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1. Inledning 
 

"Främlingen; ett i halsen kvävt raseri, en svart ängel som stör ge-

nomskinligheten, ett otydligt spår, outgrundlig. Främlingen, hatets 

och den andres gestalt, är varken det romantiska offret för familje-

kretsens lättja eller inkräktaren, skyldig till samhällets alla olyckor... 

underligt nog bebor främlingen oss; han är vår identitets skuggsi-

da..."  

(Kristeva 1991 s.17) 

 

Varje människa är en del av främlingskapet, det vill säga, vi är alla främlingar. Främlingskap är 

något som skapas av människan då vi tenderar att distansera oss från det som ej är igenkännligt 

för oss. Tre avgörande faktorer vilka bildar främlingskapets spindelnät är kön, etnicitet och klass. 

Det är en ständig kamp som man inte kan undfly, därmed kan man ställa sig frågan: när upphör 

man att vara främling? Om det existerar ett utanförskap, bör det med automatik finnas ett ”innan-

förskap”.  

   Människan har en benägenhet att genom negativa uttryck betona något som den andre besitter 

och då man talar om det positiva som man själv representerar, förefaller det som något som sak-

nas hos den andre. I denna skiljaktighet frodas främlingskapet. Enligt min mening är främ-

lingskap något som hos människan är i ständig rörelse. Vi upptäcker ständigt nya sidor hos män-

niskor, därmed slutar vi till viss del aldrig att vara främlingar för varandra. Det handlar om huru-

vida man låter det stå i vägen för att bemöta andra med kärlek och respekt.  

   För att gestalta främlingskap i film finns en rad olika grepp att tillgå. Roberto Rossellini är en 

regissör som jag har valt att titta närmare på och undersöka hur begreppet främlingskap tar sig 

uttryck i tre av hans produktioner.  

 
 
2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera på vilka sätt temat främlingskap framställs i tre av Ro-

berto Rossellinis filmer: Stromboli (1949),  Europa ’51 (1952) och Viaggio in Italia (1953). Detta 

kommer vidare att ställas i jämförelse med uppsatsens teoretiska förhållningssätt, sociologi med 
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inriktning mot främlingskap. Således kommer jag att utgå från följande frågeställningar i respek-

tive film: 

 

• På vilka sätt skildras temat främlingskap och vad utgör detta främlingskap? 

• Hur upplever främlingen sin position och hur skildras denna upplevelse? 

• Löses främlingskapet narrativt och i så fall hur?   

 

2.1 Urval och metod 
 
Jag har valt att studera tre filmer av den italienske regissören Roberto Rossellini från den tid då 

han samarbetade med den svenska skådespelerskan Ingrid Bergman, tillika hans hustru under 

denna tid. Produktionerna som valts är relevanta såtillvida att de passar bäst för uppsatsens tema-

tiska inriktning, nämligen främlingskap. Den metodologiska utgångspunkten är en tematisk och 

narrativ analys av filmerna, som vidare kommer att sammanställas med ett sociologiskt perspek-

tiv på främlingskap, för att upptäcka hur det tar form och utmärks i respektive film. 

 
 
2.2 Tidigare forskning 
 
Roberto Rossellini är, utöver sina neorealistiska produktioner, även uppmärksammad för sina 

verk under perioden 1949-54. Dessa omnämns ofta efter samarbetet med skådespelerskan, Ingrid 

Bergman. Med filmen Stromboli (1949) inleddes denna Bergman-era, och tillsammans kom de att 

göra fem produktioner. Deras samarbete påbörjade efter ett brev som den italienske regissören 

mottagit av Ingrid Bergman:  

 

”Jag har sett Era filmer Rom, öppen stad och Paisà och tyck-

te mycket om dem. Om Ni behöver en svensk skådespelerska 

som talar mycket bra engelska, som inte har glömt sin tyska, 

som kan göra sig måttligt förstådd på franska och kan säga 

bara ’Ti amo’ på italienska, är jag beredd att komma och 

göra en film med Er”. (Björkman 1999 s.6f) 
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Kritik riktades mot Rossellini då många ansåg att han svikit den neorealistiska stilen, som han var 

så framträdande för. De nya produktionerna ansågs vara triviala historier, händelsefattiga och 

utan något vidare djup. Kritiken var dock ej endast riktad mot filmerna eller Rossellinis nya be-

rättarstil, utan även mot paret Bergman–Rossellini (Björkman 1999 s.5f). Deras kärleksrelation, 

som utvecklades under deras första produktion tillsammans, blev en omtalad skandal och utgjor-

de mycket av den kritik som riktades mot dem.  

   I USA lades fokus på relationen mellan paret och skandalen, vilket man dels såg som en konse-

kvens för att hon lämnat Hollywood. Man menade att hennes karriär upphörde då hon valde att 

flytta till Europa och arbeta med Rossellini. Till följd därav lades inte mycket vikt vid att göra 

grundläggande analyser av hennes produktioner tillsammans med den italienske regissören (Gel-

ley 2008 s.26).  

  I Italien å andra sidan var man mer mån om att påpeka hur Rossellini svikit neorealismen som 

berättarform. Man ville undersöka på vilka sätt Ingrid Bergman påverkat Rossellinis nya berättar-

stil (Ibid. s.27).  Andra italienska regissörer, som exempelvis Vittorio De Sica, uppmärksammade 

Rossellinis verk och framhävde att hans unika berättarstil blandar tendenser från vardagliga livet 

med det poetiska (Bondanella 1993 s.32). Att innefatta dessa två dimensioner i filmen var något 

som Rossellini ansåg var enormt viktigt: ”film must respect two diametrically opposed human 

tendencies: that of concreteness and that of imagination. Today we tend to suppress brutally the 

second one…by forgetting the imaginative tendency…we tend to kill in ourselves every feeling 

of humanity…” (Bondanella 1993 s.33). 

   I Frankrike hyllades Rossellini för sin nyskapande stil. Ett av de mest framträdande samtida 

uttalanden kring denna film gjordes i Cahiers du cinéma, av filmregissören Jacques Rivette: ”if 

there is a modern cinema, this is it… with the apperance of Viaggio in Italia, all films have sud-

denly aged ten years” (Bondanella 1993 s.99). Filmregissören Eric Rohmer framhåller i en artikel 

från 1955 att Viaggio in Italia i sin enkelhet är långt ifrån amatörmässig, tvärtom krävs det 

enormt mycket av regissören för att skapa ett originellt verk av det enkla i vardagen (Rohmer 

1985). I sin artikel ”Satellites of love” (Mulvey 2000), närmare femtio år efteråt, beskriver förfat-

taren Laura Mulvey filmen som det första verket av modern film. Mulvey argumenterar för hur 

det verkliga livet gör sig märkbart bland de händelser som visas på vita duken. I sin analys be-

handlar hon ej endast relationen mellan regissören och skådespelerskan, Ingrid Bergman; istället 
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sätter hon deras relation, och även relationen mellan filmens karaktärer, i en samhällelig och hi-

storisk kontext.  

   Tidigare studier gällande främlingskap i Rossellinis filmer har många gånger handlat om hans 

neorealistiska produktioner, dock ej mycket kring de filmer som jag valt att belysa i min uppsats. 

Med de olika teoretiker jag valt att inkludera i min uppsats blir Rossellinis tre produktioner ana-

lyserade ur andra perspektiv. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Under följande avsnitt kommer jag att redogöra för uppsatsens teoretiska förhållningssätt, socio-

logi med inriktning på främlingskap. Den här delen kommer vidare att fungera som bakgrund till 

analysavsnittet längre fram i studien.  

   Sociologi som vetenskaplig disciplin söker att studera samhället och olika sociala relationer. 

Det finns många ämnesområden inom sociologin och främlingskap är det jag har valt att belysa. 

Främlingskap är ett område som många sociologer behandlat, och för möjligheten till en mer ny-

anserad analys kommer jag att ha med olika perspektiv inom fältet som jag anser vara relevanta 

för min uppsats, främst de som tillhandahållits av Georg Simmel och Zygmunt Bauman. Då hu-

vudkaraktären i de tre produktionerna här är kvinnlig, även om jag inte så grundläggande kom-

mer att fokusera just på detta, så kommer hennes roll som kvinna att finnas i åtanke under analys-

avsnittet. Därför har jag valt att inkludera två kvinnliga teoretiker som också talar om främ-

lingskap utifrån ett kvinnligt perspektiv.  

   För den tyske sociologen och filosofen Georg Simmel (1858–1918) är sociologin som disciplin 

ett sätt att studera former av socialt samspel i samhället. Man betonar vikten av olika former av 

interaktion där man ser som sin uppgift att undersöka skiljaktigheterna bland dessa. För Simmel 

är sociologin ”the only science which really seeks to know only society…the study of that which 

in society is society” (Frisby 2002 s.xv).  

   Med sin essä ”Främlingen” (Der Fremde, 1908), har Simmel haft ett stort inflytande på synen 

på främlingen i över ett sekel. Många olika typer av främlingar har uppkommit med åren och de 

står ofta i jämförelse till Simmels främling. Främlingskap innebär för Simmel en positiv relation, 

den utgör en specifik form av interaktion. Här betraktas främlingen som en så kallad potentiell 

vandrare som “kommer idag och stannar imorgon” (Simmel 1995 s.139). Främlingen har en fri-

het som möjliggör för honom att vara rörlig i sitt deltagande. Han kommer i kontakt med alla 
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slags element i den nya gruppen, men är inte bunden till dem på samma sätt som de ursprungliga 

medlemmarna. Ställningen i gruppen avgörs främst av att han ursprungligen ej tillhört den (Sim-

mel 1995 s.139ff). Främlingens position är unik, en paradoxal sådan då det tillåter honom att vara 

nära och samtidigt avlägsen. Han tillför den nya gruppen erfarenheter och kvaliteter som skiljer 

sig från den sociala gruppens vardag, vilket möjliggör ett annorlunda synsätt. För främlingen in-

nebär detta att han ses som en objektiv part i gruppen och ges ofta förtroende såsom med bekän-

nelser från de andra medlemmarna i gruppen. Enligt Simmel bör denna objektiva roll inte tolkas 

som frånvaro av medverkan, då det är ett förhållningssätt som ligger i ett gränslöst rum, mellan 

objektivitet och subjektivitet. Därmed betraktas den fria objektiviteten snarare som ”en positivt 

specifik form av delaktighet” (Simmel 1995 s.141f).  

  Främlingen kan här även konfrontera olika aspekter bland gruppens medlemmar, då denne upp-

lever det som för dem blivit osynligt. Det är i mötet med främlingen som mönstret och det tysta 

antagandet i gruppens vardag synliggörs. Han är inte på samma sätt bunden till kulturen, normer-

na eller traditionerna som de andra medlemmarna i gruppen. På så sätt kan han betrakta det som 

sker utifrån de erfarenheter och den kunskap som fört honom till den specifika platsen (Simmel 

1995 s.142f). Främlingens motsägelsefulla egenskaper innebär att relationen till den nya omgiv-

ningen är en abstrakt sådan. Han kommer aldrig riktigt att bli en del av den nya gruppen men hel-

ler inte helt exkluderas från den. Det innebär även att främlingen här inte betraktas som en indi-

vid av egen rätt, utan istället som person av en specifik typ. Förhållandet till främlingen utgörs 

främst av att det existerar en del allmänna egenskaper som delas mellan denne och gruppen han 

deltar i. Som Simmel uttrycker det: ”Främlingen står oss nära, i den mån vi mellan honom och 

oss upplever likheter av nationellt eller socialt, yrkesmässigt eller allmängiltigt slag. Han är för 

oss fjärran, i den mån dessa likheter går utöver honom och oss” (Simmel 1995 s.143f).  

  Dock existerar även främlingskap som helt utesluter en gemenskap grundad på något allmängil-

tigt. Denna syn på främlingen är i motsats till Simmel, som ser främlingen som positiv. Istället är 

detta en så kallad icke-relation där främlingen inte är av någon relevans, det vill säga inte en del 

av gruppen. Ett typexempel på ett sådant främlingskap, menar Simmel, är grekernas förhållande 

till barbaren. Det handlar följaktligen om relationer där man helt frånkänner den andre alla all-

männa attribut, i enkel mening, just de egenskaper som man uppfattar som mänskliga (Simmel 

1995 s.144f).  
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  Den polske sociologen Zygmunt Bauman (f. 1925) och hans syn på främlingen har en del likhe-

ter med Simmels: främlingen är fysiskt nära men socialt avlägsen. Främlingen är en granne, som 

inte är som oss. Hos Bauman tenderar främlingen att vara en av de svaga och utsatta, det handlar 

om den lilla människan som är utstött av samhället (Bauman 2008 s.155, 158f). Det finns en 

medvetenhet om främlingens existens i omgivningen, främst då denne ej är neutraliserad i den 

givna gruppen. Han är en avvikelse och smälter därmed inte in i den nya vardagen. Här är främ-

lingen en ”evig vandrare” (eternal wanderer) som aldrig når sin slutdestination, utan ständigt är 

på resande fot. På så sätt betraktas han som främling var han än befinner sig (Ibid. s.158f).  

   Främlingen faller här mellan det som Bauman kallar för in-group och out-group. Den först-

nämnda gruppen är kollektivet med ett vi som ser den andra gruppen (out-group) som dem, fien-

den som bör hållas på avstånd. Således upplevs främlingens närvaro som ett hot då det råder en 

tvetydighet kring honom. Med egenskaper från en out-group är främlingen nu en del av en in-

group och stör på så sätt balansen där man förväntas tillhöra antingen den ena eller den andra 

gruppen (Bauman 2008 s.160f). Han är inte en av oss, även om han fysiskt befinner sig nära, utan 

skapar en instabilitet i den sociala ordningen, och därför ser man till att hålla främlingen på av-

stånd (Bauman 2008 s.158f). Främlingen befinner sig ständigt mellan alla redan givna kategorier, 

så som vi och dem, vänner och fiender, etcetera. På så sätt skapar han oro bland de som är en del 

av redan givna kategorier, då han inte kan fastställas i någon av dem. Följaktligen blir hans ställ-

ning i den nya gruppen problematisk. Till skillnad från Simmels främling, vars ambivalens ses 

som en objektivitet gruppen kan nyttja, så medför det för Baumans främling att medlemmarna 

inte vågar lita på honom. Bauman betonar vidare komplexiteten i främlingens närvaro och menar 

att det inte endast skall sammankopplas till social och kulturell mångfald: "strangeness involves a 

separating process that works above and through social and cultural differentiation" (Bauman 

2008 s.159ff). Främlingen kommer, så länge denne är en del av den sociala ordningen, inte att 

försvinna. Vidare bör främlingskapets komplexitet inte reduceras till ett hermeneutiskt problem, 

för även kunskapen om den andre fråntar inte denne dess annanhet: ”…the strangeness of the 

Other will not disappear even if I gain more knowledge of her strange language and strange cus-

toms” (Bauman 2008 s.157f).  

   Bauman talar om kulturen som en strukturerande aktivitet.  För att förstå världen, behöver 

människan strukturera den, ”..through arranging things in groups and groups in relation to each 

other,…a given social order is produced and reproduced” (Bauman 2008 s.158f). Det är i de soci-
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ala och kulturella ordningarna som känslan av samhörighet skapas, och vi kan utifrån det avgöra 

huruvida människor tillhör en viss grupp eller inte. Detta möjliggör exkludering av alla som ska-

par ett slags oordning genom att vara främmande. Således menar Bauman att det moderna sam-

hället är en värld av främlingar: människan tenderar att överse det faktum att vi själva skapar våra 

främlingar, och dessa främlingar vi framkallar är just de individer vi vägrar att acceptera som 

våra medmänniskor (Bauman 2008 s.159f, 166f).  

   Bauman drar även paralleller till den förmoderna främlingen. Man upplevde inte denne som 

någon fara för samhället då det fanns klara skillnader, sociala och kulturella sådana, som höll 

främlingarna på avstånd. Det var i och med den moderna världen som vi tvingades att leva med 

främlingar bland oss. Nu blev plötsligt främlingen fysiskt nära i det nya samhället (Bauman 2008 

s.164f). Bauman talar vidare om det moderna samhällets sätt att handskas med främlingar. Han 

utgår från Claude Lévi-Strauss koncept om två olika strategier: anthropogenic och anthropoemic. 

Den förstnämnda söker att få främlingen att assimileras i det nya samhället där han så småningom 

blir en av oss. Det handlar alltså om att göra det främmande till igenkännligt; man reducerar alla 

avvikelser som främlingen står för och med tiden blir han en del av den nya gruppen. Den andra 

gruppen, de anthropoemiska strategierna, skapar å andra sidan främlingar och ser till att hålla 

dem utanför samhället, ”banishing them from the limits of the orderly world and barring them 

from all communication with those inside” (Bauman 1997 s.16). De som har svårare att assimile-

ras i samhället ser man till att flytta och osynliggöra. Man vill hålla dem på avstånd och helst på 

olika institutioner (Bauman 2008 s.165f). 

   I sin bok Främlingar för oss själva (Kristeva 1991) behandlar psykoanalytikern och författaren 

Julia Kristeva främlingskapets historiska rötter i väst. För att förstå vad det innebär att vara främ-

ling och ”den andre” hävdar Kristeva att vi måste inta dennes plats. Det handlar således om något 

mer än att endast acceptera den andre: "att leva med den andre, med främlingen, konfronterar oss 

med möjligheten eller omöjligheten att vara någon annan" (Kristeva 1991 s. 28f).  

   Kristeva diskuterar huruvida det är möjligt att synen på främlingen som ”fiende” kan upphöra 

att existera i våra moderna samhällen. Möjligen handlar det inte om att eliminera något som be-

bor alla människor. Hon menar att vi istället bör fråga oss själva om vi alla kan se oss som främ-

lingar i samexistens. För att komma ifrån främlingskapets spindelväv av hat och börda, bör vi 

göra det genom ett harmoniskt mottagande (Kristeva 1991 s. 17-19f). Vi tenderar att fokusera på 

det avvikande hos främlingen, men Kristeva menar att även om annanhet väcker vår uppmärk-
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samhet så utgör inte skiljaktigheterna främlingskapets enda dimension: ”skillnaderna vad beträf-

far kön, ålder, yrke och religion kan ingå i utanförskapstillståndet, korsa det eller öka det, men 

inte förväxlas med det” (Kristeva 1991 s.105). Detta innebär att den sociala grupp i vilken främ-

lingen ej kan ingå, är strukturerad kring någon form av politisk makt; utan den sociala gruppen 

skulle utanförskapet som främlingen företräder upphöra att existera (Ibid s.105f). Kristeva marke-

rar härmed att främlingen är ett symtom som får ett oss att bli problematiskt. Detta börjar menar 

hon när en medvetenhet om min skillnad dyker upp och slutar "..när vi alla erkänner oss som 

främlingar i uppror mot förenande band och gemenskaper" (Kristeva 1991 s. 17f). Främlingen är 

kvävd inom oss alla och när medvetenheten om denna främmande aspekt dyker upp, kommer ac-

ceptansen för andra främlingar och samexistensen att vara möjlig. 

   Främlingen som typ har i den litterära världen ofta använts för att beteckna mannen; det talas 

kring främlingskap utifrån ett manligt perspektiv där också främlingen i sig är man. I Resident 

Alien (Wolff 1995) lyfter däremot Janet Wolff fram diskussionen kring kvinnan som främling. 

Hon är intresserad av främlingen som nykomling och menar att både kvinnor och män kan vara 

det som Simmel kallar för den ”potentielle vandraren”, men att förutsättningarna för dem ser oli-

ka ut. Friheten som innebär en rörlighet hos främlingen skulle innebära olika saker för kvinnor 

och män. Till skillnad från bland andra flanören och främlingen, som kan passera under ett slags 

anonymitet, är det svårare för en kvinna att som främling komma till en plats utan att dra upp-

märksamhet till sig själv. För att exempelvis integreras i det samhället de deltar i, måste de ta till 

olika strategier för att inte upplevas som ett hot av de andra medlemmarna i gruppen; deras när-

varo neutraliseras bland annat, genom att de exempelvis gifter sig med en resenär, istället för att 

själva vara det, men även genom att de stigmatiseras som excentriska och icke-respektabla 

(Wolff s.8f). Således ställer sig Wolff frågan: i vilken mening kan kvinnan vara eller bli en främ-

ling? Att som kvinna bli främling, i bemärkelsen att komma till en ny plats, innebär det ett befri-

ande steg i upptäckten av sig själv, menar Wolff (Wolff 1995 s.2). Det finns olika fördelaktiga 

aspekter som uppkommer i situationer där kvinnor lämnat hemmet, bland annat bidrar förflytt-

ningen till att underlätta den personliga transformeringen. Man lämnar sina vardagliga vanor för 

en möjlighet att upptäckta nya former för självuttryck (Wolff 1995 s.9).     

 

Utifrån ovannämnda teorier och metoder kommer jag att under nästa punkt undersöka på vilka 

sätt dessa kan appliceras på de olika produktionerna. Alla teorier kommer nödvändigtvis inte att 
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överensstämma med alla filmer. Filmerna kommer att analyseras utifrån de teorier som lämpar 

sig bäst på filmen i fråga. 

 

4. Filmanalys och diskussion 

 
Under denna del av uppsatsen kommer jag utifrån det teoretiska förhållningssättet att undersöka 

hur främlingskap gör sig märkbart i de olika filmerna. Filmerna har delats in kronologiskt efter 

det årtal de givits ut. De har således inte delats upp i utmärkande tematiska delar, utan istället 

kommer de att analyseras och diskuteras var för sig, i syfte att ge en sammanhängande bild av 

respektive films tematik och narration. I min undersökning kommer jag att observera filmernas 

form och de element som präglar handlingen.  

 
4.1 Stromboli- Roberto Rossellini, 1949 
 
Filmen Stromboli inleds med citaten: ”Jag blev funnen av dem som inte sökte efter mig” och ”Jag 

visade mig för dem som inte frågade efter mig. – Romarbrevet 10:20”. Härmed sätts en religiös 

och spirituell ton i filmens inledning.  

   Filmtexten leder oss vidare till platsen där historien utspelar sig. En statisk kamera visar oss en 

mur med taggtråd, två saker vilka vi förknippar med fångläger och andra världskriget, varigenom 

handlingen placeras i specifik historisk kontext.  

   Antonio är en italiensk krigsfånge som fallit för den baltiska kvinnan Karen och vill gifta sig 

med henne. Utöver taggtråden och stängslet som här skiljer paret åt, finns även en språkmässig 

distans då de är av olika nationalitet och inte riktigt förstår varandra. Därmed framställs främ-

lingskapets skiljaktigheter både genom estetiken, men även de kulturella och sociala aspekterna 

som förefaller annorlunda hos de båda. Engelskan blir deras länk för att kunna kommunicera, 

men även den är begränsad särskilt vad gäller Antonio. Dialogen vid stängslet utgörs främst av 

att Karen påvisar olikheterna mellan dem. De är främlingar för varandra, men efter att Karen ne-

kas visum till Argentina inser hon att enda möjligheten att lämna lägret är att gifta sig med Anto-

nio och flytta med till hans hemby. Väl framme på den italienska vulkanön Stromboli visar Karen 

en enorm besvikelse över omständigheterna. Häpnad över vad hon ser omkring sig yttrar hon 

”..this is a ghost town, nobody lives here”. Hon har en negativ inställning till miljön och anser att 

en kvinna av hennes klass är värd mer än vad de har att erbjuda henne. Vi tar del av Karens olika 

karaktäristiska drag genom hennes reaktioner till olika miljöer och kontexter i filmen. Därigenom 
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blir det svårt för åskådaren att definiera henne då hon ständigt överraskar oss med sitt handlande 

och påvisar nya sidor. Således stämmer hon in på Baumans främling, såtillvida att hon ständigt 

befinner sig mellan alla redan givna kategorier. Hon tillhör varken den ena eller den andra grup-

pen och stör på så sätt balansen. Karen är här med egenskaper från out-gruppen, men som tar del 

av in-gruppen. Hennes ställning i den nya gruppen blir problematisk, vilket leder till att man hål-

ler henne på avstånd då hon inte riktigt går att lita på. Hon blir inte en av gruppmedlemmarna, 

även om hon fysiskt finns där. Karen är en främling för byborna, men likaså för oss åskådare. Vi 

vet mer om henne ju längre in i filmen vi kommer, men hon förblir likväl en främling för oss, då 

det råder en tvetydighet kring henne. Hon är nära och samtidigt avlägsen, varken en vän eller fi-

ende, inte en av oss men heller inte dem. Karen går så långt i sitt egoistiska beteende att hon vid 

ett tillfälle i filmen försöker förföra prästen för att få pengar så att hon och Antonio kan lämna 

byn. Följaktligen medför detta även att åskådaren har svårt att sympatisera med henne. De om-

kring henne (även åskådaren) överraskas ständigt med det hon gör härnäst, vilket skapar oro 

bland de som är en del av redan givna kategorier, eftersom hon inte kan fastställas i någon av 

dem. Här kan man koppla an till det som Wolff hävdar: att vara kvinna och främling innebär att 

du bör neutraliseras på något vis för att inte upplevas som ett hot för resterande gruppmedlem-

mar. 

   I ett patriarkalt samhälle försöker Karen upprätthålla en fasad som en självständig och modern 

kvinna. Detta stör balansen i den sociala ordningen, eftersom hon handlar på ett avvikande sätt 

och står i kontrast till de andra kvinnornas beteende. Karen är här dels gift med en traveler, men 

dels stigmatiseras hon även som en excentrisk och icke-respektabel person – exempelvis genom 

att hon anspelar på sin sexualitet, för att få igenom det hon vill – som bör hållas på avstånd. Ka-

rens alienation kommer till uttryck främst genom hennes stolthet och tro på sin överlägsenhet; 

hon frambringar en obalans genom att ständigt påpeka de sociala och kulturella skillnader dem 

emellan. Det framkommer tydligt i en scen där hon talar till sin make Antonio; ”I cannot live like 

this, in this filth, it is no life for civilized people… I am used to other things, better things”. 

Genomgående pekar Karen på klass- och kulturella skillnader och ger upphov till ett främ-

lingskap hos de andra: hon skapar själv den påtagliga distansen mellan henne och byborna. Detta 

stämmer väl överens med Baumans tes om att så länge som främlingskapet är en del i den sociala 

ordningen, kommer dess existens inte att upphöra. Trots att Karen spenderar tid i byn och hennes 

kunskap om seder och normer inom gruppen ökar, så försvinner inte främlingskapet hos den and-
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re. Således handlar det här om att man skapar ett främlingskap som går utöver sociala och kultu-

rella skillnader.  

   Distansen är påtaglig även genom det stilistiska berättandet. Exempelvis finns en sekvens i fil-

men där Karen irrar omkring i byn panikslagen och vill därifrån. Scenen är filmad uppifrån och 

genom denna översiktsbild bildar stenväggarna ett slags labyrint som hon ej kan ta sig ur. Hon är 

ensam och alienerad från all civilisation, det enda som hörs i bakgrunden är ett barns gråt, men 

hon kan inte tyda var det kommer ifrån. Hon går omkring förtvivlad då hon inte förmår att hitta 

förklaring till det som omger henne, varken naturen eller människorna. Hon är på många sätt den 

som framkallar ett slags främlingskap. Karens tvetydighet gör att hon stöts ut från gruppen och 

man vågar inte lita på henne. Å andra sidan förmår inte byborna att hjälpa henne integreras i den 

nya miljön. En tydlig scen som påvisar detta är när tre kvinnor i byn står utanför Karens hus och 

tittar in medan hon inreder sitt hem. Hon bjuder in dem, men de vänder om och går vidare. Hon 

är sårad och frågar varför de är emot henne och agerar på så vis. Svaret hon får är att hon inte är 

modest nog. Genom att agera olikt kvinnorna i byn skapar hon här en obalans i det redan invanda 

mönstret hos gruppen.  

   Naturen får mycket plats i filmen och människan visas ofta som en del av den. Den finns där 

som ett rum karaktärerna befinner sig i, och det är i detta rum vi får se det personliga utvecklan-

det av karaktärerna, i synnerhet Karens. Den inre rannsakan görs ofta i tystnad där åskådaren inte 

ges några förklaringar. Vi blir lämnade med verktygen att göra egna tolkningar; det är upp till oss 

att göra något med/av det vi ser och hör. Mening och innebörd träder fram genom det som fram-

ställs och finns ofta att upptäcka mellan eller bakom bilderna. Om man endast ser filmen till ytan 

utan någon vidare reflektion kan den följaktligen uppfattas som trivial och monoton, utan något 

djup. Men Rossellini möjliggör för åskådaren, genom tid och utrymme, att bilda egna tolkningar 

kring det vi ser och hör. Främst då det inte alltid finns en enkel lösning för det som sker, särskilt 

när det gäller situationer relaterade till verkliga livet. Regissören vill möjligen också poängtera att 

vägen till lösningen är personlig, den är inte samma för alla. Därmed förblir vi inte passiva som 

åskådare då även vi tvingas ta ställning till det som framställs och reflektera över vår egen roll i 

olika situationer. 

   Slutscenen är då vi tydligt får uppleva Karens transformering till den nya människa hon kom-

mer att bli. Hon tar beslutet att ta sig till andra sidan vulkanberget för att sedan fly vidare med båt 

till staden. Kämpandes upp för berget med sina ägodelar, inser hon ganska snart att det är svårare 
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än vad hon föreställt sig. Då hon blir medveten om hur ensam hon är, kommer en känsla av fruk-

tan över henne, en rädsla för sin sårbarhet som hon undertryckt. Karens utanförskap är i denna 

scen påtaglig. Frustrerad över situationen somnar hon och vaknar dagen därpå av solens uppgång. 

Hon vaknar med en medvetenhet om sin roll och insikt i att hon nu har någon mer att tänka på än 

sig själv, det barn hon skall bringa till världen. Hon vänder sig till Gud och ber om nåd: ”…ge 

mig styrka, förståelse och mod”. Uppe på berget ser Karen byn på ena sidan: ”… jag kan inte gå 

tillbaka. De vet inte vad de gör, men jag är värre!”, yttrar hon. Denna sekvens blir symbolisk för 

hennes nya medvetenhet och byn som än lever i ovisshet. Kameran lämnar henne med ansiktet 

vänt mot jorden och tiltar sakta upp mot den molnfria himlen och fåglarna. Här har inte Karen 

enbart vaknat med en vetskap om det främmande och avvikande hos henne själv, utan hon har 

även synliggjort det invanda mönstret i den nya gruppens vardag. Rollen som främling har möj-

liggjort för ett perspektiv som skiljer sig från bybornas. Hon har varit en åskådare snarare än en 

deltagare, och genom att ifrågasätta det som i gruppen tas för givet, har hon inte endast låtit sig 

assimileras i den nya miljön. Vad Karen kommer att göra härnäst vet vi inte, men oavsett vad så 

har det betydelsefulla varit transformeringen av hennes karaktär. En påminnelse om att det aldrig 

är försent att bli av med sina fördomar.  

  Hennes främlingskap stämmer mycket väl in på Baumans främlingsbegrepp: hon är en eternal 

wanderer, som ständigt är på resande fot och aldrig når sin slutdestination. Till följd därav kom-

mer hon att betraktas som främling var hon än befinner sig, men medvetenheten som väckts inom 

henne möjliggör för annorlunda bemötande och hantering av främlingskapet.  Att acceptera det 

främmande i sig själv, föder möjligheten till acceptans och samexistens med den moderna värl-

dens alla typer av främlingar. Karen har här blivit varse om att det moraliska ansvaret inte kan 

bortses från eller överlåtas på någon annan. Hon måste ta itu med det som sker och det får hon nu 

möjligheten att göra, utifrån sin nya medvetenhet. Här förstår vi också citaten från inledningen 

som knyts an till att hon här visade sitt jag för Gud och blev funnen.  
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4.2 Europa ’51 - Rossellini, 1952 
 
I filmen Europa ’51 från 1952 porträtterar Ingrid Bergman karaktären Irene, en kvinnofigur som 

ägnar all sin tid åt att ordna fina middagar och sociala tillställningar. Hennes make, George, är 

affärsman och tillsammans är de måna om att upprätthålla fasaden av den perfekta familjen, men 

under ytan känner sig sonen i familjen försummad av föräldrarna och försöker desperat få deras 

uppmärksamhet.  

   Kort in i filmen begår sonen självmord och Irene är förkrossad. Medan hennes make försöker 

bevara ett sansat yttre, känner Irene ångest för händelsen och börjar reflektera över hur hon kunde 

ha agerat annorlunda. Hon blir sängliggande av djup förtvivlan, men redan här börjar hennes 

transformering. Den enda möjligheten till förändring är genom en inre rannsakan och här tvingas 

karaktären ta itu med sitt jag. Det är även i inledningen som främlingskapets former börjar visa 

sig. Det tar främst uttryck i klassperspektivet och den sociala ordningen. 

   Irene börjar reflektera över sin roll som människa och tvingas ta ställning till sitt liv. Det mora-

liska ansvaret har en tydlig närvaro. Irene blir även medveten om att hon fram till nu låtit förnuf-

tet styra moralen, vilket inneburit självförnekelse. Hon är ångerfull och vill gottgöra för de miss-

tag hon begått med sin son. Hon söker på något vis att straffa sig för sitt tidigare ytliga och mate-

riella liv. Det är märkbart att hon är vilse och söker en djupare mening med sitt liv; hon är främ-

ling för sig själv. Således vill hon ta avstånd från allt det som hon en gång stod för. Det materiella 

är inte längre av samma vikt, då det har satts i en kontext där hon har blivit varsebliven om dess 

meningslöshet. Den tid hon en gång ägnade åt ytligheterna, som också kostade sonens liv, ägnar 

hon nu åt att hjälpa andra människor.  

   I filmen får vi följa Irenes väg genom transformeringen där hon åker till de fattigare områdena 

och hjälper de behövande. Främlingen är här, precis som hos Bauman, den utsatta, den lilla män-

niskan, utstött av samhället. Därmed börjar Irene sin resa med att ta sig till de platser som skrämt 

henne för att de var främmande. Här påvisar Rossellini just det som Bauman talar om, hur den 

sociala ordningen skapar en känsla av samhörighet men även är ett sätt exkludera de som är avvi-

kande. Irene är inte en främling i den bemärkelsen att hon reser till ett nytt land. Istället är hon 

främling i sitt land och för de människor hon levt bland, men som hon inte uppmärksammat för-

rän nu. Hon har varit en del av den slutna gruppen, fysiskt nära men socialt avlägsen. I Simmels 

mening har hon varit i en icke-relation där främlingen är orelevant för gruppen, där man helt ute-

slutit främlingen och all gemenskap med denne.  
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  Den inre rannsakan har möjliggjort för Irene att konfrontera det främmande hos henne själv. 

Hon börjar nu se förbi de gränser som tidigare haft en skarp distinktion mellan vi och dem. Irene 

hjälper en ensamstående mamma att hitta ett jobb, men på första arbetsdagen får hon själv gå dit 

då kvinnan inte kan närvara. I kommande scen där Irene befinner sig i fabriken påvisas genom 

det stilistiska hur liten människan blivit, i jämförelse med de jättelika maskinerna. I den överväl-

digande miljön fäster regissören uppmärksamheten på det mekaniska och industriella. Människan 

har alienerat sig från allt vad det innebär att vara människa och istället underordnat sig en rutin 

likt en maskinell varelse. Det mekaniska i fabriken kan jämföras med människornas instrumentel-

la tänkande. Den rationalitet som de omkring Irene uppvisar, framträder som mekanisk och in-

human. De söker att förklara det främmande och komplexa genom ett själlöst tänkande. För att 

återgå till Bauman, vill man här osynliggöra det som är avvikande genom antingen assimilering 

till in-gruppens tankemönster eller genom att helt isolera det som skapar oro. Således tenderar 

människan att bortse från det faktum att vi själva skapar våra främlingar, att de är individer vi 

vägrar att acceptera som våra medmänniskor. 

   Bildspråket är mycket uttrycksfullt i filmen och under sekvenser där det råder tysthet, talar bil-

derna högt. Bland annat märks detta i scenen där Irene är på väg till en kyrka. Ensam går hon 

omkring i mörkret sökandes efter en djupare mening. Hon finner ingen ro någonstans, inte heller i 

kyrkan. Den väg hon söker genom det spirituella skall ge plats åt hennes döda son; således är pa-

radiset för alla, inte enbart för de levande. I det paradis hon drömmer om, där kärlek och smärta 

delas människor emellan, där är man inte så främmande för varandra. Kusinen Andrea är dock 

inte sen med att påpeka hur irrationellt hennes tänkande är. Han menar att det paradis hon söker 

inte existerar och att hon istället bör inse hur verkligheten ser ut. Andrea är en av de som inte 

förmår att inta den andres plats, och därmed kommer ett främlingskap ständigt att finnas närva-

rande, fram till dess att även de kommer till insikt om främlingskapet hos dem och konfronterar 

det. 

   Att se förbi främlingskapets gränser, som många andra i Irenes omgivning inte förmår, medför 

en rad konsekvenser för henne. Hon bemöts därigenom som en galning, en icke rationell männi-

ska, då hon skapar oro hos resten av gruppen med sitt avvikande handlingssätt. Vid ett tillfälle 

hjälper hon en ung kriminell kille, vilket resulterar i att hon hamnar hos polisen. Irenes upprepade 

handlingar kan inte förklaras och hon måste följaktligen tas in på mentalsjukhus. I en steril miljö 

tvingas hon genomgå inhumana tester, vilket återigen påvisar det instrumentella tänkandet, för att 
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få förklaring till hennes beteende. Följaktligen skapar man här främlingskap, genom att avvisa det 

som är annorlunda och går emot gruppens tänkande. Det handlar om främlingskap som här ham-

nar i den grupp Bauman kallar för anthropoemic. Irene går inte att assimilera i det givna mönstret 

och rationella tänkandet, således måste hon flyttas och osynliggöras. Genom att placera henne på 

en institution, håller man henne på avstånd och hon stör därmed inte de andra i gruppen.  

   Irene är dels främling för dem som hon försöker att hjälpa, men främst för sin familj, samhället 

och den klass hon tidigare representerat. Hennes utanförskap och egenskaper stämmer nu väl med 

Baumans främling: hon stöts ut och man håller distansen då agerandet är avvikande, men även då 

Irene här ifrågasätter den tysta kunskapen i gruppen. Med ett ursprung i in-gruppen, är nu Irene 

en del av out-gruppen, och faller därmed mellan dessa givna grupper. Relationen till den nya 

gruppen är positiv i liknelse med Simmels mening, de känner tillit till och anförtror sig åt henne. 

Hennes agerande river ner muren av främlingskap och skapar band med de människor hon hjäl-

per. 

   Att hon är kvinna och främling framträder främst i att ingen av de manliga karaktärerna förmår 

att förstå Irenes handlingar. De rationaliserar hennes agerande till en början som en fas hon ge-

nomgår, en emotionell reaktion på sonens död. Den sympati hon får är främst av kvinnliga karak-

tärer. Främlingskapet finns dock främst i klassperspektivet. Hon hjälper vid ett tillfälle en prosti-

tuerad kvinna, vilket inte ses som något en kvinna med Irenes status bör göra. De tillhör inte 

samma samhällsklass och bör därmed inte ha något med varandra att göra. Alienationen, skapad 

genom den sociala ordningen, är påtaglig i filmen och kan vidare anknytas till Kristevas tes, att 

främlingskapet finns närvarande då det existerar en politisk makt kopplad till den sociala ord-

ningen. Ständigt markeras den övre och undre världen där kontrasterna är tydliga, och Irene fun-

gerar som en länk mellan dessa två världar. Hon vill synliggöra för gruppen det som den blivit så 

blind för och söker få dem att komma till insikt om att alla människor är lika mycket värda och 

bör bemötas med kärlek och respekt. Irene förstår nu vad det innebär att vara främling och ”den 

andre”, hon har intagit dennes plats genom sitt avvikande agerande. Hon söker att genom sitt 

handlande minska klassklyftorna, vilket i sin tur skulle innebära minskat främlingskap. 

    I slutsekvensen tillåts Irene att själv besluta om sin framtid. Hon väljer till allas förvåning att 

stanna kvar på mentalsjukhuset då den frihet som finns utanför inte är villkorslös. Hon fruktar att 

falla tillbaka till den vardag där människan blivit blind i sin bekvämlighet och i en gemenskap där 

man lever i fruktan inför den andre. Med en ny medvetenhet kan hon inte återgå till ett liv där 
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hon är underordnad den materiella vardagen. Att dela med sig av sin kärlek och smärta ser hon 

som en sin uppgift; det är en större kraft som talar genom henne och hon vill ägna sig åt att hjälpa 

de utsatta. När maken och modern lämnar Irene står hon i fönstret och tittar ut mot gården. Där 

får hon se sina vänner som står gråtandes och undrar varför hon är kvar på en plats där hon inte 

hör hemma. Tillsammans yttrar de: ”Hon är ett helgon”. Slutbilden är på en gråtande Irene bakom 

fönstergallret och hon framställs här som en helig person i sin cell. 

   Irenes transformering är tydlig att följa där hon tar konsekvenserna för det som sker i filmens 

inledning. I den börda som kom med sonens död fanns en större mening. Hon når en punkt i sitt 

liv där hon måste konfrontera sitt inre och ta ställning till vardagen utifrån den vetskap hon nu 

besitter. Följaktligen är detta något som även åskådaren tvingas till.  

   Från att vara en aktör i den sociala ordningens spel, har hon kommit att bli en medmänniska 

även för dem utanför hennes tidigare sociala samhällsklass. Irenes förvandling kan kopplas till 

religiösa budskap såsom: ”älska din nästa som du älskar dig själv”. Men det tycks som att hon 

gör det inte för kärleken till sig själv, utan för kärleken till sin son. Hennes skuld och ångest filt-

reras genom transformeringen, vilket leder till ett slags försoning med sig själv. Med sitt ageran-

de återinrättar hon den förlorade morallag som varje människa bör leva utifrån. Dock är samhäl-

lets moraliska bild skev, då hon agerar gott men behandlas som sinnessjuk. I teorin vore världen 

en bättre plats att leva i om alla agerade som Irene, men i praktiken straffas hon som en avvikare. 

Hon finns där för dem som behöver en hjälpande hand och ser förbi alla gränser som så skarpt 

skiljer oss från dem. Hon går emot samhällsordningen genom sitt ifrågasättande av den vardag 

som förvandlat människor till mekaniska varelser.  

   Regissören riktar kritik mot bekvämligheten och den passiva människan som gått in i en slags 

moralisk själlöshet. Där man förlorat allt vad det innebär att vara just människa. Rossellini syn-

liggör en verklighet genom att sätta den i ett sammanhang där han främmandegör det välbekanta. 

Det som skildras på vita duken kan mycket väl relateras till det verkliga livet. En intressant scen 

som påvisar detta är då vi får se arbetarna på väg in till fabriken och helt överraskande tittar de 

rakt in i kameran då de går förbi. Därmed bryts illusionen och en medvetenhet om kamerans när-

varo ger en dokumentär ton till sekvensen. Rossellini tycks uppmana åskådaren att ta ställning till 

det som framställs då det handlar om företeelser som berör hela mänskligheten. 
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4.3 Viaggio in Italia, 1953 – Rossellini 

 

I den tredje filmen av Rossellini, Viaggio in Italia, får vi följa det brittiska paret Alex och Kathe-

rine på en resa genom Italien.1 I inledningsscenen finns en geografisk markör där vi får veta vart 

paret är på väg. Redan innan de kommit fram till destinationen, Neapel, börjar kulturella skillna-

der att göra sig märkbara. Med olika detaljskildringar markerar regissören att paret är på väg in 

till en främmande värld. Värmen, fuktigheten, insekterna är några av de detaljer som fungerar 

som störande moment för paret. Bilen de kör, deras kroppsspråk, de ämnen de diskuterar, kläder-

na de bär (Alex i kostym och Katherine i pälsjacka) är alla element som står i kontrast till den 

miljö de nu befinner sig i. Vid ett tillfälle i bilen frågar en nedlåtande Katherine om det finns risk 

att få malaria i det här nya landet. Dialogen utgörs främst av karaktärernas fokus på det avvikan-

de i det nya landet. Här riktas uppmärksamheten på ett klassperspektiv och en överlägsenhet i 

deras egenskaper, i synnerhet genom Alex cyniska karaktär. Det är påtagligt då de reagerar från-

stötande till det som de möter omkring dem, men den arroganta attityden störs dock i takt med 

deras resa in i detta främmande land. De är nu långt ifrån deras egen rutinmässiga vardag, därmed 

är den sociala och kulturella krocken märkbar.  

   En spänning i Alex och Katherines relation börjar göra sig märkbar och frustrationen karaktä-

rerna emellan blir allt tydligare ju längre in i filmen vi kommer. I det nya landet erfar de en obe-

kväm känsla då de är på tu man hand. På något vis är det svårare för dem att upprätthålla en fasad 

i det nya samhället. De är rastlösa, uttråkade och olyckliga, vilket resulterar i att de tar ut sin fru-

stration på varandra. Främlingskapets riktning splittras till viss del då det framkommer hur lite 

paret vet om varandra. Det handlar möjligen mer om främlingskap gentemot den nya miljön och 

människorna, mindre om Katherine och Alex betraktade som främlingar i det nya landet. Den nya 

miljön framhäver istället främlingskapet mellan våra huvudkaraktärer, det som länge undertryckts 

av dem själva. Vid ett tillfälle i filmen säger Alex: ”After eight years of marriage it seems we 

don´t know anything about each other”. Katherine är lika förvånad över upptäckten: “I realize for 

the first time that we are like strangers…at home everything seems so perfect, but now that we 

are away and we´re alone…” Men då avbryts diskussionen av att det knackar på dörren. Omstän-

digheterna tillåter dem inte att ta itu med deras relation, istället avbryts de ständigt av olika fakto-

                                                
1 Filmens två amerikanska titlar var Journey to Italy och, kan särskilt anmärkas, Strangers; i  Storbritannien fick den 
titeln The Lonely Woman.  



20 

 
 

 

rer. För en bättre möjlighet till förståelse för den andres situation, måste de först ta itu med sig 

själva och göra en inre resa. I jämförelse med Kristeva behöver de här konfrontera det främman-

de hos sig själva, först då kan de arbeta på sin relation. Således blir resan till ett främmande land 

också en metafor för den inre resa de tvingas göra på var sitt håll, för att hitta vägen tillbaka till 

varandra. 

   Paret är som främlingar på tu man hand och de upptäcker sidor hos varandra endast i sällskap 

med andra. Alex blir svartsjuk då han märker hur trevligt Katherine har i andras sällskap. Likaså 

blir Katherine svartsjuk och sårad då hon ser hur charmig Alex är mot andra kvinnor. Därför be-

stämmer sig paret för att spendera en tid ifrån varandra, vilket ger dem utrymme att reflektera 

över situationen. Alex väljer att åka med sina vänner till Capri, medan Katherine stannar i Neapel 

för att upptäcka staden. Under större delen av filmen får vi främst följa Katherines utflykter och 

det hon genomgår. Katherines resa som kvinnlig främling kan refereras till Wolffs tankar om att 

en resa till i en ny plats innebär ett befriande steg i upptäckten av sig själv. Här får Katherine 

möjligheten att konfrontera sitt inre för en personlig transformering. Det blir därmed även henne 

som åskådaren sympatiserar med. De utflykter hon gör tar henne (och åskådaren) genom olika 

tider där historia och samtid sammanflätas. Museet och de naturalistiska statyerna med rörelser 

fångna i tiden, katakomberna, samt utgrävningen från vulkanutbrottet i Pompeji. Dessa är alla 

platser som väcker känslor hos Katherine, men det är också därigenom vi tar del av landets histo-

ria. Det historiska hinner ikapp och påminner nuet om det som en gång varit. Därigenom dras 

även paralleller till paret och deras relation. Genom de olika utflyktsplatserna får vi veta mer om 

karaktärerna och deras äktenskap i kris. Vidare, är det under dessa vistelser som Alex och Kathe-

rines relation sätts i en kontext där de varseblir om det främmande hos sig själva och deras äkten-

skap. Det är möjligen främst uppenbart i utflykten till Pompeji, som paret gör tillsammans. I ut-

grävningen avslöjas några av offren från vulkanutbrottet och det visar sig vara ett par. Katherine 

brister plötsligt ut i gråt och lämnar platsen. Här gör det verkliga livet sig märkbart i det historis-

ka omkring dem, hon såg i det döda paret, sitt äktenskap med Alex. Kärleken och deras relation, 

som ju håller på att dö ut. Alex följer efter genom stadens ruiner, men lyckas inte trösta henne, 

istället grälar de och det resulterar slutligen i enighet om en skilsmässa.  

   Alex uppfattas som arrogant, kall och cynisk. Han är van vid rutiner och rationaliteten som styr, 

därmed gör den avspända attityden i det nya landet att han förlorar kontrollen. Medan Katherine 

söker sig till det historiska och kulturella, vill han upptäcka spännande företeelser. I Capri försö-
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ker han att förföra olika kvinnor, men de avfärdar honom och utflykterna leder därmed ingen-

stans. Alex distanserande hållning till människorna och kulturen är påtaglig. Han förmår inte att 

göra sig förstådd, även då det handlar om banaliteter. Detta är främst märkbart under sekvensen 

då han skall fråga efter mer vin för att släcka törsten men inte lyckas att förmedla detta till vär-

dinnan och hamnar i en komisk situation. Främlingskapet finns närvarande då man ständigt foku-

serar på olikheterna, på ett föraktfullt vis. Således får Alex ingen full förståelse för vad det inne-

bär att vara den andre. Det är möjligt att han accepterar olikheterna, trots att han tenderar att påvi-

sa dem. Likväl, som Kristeva poängterar, så handlar förståelsen för främlingen om mer än endast 

acceptansen av dennes olikheter. Eller så kan man med Bauman säga att det främmande hos den 

andre inte försvinner endast för att min kunskap om denne ökar. Utanförskapet skapas i den soci-

ala ordningen, vilket är tydligt här med Alex överlägsna inställning till den nya kulturen. Han 

förmår inte se förbi dess främmandegörande element, vilket gör att hans relation till byborna för-

blir distanserad – fysiskt nära, men socialt avlägsen. Möjligen handlar hans närvaro i den nya kul-

turen inte om att på något sätt skapa förståelse för den nya kulturen, utan om att han här söker sig 

till det exotiska och annorlunda. Vidare är Alex och Katherine inte främlingar i exempelvis Sim-

mels mening, den potentielle vandraren som ”kommer idag och stannar imorgon”.  Istället är de 

främlingar som uppkommit i moderna samhället, det vill säga turisten. Således behöver de inte 

förhålla sig till den nya gruppens traditioner eller normer, då de vet att det endast är en temporär 

vistelse.  

   Motsatsförhållanden är återkommande i filmen, exempelvis ser vi detta då Katherine ensam 

åker bil genom staden och får först bevittna en begravningsceremoni, för att sedan se flera gravi-

da kvinnor på torg och gator. Döden och livet, människan och naturen, det historiska och nuet, är 

några av de oppositioner som behandlas av regissören. Det är även aspekter inför vilka Alex och 

Katherine är främmande. I dessa konflikter tvingas karaktärerna reflektera över sina roller och för 

varje ny plats de besöker, tillsammans eller på egen hand, framträder nya perspektiv som de mås-

te ta ställning till.  

   I slutscenen, då paret är på väg med bil genom staden, eniga om en skilsmässa, sker en föränd-

ring. Den religiösa ceremonin fångar deras uppmärksamhet och de får syn på de glada barnen, 

som väcker en tveksamhet hos Katherine. De diskuterar sin skilsmässa, men Alex är frustrerad 

över hennes obeslutsamhet. De är nära på att förlora varandra och det är först när Katherine dras 

med i folkmassan, som Alex inser att de ej är främlingar för varandra längre. De återförenas slut-



22 

 
 

 

ligen och vi ser en närhet dem emellan som vi inte sett förrän nu. Vi förstår att de älskar varandra, 

men har svårt att ge uttryck för det. De påminns om hur kort livet är för att låta banaliteter förstö-

ra deras lycka. Kameran lämnar paret och sveper över folkmassan. Livet går vidare. 

   Även i denna film lämnar Rossellini sökandet efter en förklaring till åskådaren själv. I de långa 

tagningarna lämnas utrymme att söka svar, således är åskådaren ständigt aktiv då denne tvingas 

att ta ställning till det som skildras. I all sin enkelhet visar regissören en mycket komplicerad rela-

tion. Under ytan finns något invecklat, det handlar bara om när utrymme ges för att konfrontera 

det. 

 

5. Sammanfattning och slutsats 

I denna uppsats har främlingskap analyserats i tre av Roberto Rossellinis filmer i samarbete med 

Ingrid Bergman. Syftet har varit att genom narrativ analys upptäcka hur främlingskap tar form 

och utmärks i respektive film. Jag har således utgått från följande frågeställningar: På vilka sätt 

skildras temat främlingskap och vad utgör detta främlingskap? Hur upplever främlingen sin posi-

tion och hur skildras denna upplevelse? Löses främlingskapet narrativt och i så fall hur? 

   Olika teorier har inkluderats i uppsatsen för att se huruvida filmerna korresponderar eller står i 

kontrast till dessa. Jag har främst utgått ifrån Georg Simmels och Zygmunt Baumans syn på 

främlingen. I min analys har jag haft i åtanke att främlingen i de tre filmerna är en kvinna, men 

jag har dock inte på djupet studerat vad könstillhörigheten innebär för främlingskapet, delvis av 

utrymmesskäl men även för att jag valt att ur ett sociologiskt perspektiv fokusera på skildringen 

av främlingskapet i kulturella avseenden rörande nationalitet och klass. (Man kan utifrån många 

aspekter studera dessa filmer och för vidare forskning tror jag att det skulle vara intressant att ge 

mer utrymme för bland annat genusperspektiv.)   

   Filmerna har behandlat olika teman och därmed även berört främlingskapets olika aspekter. 

Klass, kultur och kön är några av de ämnen som är genomgående i alla tre filmer, men de fram-

ställs på olika vis. I Europa ´51 ligger fokus främst kring klass och nationalitet. I Stromboli och 

Viaggio in Italia finns, utöver dessa teman, även fokus vid konflikterna mellan natur och kultur. 

Genusperspektivet är något som ständigt finns närvarande i filmerna och markeras främst i sam-

hällssynen på fördelningen mellan vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Detta fram-

hävs framför allt i Stromboli och Europa ´51, där huvudkaraktärerna ofta agerar utanför de givna 

normerna och därmed anses deras beteende som avvikande. I Viaggio in Italia markeras detta i 
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exempelvis att Katherine som kvinna leds igenom de olika utflyktsmålen, medan Alex är ute och 

upptäcker på egen hand.  

   Främlingskap hanteras på olika vis i filmerna. Inledningsvis är huvudkaraktärerna en del av 

främlingskapet, men en medvetenhet väcks och en transformering av dem och deras relationer till 

de andra börjar. I Stromboli bidrar karaktären Karen själv till den alienation som uppstår. Varken 

hon eller gruppen förmår att skapa förståelse för varandra. Hennes agerande är oförutsägbart och 

avvikande i den nya miljön. Att hon inte känner sig förstådd av byborna och heller inte av sin 

man, resulterar i drastiska åtgärder. Hon låter sig inte assimileras utan söker en väg ut då hon ej 

finner ro i den nya gruppen. Det är på väg ifrån den nya miljön som Karen blir medveten om det 

främmande hos henne själv. Då hon börjar ta itu med det, upplöses också hennes del i främ-

lingskapet. I Europa ’51, krävs en tragedi för att väcka en medvetenhet hos vår huvudkaraktär. 

Sonens död blir en omvändelse för Irene. Hon var en del av en grupp som skapade främlingskap i 

samhället, men är nu en slags martyr där straffar sig själv för den hon en gång varit. Genom att 

inta den andres roll förstår hon hur hennes tidigare agerande påverkat deras liv. Därmed löses 

hennes del i främlingskapet. Hon söker genom sitt agerande att få andra att inse främlingskapets 

konsekvenser. I Viaggio in Italia, blir en resa till ett främmande land en metafor för främlingska-

pet mellan huvudkaraktärerna. Platserna i det nya landet bringar i dagen det som länge legat dolt 

under ytan. Den tid Alex och Katherine tillbringar ifrån varandra ger dem utrymme att ta itu med 

det främmande hos dem själva, för att på så sätt få bättre förståelse för den andre. Främlingskapet 

till landet och den nya kulturen löses aldrig i filmen, främst då fokus inte ligger där med anled-

ning till den kortvariga vistelsen. Dock medför denna resa att främlingskapet mellan våra huvud-

karaktärer upplöses.  

   Den religiösa tonen utgör ytterligare en dimension i filmerna och det är däri som främlingska-

pets lösningar ligger. En medvetenhet väcks hos våra huvudkaraktärer och möjliggör för kärlek 

och respekt i bemötandet av andra. Det är i religionen de finner hemhörigheten och även genom 

den de får en identitet. Den hjälper dem att konfrontera det främmande hos dem själva och där-

med avlägsna det som skrämt dem i mötet med den andre. I det ögonblick de funnit Gud, har de 

även funnit sig själva. I Europa ’51 sker detta tidigt in i filmen, medan det i Stromboli och Viag-

gio in Italia dröjer till slutscenerna innan karaktärernas transformering blir uppenbar. Följaktligen 

skulle denna aspekt, som binder samman alla tre filmer, vara intressant att analysera i djupare 

mening vid vidare studier. 
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   Det moraliska ansvaret är något som betonas i alla tre filmerna. Rossellini tycks vilja påvisa att 

det är något som människan inte kan komma ifrån, och de val som karaktärerna ställs inför, 

tvingas även vi som åskådare att ta ställning till. Rossellini använder filmen som ett verktyg för 

att ge åskådaren ökad kunskap om platser, karaktärer och olika situationer. På olika vis har regis-

sören i dessa filmer lyckats påvisa hur man genom det stilistiska och även genom berättandet kan 

framställa främlingskap, alienation och ett slags vilsenhet hos våra huvudkaraktärer.  
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