunda men bättre för områden som är 

viktiga för henne, eftersom det inte längre är annorlunda. Hon har antagit  en amerikansk 

identitet. Familj och vänner har alltid varit viktiga för Olga, nu blir det familjen och 

vännerna i Amerika som hon framhåller i mest positiva ordalag. 

Året efter att hon besökt Sverige skriver Olga om deras julklappar. Hon räknar upp allt 

hon fick av barnen, syskonen och grannarna. Det var många och storslagna. Själva 

skickade de var sin kalkon till de gifta syskonen. Hon önskar hon kunde skicka hem en 

till dem där hemma också. Hon frågar om släktingarna och hälsar till dem. ”-fick Britta 

så många julklappar i år, jag kommer ihåg när hon sa i fjol, ”nu vill jag inte ha mer”, 

när hon hade hela soffan full.”112
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Olga omvärderar sina minnen av hemmet efter att ha varit hemma. Hon upptäckte att 

tiden inte hade stått stilla, att även Sverige hade utvecklats och inte längre var ett fattigt 

land. När hon nu erbjuder pengar som hon ska skicka ”någon gång” inser hon att de inte 

kommer att räcka till särskilt mycket, utan det blir till frimärken och till lite kaffegrädde. 

I brevet hem talar hon alltmer uppskattande om allt det fina som hon nu upplever att 

Amerika erbjuder. Hon får en mer positiv amerikansk identitet, uppskattar lyxen och 

överflöden, alla vännerna mer. Om hon tidigare har tyckt att  Sverige är fattigt, men 

saknat gemenskapen, upplever hon nu mer gemenskap med släkt och vänner i Amerika. 

Den gemenskap som hon tidigare längtat efter visar sig finnas i Amerika.

Även Agnes åker hem till Sverige. Efter att ha varit  på besök i Sverige sommaren 1939 

steg Agnes på båten den 1 september 1939. (Det var den dagen andra världskriget 

började.) Hon skriver ”Det var en tråkig dag hela dagen. Hälsa alla i Linneryd och 

hemikring men mest till Skogslyckan er Agnes” ”Tack igen för allt ni gjort för mig i 

sommar.”113  Hon undrar hur det går hemma med tanke på kriget. Hon har sett i 

tidningen att de inte kan köpa så mycket socker och kaffe som de vill i Sverige och är 

glad att hon åkte tillbaka när hon gjorde. Även Agnes har efter resan funnit sig till rätta 

med en positiv amerikansk identitet. När de julen 1940 ska fira julen hos Agnes önskar 

hon att alla där hemma kunde komma till henne.”Det enda felet med Amerika är att det 

är så långt till Sverige.”114
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4. Slutdiskussion
Syskonen Knutssons generella framställningar om Sverige i Amerika och Amerika i 

Sverige är att familjen som är kvar i hemmet i Sverige har det fattigare än de som flyttat 

till Amerika. Även om de av breven får veta att utvecklingen i hemmet gått framåt, 

föräldrarna bygger till exempel ett  nytt hus, så vill de skicka pengar till mat. Utöver 

omständliga och detaljrika redogörelser om pengar och förtjänster på kalkonförsäljning, 

är handarbete och sömnad stora diskussionsämnen, liksom hälsotillstånd och andra 

vardagliga ting. Stereotyperna om vilken grupp som är mest gynnsam varierar. 

Samtidigt som det anses fattigare i Sverige, beskrivs ändå handarbeten som bättre och 

det får mycket beröm av deras amerikanska vänner. Ömsom är det bättre att tillhöra 

emigrantgruppen, eftersom man tjänar pengar, ömsom är den svenska kulturella gruppen 

gynnsammare, eftersom det är bättre kvalitet.

Enligt teorin som stereotyper används det  för att få en positiv förstärkning av identiteten 

genom att tillhöra en gynnad grupp. Vad som är en gynnad grupp  tycks hos emigranterna 

variera över tid och utifrån bakgrund. Om man har haft det relativt  bra i Sverige, och 

dessutom haft råd att  skaffa sig Amerikabiljett, kan erfarenheterna som nybyggare vara 

knäckande. Det märks t.ex. i brevväxlingarna om familjen Lindgren. Då utvecklas 

stereotyper som förstärker det positiva i den grupp man kan tänka sig att ingå i. Är den 

inte tillräckligt  positiv i sig, kan metoden annorlunda men bättre fungera. Detta syns 

tydligt bland pionjärerna, de tidigaste utvandrarna, men kanske inte så tydligt hos 

syskonen Knutsson. Det skulle i så fall vara kalasen, de stora knytkalasen där alla 

bidrog. De var annorlunda men bättre, och Olga och Agnes tog med svensk mat till 

knytkalasen.
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Stereotypen annorlunda men bättre kan användas som en sorts övergång till stereotypen 

social representation, när man med tiden alltmer finner sig trygg och bekväm i sin nya 

vardag och de nya normer som gäller. Det tar ganska många år för emigranten att nå till 

detta stadium, minst 10 år i denna studie. 

När syskonen Knutsson har varit  tillräckligt  länge i Amerika inträder alltså en 

normalisering. Endast hemlängtan och nostalgin från det som en gång var hemma, gör 

att  gruppidentiteten vacklar. För syskonen Knutsson ändrades detta i och med att de 

reste hem. Den som sist åkte hem var Olga, och hon var den som mest längtade. Men 

efter hon återvände till Amerika ändras stereotypen. Hon längtar hem sedan också, men 

bara till förra årets sommar. Hon längtar inte längre till barndomshemmet, utan till nya 

hemmet. Efter Sverigeresan beskriver hon också att  hon uppskattar sina vänner i 

Amerika mer. Samma gäller för Agnes. Hon tycker att det bara finns ett fel med 

Amerika, och det är att det är så långt hemifrån. 

Den pull-kraft som påverkade syskonen Knutssons emigration till Amerika var för att de 

skulle få det bättre. Vid tiden för deras emigration behövdes mycket arbetskraft i 

Amerika, vilket var ett pull-argument. Deras emigration sammanföll också med att 

militärtjänstgöringen kraftigt förlängdes, vilket skulle kunna vara ett push-argument. 

När syskonen emigrerade fanns både möjligheten att skaffa ett Homestead-land och att 

arbeta i staden. Olga och hennes man satsade på att bli farmare. Alla syskonen bodde i 

närheten av varandra. Henrik arbetade som skräddare. Agnes var hemma med barnen, 

utan jobb. Hennes man arbetade, men det framgår inte av breven vad han arbetade med. 

Över tid förändrades deras stereotypa argument till att bli mer verklighetsnära. 
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Skillnaden mellan mäns och kvinnors berättelser i breven är att männen var ute och 

arbetade medan kvinnorna hade hemmet som sin plats. Antingen arbetade kvinnorna på 

farmen eller var hemmafruar. De skötte barnen och uppehöll traditioner. 

Som jämförande stereotyper kan nämnas brevväxlingarna som redovisas i kapitel 2. Där 

kan man se att pionjärerna Friman var de som hade starkast stereotyper, för dem var 

precis allt i Amerika bättre. Detta kan bero på att de inte hade någon som helst möjlighet 

att  återvända till Sverige, de var till varje pris tvingade att finna sig till rätta. Pionjärerna 

Cassel och Unionius däremot var välbärgade och kunde återvända till Sverige när 

äventyret i Amerika inte längre var roligt. Erik Jansson, som utvandrat på grund av 

religiös förföljelse hade inget  val, han var syndabock och jagad i Sverige. Han utmålade 

de enklaste jordhålor som Canaans nya land, vilket naturligtvis fick hans efterföljare att 

bli besvikna. Vissa lämnade honom, andra valde att stanna, och skapade då stereotyper 

som gynnade dem. De blev ”Jansare” och kände sig därmed utvalda. 

Några som hade stereotyper till Amerikas nackdel var Ida Lindgren och Carl Carlsson. 

Ida, som utvandrade 1871, hade levt under gynnsamma förhållanden i Sverige och 

märkte redan på överresan till Amerika att  det var fel val. Pull-argumenten för hennes 

familjs del var att bli nybyggare, men de hade inte räknat med att  det skulle vara så 

slitsamt. De återvände efter ca 10 år till Sverige. Bondsonen Carl Carlsson, som 

utvandrade 1891, emigrerade för att tjäna ihop pengar till en egen gård hemma i Sverige. 

Han chockerades direkt över hur dålig arbetssituationen i Amerika var. Han fann sig 

aldrig tillrätta i någon grupp, fast han försökte med stereotypen annorlunda men bättre. 

Augusta Bengtsson, slutligen, emigrerade vid samma period som syskonen Knutsson. 

Hon är hemmafru och trivs bra med det. Liksom systrarna Knutsson skriver hon mycket 
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om handarbete, men också om tekniska prylar, t.ex. kameror, som hon är stolt över. Hon 

är också stolt  över makens arbete på Ford. Hon har anammat en stark amerikansk 

gruppidentitet, positiv för henne. Hon visar ingen nostalgi eller hemlängtan.

Vad är det då som framkommer av brevväxlingarna? Vad visar stereotyperna? Har det 

betydelse vid vilken tidpunkt breven skrevs? Vissa av de återgivna breven är skrivna av 

pionjärer, 1840-1845, företrädesvis män, som kom direkt till obebyggt land och fick 

börja från början. Andra brev är skrivna av kvinnor som antingen väntat på att männen 

bryter mark eller som har bott i landet i ca 10 år. Självklart visar sig detta i stereotyperna 

också, eftersom dessa formas i sin kontext och förändras över tid. 

Eftersom stereotyper innebär generalisering, ofta övergeneralisering, eftersom de till stor 

del är osanna och svåra att förändra, vad kan man då dra för slutsatser? Kanske att 

stereotyper behövs för att  vi ska stå ut. Det som sägs är sant, så länge som stereotypen 

varar. Stereotypen varar så länge den behövs för att stärka den sociala identiteten i 

gruppen. När insikterna kommer och man är beredd att se sanningen som den är, ändras 

eller förminskas stereotypen.

Denna jämförelse visar att brevskrivarna framställer Sverige respektive Amerika olika, 

beroende på vilken grupptillhörighet de upplever som mest gynnsam för sig själva. 

Deras upplevelser och möjligheter att förändra sin situation styr vilken stereotyp de 

väljer. Att tillhöra en grupp är viktigt, därför är konstruerandet av stereotyper viktigt. 

Själva orsaken till emigrationen, alltså vilket pull- respektive pushargument som 

påverkat dem, färgar av sig på stereotypen. Men det viktigaste tycks vara om emigranten 

hittar en grupp att tillhöra. Beroende på hur emigranten finner sig till rätta, formas deras 
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upplevelse av emigrationen. De som inte trivs återvänder om och när det finns 

möjlighet, de som trivs stannar kvar.

5. Epilog
Vad hände sedan då med våra emigranter utanför ramen av denna studie? I sekundär-

källorna framgår till viss del hur det gick för emigranterna sedan. 

Bröderna Friman återvände aldrig. De skaffade fruar och familj i Amerika. Det man kan 

se är att de förvaltar sitt  svenska arv genom att ge sina barn svenska namn, annars är de 

främst amerikanare. 

Familjen Lindgren återvände efter 10 år, men som redan framkommit så var Gustav 

Lindgren en bruten man. Det hade inte varit  bra för honom att som medelålders man att 

börja om som nybyggare. Han kom ju tidigare från ett välbärgat liv i Sverige. Under 

åren i Amerika växte sonen om sin far, och det var sonen som såg till att de alla flyttade 

hem till Sverige igen. 

Carl, stackarn som dog. Hans bröder tog aldrig över fädernehemmet i Dal, utan de 

skaffade sig andra gårdar. Hade Carl stannat hemma eller återvänt hem från Amerika, så 

hade han själv fått  sin älskade gård. Synd att han inte visste detta i förväg, det hade 

besparat honom mycket lidande.

Primärkällorna studerades under en kortare period, därför går det inte att redogöra för 

hur syskonen Knutssons liv företog sig. Sannolikt fortsatte de sina liv på farmarna i 

Amerika, barnen växte sannolikt upp, kontakterna med hemlandet via brev och hemresor 

fortsatte sannolikt. 
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