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Abstract 

Målet med uppsatsen är att jämföra likheter och skillnader i gestaltningen av främlingskap i 

Ivar Lo- Johanssons roman Kungsgatan och i Theodor Kallifatides roman Utlänningar. 

Uppsatsen jämför förhållandet mellan stad och land i Kungsgatan med förhållandet mellan 

hemland och nytt land i Utlänningar. Socialpsykologiska perspektiv på främlingskap, 

identitet och acklimatisering i kombination med litteraturteoretiska begrepp från postkolonial 

litteraturteori används för att undersöka hur romanerna fiktivt gestaltar uppbrotts- och 

acklimatiseringsprocesser. Analysen indelas i förhållandet mellan stad/land och hemland/nytt 

land, kvinnans dubbla främlingskap, språkets inverkan på identiteten samt individens förmåga 

eller oförmåga att anpassa sig till en ny miljö. Det skildrade främlingskapets anknytning till 

en ny dubbel identitet analyseras för att tolka karaktärernas hantering av främlingskapet. 

Uppsatsens jämförelse av främlingskapsskildringar under två skilda perioder i Sveriges 

historia visar hur romanerna bidrar till en större förståelse för hur distansering från och 

diskriminering av ”den andre ” oavsett utgångspunkt manifesteras på liknande sätt och kan 

utlösa liknande identitetskonflikter för individen. 
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1. Inledning 
Urbanisering, industrialisering och utbyggandet av Stockholm under början av 1900-talet 

bidrar till stora samhälleliga förändringar som även påverkar den samtida litteraturen 

tematiskt såväl som stilistiskt.
1
 Ivar-Lo Johanssons roman Kungsgatan är ett tidigt bidrag till 

skildringen av det moderna Stockholms framväxt. I fokus för denna uppsats står romanens 

skildring av främlingskap och huvudkaraktärernas inre konflikt, grundad i motpolerna 

landsbygd och storstad. 

   1970 publiceras Theodor Kallifatides Utlänningar, en roman där Stockholm återigen 

fungerar som fond för skildring av främlingskap och identitetskonflikter. I Utlänningar 

grundas främlingskapet i motpolerna hemland och nytt land. 

   Föreliggande uppsats utför en komparativ studie där respektive romans gestaltning av 

främlingskapet, förankrat i konflikten mellan respektive romans motpoler undersöks.  

   
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera hur upplevelsen av främlingskap yttrar sig i två stockholmsskildringar 

från skilda tidsperioder samt att jämföra likheter och skillnader i karaktärernas bearbetning av 

främlingskapet, för att fördjupa förståelsen för främlingskapets påverkan på identiteten.  

  Huvudsyftet förgrenar sig i tre centrala frågeställningar som undersöks i analysdelen: Hur 

hanterar karaktärerna förhållandet mellan det gamla och det nya? Hur påverkas identiteten av 

uppbrotts- och assimileringsprocesser? Hur skiljer sig kvinnans upplevelse av dessa processer 

från mannens i de studerade romanerna?  

 
1.2 Teori och metod: Komparativ litteraturteori och Socialpsykologiska 
perspektiv  
Uppsatsens huvudanspråk är att närläsa romanerna och jämföra dem illustrativt. Den 

socialpsykologiska begreppsapparaten används som ett verktyg att fördjupa förståelsen för de 

fiktivt skildrade psykologiska processer som primärlitteraturen artikulerar. 

   Illustrativ komparation åskådliggör ett förhållande genom att jämföra likheter och olikheter, 

till skillnad från genetisk komparation som studerar starka orsakssamband och påverkan. Den  

genetiska komparationen ger ny kunskap medan den illustrativa erbjuder nya perspektiv och  

läsarter.
2
 Denna uppsats jämför romanerna illustrativt genom en närläsning av de studerade 

texterna.  

   Socialpsykologen Thomas Johansson framhäver George Simmels analyser om 

                                                 
1
 Alexandra Borg, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897-1916 (Stockholm 2011), s. 13. 

2
 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap- en inledning, red. Staffan 

Bergsten, (Lund 2002), s. 59. 
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storstadsmiljön och individens reformerade villkor i det moderna samhället som en tidig 

ansats att utarbeta en modern socialpsykologi. Johansson problematiserar Simmels 

benägenhet att ibland skildra den moderna kulturen väl schablonartat. Johansson framhåller 

emellertid Simmels studier av de sociala typerna samt analysen av individens strategier i det 

urbana rummet som ännu relevanta studier av förhållandet mellan samhälle och individ. 
3
  

   Socialpsykologiska perspektiv på främlingskap och identitet behandlas även i Everett V. 

Stonequists The Marginal man.
4
 Stonequists begreppsapparat för främlingskapets inverkan på 

självuppfattningen används som diskussionsunderlag för romananalyserna.  

   Enstaka relevanta begrepp och teoretiker från feministisk och postkolonial teori används 

och presenteras vid dess tillämpning. 

   För analysen av karaktärernas förhållande till språk används Agnieszka Brons uppsats 
5
 om 

språkinlärning och identitet samt Karmela Liebkinds
6
  socialpsykologiska perspektiv på 

identitet och språk. 

  

1.3 Disposition  
Uppsatsen är indelad i två delar. Första avsnittet introducerar primärlitteraturen och dess 

inplacering i respektive författarskap. Vidare presenteras en översikt över tidigare forskning 

av Kallifatides Utlänningar och Lo-Johanssons Kungsgatan. I andra delen genomförs den 

illustrativa komparationen där teoretiska perspektiv presenterade i teoridelen används som 

verktyg för analysen. Uppsatsen avslutas med ett slutord där uppsatsens slutsatser 

sammanfattas. 

 

2. Materialbeskrivning och forskningsöversikt 
Det finns ingen tidigare jämförande studie mellan Kungsgatan och Utlänningar, 

forskningsöversikten indelas således efter respektive verk och författare, följt av avsnittet om 

staden i litteraturen som inte avser att ge en forskningsöversikt utan snarare att belysa de 

sekundärtexter som fungerat som en orientering till fältet. 

2.1 Ivar Lo-Johansson och referat av Kungsgatan  
Lo-Johanssons litterära gärning omfattar ett femtiotal titlar. Temat stad och land återkommer i 

flera verk men framträder tydligast i Kungsgatan, publicerad 1935. Lo-Johanssons skriver 

                                                 
3
 Thomas Johansson, Socialpsykologi. Moderna teorier och perspektiv (Lund 1999), ss. 35-52. 

4
 Everett V. Stonequist, The Marginal Man. A Study in Personality and Culture Conflict (New York 1961).  

5
 Agnieszka Bron, ”From an immigrant to a citizen. Language as a hindrance or a key to citizenship”, 

International Journal of Lifelong Education, årg. 22, 2003: 6, ss. 606-619. 
6
 Karmela Liebkind, ”Social psychology”, Handbook of language & ethnic identity, red. Joshua A. Fishman 

(New York 1999), ss. 140-151.  
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under trettiotalet flertalet romaner som skildrar statarklassen. Lars Furuland, professor i 

litteraturvetenskap, menar att Kungsgatan har ett historiskt- sociologiskt syfte men att den 

inte skildrar statartillvaron och därför inte närmare studeras i hans översikt över 

statarskildringarna.
7
 Tendensen att avfärda Kungsgatans statartematik märks hos flera tidigare 

uttolkare, ofta argumenterat med att romanen skildrar bondsonens flytt till storstaden. Viktigt 

att betona är att Lo-Johansson gör även Marta till huvudkaraktär och att statarbakgrunden är 

av central för förståelsen för hennes konflikt. Tendensen att fokusera på Adrians konflikt 

resulterar i färre analyser av Martas karaktär, vilket möjligtvis bidragit till att statartematiken i 

Kungsgatan inte framhävts. 

   Kungsgatans naturalistiska och verklighetstrogna beskrivning av prostitution och 

könssjukdomar väckte stark kritik när den utkom. Romanen skildrar den period då Sverige 

förlorade en fjärdedel av befolkningen till Amerika och då den ökade förflyttningen från 

landsbygden till städerna påbörjades. Industrialiseringen lade grunden till en expansion av 

företag och fabriker, vilka lockade arbetskraft från landsbygden. Kvinnan blev 

yrkesarbetande, vilket väckte en debatt om kvinnans plats och rättigheter i samhället.
8
  

   Kungsgatan följer Adrians och Martas flytt från hembygden Humla till Stockholm. 

Romanen behandlar acklimatiseringsprocesser och identitetskonflikter i spänningsfältet 

mellan landsbygd och storstad. Romanen skildrar Martas upplevelse av främlingskap och 

utanförskap och hennes inre konflikt påverkad av ekonomiska orsaker. Adrians resa skildrar 

också främlingskap och utanförskap, här förankrat i ett bildningskomplex och en 

bildningskamp. Romanens tredje huvudkaraktär är Kungsgatan som både är en central 

mötesplats och en symbol för den moderniseringsprocess som staden genomgår. 

 
2.2 Theodor Kallifatides och referat av Utlänningar  
Kalifatides har sedan debuten 1969 publicerat trettiofyra verk.  Utlänningar, Kallifatides 

andra verk, utkom 1970 och tematiserar migration, exil och främlingskap. Efter debuten har 

Kallifatides litterära produktion förgrenat sig i skilda genrer och teman men fortsätter ändå i 

den svenska litteraturhistorien att inplaceras i facket invandrarlitteratur, trots att han skrivit på 

svenska i över fyrtio år. I analysen av Utlänningar står främlingskapet och exilen av tematiska 

skäl i centrum, men i introduktionen till forskningsfältet diskuteras huruvida denna 

kategorisering marginaliserat Kallifatides position i den svenska litterära kanon. 

                                                 
7
 Lars Furuland, Statarnas ombudsman i dikten (Stockholm 1976), s. 81. 

8
 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt: Ivar Lo- 

Johansson, Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson (Stockholm 2002), s. 26.  
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   Utlänningar skildrar processen att lämna sitt hemland och att anpassa sig till ett nytt. 

Berättarjaget, tillika huvudkaraktären i romanen lämnar Grekland för att starta ett nytt liv i 

Sverige. Romanen handlar också om sextiotalets Stockholm, skildrat i lägenheterna, på 

arbetsplatsen, på kaféerna, och i förflyttningen mellan stadens olika rum.  

   I analepser till det gamla hemlandet upprätthålls temat om det nya i förhållande till det 

gamla. Parallellt med huvudkaraktärens historia skildras de andra karaktärernas förhållande 

till det nya landet. Romanen ger en mängd variationer på den nyanländes perspektiv och 

problematiserar så den generaliserande termen ”utlänning”. Av de andra karaktärerna kommer 

uppsatsen främst att behandla karaktären Maria som har sökt sig till Sverige med 

förhoppningar om ett liv i frihet, vilket patriarkala strukturer i hemlandet försvårat.  

 
2.3 Forskningsöversikt: Kungsgatan 
Kungsgatan tenderar att behandlas som ett mindre viktigt verk i Lo-Johannson författarskap. 

Flera avhandlingar om Lo-Johansson har publicerats men ingen med fokus på Kungsgatan. 

Trots att Kungsgatan i den tidiga Lo-Johansson-forskningen studeras sparsamt så behandlar 

Mauritz Edströms
9
  och Erik Blomberg

10 
tematiken stad /  land i varsitt kapitel. Ett ökat 

intresse för Kungsgatan märks emellertid under de senaste åren. I Ivar Lo-Johansson
11

 

behandlar Ola Holmgren Kungsgatan ur ett sociologiskt perspektiv och Anna Williams studie 

från 2002
12

 behandlar fyra romaner publicerade under 1930-talet, varav kapitlet om 

Kungsgatan är den hittills mest omfattande studien av romanen. Tre uppsatser om 

Kungsgatan har kommit på senare år av vilka Therese Backströms magisteruppsats 
13

 med 

andledning av liknande frågeställningar visat sig mest andvändbar för denna uppsats  

 
2.4 Forskningsöversikt Utlänningar 
Den svenska forskningen om Kallifatides författarskap är nästintill obefintlig och ingen 

svensk avhandling om Kallifatides författarskap har publicerats. Närmast en svensk 

litteraturvetenskaplig bevakning av författarskapet kommer två studier publicerade vid 

Uppsala universitet: en antologi redigerad av Satu Gröndahl
14

 samt Lars Wendelius Den 

                                                 
9
 Mauritz Edström, Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap (Stockholm 1976). 

10
 Erik Blomberg, Från öst och väst: Trettiotalskritik i urval (Stockholm 1951). 

11
 Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson. Frihetens väg (Stockholm 1998). 

12
 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt: Ivar Lo- 

Johansson, Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson (Stockholm 2002). 
13

Therese Backström, Stad och land strida. En studie om stad och land, plats och identitet utifrån Ivar Lo-

Johanssons roman Kungsgatan, magisteruppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 

2011. 
14

Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, red. Satu Gröndahl (Uppsala 

2002).  
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dubbla identiteten.
15

  Dessa behandlar flera författarskap som inplaceras under kategorin 

”immigrant- och minoritetslitteratur”, där författarnas ursprung står i centrum, vilket gör 

studierna av begränsat värde för uppsatsens textcentrerade anspråk. I litteraturhistoriska 

översikter märks också denna tendens att marginalisera författarskapet genom att 

sammankoppla författarens litteratur med hans ursprung. Avsnitt om Kallifatides hamnar 

genomgående under rubriker som ”Invandring och språkutveckling”
16

 eller ”De nya 

svenskarna”
17

. Än mer anmärkningsvärt är att den internationella bevakningen av 

författarskapet omfattar studier i såväl USA, Frankrike som Tyskland. Den mest utförliga 

engelskspråkiga avhandlingen som behandlar Utlänningar är Monika Kallans studie om 

narrativa strategier i Kallifatides författarskap.
18

 Kallans avhandling kommer att fungera som 

den viktigaste utgångspunkten för analysen av Utlänningar. Kallan noterar också det faktum 

att Kallifatides exkluderats ur den litterära kanon på grund av klassificeringen 

”invandrarförfattare”.  Hon betonar att forskning som utgår från författares invandrarbakgrund 

generellt fokuserar på gruppen och missar den sammanhängande enhet som det enskilda 

författarskapet utgör. Kallan fokuserar istället på Kallifatides individuella författarskap och 

hans säregna litterära uttryck.
19

  

 
2.5 Staden i litteraturen 
Den översiktliga framställningen i Alexandra Borgs avhandling om staden i litteraturen har 

fungerat som en introduktion till det svenska fältet och en orientering till teorier som 

behandlar det urbana rummet. Richard Lehans The City in Literature 
20

 har använts som en 

orientering till den internationella storstadslitteraturen och används vid enstaka paralleller. 

3. Analys  
 
3.1 Simmels beskrivning av främlingen och karaktärernas konfrontation 
med främlingskapet 

Någon gång som barn hade Adrian tagit en myra från en främmande stack och släppt den mitt i den stora 

stacken i Humla hage, och då hade alla myrorna kastat sig över den främmande och bitit ihjäl henne utan 

synbar orsak, bara därför att hon varit en främmande myra.
21

 

 

                                                 
15

 Lars Wendelius, Den dubbla identiteten. Immigrant- och minoritetslitteratur på svenska 1970-2009 (Uppsala 

2002). 
16

 Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 551  
17

 Den svenska litteraturen. Från modernism till massmedial marknad 1920-1995, red. Lars Lönnroth, Sven 

Delblanc och Sverker Göransson (Stockholm 1999), s. 392 f.  
18

 Monika Kallan, The Longest Journey of All. Theodor Kallifatides and Second Language Writing. Examples of 

Narrative Strategies, (diss. Massachusetts 2000). 
19

 Ibid., s. 4. 
20

 Richard Lehan, The City in Literature. An intellectual and Cultural History, (Berkley, California 1998). 
21

 Ivar-Lo Johansson, Kungsgatan (Stockholm 1935), s. 375 f. Hänvisningar ges i fortsättningen endast med 

angivande av sida inom parantes efter citatet.  
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Kungsgatan publicerades 1935 men gestaltar ett främlingskapstema som är lika aktuellt idag. 

Adrian och Marta uppfattar sig själva som invandrare och flyktingar även om upplevelsen 

erfars i hemlandet. I romanen skildras hur krocken med det nya påverkar karaktärernas 

självuppfattning. Adrian märker i Stockholm att han tillhör en typgrupp som påverkar andra 

människors uppfattning om honom. 

På hemvägen, på den smyckade Drottninggatan, hörde han spillrorna av ett samtal. 
     – En från landet igen, såg du? 
     – En ny surdeg. 
      – Just det! 

– Ja, det ser man ofta nu. 

– Alla kommer de hit. Det är underligt! Och ändå är det kanske inte så underligt i alla fall… (Kungsgatan, s. 

60) 

 

I Kungsgatan är det landsbygdsbornas avvikelse från stadsborna som väcker upplevelsen av 

främlingskap, i Utlänningar är det upplevelsen av avvikelse, på grund av nationalitet. I 

Utlänningar har skällsordet ”surdeg” bytts ut mot ”spaghetti” men båda situationerna 

gestaltar en jämförbar upplevelse av att bli utpekad som annorlunda. 

– Spaghetti? 

– Naj, sade jag. Bruna bönor 

– Vad då? undrade tjejen. Do you speak english? 

Varför alla berusade svenskar skall tala engelska begriper jag inte. 

– Nej, jag talar svenska. 

– Where are you from? Plötsligt ropade hon: – Maggan, kom hit för fan. 

En annan liknande varelse uppenbarade sig och undrade: – Vad fan är det? Men när hon fick syn på mig 

löstes gåtan och flickdjäveln tillade nästan mekaniskt: 

– Vackra svenska flicka!
22

 

 

Romanerna skildrar den individuella upplevelsen av främlingskap men också hur de socialt 

konstruerade grupptyper som bestäms av majoritetsgruppen i samhället förstärker upplevelsen 

av utanförskap och främlingskap. Simmel beskriver genom sitt socialpsykologiska perspektiv 

främlingens situation enligt följande: 

Han är fixerad till en bestämd rumslig sfär, eller till en grupp vars klart definierade gränser gör den analog 

med en rumslig sfär. Främlingens ställning inom denna sfär bestäms emellertid väsentligen av att han 

ursprungligen inte tillhört den, och av att han till den medför kvaliteter, som inte härstammar, och inte kan 

härstamma, från den. […] Främlingen som sådan är snarare samtidigt nära och fjärran; det följer av att 

relationen grundas bara på en allmänmänsklig likhet. Men mellan de båda elementen uppstår en speciell 

spänning, då medvetandet om, att bara ha det överhuvudtaget allmänna gemensamt, ger en speciell betoning 

åt det, som inte är gemensamt. Vad beträffar den som kommer från ett främmande land eller en främmande 

stad eller tillhör en främmande ras, är detta återigen inga individuella egenskaper, utan det rör sig om en 

främmande härkomst, som är, eller kunde vara, gemensam för många främlingar. Därför uppfattas  

främlingarna egentligen inte heller som individer, utan som främlingar av en bestämd allmän typ.
23

 

 

Simmels beskrivning omfattar såväl främlingar härstammande från främmande städer som 

främmande länder, vilket är av betydelse för denna studie då främlingsbegreppet hos andra 

                                                 
22

 Theodor Kallifatides, Utlänningar (Stockholm 1970), s. 147. Hänvisningar ges i fortsättningen endast med 

angivande av sida inom parantes efter citatet. 
23

 George Simmel, Hur är samhället möjligt? Och andra essäer, övers. Erik af Edholm (Göteborg 1981) s. 149 

ff. 
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teoretiker ofta tenderar att endast belysas kopplingen till nationell härkomst. 

   I de studerade romanerna gestaltas flera av de förhållanden Simmel belyser. Upplevelsen av 

att reduceras till en typgrupp och att avindividualiseras gestaltas bl. a i en scen i Kungsgatan 

då Marta har sina föräldrar på besök i Stockholm. Pappan har inte tagit bort prislappen från 

sin nyinköpta hatt vilket väcker uppmärksamhet från de förbipasserande stadsborna. 

Marta saktade ett par steg. Hon betraktade hatten bakifrån och från sidan. Då blev hon plötsligt stel i hela 

kroppen. Folk omkring dem vände sig om och skrattade. Samtidigt gick tre eleganta herrar förbi, av vilka hon 

flyktigt kände den ene. Orden ”prislappen” och ”bonde” uppfattades fullt tydligt denna gång. Marta hann inte 

böja sig framåt fort nog, de mötande hade hunnit att observera henne. Röd av vrede röck hon bort prislappen 

från det mörkblåa bandet och slängde den i gatan, där hon stampade på den. (Kungsgatan, s. 279 f.) 

 

Stadsborna distanserar sig från det missanpassade beteendet genom att härleda det till 

typgruppen ”bönder”. Martas reaktion gestaltar hur förpassingen till typgruppen kan väcka 

skamkänslor och behovet av att själv distansera sig från den utpekade gruppen. Martas 

stampande på hatten symboliserar hur Marta genom sitt förnekande också trampar på sitt 

ursprung. Även i Utlänningar skildras avindividualiseringen och vidare hur främlingens 

medförda kvaliteter inte räknas, eftersom de har sitt ursprung i en främmande kultur. 

Man antar att utlänningen måste vara nöjd i och med att han nått en högre materiell standard, men tilltror 

honom inte viljan att skapa inom det nya samhället och att skapa i det här sammanhanget betyder inte enbart 

konstnärlig verksamhet utan en aktiv medverkan i det nya samhällets liv på alla områden. [...] Man vill inte 

medge att de är vuxna individer med värdefulla erfarenheter från andra världsdelar eller andra länder [...]. 

Många utlänningar klarar inte denna egendomliga press, den inkompetensförklaring som aldrig uttalas men 

som alltid finns, och snart går de under, eller hamnar i polisens register. (Utlänningar, s. 79 f .) 

 

I romanerna skildras hur främlingskapets koppling till underlägsenhet förstärks i kontakten 

med samhälleliga institutioner, vilka systematiskt bemöter individer som representanter för en 

typgrupp, oavsett om den går under benämningen ”bönder” eller ”utlänningar”. 

– Vad kan ni? 

– En hel del. 

– Men något särskilt? 

– Ingenting särskilt kanske... Vad som helst. 

– Har ni aldrig haft ett yrke? 

– Jo, på sätt och vis. 

– Vad för yrke? 

– Grovarbete. 

– Det är inget yrke. Det begriper ni väl? 

– Jag kan arbeta! 

– Det är några hundratusen som kan. Och alla är lediga... 

Han fick en ny påminnelse om att han lärt för landet och inte för staden. Han lärde sig inse, att stad och land 

var två skilda ting. [...] Det hade kommit därhän, att ingen människa fick flytta på sig. Ingen fick  

vara felplacerad. Där man satts, där skulle man sitta. Adrian tyckte att han stod med sina väldiga händer 

framför sig, som han bjöd ut åt alla mötande. En och annan kände på hans händer, vägde dem, registrerade att 

de fanns, men lät dem strax därpå falla tillbaka. Han bar dem framför sig som dött kött, som han var ute för 

att sälja. 

– Jag kommer igen! 

   Föreståndaren gav åter upp det kluckande skrattet. Han brydde sig inte om att göra sig något bekymmer för 

en bondson. (Kungsgatan, s. 67 ff.) 
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Utlänningskommissionen har av någon journalist kallats ”Sveriges ansikte”. Detta ansikte består av ett stort 

rum vid vars ena vägg det finns en rad små fönster bakom vilka unga flickor sitter som ska hjälpa oss till 

rätta. Men det tar lång tid. Härinne är väntans imperium, orubblig som en engelsk kolonialtjänsteman. […] 

En flicka ropade mitt namn och utropandet åtföljdes av fnitter. Jag gick fram till det lilla fönstret. Det visade 

sig att min arbetsgivare inte hade skrivit tillräckligt utförligt om anställningsvillkoren, därför måste jag hit 

igen i morgon eller när det passade mig, det var ju öppet mellan 10–14 varje dag utom lördag och söndag. 

(Utlänningar, s. 76 ff.) 

 

Karaktärerna bemöts av insikten att samhället är uppbyggt av murar som försvårar inträdet för 

nytillkomna. Samhälleliga institutioner bemöter och värderar individer tillhörande en viss 

grupptyp annorlunda än individer som tillhör majoritetsgruppen. Romanerna skildrar också 

hur karaktärernas värde på arbetsmarknaden är kopplat till denna typgrupp. 

I staden blir landspojken alltid först proletär. Han står som främling från landet lägre än stadsproletären. Han 

kan vara hygglig och skötsam och han kan få en anställning, men denna anställning får han oftast som 

gatuarbetare, kusk, hantlangare eller expresskarl. Han lever några grader under stadens liv. (Kungsgatan, s. 

187) 

 

Rationaliseringen är total. Man får bara arbeta inom det arbete som står stämplat i ens pass. På det sättet går 

man igenom restaurangbranschen, sedan kommer städningen, därefter följer posten och tidningsutdelning, 

efter fyra år är man kanske svensk akademiker, men i passet står ”nattportier” eller något liknande. […] En 

svensk vän sade till mig en gång: ”du kan bli hur bra som helst men bättre än någon svensk blir du aldrig”.   

 (Utlänningar, s. 78 f.) 

 
3.2 Polerna landsbygd-storstad och hemland-nytt land 
 

Uppbrottet från landsbygden  

I studier av Kungsgatan tenderar Adrians och Martas migration att tolkas som grundad i en 

gemensam uppbrottslängtan, motiverad av individualistisk frihet. Williams skriver: ”De vill 

bort från byn och vill skapa sig nya liv, oberoende av släkttraditioner och bondbyns oskrivna 

lagar. ”
24

 Edström uppfattar också karaktärernas motiv för migrationen som jämförbar: ”Båda 

flyr de från landet i drömmar om en bättre och bekvämare, man kan också säga mänskligare 

tillvaro.”
25

 Backströms beskrivning likställer också Martas uppbrott med Adrians 

individualistiskt motiverade uppbrott men hon nämner även Martas fattigdom: ”Den fattiga 

flickan Marta vill något mer med sitt liv och hon åker därför in till Stockholm för att söka 

lycka och framgång. Kort därefter, år 1926, åker Adrian efter för att också prova lyckan i 

storstaden och för att leta efter Marta.”
 26

  Dessa beskrivningar illustrerar inte karaktärernas 

skilda grundförutsättningar och attityder som återges i texten.  

      – Jag flyttar hemifrån i höst, sade hon plötsligt. Jag har tänkt på det hela tiden. Nu måste det bli av! 

     Blåsten strök utmed väggarna. Mellan springorna i ladan kunde de skymta en gran med vajande spira. 

– Jag måste hjälpa de gamla på något sätt… Jag kan inte gå hemma längre, nu när de små växer  

upp… Han hörde orden, upprepande varandra som ett eko. [...] 

– Vart då? … Han tänkte hela tiden endast på sig själv. 

– Till Stockholm förstås. Vart annars? 

                                                 
24

 Williams, s. 30. 
25

 Edström, s. 63. 
26

 Backström, s. 4. 
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– Då mister jag dig, sade han endast.  (Kungsgatan, s. 28 f.) 

 

Här markeras skillnaden mellan Martas kollektivistiska och Adrians individualistiska attityd. 

Hennes syfte med flytten är att hjälpa familjen medan han än så länge endast förmår utgå från 

sig själv. I avsnittet om Marta kommer den materiella motivationen för hennes flytt och dess 

påverkan på hennes assimilering i storstaden vidare diskuteras. Än så länge konstateras endast 

skillnaden från Adrians migration, som grundar sig i förhoppningen om ett bättre liv på ett 

intellektuellt plan. 

   Romanens spänningsfält mellan stad och land och far och son tar sin utgångspunkt i att 

Adrian bryter den traditionella ordning där sonen övertar gården efter fadern.
 27

 Det är efter 

studier vid folkhögskolan som Adrians motivation till flytten väcks. Till en början påverkas 

Adrian av lärarna upprätthållande av kärleken till jorden och ansvarskänslan för 

familjegården. En förändring uppstår när Adrian genom nya kunskaper skiftar inställning. 

Adrian upptäckte att kulturen, som han inte tänkt på förut, var ett livsvärde. Det var den första egentliga 

kulturupptäckt han gjorde själv, och den blev därför betydande för honom. Det kom plötsligt, som en chock. 

Han kunde exempelvis inte undgå att tänka över, varför livet på landet behövde framlevas utan någon 

egentlig glädje. Han grubblade över varför man där aldrig fick visa sig otvunget glad. Han började undra över 

varför det på landet fanns så litet förtroende, varför allt där måste hållas hemligt. Han insåg att landet hade 

dålig hygien och de flesta sjukdomarna. Han blev medveten om att landet saknade just det, som lärarna 

prisade bönderna för, nämligen frihet och öppenhet. Istället hade det rädslan och hatet och förtrycket. Endast 

kulturmänniskan kunde känna sig fri. (Kungsgatan s. 36 f. ) 

 

Adrians nya idéer skapar en slitning mellan honom om fadern men Adrian bestämmer sig inte 

impulsivt för att lämna landsbygden utan han vill till en början tillämpa de nya idéerna för att 

effektivisera lantbruket. Det är snarare de vuxnas misstro mot nymodigheter och motståndet 

mot att använda Adrians nya kunskaper som väcker hans frustration.   

   Tidigare analyser av romanen uppmärksammar ofta inledningskapitlet som skildrar hur 

Adrians far åker till Stockholm för att sälja hö men istället blir lurad av några stadspojkar. 

Blomberg skriver om inledningskapitlet: ”Sjuåringens besvikelse var upptakten till 

ynglingens nederlag, sedan han vänt ryggen till Humla by för att söka sin lycka i staden [...] är 

det en olyckskrönika över den otymplige bonden som inte kan komma till rätta med stadens 

invecklade maskineri.”
28

 Williams menar att denna episod skildrar hur Adrian för första 

gången vinner över fadern då han förutser att de inte kommer få lövet sålt.
29

 Det är också i 

denna episod som Adrian får se sin far förödmjukad, och förödmjukelsen är direkt kopplad till 

bondeursprunget.  

– Vi köper lövet, bonde! 

– Behöver herrarna så mycket löv? frågade fadern hövligt. 

                                                 
27

 Williams, s. 25. 
28

 Blomberg, s. 148 f. 
29

 Williams, s. 31. 
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– Vi har dans hemma ikväll och behöver lövet då. Säg bara vad det kostar. 

Fadern nämnde priset. Han slog utan anmaning av en krona. Priset var väl lågt förut. 

– Kör bara! 

Priset tycktes inte genera. 

– Kontant? frågade fadern. 

– Kör! 

[...] Ynglingarna gick framför, visande vägen, skrattande inbördes, tills de kom till en sidogata. [...] Först på 

hemvägen förstod Adrian hela omfattningen av smädelsen de lidit. Han uttalade inte tanken ens nu, utan 

behöll den inom sig, tills den växt till en stor boll inne i bröstet på honom. (Kungsgatan, s. 12 ff. ) 

 

Adrian kommer senare att känna igen det där hånskrattet när han själv kommer att uppleva 

förödmjukelsen av stadsmänniskornas nedvärderande föreställningar om bonden. 

Uppbrottet från hemlandet 
Varför lämnar man sitt land? Varför lämnade jag Grekland? 

   Det är den första frågan man ställer till sig själv så fort man sitter på tåget. Det finns säkert olika sätt att 

beskriva hur beslutet fattades men det viktiga är att förstå processen fram till beslutet. Processen har pågått 

länge, den har färgat alla handlingar och alla känslor långt innan man var medveten om beslutet. 

   Det var en söndag på sommaren jag fattade mitt beslut. Det gjorde ont i bröstet redan på morgonen. 

(Utlänningar, s. 9) 

 

Till skillnad från Adrian lämnar berättarjaget i Utlänningar en plats som präglas av materiell 

och social otrygghet, där mänskliga rättigheter hotas av våld och orättvisa. 

Det var emigrationens tid. Tusentals greker, de allra flesta unga, lämnade landet, sökte sig ut i världen efter 

bröd och arbete. Men var det bara det? Det fanns också en dröm om kärlek som följde dem till utlandet. 

Världskriget och inbördeskriget tätt inpå varandra hade förvandlat Grekland till ett fattighus men också till ett 

hatets land. […] Det var inte bara brödet och arbetet som tvingade oss att emigrera. Mest avgörande var hatet 

som härskade därhemma och vår ömhet som kliade över hela kroppen. ( Utlänningar, s. 15 f. ) 

 

För berättarjaget verkar det som om ingen annan utväg än emigration är möjlig medan Adrian 

migration snarare grundas i drömmen om ett annorlunda liv. Även om skillnader i 

migrationens nödvändighet kan noteras så finns också en likhet i att flytten inte uteslutande 

beror på bröd och arbete. Berättarjaget framhåller hatet som en drivkraft för uppbrottet och 

längtan till kärlek som en annan. De söker båda fylla luckor i sin tillvaro genom att lämna 

hemmet och utforska den individuella friheten.  

   För att lyckas hantera det nya sammanhanget i Sverige återvänder berättarjaget i 

Utlänningar  ofta mentalt till minnena. Växelspelet mellan skildringen av det av ondo som 

lämnats och skildringen av kärleken till föräldrarna ger en komplex bild av den kluvenhet 

karaktären känner över flytten. ”Jag ville förstå vad jag hade lämnat, det var en förutsättning 

för mitt nya liv. Det var inte bara att minnas, det var en nödvändighet, det enda stöd som 

fanns. Det var mina kryckor för de nya gatorna och vägarna.” (Utlänningar, s. 20.) Även om 

uppbrottet från hemmet och föräldrarna har en viktig funktion i bearbetningen av migrationen 

så har erfarenheterna i det nya landet en mer central roll. Monika Kallan utrycker det: 

The first chapters may be read as attempts to answer the question of leaving, but the center of the narrative 

deals with the process of personal change which takes place in Sweden. The novel is about Sweden, about 
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how the narrator slowly accepts his identity as a foreigner, about how he has to begin over again. It is not 

about leaving or about a Greece of the past, but about the Greece that only exists within.
30

 

 

In-between, hybrida identiteter och objektifiering av jaget. Postkoloniala begrepp 
 

Att ”jag stod” var förresten en starkt förenklad beskrivning av min situation. Jag visste att jag hade gjort ett 

språng över en avgrund men jag hade inte landat ännu. Mitt hår blåste fortfarande för vinden över avgrunden 

och fasan. Jag var kvar i luften och längtade efter den stund då jag kunde sträcka ut mig på marken levande 

eller död, det spelade ingen roll bara jag landade för jag var trött och rädd. (Utlänningar, s. 19) 

 

Homi K. Bhabha är en av de ledande teoretikerna som behandlar migration och identitet inom 

postkolonial teori. I The Location of Culture föreslår Bhabha ett nytt sätt att se på identitet 

och betonar individuella skillnader i de grupper som nationalitetsbegreppet riskerar att 

homogenisera. Bhabha kallar den ”in-between” position som migranten befinner sig i för 

”Cultural hybridity”. Hybrida identiteter är i ständig förändring och begreppet utgår ifrån att 

identiteten formas av skilda platser och erfarenheter.
31

  

   Begreppet mimicry används ibland om den koloniserades tillstånd av kris och känslan av 

underlägsenhet, en ambivalens som kan leda till nervös härmning. Enligt Bhabha kan denna 

position också användas som en maktstrategi. Genom att bete sig som kolonisatören utmanar 

den koloniserade den koloniala diskursen. Mimicry och ambivalens är begrepp som även 

används för att beskriva migrantens förhållande till det nya landet.
32

 

   Frantz Fanon menar att en av kolonialismens psykologiska effekter är att den koloniserade, 

som avviker från den norm som kolonisatören har inplanterat, tvingas se sig själv som objekt 

utifrån den koloniserandes normativa blick och blir därmed ett objekt även för sig själv.
33

  

Ankomsten till Stockholm 1920 och 1960  

Efter Kungsgatans inledande kapitel som behandlar landsbygdens traditionsbundna liv i 

anslutning till naturen, familjen och arbetet presenteras i tredje kapitlet den kontrasterande 

Kungsgatan. Det är utbyggandet av den moderna staden som skildras och Kungsgatan är den 

plats där moderniteten genomsyrar allt från de nya funkislägenheterna till storstadspulsens 

tunga trafik. Stockholmsbygget har en central plats i Kungsgatan där flera scener utspelar sig 

på byggarbetsplatser. Adrian har svårt att anpassa sig till storstadspulsen. Hans jämför sig 

med stadsmänniskorna och känner sig förföljd av de passerandes blickar. 

Han strövade tillbaka genom staden. Sakta trycktes han samman av den. Han trycktes ihop av de mötandes 

självgoda blickar. Han sände de mötande hotfulla ögonkast. Hans bondska sturskhet vägrade att foga sig. Han 

kände hur han slogs mot en opersonlig övermakt, som han inte kunde träffa med sina slag, därför att den lika 

mycket bestod i husen och i trafiken som i människorna.  (Kungsgatan, s. 70) 

Adrian konfronteras ofta med sina begränsningar i att hantera storstaden. I ett avsnitt skildras 

                                                 
30

 Kallan, s. 46. 
31

 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London 1994), ss. 1-9. 
32

John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester 2000), s. 51 ff. 
33

 Paul Tengart, Litteraturteori  (Malmö 2008), s. 138. 
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Adrians första arbete som cykelbud då han ska leverera mattor till flera adresser på snabbast 

möjliga tid. När han kommer ut i trafiken blir han så rädd att han stiger av och leder cykeln. 

Adrian ser hela tiden på sig själv och sitt beteende genom att jämföra sig med 

stadsmänniskorna, på det självobjektifierande sätt som Fanon beskriver. När han leder sin 

cykel i trafiken ser han ” [...] svärmar av pojkar försvinna på sina cyklar. De åkte sorglöst, 

med ena handen om styrstången, med ett paket eller en cigarett i den andra. De var yngre än 

han. De var storstadens barn. De behärskade stadens anatomi lika väl som den egna 

kroppens.” (Kungsgatan, s. 73) Adrian är frustrerad över den egna tafattheten men tar sig mod 

för att fråga om hjälp. ”Han valde ut dem som såg hyggligast ut och frågade efter en gata. De 

fick plötsligt bråttom. De såg ut som om de trott, att han ämnat tigga av dem. På landet 

stannade man nyfiket vid tilltal – här skyndade man vidare.” (Kungsgatan, s. 77) Denna scen 

gestaltar väl Adrians ovana vid den av Simmel beskrivna stadsmänniskans reservation. 

Storstadsmänniskornas andliga förhållningssätt till varandra kan formellt sett betraktas som reservation. Om 

den ständigt yttre kontakten med otaliga människor skulle ge upphov till lika många inre reaktioner som i 

småstaden, där man känner nästan varje person man möter och har ett positivt förhållande till envar, så skulle 

ens inre helt atomiseras och man skulle råka in i ett fullständigt omöjligt själstillstånd. Denna psykologiska 

omständighet och den rättmätiga misstänksamhet vi hyser inför de passerande individer i storstadslivet, som 

vi flyktigt råka, tvingar oss till en reserverad attityd. Den gör att vi ofta inte ens till utseendet känner dem vi 

årtals bott grannar med, och att vi ofta framstår som kalla och känslolösa i småstadsbons ögon. 
34

 

 

Adrian blir i denna scen medveten om hur hans förberedelser för livet inte är andvändbara i 

storstaden. Han känner inte till gatunamnen, han vet inte hur han ska bete sig mot människor, 

han vet inte vilka system man använder i Stockholm. Han cyklar skamset vidare, livrädd för 

trafiken men ändå främst oroad för att någon ska upptäcka hur han cyklat runt i cirklar. Han 

sladdar framför en spårvagn och skapar trafikkaos. Hur mycket han än ansträngt sig så är han 

nu i ett nära förbund med faderns gamla förödmjukelse: ”När han hunnit ett stycke, vände han 

sig om. Han såg var han var. Det var helt nära det ställe, där han som liten stått invid en 

skrinda med ett hölass.”(Kungsgatan, s. 85) 

   Det finns flera exempel på hur karaktärerna i romanerna upplever konflikter i den hybrida 

identiteten, i förhållande till sina upplevelser av Stockholm. Beteende och utseende kan 

fungera som olika markörer för främlingskap.  

Han hade landets kläder och verkade i dem på något sätt otymplig, men stark. Han led av dem. En och annan 

vände sig till hälften, såg forskande ut, uppfattade hans mer för nytta än för skönhet sydda kläder och 

fortsatte. Han led även av detta. Ofrivilligt förde han med sig landets rörelser för vart steg. Då han kastat bort 

en cigarettstump, trampade han på den, som om han alltjämt gått i skog och mark, där den kunnat tända. 

(Kungsgatan, s. 56 f.) 

 

Jag stack händerna i byxfickorna men det var inte så enkelt som det såg ut. Under diverse småsaker, en 

näsduk, småväxel, en gammal nyckel, hittade jag min manlighet, fruktansvärt liten, hopkrympt som en mask, 

som om den vägrade vara med i den kyliga natten. 

                                                 
34

 Simmel, s. 215. 
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   Ingen flicka som råkade gå förbi lyckades sända blodet så långt ner och jag var lätt deprimerad och 

skamsen över mina ovanligt breda byxor som egentligen tillhörde min far. (Utlänningar, s. 14 f.) 

  

Byxorna gestaltar också hur skulden gentemot den plats och de människor man lämnat lever 

kvar i identiteten och hur denna förankring kan påverka graden av interaktion med det nya.   

Jag bar min fars byxor men inte bara av fattigdom, även om det inte alltid var lätt att skaffa sig ett par byxor. 

Nej, det var som ett slags frivillig internering. Så länge far var nära inpå mig kunde inget hända. Jag skulle 

aldrig bli en förrädare. Fars byxor var mitt skydd mot en okänd värld, men de var också mitt visitkort i denna 

värld. (Utlänningar, s. 39) 

 

Adrian upplever liknande skuldkänslor efter den första nedslående kontakten med 

arbetsförmedlingen: ”Han var Adrian från Humla by, Adrian överlöparen, härstammande från 

stenålderns bonde, med allt bondskt i sina ådror som kunde finnas där, och han skulle nu 

passas in i de nya formerna och han passade illa.” (Kungsgatan, s. 69 f.) 

    Berättarjaget i Utlänningar upplever i Stockholm samma behov som Adrian att hitta en 

position i det nya sammanhanget vilket resultera i upprepade analyser av den egna identiteten. 

Samtidigt som han betraktar sig själv med ett utifrånperspektiv möter han också Stockholm 

med den nyanländes utifrånperspektiv. Det är ett nytt språk som talas runtomkring honom 

men här finns också andra sätt att förhålla sig till kvinnor, till döden, till umgänge och 

alkohol. Beskrivningarna av den konkreta staden har dock inte förändrats så mycket sedan 

Kungsgatan, det är samma gator karaktärerna söker erövra. 

Efter arbetets slut promenerade den gamle Tomas och jag neråt Birger Jarlsgatan. Vi talade inte så mycket, 

dels för att vi inte hade så mycket att tala om, dels för att båda, var på sitt sätt, var fångade av den ljusa 

kvällens hot och löften.  

   Både hot och löften fanns där i form av röster som vi inte förstod, unga pojkar som ropade från sina bilar 

med gälla röster, flickor som antingen svarade eller ointresserat gick vidare.  

   Ett par polisbilar körde gatan upp och ner flera gånger. Det fanns något explosivt i atmosfären och jag 

trodde att kvällen när som helst skulle gå sönder. Mitt totala främlingskap och min längtan att smälta in i 

verkligheten gav mig smärtor i magen.  (Utlänningar, s. 49)  

 

Under sina promenader i Stockholm uppmärksammar han företeelser som han ständigt jämför 

med hemlandet och det förflutna blir på så vis en referensram för att förstå det nya. När han 

en kväll blir nedsparkad efter att ha försökt hjälpa en man ur ett slagsmål grips han av en 

rädsla för att gå ensam i staden. Denna skildring åtföljs direkt av en jämförelse med våldet i 

hemlandet och ett minne från ett slagsmål med brodern. Dylika tankekedjor som påminner om 

James Joyces gestaltning av storstadslivet genom medvetandeströmmen
35

 gestaltar hur alla 

nya händelser och platser måste filtreras genom medvetandet, och dess förhållande till 

hemlandet, för att kunna bearbetas och uppfattas genom den nya ambivalenta identiteten.  

3.3 Främlingskapet och språket 
Professor i pedagogik Agnieszka Bron betonar vidden av den omfattande process som 

                                                 
35
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språkinlärningen innebär för migranter. Språkinlärningen inkluderar en förståelse för den egna 

identiteten såväl som kontexten man befinner sig i. Språket är ett socialt och kulturellt 

fenomen med vilket vi förhåller oss till andra människor vilket innebär att individen måste 

hantera alla nya sociala och kulturella kontexter genom språket. 

Immigrants take the new language not only as means of survival, but also as an important step to master their 

being, to become anew, to reconstruct their identities. [...] We use language for communication and just 

because of that, we change it and are ourselves changed by learning it. There is a constant interplay. 

According to Mead, when an individual learns a new language s/he gets a new soul or new identity, as s/he 

takes the attitudes of those who are using this particular language. This observation has pivotal consequences 

for forming new attitudes and identities, for example, among newcomers to the culture of a social group. 

What is more, an individual will be unable to converse with those who belong to the community unless, s/he 

can read its literature or take on its peculiar attitudes. In this sense, s/he becomes a different individual; thus, 

it is impossible for a human to convey a language as a pure abstraction.
36

 

 

Socialpsykologen Karmela Liebkinds perspektiv på språkets betydelse i dess alla samhälleliga 

kontexter exemplifieras i Utlänningar genom gestaltningen av att uppleva och bearbeta en 

miljö utan att förstå vad som sägs.  

Folk gick förbi och talade ett språk som jag inte kände igen. Visserligen hade jag hunnit igenom de första tio 

lektionerna i Linguafon men det tycktes som om ingen använde sig av samma språk som professor Bergman. 

”Detta är ett språk som man fortfarande kan skriva sagor på”, hade en vän till mig sagt när vi läste svenska 

tillsammans. Jag visste inte om jag skulle skriva en saga någon gång men just nu lät språket ömsom hotande 

ömsom ironiskt. (Utlänningar, s. 14) 

 

I Kungsgatan gestaltas det som Liebkind omtalar som återbyggandet av identiteten genom 

språket. Adrian känner att hans gamla språkbruk inte räcker för att utrycka förändringar i hans 

identitet. 

 
Den kvällen hade Adrian en intensivare känsla än vanligt av att han inte kunde uttrycka sig själv, när han 

träffade nya människor. Han kände mycket väl med sig, att hans största svårighet inte var av materiell art. 

Han hade gott kunna svälta och fara illa, det hade inte gjort honom så mycket. Men det värsta var att icke 

kunna uttrycka sitt eget jag, sin personlighet. […] Ju mer han tänkte på det, desto tydligare kände han med 

sig, att han gick omkring i staden utan att kunna finna någon riktig uttrycksform. Det gällde alla situationer, 

det gällde i arbetet och det gällde, när han träffade andra. (Kungsgatan, s. 225 f.) 
 

Migrantens språkinlärning menar Liebkind skiljer sig från de flesta inlärningsuppgifter då den 

också omfattar att anta ett främmande kulturellt perspektiv, vilket kan bli en identitetsfråga. 

Om språket endast uppfattas som ett kommunikationsverktyg påverkar det inte identiteten 

men om språket har ett symboliskt värde för individen och innefattar identifikation med dess 

språkutövare så blir språkförvärvandet också en fråga om identitet.
 37

 

   Liebkind syftar främst på den språkinlärning som individen ställs inför när den konfronteras 

med ett nytt språk i ett nytt land. I Adrians fall handlar det snarare om att han söker ett 

språkbruk som stadsborna använder. Karaktärerna i både Kungsgatan och Utlänningar intar 

emellertid initialt en instrumentell attityd gentemot det nya språket men ju mer karaktärerna 
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erövrar det nya uttrycket, desto mer kan också en grundförändring i identiteten och ett 

övertagande av vissa värderingar och beteenden märkas. Språket blir också ett viktigt verktyg 

att utmana majoritetsgruppens fördomar mot den marginaliserade typgruppen.  

   Berättarjaget i Utlänningar upplever hur det nya språket påverkar hans självkänsla och 

egenvärde. När han träffar en kvinna som också invandrat lägger han märke till att hon talar 

bättre svenska än honom, men när han hör hennes lilla brytning så känner han sig mindre 

underlägsen. ”Hon talade svenska nästan perfekt, men en liten brytning fanns kvar och jag 

kände mig mera jämställd.” (Utlänningar, s. 139) 

   Språket fungerar ibland i Kungsgatan som en markör för det avstånd som uppstår mellan 

stad och land. När Adrian är på besök i Humla är han angelägen om att framhäva den nya 

sidan av sin identitet. Han håller föreläsningar om allt nytt han lärt sig i staden och rättar   

gärna sina gamla grannar när de inte uttalar vissa ord korrekt. 

– Det måtte väl vara något att ha kommit in vid posten! 

– Det lär ju vara fasligt fint där, men ändå… 

– Det har man väl hört talas om… Det är annat än rota i jorden… 

– Det kan ju vara sant. 

– Inte alla kommer in i stadens verk, inte! 

– Statens, rättade Adrian likgiltigt. 

– Statens, är det till och med det? Värre och värre… (Kungsgatan, s. 164) 

 

Williams påtalar en annan scen där stad och land kontrasteras med hjälp av språket: ”När 

Martas föräldrar äntligen kommer in till stan för att hälsa på sin dotter blir det tydligt att de nu 

talar olika språk. Det märks i deras kroppar, tal och åtbörder, i Martas sätt att tala i telefon, 

hennes sätt att korsa sina ben. ”
38

 Williams menar att Lo- Johansson skildrar ett språkskifte 

som också förändrar nationen. För de som är uppvuxna i staden kan ett ord ha en helt annan 

innebörd än för landsortsbefolkningen. 
39

 Här märks hur Marta förutom att anta ett nytt 

språkbruk också införlivar det i sitt beteende. 

   Martas och Adrians uttryckssätt är tätt sammankopplat med ett bildningskomplex. Marta 

känner sig underlägsen när hon inte kan följa med i de andra flickornas diskussioner och 

Adrian upplever ofta på samma sätt sin språkbegränsning i möte med människor i staden som 

han uppfattar som mer bildade. Berättarjaget i Utlänningar lider inte av något sådant 

komplex, tvärtom är han ytterst beläst och välorienterad, hans konflikt består i att han inte kan 

utrycka den delen av sin identitet utan det nya språket. För både honom och Adrian blir 

startskottet för att anamma den nya kulturen i sin identitet att vända sig till språket och 

litteraturen. 
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Jag läste det nya språket intensivt flera timmar varje dag. Jag gick inte ut längre och jag hoppades att bara jag 

hade ett namn på det jag såg så skulle jag kunna leva med mitt liv bredvid mig, men inte över mig. 

(Utlänningar, s. 122) 

 

Det kom en tid av sommaren, då Adrian åter lånade hem massor av böcker. Han läste ännu mera dikter än 

någonsin. Han hade blivit influerad av laget på ”Morgonstjärnan”. Han ville inte, ifall han gick dit, längre 

sitta okunnig tillsammans med de andra. Han började läsa med ambition hos en encyklopedist, vilken vill 

inpränta i sig allt vetande.  (Kungsgatan, s. 241 f. ) 

 

3.4 Marta och Maria. Kvinnan och främlingskapet 
De manliga protagonisterna i Kungsgatan och Utlänningar följer en inre utveckling som 

skiljer sig från de kvinnliga. Marta bryts psykiskt och fysiskt ned och Marias migration slutar 

i självmord. I följande avsnitt ska de uppbrotts- och assimileringsprocesser som leder till det 

tragiska slutet på deras resa närmare undersökas och jämföras. 

Maria  

Maria bor tillsammans med tre män- Kostas, Dimitris och den gamle Tomas- i den lägenhet 

som berättarjaget i Utlänningar flyttar till efter sin ankomst till Stockholm. Efter en kort 

introduktion av de andra i lägenheten presenteras Maria för läsaren i anslutning till hennes 

grundkonflikt: svårigheten att undkomma mannens makt över hennes kropp. ”Den gamle 

tafsade då och då på Maria och spänningen var stor, för hon tycktes inte trivas med hans smått 

tafatta försök till frieri.” (Utlänningar, s. 35) Efter denna presentation försvinner Maria ur 

narrationen men återkommer i ett senare kapitel, där motivationen för uppbrottet skildras. 

Att stå och se på medan en man våldtog en kvinna var dock inte särskilt ovanligt i mitt hemland. [...] Allt 

detta var inte ett utslag av vanlig sexuell hunger eller av en smygtittares psykologi. Det var ett sätt för 

mannen att bevisa sin överlägsenhet, att tilldela kvinnan örfilar med sin lem, den grekiske mannens sannaste 

dröm. Maria hade dock fått nog av allt detta. Hon hade sökt sig till Sverige framförallt på grund av detta. 

Hennes äktenskap hade varit en enmansteater där maken reagerade suveränt och idiotiskt. Maria var en 

begåvad och varm människa och detta kom att stå henne dyrt. [...] 

   Maria orkade med allt i tolv år men sedan orkade hon inte en dag till. Hon samlade sina få tillhörigheter 

och passade på när maken var borta på tjänsteresa, lånade pengar av en vän till biljetten och åkte samma 

kväll. (Utlänningar, s. 56 f.) 

 

I Sverige får Maria anställning på en skofabrik och blir intresserad av kollegan Bengt. I början 

trivs hon bra i Sverige, trots frustrationen över Tomas närmanden och Dimitris och Kostas 

verbala påhopp. I kapitlet ”Maria” framträder den såriga skildringen om hennes förflutna, 

tyngt av våld och förödmjukelser. I en återblick skildras hur hennes förra kärlek tar med 

henne på en utflykt till en park en bit utanför Atén, klär av henne och hänger upp hennes 

kläder i ett träd, följt av att han sparkar henne och örfilar henne.  

      Maria lämnar hemlandet med en längtan efter att bli en människa och inte bara ett objekt 

för männens sadistiska och sexuella njutningar. I Sverige njuter hon till en början av den 

nyvunna friheten men upptäcker snart att det hon flytt ifrån är lika närvarande i det nya landet. 

Snart började hon känna det stora, massiva tysta våld som härskade även i Sverige.[...]  

   Snart kunde hon i fabriksmatsalen följa samtalen som handlade om lördagsorgierna: slå inte, skrek den 

djäveln, vet du, men jag trampade på hans käft med klacken så min kompis kunde banka på… 
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   Snart förstod hon att kvinnan exploateras även här; hon var lördagsbrud, spätta, restauranghora, pang-tjej, 

madrass, en anonym fitta för porrbilder, en vara för tillfälligt bruk som engångsflaskan och mycket riktigt 

skräpade hundratals unga flickor på gatorna som engångsflaskor. [...] 

   I Grekland levde männen genom kvinnan, i Sverige levde männen över kvinnan. Skillnaden är stor men det 

visar inget om kvinnan. Det handlar enbart om männen. Den enda jämlikheten som kvinnorna i Sverige hade 

fått bestod i att de fick betala för sig, för övrigt var mannen lika suverän här som i andra delar av världen, 

bara mera hycklande, undanglidande, ett tuggummi som man kunde tugga på i åratal och som aldrig blev 

annat än ett tuggummi, men som smakade mindre och mindre. (Utlänningar, s. 104 f.) 

 

Marias träff med Bengt blir en repris av den förödmjukande utflykten i Atén. Bengt plockar 

upp henne i sin bil men blir som förbytt, han kör i en rasande fart långt bort från staden. 

”Maria började hata honom. Enkelt och okomplicerat hatade hon honom för att han gjorde 

henne rädd. Maria ville inte bli rädd en gång till i sitt liv. Hon upplevde rädslan så 

förödmjukande och egentligen var deras historia redan slut när de steg ur bilen framför hans 

hem.” (Utlänningar, s. 107) Efter att Bengt druckit några drinkar tar han henne till sängen, 

lägger sig ovanpå henne och får en snabb utlösning. 

Hon hade legat ensam igen utan kläder, nertrampad och förödmjukad. Hon visste att bara tystnaden hjälper, 

hon bet sina läppar och gick ut i natten. Längre bort lyste T- banans station.  

   På måndag var Bengt åter tyst och blyg. Man hälsade på varandra men det var också allt.  

   Maria beslöt alltså att stanna hos oss. För henne som för Kostas hade ett nytt främlingskap börjat. Hon 

trodde att man kan leva på en ö men Maria glömde att ön måste ha bröd och vatten och att hon hade 

ingetdera. (Utlänningar, s. 107 f.) 

 

En dag när berättarjaget inte är hemma blir Maria misshandlad och våldtagen av Kostas och 

Dimitris. ”Maria låg fortfarande på sängen och hela hennes kropp darrade precis som Tomas 

gjorde innan han dog. Maria skulle också dö snart men det visste jag inte då. Maria kunde inte 

leva längre. Hon var förrådd av allt som kunde bära hennes liv.” (Utlänningar, s. 116) 

   Marias flykt för ett bättre liv slutar efter en uthållig kamp med självmord och resignation 

inför mannens makt över hennes kropp. Marias oförmåga att hantera migrationen bestäms av 

den maktordning som också fick henne att fly. Männens våld och makt över hennes liv gör 

det omöjligt för henne att hantera främlingskapet och att bli den självständiga människa hon 

vill bli. Maria bär på ett dubbelt främlingskap som omfattar såväl exilens ensamhet och 

otrygghet som främlingskapet inför den kropp som förhindrar henne att vara människa i egen 

rätt. 

    Simone de Beauvoir redogör i Le deuxième sexe (Det andra könet) för hur kvinnan genom 

historien systematiskt reducerats till att tillhöra det andra könet, förankrat i ett tänkande där 

kvinnan är avvikelsen från normen och det manliga subjekt som alltid står över det kvinnliga 

objektet: ”den andra”. Beauvoir menar att denna konstruktion bygger på falska förklaringar 

om en naturlig kvinnlig underlägsenhet fastän kvinnan på ett existentiellt plan är lika fri som 
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mannen att skapa sig själv.
40

 För att tydligare förstå Marias situation ska Beauvoirs 

beskrivning av ”den andres kategori” tillämpas. 

Det Andras kategori är lika ursprunglig som själva medvetandet. I de mest primitiva samhällen, i de äldsta 

mytologierna finner man alltid en dualitet: jag själv och den Andre. […] Inget kollektiv definierar någonsin 

sig själv som Ett utan att omedelbart ställa det Andra mitt emot. Det räcker med att tre resenärer råkar sitta i 

samma kupé för att alla övriga resande skall bli ”de andra”, de vagt fientliga. För bybon är alla människor 

som inte tillhör hans by, ”de andra”– alltså ”de suspekta”. Invånaren i ett land betraktar alla som bor i andra 

länder än hans eget som ”främlingar”. För antisemiten är judarna ”de andra”, för de amerikanska rasisterna är 

det de färgade, för kolonisatörerna de infödda, för de besuttna klasserna proletärerna.
41

 

 

De Beauvoir konstaterar att dualiteten är ett grundbegrepp i det mänskliga tänkandet men hon 

menar att kvinnan inte utmanat sin objektsposition i förhållande till mannens subjektsposition. 

De Beauvoir menar att kvinnan, till skillnad från andra historiskt förtryckta grupper inte 

revolterat genom att ställa sig i subjektsposition. Främlingen hamnar emellertid i en situation 

där han eller hon saknar tillhörighet till en grupp som skulle kunna fungera som en motpol till 

samhällets normsubjekt. I Utlänningar försöker karaktärerna till en början hantera 

främlingskapet genom att umgås med andra greker och på så vis hålla fast vid en gammal 

grupptillhörighet. Migrationen innebär emellertid också för flera av karaktärerna ett 

grundläggande ifrågasättande av identiteten vilket medför att förbindelsen till gamla 

grupptillhörigheter, såsom den grekiska nationaliteten blir mindre självklar. Berättarjaget 

lyckas genom olika processer hantera sin nya dubbla identitet och börjar söka 

grupptillhörighet, kärlek och vänskap på premisser som utgår från den nya identiteten. I 

början behåller Maria tryggheten från den gamla grupptillhörigheten genom att umgås med 

sina landsmän. Trots att hennes vänner ibland beter sig förolämpande så ingår hon i ett 

meningsfullt sammanhang. När vännerna våldtar henne blir det tydligt att tillhörighet till den 

gruppen inte är stabil, hon är endast det kvinnliga objektet, ”den andra.” Hennes försök att 

acklimatisera sig i det svenska samhället genom att etablera värdefulla mänskliga relationer, 

som den med Bengt, slutar i besvikelse. Hon är återigen inget annat än ett redskap för  

mannens njutning. Marias situation belyser främlingens svårighet att hantera kriser i ensamhet 

och otrygghet. Hon har inte lyckats etablera en plattform av mänskliga relationer att stärkas 

av. Hon har ingen subjektsposition att framhäva och hennes dubbla utanförskap som främling 

och kvinna väcker en känsla av meningslöshet.  

Marta 

Motivationen för Martas flytt är av materialistisk art och utgörs av den kollektivt förankrade 

drivkraften att frigöra sig själv och familjen från fattigdomen och statararavet. Martas första 

arbete i Stockholm blir som hemhjälp i en familj där hon får utföra samma hushållssysslor 
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som hemma. Berättaren kommenterar Martas otillfredsställelse med arbetet med att skillnaden 

från hemarbetet är för liten men också att lönen är så liten att lönen inte räcker för att skicka 

hem pengar. Berättarens förklaringar till Martas förehavanden skildras ofta på liknande sätt, 

först med en förklaring som kan tolkas som att Marta är ytlig eller lyxsökande vilket sedan 

kompletteras med en förklaring som ger en större förståelse för hennes grundmotivation, 

vilket är att tjäna pengar till familjen. Det är viktigt att betona att hennes första arbete, det 

enda som hon inte erhåller genom utseendemässiga fördelar, är dåligt betalt och därför inte 

förverkligar syftet med hennes flytt. När Marta söker arbete som kafébiträde får hon 

anställning direkt. ”Många sökte. Det stod en lång rad av flickor före och efter henne. Många 

var stadsflickor. Många var vana vid att servera. Det hjälpte inte. På grund av sitt utseende 

fick Marta platsen.” (Kungsgatan, s. 173 f.) Här understryks hur Marta lyckas utmanöverera 

stadsflickor som är mer kvalificerade, endast på grund av sitt utseende.    

   Marta presenteras, precis som Maria, i anslutning till mannens blick på hennes kropp, men 

beskrivningen omfattar även ett klassperspektiv. Utgångspunkten för hennes anpassning i 

staden skisseras i de kännetecken som hon får i introduktionen. 

Vid denna tid upptäckte Adrian för första gången Marta. Hon var en mörkhårig flicka av tidig mognad, av en 

frisk stam, en bland många syskon, bland vilka en, Josefin, var yngre men i övrigt liknade henne som ett bär. 

Martas föräldrar var fattiga. De hade varit statare på någon av de stora gårdarna i Sörmland. När Marta var 

sjutton år, hade föräldrarna tagit ett obetydligt torp.[…] Marta hade något av denna oregelbundenhetens 

skönhet. Män hade svårt att motstå den. Vid danser och på ungdomens lördagsvägar drog Marta allas ögon 

till sig. Hon hade ett sätt att gå, att dansa, att röra sig, som en sjuttonåring inte glömde. ”Den vackra 

statarflickan” hade hon en gång blivit kallad av en främling, vilken av en händelse fått syn på henne. Av 

oemotståndlig kraft drogs också Adrian åt Martas håll. (Kungsgatan, s. 24 f.) 

 

Berättaren hänvisar återkommande under romanens gång Martas värde på arbetsmarkanden, 

som kopplad till hennes utseende. Hennes arbete på kaféet tvingar henne att förhålla sig till 

sin popularitet bland gästerna, som å ena sidan förstärker hennes värde som arbetare och å 

andra sidan tvingar henne att hålla männen på lagom avstånd från sin kropp. Marta tillåter ett 

nyp ibland men när männen blir för grova säger hon ifrån och avväpnar dem genom sin 

direkthet. 

Marta hade något i sitt ansikte, i sina höfter och i sin gång, som alltid eggade männen. På kaféet kunde detta 

icke undgå att märkas. Kaféet fick fler och fler gäster, så fort Marta hade varit där en tid, och det var omöjligt 

att tänka annat, än att det var hon, som drog dit dem. (Kungsgatan, s. 176) 

 

Martas ansvarskänslor gentemot familjen är ständigt närvarande. Till skillnad från Adrian, 

som strävar efter att erhålla ett arbete som ska tillfredsställa hans bildningslängtan så uppfattar 

Marta yrkesarbetet främst som ett verktyg att hjälpa familjen ekonomiskt.  

 

Hela tiden tänkte Marta på sina gamla föräldrar. Till systern, Josefin, skrev hon om staden i brev ett par 

gånger, men ville också ha sänt henne en present. Hon hade lämnat hemmet i avsikten att hjälpa dem alla. 

Men vecka efter vecka gick, just ingenting blev över, och hon sörjde mycket över detta. Hon skrev som 
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ersättning långa och utförliga brev hem. Men hon hade drömt om att kunna stoppa ett par tior i kuvertet… 

Ännu hade det inte lyckats henne. (Kungsgatan, s. 176.) 

 

Martas kollektivistiska ansvarskänsla gestaltas också i hur hon med egna pengar betalar det 

kaffe som hon serverar dem som tvingats tillbringa natten ute på gatan. 

   Marta påverkas starkt av den besvikelse hon upplever efter att hennes första förälskelse i 

Stockholm, en av gästerna från kaféet, är henne otrogen. Relationen inger till en början 

förhoppningar om närhet, vilka grusas när hon inser att han bara varit ute efter hennes kropp. 

”Efter den dagen kände Marta sig besviken på män. Hon trodde ingen på kaféet. Hon började 

bli härdad nu, hon sörjde, men hon lät aldrig misströstan få fatt med sig. Hon bet ihop 

tänderna, grät en stund, men reste sig strax efteråt.” (Kungsgatan, s. 179) Besvikelsen 

påminner om Marias besvikelse när hon insett Bengts enda avsikt med deras relation. 

   Genom en bekant på kaféet får Marta möjlighet att gå på den bjudning där hon träffar Dolly. 

Marta blir fascinerad av den världsvana och finklädda stadsflickan. På bjudningen får Marta 

uppleva den moderna stadens fulla flärd. De andra flickorna röker, pratar om kläder, provar 

hattar och dricker kaffe ur små koppar av imiterat japanskt porslin. Denna konfrontation med 

storstadsflickornas beteenden får Marta att flytta blicken mot sig själv. 

Marta satt en smula beklämd av sin beundran för henne. För första gången i sitt liv tyckte hon sig ha träffat 

en dam. Hon bevakade sig själv för vad hon sade. 

 – Jag tycker också det är roligt, sade hon lite ängsligt. Hon kunde inte finna på något förnuftigare 

att säga till Dolly. Dolly tog liksom rösten ifrån henne. Allt blev löjligt, utom det Dolly sade själv. 

– Röker inte fröken? 

– Jag har inte lärt mig det än. Jag tycker det smakar illa, sade Marta och rodnade. Hon tyckte plötsligt att hon 

borde ha rökt. (Kungsgatan, s. 181) 

 

Marta ser nu på sig själv utifrån stadsflickornas registrering av hennes lantlighet och tafatthet. 

Att hon inte röker är en av komponenterna som skiljer henne från de andra, och hon upplever 

en önskan att härma, för att genom beteendet utmana skillnader i jämvikt. När Dolly avslöjar 

att hon är prostituerad så är det två nya erfarenheter i staden som påverkar Martas reaktion. 

Dels har Marta fått en ny insikt om mannens utnyttjande av hennes kropp, dels har hon fått en 

inblick i hur pengar möjliggör inträdet till den flärdfulla gemenskap som stadsflickorna delar. 

– Jag går ut på gatan då och då, tar bra betalt för det jag ger mig[...]. 
   Det att lura männen tilltalade Marta i det tillstånd hon nu var. Hon hade förändrats åtskilligt under denna 

korta tid. Hon hade numera ingenting emot att männen blev lurade, när de i sin tur lurade flickor, som blint 

trodde på dem. Hon hade själv en bitter erfarenhet av sådant, och hon tyckte inte att Dolly blev sämre för 

detta. (Kungsgatan, s. 181 f.) 
 

Efter att de bekantat sig med varandra vågar hon helt anförtro sig till Dolly som i sin tur 

anförtror Marta sina planer på att överta en parfymaffär. Marta frågar i sin ängslighet över att 

förlora kontakten med henne om hon kan hjälpa till. Dolly lovar Marta att om hon kan tjäna 
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pengar så kan hon bli hennes kompanjon. Snart kommer också Marta att tjäna pengar på 

samma sätt som Dolly när hon för första gången ”går ut på gatan”. 

Marta gjorde det första gången en vecka, då hon var ledig på kvällen och behövde en ny kappa, men 

pengarna från kaféet inte räckte till. Som varje vacker kvinna var hon svag för kläder, ty skönheten kräver 

alltid mer, medan fulheten alltid är förnöjsam. Marta mindes också Dolly, och hon mindes hur bestickande 

fräsch Dolly var! Allt detta var en tillfällig lättfärd hos henne. Men innerst inne bar hon den hemliga tanken 

på Dollys löfte. Hon måste bli värdig väninnan till den dag, då de kanske skulle ha ett arbete tillsammans.  

(Kungsgatan, s. 196 f.) 

 

Marta skickar hem nästan hälften av summan hon tjänat in istället för att köpa kappan. Hon 

känner sig stolt över att kunna hjälpa familjen men när samvetskvalen hinner ikapp henne 

beslutar hon sig för att inte göra om det. Hon hoppas istället på goda tider på kaféet så att hon 

ska kunna spara ihop dricks. Under samma period börjar Marta att influeras av stadens 

konsumtionsuppmaning. 

Men det kom icke någon god tid. Därtill kände Marta sig sysslolös på förmiddagarna, då hon endast kunde gå 

omkring och betrakta de kläder, som hon inte hade råd att köpa. Alla flickor hon såg hade klätt sig fina till 

våren. Hennes kamrat på kaféet förtjänade inte mer än hon själv, och likväl hade kamraten skaffat sig en 

ljusgrå dräkt. Marta var inte så beslutsam längre. 

   Och den följande veckan gick hon ut för andra gången. (Kungsgatan, s. 198) 

 

Marta får genom sin flytt till Stockholm genomgå olika processer som påverkar hennes 

självbild och hennes världsbild. Hennes utanförskap mildras av mötet med Dolly, hon ser i 

Dolly en vän och möjligheten till att ta del av ett sammanhang. För att inte bli betraktad som 

en tafatt landsflicka måste hon dock anpassa sig till stadsflickornas utseende och beteende.  I 

staden verkar tillhörighet och mänskliga relationer emellertid förutsätta en 

penningtransaktion. Martas konflikt framträder nu i spänningsfältet mellan stad och land, det 

gamla och det nya, kollektivet och individen. Identiteten klyvs av de motsatta rörelserna i 

hennes jag. Flera tidigare uttolkare, såsom Holmgren, tenderar att bortse från Martas 

identitetskonflikt och ekonomiska problematik.  

Vid sidan av Adrians krokiga bildningsgång leder Martas väg till Kungsgatan rakt på målet. Statardottern 

hamnar redan från början på gatan, där hon inte har några svårigheter att smälta in i kvinnokollektivet av 

prostituerade. Hon går, så att säga, direkt från kollektivet av statarkvinnor till detta nya kvinnokollektiv, och 

omställningen blir inget problem, eftersom hon här som där har sin kropp att erbjuda. Medan Adrian måste 

göra våld på sitt bondförnuft för att kunna passa in i den moderna stadsbilden har Marta en omedelbar 

tillgång i sin unga, åtråvärda kropp. Hon identifieras med sin kropp, och han söker sin identitet i 

bildningskampen och klasskampen. 
42

 

 

Holmgrens påstående om Martas tillhörighet till ett specifikt kvinnokollektiv saknar 

förankring i texten. Tvärtom upplever Marta att hon är annorlunda än de andra flickorna i 

Humla. Hon är medveten om det dåliga rykte som hennes frispråkighet ger henne, vilket 

illusteras i en scen mellan henne och Adrian, i Humla, innan flytten till Stockholm. 

Han hade aldrig förr kunnat tala till en flicka som till Marta. Hon kunde följa rytmen i hans drömmar och 
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tankar. Han kände sig för första gången icke bara förlägen utan glad. 

– Pojkar och flickor är väl bra lika, sade hon en gång. De känner väl på samma sätt, fast de inte visar det? 

– Kanhända. 

– Jag är uppriktig, därför får jag ovett… Därför pratar man illa om mig… (Kungsgatan, s. 26 f.) 

 

Martas behov av att ta del av stadsflickornas gemenskap verkar istället bottna i en tidigare 

avsaknad av kvinnlig vänskap. Marta upplever att Dolly är den första väninna hon helt kan 

anförtro sig åt. Holmgren uppfattar inga problem i Martas omställning och noterar därför inte 

heller de förändringsprocesser som Marta måste genomgå för att bli accepterad. Adrians 

identitetssökande i klasskamp och bildningskamp är relevanta iakttagelser men att Martas 

klasskamp redan är en del av hennes identitet vid uppbrottet är viktigt att understryka. I staden 

får den fattiga statarflickan möjlighet att tjäna lika mycket pengar som de andra flickorna. På 

Kungsgatan är den kvinnliga kroppen en vara men statarflickan kropp är inte mindre värd än 

bondflickans eller stadsflickans. Martas resa är lika bunden till klass som Adrians, skillnaden 

är att Marta tar större hänsyn till familjen än Adrian vars bildningsresa kostar familjen gården.    

   Edströms tolkning av Martas resa liknar Holmgrens. ”Hon anpassar sig tämligen hastigt 

men grips av beundran för storstadens lyx och billiga bekvämlighet, blir prostituerad och går 

under.”
43

 

   Edström omtalar en intervju där Lo- Johansson förklarar att Kungsgatan initialt var tänkt 

som en fortsättning på Godnatt, jord (1933). Den skulle gestalta statarbarnen som invandrare i 

storstaden. Då förlaget inte var intresserade av idén blev Kungsgatan istället en fristående 

roman. Edström drar den slutsatsen att: ”Det var alltså av romantekniska skäl – nu skulle det 

gälla landsbygdsungdom i storstaden – som Adrian blev bondpojke i stället för  

statarpojke.” 
44

  

   Det är anmärkningsvärt hur flera tidigare uttolkare bortser från det faktum att författaren 

faktiskt låter statarflickans historia löpa parallellt med bondpojkens. Lo-Johansson kanske 

initialt lät sig styras av förlagets önskemål men i slutändan handlar romanen både om 

bondpojken och om statarflickan som invandrare i storstaden. 

   I Simmels essä om storstaden förtydligas mer konkret kopplingen mellan modernitet, 

storstad och penningmarknad, den kommersiella miljö som Marta påverkas starkt av. 

Därför är storstäderna, den huvudskaliga hemvisten för penningekonomin, där tingens karaktär av saluförda 

varor tränger sig på i en helt annan omfattning än under mindre omständigheter, också den egentliga 

hemvisten för den blaserade attityden. Där uppnår i viss mån resultatet av koncentration av människor och 

ting den höjdpunkt, som stimulerar individens nerver att prestera så mycket som möjligt. Genom den 

kvantitativa ökningen av samma betingelser slår detta resultat emellertid om i sin motsats, i det egendomliga 

anpassningsfenomen som den blaserade attityden utgör. Nerverna upptäcker, att deras sista möjlighet att 

anpassa sig till storstadslivets innehåll och form är, att de avstår från att reagera. Vissa personlighetstypers  
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självbevarelse är möjlig bara mot priset av att hela den objektiva världen töms på värde, vilket till sist drar 

med den egna personligheten i en känsla av värdelöshet. 
45

 

 

Martas ökade penning- och konsumtionsbegär grundas inte i en karaktäristisk ytlighet utan 

hänger ihop med att hennes behov av gemenskap förutsätter ett kapital. För att undvika att 

hamna i utanförskap måste hon anpassa sig till de materiella sammanhang hon hamnat i.   

   Ursprungsmotivationen, att hjälpa familjen, krockar med att Marta behöver pengar för att 

kunna köpa de saker som förvandlingen till stadslivet kräver och att hon dessutom behöver 

spara pengar till Dollys parfymaffär för att upprätthålla den relationen. Lönen från kaféet 

räcker inte alls till. När hon slutar på kaféet har hon förlikat sig med sitt nya liv som 

prostituerad men hon känner mer än någonsin det tunga ansvaret att tjäna in pengar. 

   En sak var viktig – Marta tänkte ofta på föräldrarna under detta år. Då hon uteslutande haft kaféet att lita 

sig till, hade ingenting blivit kvar för att sända hem. Ibland hade hon tagit sig själv alldeles för nära. Hon 

hade offrat viktiga saker för egen del och likväl kunnat sända endast en obetydlig summa. Därför tyckte hon 

att föräldrarna borde känna tacksamhet till henne. Så snart hon kunde det, skickade hon hem pengar på nytt. 

Samtidigt blev hennes brev nonchalantare. Hon erfor en behaglig känsla vid tanken på, att föräldrarna 

numera var beroende av henne. De hade inrättat sig efter de förändrade förhållandena. De funderade på att 

sluta arbeta i jorden, de hade planer på att börja tvätta kläder till staden. Från att ha varit statare hade de tagit 

ett torp, men nu funderade de på att direkt tjäna staden. På bygden hade stadstvättarna börjat bli talrika. De 

förtjänade bra. Marta visste att hennes små smulor dock på landsbygden betydde ett ganska stort tillskott. 

Föräldrarna upplevde, tack vare henne, sina bekymmerslösaste dagar på länge. Hon förställde sig ibland hur 

grannarna hemomkring talade om förändringen. De kanske berömde henne, och tanken på detta höll henne 

upp, ökade ytterligare hennes ambition. (Kungsgatan, s. 246 f.) 

 

Föräldrarnas besök i Stockholm fördjupar ytterligare Martas identitetsförvirring. I Martas 

funkislägenhet trängs de storögda föräldrarna med alla moderna prylar Marta inhandlat.  

Avståndet mellan deras och hennes liv framkallar en stark anspänning. Marta försöker 

framhäva fördelar med stadslivet, precis som hon i breven endast omtalat det positiva medan 

moderns kritik av modernitetens nytta blir ett ifrågasättande av den nya identitet som stadsbo 

som Marta offrat så mycket för. När föräldrarna åker hem blir Marta överfallen av en känsla 

av meningslöshet. ”Hon hade gjort sin plikt mot föräldrarna – ända in i det yttersta gjort sin 

plikt. Det var ingen mening med någonting. Det man gjorde till sitt yttersta belönades 

mestadels med otacksamhet.” (Kungsgatan, s. 291) Martas svåra situation fortsätter i en 

nedbrytande spiral av alkoholmissbruk, depression och könssjukdom. Det är en resignerad 

och bitter Marta som linkar ut ur romanen i det sista mötet med läsaren. 

  I avsnittet om Marta behandlar Williams den stereotypa kvinnobild som romanen ibland ger 

uttryck för 
46

 som min analys av Martas kan kritiseras för att i alltför liten utsträckning belysa. 

Ansatsen var dock att beakta fler aspekter av Martas karaktär än de som utförligt behandlats 

av Williams. Martas historia filtreras genom berättarens perspektiv som bitvis artikulerar 
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uråldriga stereotypa slutsatser om kvinnors särart men ansatsen var att söka Martas perspektiv 

och motivation bakom berättarens formuleringar. Denna analys har åskådliggjort flera 

aspekter av Martas historia genom att betona skillnaden i utgångspunkter och motivation 

mellan henne och Adrian. Genom jämförelsen med Marias historia har också deras försvårade 

anpassning på grund av det dubbla utanförskapet belysts.  

3.5 Att erövra landet/staden 
Den kluvna identitet som tidigare beskrivits av Bhabha undersöks även av socialpsykologen 

Everett Stonequist. I The Marginal Man
 
beskriver Stonequist den process som den kluvna 

identiteten genomgår som kan leda till såväl marginalisering som förlikning och anpassning. 

Stonequist indelar processen i initialfasen, krisfasen och anpassningsfasen. I initialfasen 

upptäcker individen att han/hon tillhör en viss etnisk, nationell eller social grupp som 

påverkar andra människors beteende gentemot honom/henne, vilket bidrar till en medvetenhet 

om maktstrukturer som leder till att vissa grupper i samhället behandlas annorlunda än andra. 

Initialfasen har tidigare behandlats i de avsnitt som studerat karaktärernas ankomst till den 

nya miljön. Under nästa fas, krisfasen, genomgås processer där individen börjar reflektera 

över sin identitet och söker strategier för att hantera den inre konflikt som utvecklandet av en 

ny självbild utgör. Under denna fas genomgår individen förändringar i beteende och vanor, 

vilket behandlats i tidigare avsnitt, bl. a med hjälp av begreppet mimicry och Fanons 

terminologi kring självobjektifiering. Den tredje fasen- anpassningsfasen- innefattar såväl en 

nyorientering som ett försök till anpassning där individen skiftar mellan resignationskänslor 

och positiva förväntningar. I Marias fall slutar denna process i slutgiltig resignation men även 

Martas konflikt i kampen mellan förväntningarna från hemmet och kraven från det moderna 

försvårar hennes anpassning. Hon förlikar sig inte med den nya ordningen utan fastnar i ett 

marginaliserat tillstånd.  

   Stonequist skildrar marginaliseringen som en pågående ambivalens där den splittrade 

identiteten tvingar individen att pendla mellan två skilda bilder av det egna jaget. Om den 

marginella människan förlikar sig med sin dubbla identitet kan hon uppleva en mer reflexiv 

inställning. Genom en lyckad anpassning kan hon träda ut ur den marginella klassen. 

Stonequist understryker att en lyckad anpassning inte nödvändigtvis innebär en slutfas. 

Förlikningen med den dubbla identiteten möjliggör en väg ut ur marginaliseringen men den 

dubbla identitetens fenomen är ett tillstånd som individen fortsätter att förhålla sig till. 
47

 

   Den marginella människan utvecklar genom sin dubbla tillhörighet också kunskaper och 

                                                 
47

 Stonequist, s. 122 ff.  



28 

 

insikter om kulturella skillnader som kan medföra en större reflektionsförmåga över den 

kulturella mångfalden, vilket blir en tillgång i en alltmer globaliserad värld. Stonequist menar 

att den marginaliserade människa ofta lever i storstäder, i miljöer där människor av olika 

kulturell bakgrund möts. Det moderna samhället bygger på social och kulturell olikhet, vilket 

för individen med dubbel identitet kan erbjuda fördelar i kontakt med andra människor. 

Stonequist betonar att en lyckad anpassning inte förutsätter ett övergivande av den 

ursprungliga kulturen, utan snarare acceptans av den föränderliga syntesen av det gamla och 

nya i den kluvna identiteten. 
48

 

   Martas och Marias marginalisering möter, med Stonequist terminologi, så pass allvarliga 

svårigheter i anpassningsfasen att en nyorientering uteblir. Romanerna skildrar förutom 

främlingskapets marginalisering också hur det moderna samhällets maktstrukturer kan 

försvåra anpassning och nyorientering i den situation av dubbel marginalisering som Maria 

och Marta tvingas förhålla sig till.    

   I slutet av Utlänningar och Kungsgatan har de manliga protagonisterna lyckats nyorientera  

sig och anpassa sig till den nya miljön. I Utlänningar har berättarjaget accepterat situationen 

och förlikat sig med sitt nya öde.  Efter att ha uppsökt läkare för sin reumatism råder honom 

läkaren att åka hem.  

Läkaren var en vänlig man. Jag borde åka hem. Men vart? Tillbaka till Grekland? Grekland var så långt borta 

nu. Natten innan hade jag för första gången drömt på svenska. Det var en helt ny dröm. Det var mycket tyst. 

Jag var tillbaka i mitt kvarter i Atén, gick omkring och kände inte igen mig. Min far talade till mig men jag 

kunde inte höra vad han sade. Jag svarade bara godnatt och plötsligt var jag tillbaka på Slussen, jag kunde 

förstå vad folk talade om. Jag såg min mor försvinna i tunnelbanan. 

   Det var den första drömmen i mitt liv, som var en händelse. Jag insåg att jag inte kunde åka tillbaka. Jag 

insåg att jag hade ett nytt liv framför mig, att jag kunde börja leva igen. Jag hade landat. Språnget hade 

lyckats.  (Utlänningar, s. 162) 

 

I slutscenen i Kungsgatan blickar Adrian ut över den stad han erövrat, i sitt nya sammanhang 

som arbetare, som del av ett stadskollektiv. När han tittar ut över staden erinrar han sig sitt 

ursprung men när vemodet drabbar honom reser han sig upp. Den nästsista meningen betonar 

bondbarnets stillhet. Adrian bär fortfarande sitt ursprung i den dubbla identiteten. 

Full av vanvettig skönhet låg staden under honom. Längst borta vid horisonten hängde ett svagt dis, likt mjöl 

från landets kvarnar. Landet såg han inte, det var höljt i sol. [...] 
   Adrian steg högre. Vackert ritade Kungsgatan sin kurva under honom. Härifrån kunde han se stället, där 

han en gång stått bredvid fadern med ett lövlass. Härifrån såg han platsen, där han en gång kört omkull med 

de elva mattorna. Härifrån kunde han se ända bort till den plats, där han mött Marta den ödesdigra kvällen, 

när Martas nedgång begynte…  

   Långt därutanför, i diset, föll gamla släktgårdar på sextusenårsgrunder ihop med förvittrade stockar, med 

gravnässlan frodande sig på bortglömda, sömnfulla rösen. 

   Det förgiftade vemodet kom än en gång över honom. Då reste han sig plötsligt, tills han stod upprätt. Han 

stod kvar en stund, med ett bondbarns stillhet, och hörde Kungsgatans sång. Sedan vände han tillbaka ner till 

bygget. (Kungsgatan, s. 635 f.) 
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Hur har de manliga karaktärerna lyckats klara det svåra språnget från krisfasen till lyckad 

nyorientering? Här ska nu avslutningsvis processen från kris till anpassning behandlas. 

    I Utlänningar inträffar efter Tomas död en vändpunkt för protagonisten. Han börjar se 

Kostas och Dimitris som individer, skilt från det faktum att de upprätthåller hans 

grupptillhörighet till en grekisk nationalitet. Berättarjaget har tröttnat på deras sexistiska och 

rasistiska kommentarer och bestämmer sig för att flytta ut från lägenheten. 

   Kallan menar att berättarjaget skiljer sig från de andra karaktärerna på så vis att han inser 

nödvändigheten av att ta del av det nya samhället medan de andra på ett emotionellt plan 

fortfarande är beroende av Grekland.  Kallan lyfter fram Kostas svårighet att lämna Grekland 

mentalt och acceptera den nya situationen. 
49

 Kostas blir kvar i den initiala fasen i sitt 

motstånd mot att införliva den nya miljön i sin identitet. ”Hans längtan var total och betingad 

av alla vardagliga göromål. Han kunde inte komma undan. Han längtade helt enkelt efter 

vardagen därhemma och det hindrade honom att hitta en ny vardag.” (Utlänningar, s. 95) 

Efter Marias död fördjupas berättarjagets kris. I kapitlet ”Ensam” för han en intensiv dialog 

där han nästintill resignerar inför hatet, skulden och ensamheten. Han upplever att han genom 

flytten från Grekland också begått självmord. Han försöker summera sin tillvaro som han 

upplever som skilt från ett sammanhang, hans ansatser att överleva verkar vara meningslösa.  

Vad innebär det egentligen att lämna sitt land om inte att man begår självmord, en sorts lösning, även om det 

finns många som tror att en geografisk förflyttning inte innebär någon lösning? Det är kanske sant men med 

den skillnaden att en förflyttning aktualiserar en rad andra problem och att i just detta finns en form av 

befrielse. [...] 

   En dekoration och det var just så jag kände mig. Jag hade varit en ansats till människa men jag blev en 

dekoration. [...] 

   Livet jag hade levat var både borta och nära och livet som jag levde nu var borta. (Utlänningar, s. 121 f.) 

 

Berättarjagets självrannsakan avrundas med insikten om nödvändigheten att överleva. Dagen 

därpå flyttar han ut från lägenheten och beger sig för en tid till Helsingborg. ”Skall man 

erövra Sverige är det lika bra att göra det geografiskt riktigt. Jag var en grundlig man.” 

(Utlänningar, s. 125) Han har trots krisen inte övergett tanken på att erövra det nya landet. 

   Efter att berättarjaget återigen flyttat så förstärks upplevelsen av ensamhet. Han upplever 

ensamheten som overklig, han vet knappt vad han ska söka i andra människor längre. När han 

möter karaktären Maja blir han osäker på vad han söker hos henne, om det finns något djupare 

mellan dem än samhörigheten i främlingskapet. Han värjer sig mot Majas framhävande av ett 

gemensamt främlingskap. 

– Ni är väl inte svensk, påstod Maja frågande. 

– Nej, vi äro icke svenskar, förkunnade jag med hes röst. 

– Jag är inte heller svensk. 
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– Det var inte illa, konstaterade jag. Jag tyckte inte om hennes sätt att dra fram vårt främlingskap som en 

gemensam punkt. (Utlänningar, s. 138) 

 

Förhållandet med Maja tar snart slut och han inser sitt behov av en meningsfull och 

känslomässig förankring i det nya samhället.  

Den vanliga processen för att möta ett nytt land och dess människor förutsätter att man lämnat bakom sig sina 

erfarenheter och värderingar. När man kommer till ett nytt land försöker man först träffa andra landsmän som 

eventuellt finns där redan. Många stannar där och då bildas små kolonier. Om man som i mitt fall misslyckas 

med att bygga upp en samvaro med sina landsmän, blir då nästa steget att man träffar andra utlänningar och 

det bildas nya kolonier fast mer lösa än de förra och den enda gemenskapen som finns där är då i stort sett att 

man tillsammans klagar på och kritiserar det land som man har hamnat i.  

   Det var alltså konsekvent att jag mötte Maja. Hon var också utlänning fastän mycket mera hemma i Sverige 

än jag. Men vi hade just denna gemenskap. Jag var inte övertygad om att detta var det riktiga. Jag misstänkte 

att man kringskar sitt liv alldeles för mycket och i onödan. 

   När jag lämnade Grekland var jag besluten att bygga upp ett nytt liv, inte bara delar av det gamla. Så trots 

att min kärlek för Maja verkade slutgiltig var det bara ett stadium som jag med all nödvändighet skulle 

komma att passera. (Utlänningar, s. 154) 

 

När han lämnar Helsingborg inser han att det är första gången i Sverige som han lämnar något 

bakom sig. Han har bit för bit mentalt erövrat det nya landet genom att våga öppna sig för det 

nya och hatet har stegvis dämpats. 

  I slutet av romanen träffar berättarjaget en man som också invandrat och som lever genom 

hatet. Berättarjaget försöker argumentera för det egna ansvaret, i kontrast till hatet, något som 

mannen inte vill lyssna till. För berättaren har hatet släppt taget, kvar finns möjligtvis skuld, 

ansvar och längtan men hatet måste han ge upp för att starta sitt liv i det nya landet. Kallan ser 

nödvändigheten i att sluta hata som den primära nyckeln till en lyckad anpassning för 

 karaktärerna i Utlänningar: 

The characters who cannot forgive, become bitter, marred by their hate in both narratives. In Utlänningar the 

consequence of not letting go of hate turns to incapability of adapting and to lack of exchange. They cannot 

meet Sweden and will therefore fail the project of the narrative which is to become Swedes. They will remain 

forever “foreigners”. 
50

 

 

Kallans uppfattning att hatet står i vägen för karaktärernas anpassning stämmer med den 

tolkning som även denna analys antar. Påståendet att projektets slutmål är att bli svensk ställer 

jag mig emellertid frågande till.  Romanen gestaltar visserligen hur berättarjagets anpassning 

lyckas genom interaktionen med det svenska samhället men romanen gestaltar också 

nödvändigheten av att inte överta den andres blick, att inte fastna i främlingskapets 

objektifierande och marginaliserade position. Målet är inte att bli svensk utan att genom 

anpassningsprocessen lyckas placera sig själv i subjektsposition, acceptera den nya 

situationen och bryta främlingskapet i förhållande till det egna jaget och i förhållande till 

andra människor. I romanens slutscen gestaltas det nya förhållningssättet i en spegelscen. Två 
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röster representerar två drivkrafter: resignation och överlevnad. Det är erövraren, som 

accepterat den nya dubbla identiteten, som får sista ordet. 

Ett nytt liv, tänkte jag förstrött. Ett nytt liv men jag var inte särskilt glad. Vem skulle vara det? 

Jag gick på toaletten. Jag låste in mig och såg på mitt ansikte i spegeln. 

– Jag är inte särskilt glad, mumlade jag 

– Håll käften din dumma djävel, röt jag åt mig själv och blev plötsligt på gott humör igen. Jag tågade tillbaka 

till min plats. Min kropp visslade. Jag satte mig ner och började flirta hänsynslöst med vinterlandskapet. 

(Utlänningar, s. 162 f.) 

 

Efter att Adrian i den initiala fasen tvingats konfronteras med den andres objektifierande blick 

träder han in i den krisfas där han växlar mellan att anpassa sitt beteende efter stadsmänniskan 

och söka hantera skulden över sin distansering från ursprunget. En av hans strategier blir att 

ställa sig i subjektsposition genom bildning, för att lyckas utrycka den del av sin identitet som 

stadsmänniskorna verkar ha tagit patent på. Som tidigare konstaterats söker han sig till staden 

genom litteraturen. Snart upptäcker han dock att stad och land inte är så diametralt åtskilda, 

tvärtom lyser staden med sin frånvaro i stadsskildringarna.  

I allt sökte han sig själv. Men dessemellan sökte han med autodidaktens oförbrukade nyfikenhet 

kunskaperna om bottnen, om miljön. Fortfarande sökte han staden. Han fann som förut Djurgården, 

Drottningholm och Haga i det som kallades Stockholm, i det som var stad. Han hittade ekarna och 

lindarna och popplarna på kyrkogårdarna, överallt det som icke var staden. Däribland fann han också en 

mängd pekoralistisk poesi, i vilken en trafikfyr likandes vid en båk i havet, lyktorna vid liljor, 

omnibussarna vid röda fiskar, trafikgatorna vid skummande älvar. Överallt förde man över landets bilder 

– stadsborna från sin korta sommar, de inflyttade från sin barndom, författarna från de andra författarnas  

nötta klichéförråd, och gjorde på det sättet också staden till land! Men var fanns stadens bilder? Var fanns 

den nya människan, som icke i staden såg endast en tillfällig tillflyktsort? (Kungsgatan, s. 242) 

 

I staden har Adrian lärt känna de intellektuella författarna som sitter på Kafé Morgonstjärnan 

och dryftar de stora frågorna. Det är i kontakt med dem som hans bildningskomplex men 

också startskottet till hans bildningskamp utlöses. Med sin nyförvärvade upptäckt och den 

självsäkerhet han fått genom litteraturen vågar han nu ifrågasätta Kurts och de andra 

författarnas stadsskildringar.  

Och då Kurt drog till med Strindberg, så var Adrian nu beredd på det. Han hade läst det där. Han var lika 

osäker på sig själv som tidigare, men inom honom höll det på att födas dunkla aningar i hans kaos.  

– De skrev allihop om sin tids land… De tog sina regelbundna promenader för var morgon, helst så långt att 

de fick syn på en äng och en landsflicka med rödblommiga kinder, och sen skrev de! En mjältsjuk längtan till 

landet hos allihop – vad hade de egentligen här att göra? Och likadant är det än. Det märks ingen ändring än! 

[...] Här letar vi alla efter en ny mentalitet – han mindes för första gången på länge uttrycket – och vi 

misslyckas. Men vi måste lyckas! (Kungsgatan, s. 243 f.) 

 

Det är en ny, mer vältalig sida av Adrian som nu växer fram men som även i fortsättningen 

kommer att pendla över till osäkerhet i vissa situationer. 

    Adrians skuldkänslor över att ha övergett landet kopplas samman med behovet av 

bekräftelse från barndomsbyn Humla. Trots att han så gärna vill bli en stadsmänniska så är det 

viktigt för honom att de där hemma ska tycka att han lyckats. 
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Adrian föll en dag, sittandes i den torra luften i brevbärarsalen, med Fågel blå vid sin sida och andra 

människors post mellan sina händer, i ett slags melankoli, som icke ville ge med sig. 
   I en blixt såg han sitt eget fall… För att göra sig gällande här måste han bli som de andra, inte som 

Bogglund och drömmaren, utan som förmannen och Fågel blå. [...] Att bli en ny Fågel blå, det var det man 

väntade av honom i Humla.  (Kungsgatan, s. 333 f.) 

 

Samma natt vaknar Adrian upp av en ny insikt och försöker få en överblick över sin situation.  

– Därför mördade jag det… 

Han vaknade och spratt till – han hade talat högt i rummet om natten. Därför mördade jag landet, hade han 

sagt högt.[...]  

– Därför mördade jag landet, sade han, och det var för att mörda mitt gamla jag, som var Humla… Och åter 

tyckte han, att han stod mitt på Kungsgatan. I nästa ögonblick såg han grannarna i Humla by passera 

Kungsgatan i ett slags jubeltåg, som icke hade något slut. 

   Så låg han stilla länge. Han höll på att somna, men i sömnen kom tankarna igen. Staden är Stockholm, 

landet är Humla, det var klyvningen i hans själ… Så började den stora omsmältningens tid… Han tänkte 

alltsammans i en form, som snart förlorade sina konturer, men i mörkret var alltsammans logiskt, i mörkret 

tycktes alltsammans klart. (Kungsgatan, s. 335 f.) 

 

Adrian upplever att han mördat landet just för att han mördat sitt gamla jag. Berättarjaget i 

Utlänningar upplever på samma sätt att han begått självmord när han lämnat sitt hemland. För 

båda övergår dock skuldkänslorna i en motivation att överleva. Att helt begrava det gamla är 

inte möjligt. I Adrians bildvärld sammanfogas istället stad och land och klyvnaden i 

identiteten till en enda form utan konturer, den form som gestaltar hans hybrida jag. 

   Snart söker sig Adrian till ett nytt sammanhang i staden hos socialisterna. Adrian börjar 

märka skillnaderna mellan borgare och arbetare vilket väcker hans klassförakt. Anslutningen 

till socialisterna blir en förvirrande period där han växlar mellan att hålla eldiga tal om landets 

död och mellan att ifrågasätta vad socialism egentligen står för. Adrian lämnar socialisterna 

och återgår till en ensam period igen, där han återigen isolerar sig i litteraturen. Han läser 

Nietzsche som fördjupar hans övertygelse om den individualistiska och överlägsna människan 

och Adrian börjar se ned på socialisternas gruppbehov.  

   En natt vaknar Adrian igen av att han pratar i sömnen. I ett feberliknande tillstånd ger han 

sig ut i natten. Han springer runt i en känsla av tomhet och en längtan efter att träffa en 

människa. Adrian stannar till slut upp när han ser Hornsgatan som en höstplöjd åker. ”I ångest 

böjde han sig ner och blev liggande på knä på den regnvåta gatan, bedjande som bönderna 

före honom, alla bönder i hans släkt, bedit till moder jorden…” (Kungsgatan, s. 398) 

   Lehan skriver i The City In Literature att många författare under modernismen intog en 

skeptisk hållning till den moderna staden och att denna aversion mot storstädernas 

upplysningsagenda även delats av tidigare författare, såsom Dostojevskij, som uppfattade de 

västerländska storstäderna som materialistiska och dekadenta. Dostojevskij trodde inte på 

utveckling utan på jorden och bönderna som en del av Guds agrara ordning. I Brott och straff 

resulterar Raskolnikov hybriska önskningar och en nietzscheansk tro på övermänniskan i 
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mordet på en gammal dam. När han bekänner mordet tvingas han knäböja och kyssa marken 

för att erkänna kollektivet och jorden och för att bekänna skulden för sitt värsta brott: 

glorifierandet av den radikala individualismen 
51

 

   Adrians övertygelse om den radikala individualismen under Nietzscheperioden åtföljs alltså 

av den scen där han knäböjer på gatan och tillbeder moder jord, vilket möjliggör en parallell 

till Brott och straff. Adrian tvingas springa ensam i staden i jakt på människan han inte finner 

och får erfara den reella ensamheten. Det är först när han ser visionen av Hornsgatan som en 

åker som han stannar upp. Adrians öde pekar emellertid inte mot en återgång till landsbygden, 

däremot belyser parallellen tolkningen att Adrian måste inse behovet av ett kollektivt 

sammanhang för att bryta utanförskapet. Könssjukdomen och vistelsen på sjukhuset blir en 

del av hans botgörning. När han tillfrisknat åker han hem till Humla, där han träffar sin gamle 

vän Arne, för vilken han vågar erkänna mer om den svåra tiden i staden än han tidigare vågat. 

Han åker tillbaka till staden utan att söka upp föräldrarna, vilket bidrar till upplevelsen av ett 

mer definitivt avsked från hemmet. Tillbaka i staden hör han Kurt dra den gamla visan om 

den överlägsna människan och staden som ett paradis men Adrian har fått en annan distans till 

staden nu, han sväljer inte längre allt vad andra säger. Då väcks han också av insikten att han 

inte längre behöver isolera sig eftersom han ingår i arbetarnas kollektiv. Han funderar på hur 

tiden i staden förflutit och förändrat honom till den han är idag. 

Det slog honom hur bohemerna flydde, hur brevbärarna flydde, och hur han själv flytt. I en värld av 

flyktingar levde han… Han skulle lära sig att icke fly! Kunde han icke leva modigt, var livet icke värt att 

levas alls, och kunde han det icke nu, så var hans erfarenheter bortkastade till ingen, eller ingens, nytta. [...] 

Han genomgick åter sin stadstid. Hans egen tid i staden sammanföll med att staden förvandlade. Han var 

själv med om att prägla detta liv. Efter en generation eller två uppstod det från varje inflyttad en tjänsteman,  

en bokhållare, en förman eller också en stadsproletär. Då var ”surdegens” process för alltid över. Men i den 

första generationen var han nomaden, den med rötterna på ett håll och grenarna med löven och 

fruktsättningen på ett annat. Moderat var en sådan, Adrian var en, Marta en. Ännu satt landet kvar djupt inne 

i honom. Han tänkte med landets tankar, såg i landets bilder, och han vart vemodsfylld och sentimental vid 

att följa ett grässtrås växt eller en fågels flykt. Man skulle tro att ha hatade staden, och han älskade den! Då 

kände han en smärtfylld vällust, och han tyckte sig gå upprätt emot förvandlingen, som icke mer än börjat än. 

 – Moder stad… sade han trevande. (Kungsgatan, s. 582 ff.) 

 

Adrian inser att han genom att vara en del av staden också påverkar den och att han endast 

kan göra det genom att sluta fly från sig själv och istället förlika sig med den nya dubbla 

identitet. Det är på bygget, i hans nya kollektiva sammanhag som arbetare som han tar avsked 

från läsaren.  

4. Slutord 
Syftet med denna uppsats har varit att genom en illustrativ komparation åskådliggöra 

förhållandet mellan migration och identitet i Lo- Johanssons Kungsgatan och i Kallifatides 
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Utlänningar för att fördjupa förståelsen för främlingskapets påverkan på identiteten.   Jag har 

använt mig av socialpsykologiska perspektiv på migration och identitet samt begrepp hämtade 

från den postkoloniala litteraturteorin för att belysa de uppbrotts- och assimileringsprocesser 

som karaktärerna genomgår och för att visa hur migration på liknande sätt kan påverka 

identiteten oavsett om upplevelsen av främlingskap grundar sig i exilens nationellt grundade 

utanförskap eller en kulturell isolering inom ett lands gränser. Sambandet har belysts genom 

en närläsande metod där exempel från texterna varit utgångspunken för jämförelsen och 

diskussionen av romanerna. 

   Förhållandet mellan migration och identitet i de två romanerna har indelats i specifika 

aspekter av romanernas gestaltning av främlingskap. Konfrontationen med främlingskapet, 

förhållandet mellan stad/land och hemland/nytt land, kvinnans dubbla främlingskap, språkets 

inverkan på identiteten samt individens förmåga eller oförmåga att anpassa sig till en ny miljö 

har jämförts och diskuteras. 

   Granskningen av dessa aspekter har visat hur karaktärerna trots olika grundförutsättningar 

gestaltar likande upplevelser av utanförskapets och främlingskapets påfrestningar på 

identiteten men olika strategier för att hantera marginaliseringen. Analysen har visat hur 

förmågan eller oförmågan att anpassa sig till den nya miljön och bryta sig ur främlingskapet 

påverkas av såväl individuella strategier för anpassning som det nya sammanhangets 

samhälleliga och sociala strukturer.   

   De manliga protagonisternas bryter sig ur främlingskapet genom att anamma likande 

strategier. Språket är ett verktyg men deras processer förenas också i hur de på ett liknande 

sätt förlikar sig med en ny identitet där polariterna stad/land och hemland/nytt land som utlöst 

främlingskapet anammas som förenliga värdefulla aspekter av den nya identiteten. Analysen 

av de kvinnliga karaktärernas anpassningsprocesser har visat hur romanerna gestaltar att deras 

oförmåga att bryta sig ur främlingskapet försvåras av patriarkala strukturer. 

   Uppsatsen har genom jämförelsen av främlingskap under två skilda perioder i Sveriges 

historia visat hur romanerna bidrar till ett socialhistoriskt perspektiv på gruppering, 

avindividualisering och konstruerandet av främlingen som typ. Jämförelsen har belyst hur 

distansering från och diskriminering av den andre oavsett utgångspunkt manifesteras på 

liknande sätt och kan utlösa liknande identitetskonflikter för den marginaliserade.  

   Romanernas skildring av etablerandet av konstruerade grupptyper är lika aktuellt idag, då 

inplaceringen av Kallifatides i en viss grupptyp av författare riskerar att marginalisera hans 

position i den svenska litterära kanon. 
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