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Abstract 

The purpose of this study is to shine a light at the Swedish americans impressions and 

attitudes against the American society from the perspective of modernization and cultural 

attributes. This, with a reference frame of the deeply politically rooted European conception 

of America as a threat to the cultural well being, and as a thriving materialistic and progress 

bound constitution.  

The result shows that the attitudes against America in the descriptions were not all 

comparable with the conception that was conducted in Europe. However, the experiences 

altered whereas the study attends two different periods of time. The experiences differenced 

due to the growing exposure to cultural diversity and a modernization that grew faster in 

America than anywhere in the world. Not to mention the change of experiences and 

expectations that was with brought from a changing atmosphere in Sweden. These factors 

would ultimately have an impact on the described experiences from Swedes in America.    
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1. Inledning 

Amerika, Europa och Sverige 

Dagens moderna samhälle och västvärldens konstanta utveckling skulle idag kanske kunna 

ses som ett fenomen som vi tar för givet, och vars förändringar inte har allt för stor påverkan 

på våra vardagliga liv, mer än att effektivisera och underlätta. Men det är just 

effektiviseringen, och denna under tidigt 1900-tal som togs emot med viss skepsis, nyfikenhet 

och försiktighet.  

Förhållandet mellan Sverige-USA har i stor utsträckning har studerats och hur Amerika är det 

samhälle som blivit fanbärare för det utvecklingstörstande samhället där effektivisering och 

individualism gått före kultur, gemenskap och solidaritet. Detta är åtminstone en generell 

representation av en europeisk amerikabild som under stor del av 1900-talet inte ifrågasattes i 

större skala. Europa som under lång tid av världshistorien sett sig som världsledande och en 

plats där utveckling sker, men inte på bekostnad av kulturen. I ett Sverige, liksom många 

andra nationer under slutet av 1800-talet, genomgick stora samhällsförändringar och den 

svenska självbilden sattes på prov. Debatten om att se Amerika som förebild eller som 

varningsexempel gick het och det handlade om huruvida det amerikanska sättet skulle kunna 

vara en framtid, främst när det talas om värderingar och traditioner. Det svensk-amerikanska 

förhållandet är speciellt då en väldigt stor del av Sveriges befolkning utvandrat till USA. 

Detta fenomen skapade nya marker för svensk politik att utnyttja. Bilden av Amerika som 

förebild eller varningsexempel gav möjlighet att mobilisera den svenska befolkningen och 

dess aktörer i grupper om ideologiska och politiska ställningstaganden.  

Martin Alm beskriver i sina studier hur Sverige vid sekelskiftet i stor grad använde Amerika 

som spegel för att skapa den egna självbilden.1 Utvecklingen och moderniseringen hade 

kommit till Sverige, men debatten om de svenska traditionerna och värderingarna styrde 

landet åt annat håll. Man kan spekulera i om detta beror på de tröga kulturella och andliga 

förhållanden som Sverige befann sig i, eller andra förutsättningar som omgivning, jordmån 

och geografiskt läge. Dessa aspekter kommer till slut spegla den gemensamma 

världsåskådningen, och det är slutligen denna som styr hur man mobiliserar sina intressen och 

krafter.  

1 Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, 2002, s. 16 
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Så det beskrivs finnas en skillnad i amerikansk och svensk modernisering. Den amerikanska 

utvecklingen tyckte man i Europa satte traditioner och värderingar i andra rummet och sågs 

som det ”kulturlösa” Amerika. Detta förde med sig skepsisen av moderniseringen på många 

håll i Europa där kultur, tradition och värderingar vägde tungt. Studierna om den svenska 

självbilden och synen på ”amerikaniseringen”(som ofta går synonymt med modernisering) 

visar att den svenska moderniseringen kan ha använt Amerika som förebild men även hinder 

för politiska intressen och vilken framtid man ville ha för Sverige. USA hade plötsligt blivit 

det land som speglar och skiner ett ljus på värderingar om världen. Här bör man åter lyfta det 

speciella förhållandet mellan Sverige och Amerika. Relationen mellan de två länderna kan 

hjälpa oss att förstå den svenska självbilden och belysa det svenska samhällets självförståelse. 

Stora samhällsförändringar som skedde i Sverige under slutet av 1800-talet och framåt, gav 

utrymme för att skaffa förebilder i andra länder, såväl som avskräckande exempel. 1900-talet, 

som minst sagt kan ses som en formativ period, där industrialisering och demokratisering var 

samhällförändringar som gav riktlinjer för grundläggande värden som skulle etableras. Till 

detta spelade den svenska självbilden och amerikaniseringsbilden stor roll. Amerika som 

förebild är en sak, men att moderniseringen tagit olika vägar beror till stor del på politiskt 

inblandade aktörer som tagit hänsyn till sina förutsättningar. Dessa aktörer inom politik eller 

kulturella genrer satte också just kulturella traditioner och värderingar högt i Sverige. Det fall 

där Amerika var ett avskräckande exempel var hur det sågs som ett kulturlöst samhälle. 

Individualisering och effektivisering tycktes hota den svenska gemenskapen och solidariteten. 

Att Amerika hamnat i stort fokus när det kommer till svensk självbild och jämförelse är dock 

ingen slump, då många svenskar valde att utvandra till USA och det väckte en potentiell 

föreställning av hur framtiden kunde se ut. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det är mitt syfte med denna studie, att lyfta svensk-amerikaners bild av Amerika och 

moderniseringen i kontrast till traditioner och värderingar. Detta för att bidra och utvidga den 

forskning som gjorts om svenska föreställningar och representationer av det amerikanska och 

Amerika. Jag söker svar på om de svenskar som utvandrade till Amerika visar en annan bild 

av moderniseringen än den som presenteras i forskningen av det svenska perspektivet och 

föreställningarna om det Nya landet. Framförallt söker jag finna om det ses någon skillnad i 

svensk-amerikaners beskrivning av Amerika vid olika tillfällen i perspektivet av 

modernisering och kultur. De utvandrande svenskarna i mitten på 1800-talet utvandrade av 

helt andra skäl än de som utvandrade i början på 1900-talet. Det var inte längre svält och nöd 
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som drev den senare vågen av utvandrare. Skiljer sig de båda tidsperiodernas svensk-

amerikaners beskrivning av Amerika så är det främst det jag önskar finna i min studie. 

Mina undersökningar kommer därför att styras av dessa frågor: 

1. Hur beskriver svensk-amerikanarna sin plats i den nya världen ställt i förhållande till den 

”europeiska amerikabilden”? 

2. Kan man se en attitydförändring, och i sådana fall hur ges den uttryck i aspekten av 

modernisering och kultur/tradition/värderingar hos de emigrerade svenskarna under de olika 

tidsperioderna 1850-1880 och 1900-1920? 

 

1.2 Litteratur och Forskningsläge 

Studier om Sveriges förhållande till Amerika har det i storutsträckning gjorts studier om, både 

på lokal och nationell nivå. Ett förhållande som till stor del handlar om en föreställning om 

Amerika och relationen till Sverige i vilken Sverige kunde skapa sin självbild. Framgångar 

och tillkortakommanden i Sverige kunde kompletteras av Amerikabilden. Jag skulle överdriva 

om jag sa att jag har kännedom om allt som forskats kring, men jag har försökt att orientera 

mig bland litteratur som jag känner lägger en bra grund för god diskussion i min studie. Under 

en stor del av 1900-talet så har den europeiska representationen av Amerikabilden gått mer 

eller mindre ostörd eller ens ifrågasatt. Vitalis Norström kom år 1910 ut med verket 

Masskultur som starkt kritiserade kapitalismen och det utvecklingstörstande samhället som 

var på väg. Norström åkte även runt i Sverige och föreläste om just masskulturen under tidigt 

1900-tal. Den litteratur jag valt att lyfta är en blandning mellan framförallt studier om 

migration, men även böcker om modernisering, kultur och även identitet. 

 De två studier som fått in mig på banan av Sverige-Amerika-förhållandet är Martin Alms 

Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel och Ann-Kristin Wallengrens 

Välkommen hem Mr. Swanson. Alm tar i sin studie framförallt upp hur den svenska 

självbilden har skapats, dels med hjälp av Amerika som avskräckande exempel eller förebild, 

dels med hänsyn till de egna förutsättningarna. I Europa och Sverige så har kultur, gemenskap 

och solidaritet spelat stor roll medan man genom europeiska ögon såg ett kulturlöst, 

individualiserat och egorotat samhälle. Men det var inte en uteslutande negativ bild utav 

Amerika som rådde. Den svenska politiska arenan såg olika på ”gott och ont” i den utveckling 
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som skedde i Amerika. Vad man ville ta efter och vad man ville förkasta berodde till stor del 

på förutsättningar och intressen. Konservativa och liberala aktörer i Sverige debatterade till 

stor del om utveckling i Amerikabilden, och var ense om andra. Denna studie kommer i stor 

användning då jag försöker att studera hur de svenskar som faktiskt var på plats ville visa för 

bild av Amerika. Alms avhandling kan man dock problematiseras i viss mån till denna studie, 

då Amerikabilden som då målades upp, gjordes så till stor del av politiska aktörer. Likaså vad 

kommer till den svenska självbilden. Alm tar upp frågan om den svenska självbilden är 

representativ för befolkningen eller om den användes som verktyg för att bevara lojalitet, 

traditioner och befolkning i Sverige. Dag Blanck som recenserat Alms avhandling delar upp 

denna i motsatspar i vilka de politiska debattörerna förhåller sig till Amerika. Dessa 

motsatspar kretsar kring nytt-gammalt, jämställdhet-hierarki, och mellan individ-kollektiv. 

Dessa kommer att tas upp ytterliggare i teorikapitlet.  

 Fallet i Wallengrens studie där hon undersöker den svensk-amerikanska framställningen 

genom film och teater. Svenskarnas föreställning om Amerika och svensk-amerikaner som 

kulturlösa, högljudda och skrytsamma skänker en i viss mån representativ föreställning om 

Amerikasynen i Sverige. Framförallt så undersöker Wallengren föreställningen om 

”svenskhet” och den kulturella identitet som ”svenskhet” innebär. Hon kommer också fram 

till att de svenskar som kom till Amerika- en kristen vit folkgrupp, betraktades som avvikande 

och främmande. Detta lägger ytterligare en dimension till svenskars självbild, men som jag i 

denna studie inte kommer att gå in särskilt djupt på. Wallengrens studie om svensk-

amerikanska representationer är dock hämtat från framställning i film och teater, och kan 

därför ses en smula tendensiös där representationerna har överdrivits. Den självbild och 

amerikabild som lyfts i dessa böcker utgör dock en förhållandevis bra utgångspunkt i den 

avsikt att studera attityder från de svenskar som faktiskt emigrerat och bosatt sig i Amerika, 

för att bli svensk-amerikaner.  

Utöver ovanstående litteratur så har jag berört böcker om migration, men i mer specialiserad 

form och i anknytning till kultur, identitet och modernisering och som behandlar just svenskar 

i nordamerika. En av dessa är Carina Rönnqvists avhandling Svea folk i Babels land. Hon 

undersöker svenskar i Kanada och de kultur- och identitetsbevarande förhållandena i början 

av 1900-talet. Intresset här väcks i ett identitetsskapande i en tid då individuella egenskaper 

drogs synonymt med nationalkaraktär och mänsklig samhörighet också i nästan samma 

utsträckning var kopplat till nationell samhörighet.  
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Ytterligare litteratur har jag valt ut Jonas Anshelm Modernisering och Kulturarv (red.) där 

framförallt Jean-Francois Battails kapitel beskrivande av kulturarvet och det nationella 

självmedvetandet kommit till stor användning. Även Bengt-Göran Martinsson om kulturarvet 

och dess effekt i form av mobiliseringar i det svenska samhället när det kommer till politiska 

och ideologiska ställningstaganden.  

 

2. Teoretisk utgångspunkt och begrepp  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Min studie kommer att behandla svensk-amerikanernas Amerikabild och hur de väljer att 

beskriva sin situation vid olika tidsperioder i USA, där gamla världens kultur och nya 

världens modernisering möts. I analysen av det materialet jag använder mig av i denna studie 

så kommer jag därför att utgå från just begreppen Kultur och Modernisering. Nedan beskriver 

jag den teoretiska utgångspunkten av begreppen som används i analysen av materialet. 

2.2 Modernisering 

Modernisering kommer att vara ett centralt begrepp i min studie. Jag har tidigare nämnt hur 

Amerika och utveckling/modernisering gått hand i hand och nästan varit en synonym för 

varandra i Europas bild utav Amerika. Modernisering är ett begrepp för att samlat kunna 

försöka förklara de förändringar som skett under de senaste århundradena, särskilt under 

1800- och 1900-talet. Martin Alm2 har i sin avhandling tagit upp olika perspektiv på 

begreppet modernisering, bl.a. hur det under 1950–60-talet i stor utsträckning användes i 

synen på hur modernisering var en universell process, där västvärlden och framförallt USA 

gick i fronten men i slutändan förväntades alla ha likartade förhållanden. I efterhand har detta 

blivit starkt kritiserat då modernisering inte följer ett och samma mönster utan bl.a. 

förutsättningar gör moderniseringsbegreppet så mycket mer dynamiskt. Alm själv har i sin 

studie valt att se moderniseringen utifrån samtidens uppfattningar. Vad som i själva verket 

uppmärksammades på den tiden och vilka tendenser aktörer, reformvänliga som konservativa, 

hade att förhålla sig och ta hänsyn till. Man kan inte anta att alla var medvetna (eller ens 

intresserade) av de förändringar eller eventuell problematik kring vissa förändringar som 

följde av moderniseringen. Ett par exempel av detta är demokratin och kapitalismen, som i 

2 Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, 2002, s. 34 
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princip skulle kunna göra människor jämlika och fria, men kanske rotlösa egoister. Detta 

skulle i sin tur kunna komma att påverka kulturella och traditionella aspekter. Modernisering 

hanteras på olika sätt beroende på de politiska kulturer och institutioner som råder och handlar 

i tid av förändring. Det är detta perspektiv jag kommer att applicera i min studie och det gör 

det intressant att i materialet studera hur modernisering respektive kultur/tradition kommer till 

ytan. Som jag nämnde ovan så kommer moderniseringsbegreppet inte att begränsas vid 

materiella ting, utan i modernisering kommer även samhällstrukturer räknas in. I sin 

avhandling talar Alm även om andlig modernisering där man uppmärksammar just 

samhällsstrukturer såsom sociala förhållanden och jämlikhet. Begreppet modernisering 

kommer alltså framförallt att användas som samlingsbegrepp för vad som uppmärksammas av 

svensk-amerikanerna som nytt. Detta gäller för både materiella ting men även för jämställdhet 

och individualism.   

Nytt kommer i analysen användas för att specifikt finna det som ifrån svensk-amerikanerna 

skiljer sig och som värt att beskriva. Det kopplas också därför till begreppet modernisering då 

man i det nya landet ligger före andra nationer i aspekten av modernisering. Det som är nytt 

kopplas även till de andra ovan nämnda begreppen då det inte bara rör sig om materiella ting, 

utan modernisering kommer även, eller kanske framförallt vända sig åt en andlig 

modernisering. 

Individualism är ett begrepp som kommer att kopplas till modernisering pga. 

moderniseringens effekt på industrin och arbetsförhållanden. ”En liten del av ett maskineri 

och som enkelt kan bytas ut” beskrevs det som i Europa. Detta fanns även i Sverige i viss mån 

men hur emigranterna uppmärksammar det i Amerika lägger ytterligare en dimension på 

begreppet.  Individualismen antas ha kommit att ställa sig som nämnare i det amerikanska 

samhället och kan skilja sig från vad Alm lyfter som en svensk gemenskap. 

Jämställdhet, som även det begreppet kommer att bindas till modernisering av den anledning 

att man i Sverige präglas utav ett hierarkiskt samhälle i högre mån än det moderniserade 

Amerika. Det handlar kanske främst om hur man uppmärksammar religiös och social frihet 

men även de ekonomiska förutsättningarna och möjligheterna för var individ. 

2.3 Kultur  

Kultur och identitet är svårt att undvika att ta upp när man pratar om de svenska emigranterna, 

svensk-amerikaner och modernisering. Tidigare studier lyfter fram hur kultur och tradition 
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spelar stor roll för den europeiska befolkningen och bevarandet av denna även fått 

moderniseringen att gå andra vägar än den Amerikanska. Ann-Kristin Wallengren beskriver 

hur svensk-amerikaner använde kulturella manifestationer för att minnas och bevara 

svenskheten. Skolor, kyrkor, svenska tidningar och teater upprättades av och för den svenska 

befolkningen i Amerika, allt för att på något vis rättfärdiga sin närvaro i USA, och bygga en 

kulturell identitet. Zygmunt Bauman beskriver olika perspektiv på kultur i en föränderlig 

värld. Bland annat tar han upp vad han beskriver som den nästan obrytbara kopplingen mellan 

identitet och nationalitet och hur den sedan lägger grunden för kulturell identitet. Bauman 

menar att den kulturella identiteten, byggd på seder och normer i en allt mer globaliserad 

värld- den kulturella diasporan, ses som fördelaktig. Begreppet ”mänskliga rättigheter” ses 

som en ersättning för iden om ”territoriella rättigheter”, eller i någon mening ”rätten att ha sin 

plats”. Denna tolkning bryter ned kulturens hierarki och gör den snarare horisontell än 

vertikal. Därav skulle man kunna se ett frö av nutidens ”unity in diversity”. USA, där den 

kulturella diasporan kanske är och var större än någon annanstans, gör det intressant för att se 

hur svensk-amerikanarnas attityd till kulturella differenser mellan Sverige och USA beskrivs. 

Begreppet kultur kommer i denna studie innefatta de tre motsatsparen till modernisering. Det 

vill säga det som uppmärksammas av svensk-amerikanerna som gammalt, hierarki och 

gemenskap.    

Gammalt kommer stå som motsats till modernitetens nytt. Det handlar främst om hur man 

beskriver Sverige och fäderneslandet i kontrast till det nya i Amerika. Detta handlar om både 

materiella ting och om en andlig och kulturell aspekt. Det är framförallt den kulturella 

aspekten i form av traditioner och värderingar som blir intressant i kontrasten med det gamla 

Sverige.  

Gemenskap står alltså i motsats till individualism. I analysen kommer det bli intressant att titta 

efter hur det ifrån det nya landet beskrivs utifrån en kulturell aspekt i form av den gamla 

svenska gemenskapen. Ett Sverige där gemenskap och solidaritet beskrivs som grunden för en 

god nation. I analysen kommer ett gemenskapsperspektiv också att lyftas fram i både hur man 

ser på sin gemenskap i det nya landet, och ställt mot de erfarenheter man har med sig ifrån 

Sverige. 

Hierarki kommer då slutligen stå i motsats till jämställdhet. Kulturen i Sverige var i stor mån 

ett hierarkiskt samhälle och det gör det intressant i studien att se hur svenskarna beskriver sin 

situation och kulturen i Amerika. Hur man ser sin plats i det nya och om kulturen öppnar nya 

7 
 



 
 

dörrar eller blir något att beklaga sig över. Vad uppmärksammas i Amerika i form av sociala 

och religiösa skillnader gentemot det gamla Sverige och hur man upplever, samt beskriver 

eventuella skillnader mellan sitt gamla respektive nya land.  

2.4 Identitet  

 När man talar om identitet i samband med modernisering och kultur så kommer ofta ordet 

nationalitet att framträda och behöva definieras. Identitet kommer i denna studie, precis som 

beskrivet ovan, få en koppling till nationalitet och kultur. Det handlar i stora drag om vilka 

värderingar man har för intresse att bevara i förändrade förhållanden. Den svenska emigranten 

skulle nu behöva ta sig en plats i främmande kulturer och skapa sig en omgivning i vilken hen 

kunde rättfärdiga sin plats som en del av något främmande. En djupt rotad traditionell kultur 

och synen av sig själv som svensk skulle utmanas och generellt sett skapa inomboende 

konflikter. Nationalism innefattar många definitioner, där å ena sidan det kallas patriotism och 

det som ligger i fokus där är lojaliteten gentemot den stat man har sitt medborgarskap i. En 

annan definition är den av kulturell nationalism som innebär att språk, seder och traditioner är 

den största byggstenen för nationell identitet. Vad som ligger i intresse för begreppet identitet 

är hur de utvandrade svenskarna såg på sin egen identitet, och hur man förhöll sig till identitet 

i form av kulturell och statlig aspekt.  

2.4 Material och metod 

De primära källor jag utgår ifrån under denna studie utgörs främst utav brevsamlingar. Brev 

som är skrivna från emigrerade svenskar och svensk-amerikaner till familj eller vänner i 

Sverige. Stor del av breven är hämtade från riksarkivet och samlingen från Kinda 

lokalhistoriska arkiv. Reliabilitet och validitet i detta material kan diskuteras. Men då jag i 

denna studie bara har intentioner att lyfta den bild som svensk-amerikaner målar upp utåt, 

finns det heller ingen anledning att diskutera eller göra en bredare analys av materialet än så, 

så syftet med studien gör validiteten hos materialet hög. Då jag kommer att analysera breven 

och leta, utefter de teoretiska utgångspunkter jag presenterat, efter uttryck och 

uppmärksammade förändringar. Men studien är även av en komparativ natur där jag jämför 

material från olika tidsperioder. Kvalitativt kommer urvalet av brev ge en insikt i attityder och 

beskrivningar av USA hos de svensk-amerikaner som behandlas. Geografiskt sätt så har jag 

ingen specifik avgränsning, mer än en nationell sådan. Breven som studeras är skickade från 

Amerika, men ingen specifik region, stad eller by. Detta då materialet redan är begränsat som 

8 
 



 
 

det är, men det kan även gynna studien i den bemärkelsen att man kanske skulle kunna se 

regionala kultur- och moderniseringsskillnader i materialet. Men i urvalet av breven så har jag 

framförallt fokuserat på breven som ger någon typ av beskrivning kring modernisering, kultur 

och skillnader med Sverige. En annan brevsamling är den som presenteras utav H. Arnold 

Barton i sin bok Brev från löftets land. Dessa brev kan i större utsträckning ses som 

tendensiösa, då stor del utav breven kommer från förmögna svenskar där breven också tryckts 

i svensk press. Dock så menar jag på att det är återigen bilden som beskrivs utav Amerika 

som är intressant för studien, oavsett avsändare. Men vilken avsändare/mottagare det är inte 

ointressant i sådan bemärkelse att attityder och beskrivningar kan påverkas av förutsättningar 

hos de olika författarna. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan, så kommer materialet analyseras 

utifrån de begreppen. Modernisering som kommer fungera som samlingsbegrepp för de ovan 

presenterade ”treklövarna” nytt-jämställdhet-individualism och kultur som motsatsparen 

gammalt-hierarki-gemenskap när analysen av breven görs. Vad jag då söker efter i min analys 

är dels hur svensk-amerikaner beskriver vilka möjligheter de har i den meningen att de kan 

reflektera över sin egen kultur och trots det känna en känsla av samhörighet i den nya världen. 

Det andra är hur och vad som uppmärksammas när vi talar om modernisering, utveckling och 

förändring. Men det är också ordet förändring som kommer att ligga i fokus där erfarenheter 

och förväntningar kommer att ställas mot framtid och utveckling . De förväntningar och 

framtidsvisioner som kanske infrias eller väcker besvikelse. Detta beror på att mycket av det 

material som jag använt inte bara handlar om industriarbetande emigranter, utan också en stor 

grupp människor som kallade sig nybyggare. Denna grupp uppmärksammade förmodligen 

andra saker än tekniska och vetenskapliga förändringar. Vad man uppmärksammade som 

svensk amerikan i det nya landet och hur det beskrevs utåt. Att utifrån en generell europeisk 

amerikabild ställa mot de svensk-amerikanska beskrivningarna försöka söka svar på attityden 

till den föränderliga världen i Amerika. 

3. Disposition 

Jag kommer här att presentera tankarna bakom denna studies upplägg. Jag har ovan 

presenterat forskningsläget för området, där jag även presenterat avhandlingar i vilka jag även 

hämtat mina teoretiska utgångspunkter ifrån. Det är genom dessa teoretiska utgångspunkter 

som jag i kapitel 5 kommer att presentera min analys utav materialet som består av brev från 

svensk-amerikaner. Närmast, i kapitel 4, så kommer jag att ge en bakgrund till Sverige och 

9 
 



 
 

USA och utvecklingen av den ambivalenta föreställningen om modernisering och kultur. En 

viss förförståelse av nationernas förutsättningar och framförallt så kan en presentation av den 

europeiska Amerikabilden vara en bra utgångspunkt att förhålla sig till när analysen görs. I 

analysen kommer det även ingå ett inslag om moderniseringen och kulturens påverkan på 

svensk-amerikanernas identitetsbildande. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion som 

ställer mitt resultat mot tidigare forskning följt utav en sammanfattning.  

4. Sverige och USA 

4.1 Sverige i förändring 

Förhållandet Sverige-Amerika är i stor grad omdiskuterat. Sverige hade i början av 1900-talet 

två stora utvandringsvågor bakom sig och ytterligare en våg var att vänta. Pionjärerna under 

1830-1850-talet utgjorde den första vågen. Efter en lite lugnare, men fortfarande stadig 

strömning av emigranter kom även en större våg under 1880-talet, för att även följas av en 

massutvandring mellan 1900-1910. Emigrationsutredningen (startad 1907) och utredaren 

Gustav Sundberg ville återkommande koppla emigrationen till bristen på eget jordbruk i 

Sverige, samt dålig nationalkaraktär. Beijbom menar, att dagens forskare tycker kanske att 

man bortsett från urbaniseringen och dåliga förhållanden (lön, behov av arbetskraft o.s.v.) för 

de svenska industriarbetarna. Det är också till större del stadsbor som under denna tid 

emigrerade.3 Statliga kraftansträngningar sattes in i landet för att försöka bromsa denna 

utveckling. Det var just den stora förlusten av svenskar till Amerika som lade grunden och 

förutsättningen för Amerika att ”tränga sig in” i det svenska medvetandet. Amerika blir en 

grogrund för reflektioner kring den svenska självbilden och influenserna från det nya landet 

kunde dementeras eller appliceras i det svenska samhället efter tycke. Det är i samma veva 

som man börjar prata om det svenska samhällets amerikanisering.4 Amerikanisering bör i 

denna uppsats per definition läsas som sådan att amerikanska värderingar och kultur och idéer 

sprids till andra länder och anpassas därefter till den rådande kulturen. Amerikaniseringen 

handlar alltså inte om dominans, utan anpassas utefter de rådande traditioner och värderingar 

som finns i ett land, i detta fall Sverige.5 

Som jag inledningsvis beskrev så var Europa en plats där kultur i form av värderingar och 

traditioner hade ett starkt fäste. Eventuella förändringar i moderniseringens anda gjordes men 

3 Beijbom, U. 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 24 
4 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 53 
5 Ibid, s. 38 
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noga avvägt av aktörer mot de förutsättningar man hade och kulturella begränsningar bör 

nämnas därtill. Den svenska staten slogs tillsammans med andra aktörer (till stor del 

Nationalföreningen mot emigrationen) för att bromsa utvandringen genom att lyfta den 

svenska kulturen och skapa förhållanden för befolkningen som skulle öka lusten att stanna 

kvar, och dimma tankarna om emigration.  

Då jag i denna studie belyser två olika tidsperioder så faller det sig naturligt att också lyfta 

förhållanden kring dem.  

 I mitten av 1800-talet, då den första vågen av emigranterna sökte sig till det nya landet var 

det dåliga förhållanden, missväxt och svält som förde stora grupper till utvandring. Det 

förlovade landet lockade stora skalor människor som i sina hemländer hade kristider. 

Utvandringen nådde sin kulmen på 1880-talet, åren 1882 och 1887 då det utvandrade ca 

50 000 människor ifrån Sverige.6 Den senare utvandringen, som skedde under början på 

1900-talet hade dock andra förutsättningar. Industrialiseringen hade fått grepp om Sverige och 

en enklare tillgång till egen mark. Detta till följd av aktörers ansträngningar för att öka viljan 

att stanna i Sverige.7 Däremot kan man tänka att med familj eller vänner i Amerika så skulle 

en emigration bli smidigare för denna grupp emigranter.  

I 1900-talets början så genomgick Sverige stora förändringar. Politiska aktörer från både en 

konservativ och liberal sida var fast bestämda att göra landet till en stark industrination och 

moderniseras i takt med resten av världen för att kunna stå konkurrenskraftiga. Men detta 

krävde stark utveckling i den industriella produktionen och framförallt ett stopp på 

utvandrande arbetskraft. Det var en tid där uttrycket ”Nationell samling” användes av de 

politiker vilkas stora intresse var att öka den internationella konkurrenskraften, stoppa 

emigrationen och ville öka intresset för den egna nationen. 

Under de stora förändringar som skedde i Sverige under denna tid så skapade det vissa 

politiska motsättningar, men även samförstånd. För att ena nationen behövde man få alla 

lagren i samhället att känna delaktighet och hemmastadd. Det fanns en stark liberal 

nationalistkänsla i Sverige under sekelskiftet. Liberalerna som omfamnade den 

individualistiska friheten hade stora debatter med de konservativa, som menade att Amerika 

bör ses som ett varnande exempel och tyckte att man missbrukar denna frihet. Det vägde tungt 

6 Beijbom, U. 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 41 
7 Lindkvist, A. 2007, Jorden åt folket, Umeå, s. 65 
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att ena nationen genom gemensamma kulturella grunder, och dessa grunder skulle föras med 

in även i en demokratisk, moderniserad värld.8  

4.2 USA, amerikanisering och det ”kulturlösa USA” 

USA började mot slutet av 1800-talet växa sig till en politisk och ekonomisk stormakt. Ett 

övertagande av en tron som Europa tidigare tyckts sitta på. Rädslan att USA nu skulle sprida 

sin ”kultur” var utspridd i Europa och man fasade för att materialismen och den traditionslösa 

strukturen skulle komma att spela större roll i det framtida nationsbygget. Den europeiska 

bilden av Amerika och amerikanarna har ofta framgått som en ambivalent sådan, där det å ena 

sidan målas upp som radikala utvecklingsförändringar, gå-på-anda, optimism och energi men 

å andra sidan ytlighet, skrytsamhet och okunnighet.9 Skulle ovanstående attribut placeras i en 

europeisk vinkel av begreppet ”amerikanisering” så kan man även dra paralleller 

modernisering och kultur, där den optimistiska synen kategoriseras i ett 

moderniseringsperspektiv och resten i andan av det kulturbevarande.  Bilden som man målat 

upp av Amerika grundade sig i Amerika som ett massamhälle, där tradition och gemenskap 

lagts åt sidan för att bygga upp nationen.  

Men det fanns stundom områden där Amerika kom att bli en förebild. Det effektiva och hårda 

arbete som man förde i USA diskuterades flitigt bland tyckare och tänkare i Europa, och även 

hos de som besökt, arbetat eller spenderat någon tid i det nya landet. Det hårda arbetet 

grundas troligtvis i den hårda konkurrens som präglade landet och den som ville lyckas i 

Amerika och faktiskt klarade det, var de som förmådde att hålla ett sådant tempo.10 Men det 

lades också stor vikt vid individuella förtjänster. En individ i Amerika kunde på kortare tid 

tjäna en bättre slant än en i Europa, och även få mer gjort. Det är attityden och synen på 

arbetet som lägger den väsentliga skillnaden mellan arbetare i Amerika och Europa. Alm tar i 

sin studie även upp skolans betydelse och inverkan på detta. I Amerika lärdes ungdomar tidigt 

att arbeta självständigt, och många universitet hade praktiska inslag i sina utbildningar. 

Utbildning och klass hade egentligen ingen betydelse i USA, utan det var kärleken till arbetet 

som var kuggen, hette det. Studenter som arbetade på loven förekom i Sverige, men det var 

mer vanligt förekommande i USA.  I Emigrationsutredningen kan man läsa 

8 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 60 
9 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 320 
10 Alm , Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 99 
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Det är emellertid ovedersägligt, att den nation, hos hvilken 

uppfattningen om det produktiva arbetets värde framvuxit samtidigt 

med nationen själf, har ett ofantligt försteg framför den nation, som 

under sin sträfvan att utveckla det industriella arbetet samtidigt har 

bortarbeta en historiskt grundad uppfattning om detta arbetets värde.11   

En tolkning av detta ger en bild av hur Amerika i sitt nationsbygge inte störts utav djupt 

ingraverade, tröga föreställningar och kulturella gränser och skillnader mellan sociala grupper 

eller åtaganden dessa emellan.   

5. Svenskar i Amerika 1850-1880 

5.1 Synen på Sverige och det Nya landet 

Den tidigare tidsperiod som jag dels ämnar undersöka, har materialet som jag under min 

studie valt ut, inte helt överraskande gett en sådan ambivalent syn som man kan se i 

forskningen om amerikasynen i Europa. Men det ska också sägas kolliderar med både 

förväntningar och fördomar medtagna från svensk amerikabild för vad som ses positivt och 

negativt ur rent moderniserings- och kultur/traditionsperspektiv.  

Det är i allra största mån amerikabreven som kvarvarande svenskar hade som källa i 

lärdomarna om Amerika. Detta framgick framför allt i emigrationsdebatten där emigrationens 

motståndare menade på att den skrytsamma bild som målas upp utav Amerika bör besvaras. 

Dessa föreställningar och förväntningar bör bemötas på ett mer sakligt sätt och dementera 

denna, enligt emigrationens motståndare, förljugna bild. Detta försökte man att göra med 

tidningsartiklar, litteratur och publicerade även brev från Amerika där motsatsen till nyfunnen 

lycka skulle sätta sig i svenskarnas medvetande.12  

När man blickar åt relativt nyligen emigrerade svenskar som bosatt sig i USA och beskriver 

sin situation så är det så att stor del av breven har en positiv läggning. Den individualistiska 

prägeln i USA kan man tydligt se i brev från tidiga emigranter. Man kan hitta återkommande 

beskrivningar om det hårda arbetet som krävs för att göra sig lycka i Amerika, men det 

framgår också därmed att man fått land, och den är ens egen att verka på. Man beskriver det 

som ”(---) det duger för ingen, som ej kan grofarbeta eller är rik, att bli nybyggare i Amerika. 

11 1911, Emigrationsutredningen Bilaga XIX, s. 60 Finns på http://ub.gu.se 
12 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 73 
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Men om de raske och duglige Svenskarne nånsin ville röra på sig och komma hit; här är det 

bästa landet för nybyggare(---)13  

Det är framför allt i en positiv anda som jämlikhet lyftes. I de brev som berörts så kan man 

nästan uppleva en lyrisk beskrivning över en ny tillvaro där ingen tituleras ”herre” där de som 

kan eller vill, har chansen att arbeta sig upp till vars givna lycka. Men det understryks också 

till vilken grad det hårda arbetet uppmäts i, och att det hårda arbetet också kan ligga nära en 

förlust och stort elände. 

Så är det ock med Amerika; vi från gamle verlden finna der mycket, 

som ej svarar mot våra förhoppningar, ej öfverensstämmer med våra 

åsigter och som stöter mot våra fördomar, men mycket godt och 

nyttigt, kanske bättre än det vi lämnat. Jag tviflar ej på att en ung man 

med stadga, arbetsamhet och ihärdighet samt goda grundsatser här 

fortfarande kan göra lycka, som det kallas, än hemma hos oss; 

resurserna äro flera, belöningen större, men eger han ej de 

förutnämnda egenskaperna, så går han också fortare sin undergång 

till mötes, faller djupare än annorstädes. Amerika är ett land af 

kontraster: förfining och råhet, lyx och elände, hög dygd och djup 

sedeslöshet stå hvarandra närmare här än i Europa.14  

Det moderniserade Amerika lägger alltså stor vikt vid den individuella förmågan att göra sig 

lycka, och ett sämre ”skyddsnät” i form av gamla världens gemenskap kan utläsas genom ”så 

går han också fortare sin undergång till mötes, faller djupare än annorstädes.” Alm menar 

på att det inte handlar om någon ekonomisk eller social jämlikhet utan istället den lika 

chansen för avancemang i samhället.15 Detta ligger det en viss sanning i, med tanke på de 

olika bilder som målas upp av olika erfarenheter och som beskrivits ovan, hur lyckan beror på 

den individualistiska förmågan. Men de källor med en övervägande negativ syn på 

emigrationen och Amerika är utslaget sett en minoritet, och de som uppmärksammar och 

lyfter en positiv inställning till det nya fenomenet är fler. I de avseenden där svenskarna i 

breven beskriver en saknad till hemlandet, kopplas den allt oftare till släkt, vänner och 

gemenskapen än till svensk struktur. Rönnqvist beskriver hur kategorin av familjesymbolik 

kan hänföras till en stark koppling av en sorts nationalistiska föreställningar.16 Det är inte 

13 H. Arnold Barton, 1979, Brev från löftets land, sid 31, Brev från Carl Joahn Friman, 18 Januari, 1842 till sin far 
och sjuke bror, som återvänt till Sverige. 
14 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 81, brev från Rosalie Roos till sin broder Gustaf den 21 
Januari 1854. 
15 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 75 
16 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 160 
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sällan det tänks tillbaka och man i breven beskriver Sverige med en sentimental ton, och 

använder ord som fosterlandet, men även hur man titulerar sig som mor, son eller dotter för 

att på något sätt bevara bandet med Sverige.  

Man beskriver sin situation i Amerika som bättre, och önskar sig snarare att Sverige skulle 

komma till Amerika, eller har rent av förhoppningar om ett amerikaniserande av Sverige. 

”Jag skrifwer ej för att såra eller smäda, men med warma önskan, att mitt kära fosterland 

antingen kunde vara en stat här i Amerika, eller ock att Amerikas lagar och förefallningar, 

dess goda seder och bruk blefwe inympade i Swerige.”17 Ett sådant uttalande kan utåt sett ses 

som en lojalitet till det svenska, både kulturellt och i ett perspektiv av modernisering, men det 

visar också på önskan av en förändring i den svenska strukturen. Modernisering som jag talat 

om tidigare handlade alltså inte bara om den materiella utvecklingen, utan även i relativ stor 

mån om andlig modernisering, t.ex. i form av jämställdhet. Tankemönster som tillåter 

människors individuella utveckling ligger här högt i kurs. Detta framgår i ytterligare brev hem 

till Sverige: ”Det Excitement eller upplifvade tillstånd hvarom jag talat sträcker sig här till 

alla folk-klasser och är verkligen ett utmärkande drag för Förenta Staterna. Friheten att 

tänka och handla medför en otrolig verksamhet i alla menniskors själar; och man bedrar sig 

Europa, om man tror att detta här blott rör materiella och yttre ting.”18 

Den sista meningen i citatet speglar till viss mån tankarna i Europa, rörande det Amerikanska 

samhället. Det Amerika som man föreställt sig i Europa var det materiella och moderna, men 

uppfattningen från författaren ovan vittnar om att detta skulle vara en skev bild. 

Den svenska nationella karaktären och ”andan” har beskrivits som en seg struktur.19 Det 

moraliska feltramp som emigranterna stämplades med då de övergav sitt fädernesland 

menades gå emot ”svenskheten”, som då skulle bestå av intresset att sätta arbete, lojalitet och 

solidaritet framför sina egna egocentriska tilltaganden.20 Det ska dock nämnas att det fanns i 

Sverige reformvänner åt båda håll inom den politiska rörelsen som försvarade emigranternas 

beslut med belysning på dåliga förhållanden i Sverige. Amerikanen och Amerika hade som 

tidigare nämnt en ambivalent skildring i Europa. Rudolf Kjellén (1905) beskriver Amerika 

vara ett land av kraftansträngningar och nästan naiv tro på sig själv, men att en stornation 

förstörs utav masskultur och materialism då den moraliska byggstenen blott skulle 

17 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 144 Brev från Herr Sahlström 1867 okänd mottagare 
18 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 87 Brev från Carl Jonas Love Almqvist till fru och dotter i 
Sverige, 1854 
19 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 90 
20Ibid, s. 91 
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försvinna.21 Men det kombinerat gav dem en världsledande utveckling. Svensk-amerikanerna 

beskriver i breven hur det är viktigt att kunna anpassa sig till den Amerikanska kulturen och 

sederna. Men den svenska strukturen ges sken av att sitta kvar då svenskar i Amerika vid flera 

tillfällen understryker att det är hårt arbete att göra sig lycka i det nya landet(se t.ex. citat s. 

10).  

5.2 Nybyggare, företagsamhet och nationalkänsla 

Som tidigare nämnt så var den stora anledningen för emigrationen under mitten av 1800-talet 

ekonomiska problem och missväxt i Sverige. I breven från de tidiga svenskarna i Amerika så 

beskrivs i regel snarare än undantag de kraftansträngningarna som krävs för att göra sig 

leverne i det nya landet. Då den stadiga strömningen av emigranter fortsatte så kunde man i 

USA, med stora naturtillgångar, i hög utsträckning sälja land för en bilig peng till folk att 

försörja sig på. Rönnqvists diskussion om hur ”The Homestead Act” blev en bidragande kraft 

i den strömning av emigranter som sökte lyckan i Amerika. Denna innebar att för en blygsam 

summa och förbindelse till landet i fem år, få mark på upp till ca 64a hektar att bruka. Men 

tanken bakom akten fick sig ett mindre bakslag, då det var svårt att få emigranterna att flytta 

längre västerut och ut på prärien. Detta berodde dels på järnvägsbolagens ”monopol” på mark 

och de flesta bosatte sig i anknytning till järnvägen. Alternativen var att köpa bolagens dyraste 

mark, eller bosätta sig på mer isolerade marker, där antalet hektar och reducerad brukbarhet 

inte räckte för att försörja en familj. Detta kan vara en av anledningarna till att så småningom 

bosätta sig i städerna istället. Den svenska hembygdsrörelsen i USA blev större under 1900-

talet.22 Detta var dock ett fenomen som man tidigare sett hos svenska nybyggare. Under 1850-

1860- talet så fanns det redan ett antal svensk-bosättningar där man samlats i religiösa eller 

traditionellt homogena grupper.  

Svenskarna som kommer till det nya landet under aktuell tidsperiod var i stor utsträckning 

jordbrukare, men skulle även bli nybyggare. Tillgången på egen mark var stor och en av de 

stora lockelserna för svenskar.23 De svenska nybyggarna hade även ett gott anseende i USA. 

Arbetsamma, redbara, sparsamma och nyktra. Detta påvisade för de hemmavarande 

svenskarna vilken kapacitet man hade under rätt förutsättningar.24 Man kan dock spekulera i 

om sparsamheten och nykterismen inte kunde bero på en ansträngd ekonomi. Mer än ett brev 

21 Ibids. 94 
22 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 53 
23 Beijbom, Ulf, 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 41, 42 
24 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 97 
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öppnar på liknande sätt som: ”Wi hafver helsan men har mycket att stå i hvad kommer till 

arbetet”25 Men som tidigare nämnts, och med tanke på de skildringar som funnits i breven, så 

var det hårt arbete att komma att lyckas som nybyggare.  

Det handlade alltså om nybygge i samband med försörjning. När man talar om modernisering 

i form av industrialisering så är det först och främst i städerna som den stora skillnaden syns. 

Det är också många skildringar i breven som beskriver staden i Amerika som en plats som 

känns mest främmande, och kanske också införlivar de fördomar och den Europeiska 

Amerikabild man har med sig. ”Jag är nu åter i Manhattan och syr, har varit här en 8:ta 

dagar och vet ej när jag kommer hem. Jag har nu 1 dollar om dagen och det är ju godt att 

förtjena, och således blir jag här så länge de vilja ha mig och säkert stannar jag öfver min 

födelsedag. Det blir både tomt och underligt att sitta bland främlingar hela dagen och sy, 

säkerligen vill mer än en tår vandra ner på arbetet vid tanken på förflutna tider(…)”26 Den 

individualistiska betoningen på modernisering av arbetet kommer till ytan och lägger svart på 

vitt i tankarna om den gemenskap som den gamla världen hade att erbjuda. Vitalis Norström 

som var något av en motståndare till massamhället och aktiv under början av 1900-talet 

menade bl. a hur arbetaren förlorar sin personlighet i yrket, och blir istället en del av en 

process. Hur den moderna civilisationen gör oss ingalunda fria, utan fängslar oss istället på en 

av de viktigaste punkter, nämligen vår uppmärksamhet och våra intressen.27 Samtidigt som 

dessa något sentimentala uttryck kommer till ytan som speglas en viss acceptans av 

förändringar när personen i citatet ovan fortsätter med orden ”tempora mutantur”, vilket 

betyder krasst översätts ”tiderna förändras”.  

Alm tar i sin avhandling upp Kjellén (1908) och hans klanderaktiga beskrivning av 

svenskarnas svaga nationalkänsla och hur det i sin tur fick Sverige att halka efter i industri 

och ekonomi. Han menade att Sverige har goda förutsättningar och resurser för att hävda sig 

ekonomiskt bland andra stater, men att viljan saknades.28 Men det finns emellertid material 

från denna studie som sätter nya perspektiv på mentaliteten hos Svenskar i Amerika, och 

vittnar om att det inte ligger på nationalkänslan, utan på spänningar i modernisering och 

kulturbevarande i Sverige. Sverige som genom politiska påtryckningar ville omvandla 

industrin i Sverige till ett verktyg för att gynna statens framväxt genom individuella 

25 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Anderson, Erik Peter, 1860, okänd mottagare  
26 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 150, Skrivet av Ida från nybyggarhemmet i Kansas 1870 
(Manhattan i detta fall är Manhattan, Kansas) 
27 Norström, Vitalis, 1910, Masskultur, s. 20, 22 
28 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 92 
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ansträngningar för en gemensam utveckling, men föga individuella förtjänster. Alm har även 

gjort skillnad på materiel och andlig modernisering i Amerika, där den kultur i form av 

traditioner och värderingar mer tog en plats som ”allmänna debatteman”.29 Det tog inte 

samma utrymme som det gjorde i Sverige.  

… För öfvrigt erkänner jag, att ingalunda är någon vän af den stora 

staden New York. Krämare-andan är der alltför öfverlägsen; men att 

döma den Amerikanska nationalkaraktären derefter, är åter alltför 

oriktigt. Vi lefva i industriens tidehvarf; och sant är, att amerikanen är 

deraf en trognare representant, än någon annan nation. Det oaktadt 

ligger i hans spekulationer på vinst och förmögenhet någonting godt, 

som gör, att jag finner mera behag i hans köpmansväsende än hos de 

Europeiska grossörerna. Köpmannen här är tillika patriot. Med den 

vinning han för egen del påräknar, förenar han oftast i sina 

spekulationer äfven fäderneslandet. 30 

Det kan utläsas en kulturell aspekt i detta brev i form av hierarki. Den svenska 

samhällsstrukturen och arbetarkulturen hade länge präglats av klass och arbetare/elit. Det som 

ovan uppmärksammas är den Amerikanska nationalkaraktären och hur den bidrar till 

nationsbygget. Som tidigare nämnt(s. 11) så beskrivs de sociala skillnaderna i Amerika som 

en viskning i jämförelse med den struktur som fanns i Sverige. Trots ett starkt växande 

demokratiskt tryck ifrån arbetarklassen som skulle komma under tidigt 1900-tal. I ett 

perspektiv av modernisering så är fenomenet av en kulturell självständighet och personlig 

utveckling någonting som USA kan ha gått i bräschen för. Bengt-Göran Martinsson beskriver 

hur Rickard Sandler, en man inom arbetarrörelsen, öppnar för ett alltmer tidlöst 

bildningsideal. Att genom bildning kunde arbetarna i större utsträckning kunna bidra till och 

delta i samhällets utveckling. Men det fick inte begränsas till ett medel i arbetarnas vardagliga 

kamp, utan skulle också bidra till personlig utveckling och självständigt tänkande. I enklare 

drag kan detta tolkas som att ”höja lägstanivån” och att mer eller mindre arbeta för att få bort 

en ”arbetarkultur” i klasskampens tjänst31. USA kan enligt ett antal beskrivningar som den 

ovan ses som att i denna aspekt legat före övriga nationer. Ett skapande av en moderniserad 

kultur.  

29 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 143 
30 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 33 och 34, Brev från Gustav Unionus, 1841 okänd 
mottagare  
31Martinsson, Bengt-Göran, ”Att övervinna det moder- Ett klassiskt problem?” 
 Anshelm, Jonas, 1993, Modernisering och kulturarv, Stockholm, s. 217   
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5.3 Svenskar i Amerika eller Amerikaner från Sverige? (kulturell tillhörighet 

och kulturell identitet) 

Breven som skickas hem till Sverige från svenskar i Amerika lämnar spår utav ett 

identitetsperspektiv och en ställning hos de tidiga utvandrarna. Man talar oftare om sig som 

svensk och en produkt från den gamla världen, än som ny amerikan. Dock hyllar man den 

amerikanska kulturen och tankefriheten. Ulf Beijbom beskriver de tidiga svensk-

amerikanerna ha undansluppit de statliga påtryckningarna av folkkulturen som till slut skulle 

komma som reaktion mot utvandringen. Tendenserna att bosätta sig och skapa svenska bygder 

var stora, och äktenskap var sällan med nationaliteter än den svenska eller åtminstone 

skandinaviska. Den svenska assimilationen var snarare mer intellektuell än blodsmässig, men 

beskrivs ändå ha gått fortare än övriga nationaliteters.32 De tidiga bosättarna i Amerika slöt 

sig ofta till religiösa etablissemang som hade en anknytning till den svenska kyrkan. 

Bevarandet av språket sågs som viktigt och slutligen skulle kyrkan heller inte vara den 

primära mötesplatsen då man också bildade etniska föreningar och sällskap33 Kyrkan hade 

dock ett finger med i spelet när det kommer till bevarandet av det svenska i det nya landet. 

Från brev skrivna av en präst i Amerika till en kollega i Sverige förordar denne för idén om 

startandet av en svensk tidning. Det låter ”…Har du funderat något på den föreslagna 

”Svenska tidningen”? Jag hör på många, som längta efter en sådan, allsomoft[ast] för 

fullständiga underrättelser från fäderneslandet.”34 I materialet som använts i denna studie 

påvisar hur svenskarnas uppfattning om sin plats i det nya landet ligger i att föra med sig det 

bästa från det gamla och anamma de nya sederna i individuella strategier. Uttryck för en viss 

saknad av Sverige och höjandet av de nya sederna och kulturen hittas i de flesta utav breven 

som uppmärksammar ämnet. Ur ett kulturellt perspektiv av den gamla gemenskapen så vittnar 

brevet om en önskan att bevara just en gemenskap som man förknippar med Sverige. I detta 

fall genom påtryckningar om en svensk tidning. Rönnqvist lyfter det svenska språket som 

nationell markör.35 Detta tydliggjordes dock efter sekelskiftet, vilket man kan misstänka är en 

konsekvens av påtryckningarna och lyftandet av den folkliga kulturen i Sverige. Kopplingen 

till kyrkan stärks då Rönnqvist visar broschyrer från Den allmänna svenska prästföreningen 

med råd och anvisningar angående det svenska språket. De poängteras här att om man är av 

32 Beijbom, Ulf, 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 133 
33 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 55 
34 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 82, Brev från Pastor Tufve Nilsson Hasselquist till pastor 
Erland Carlsson, 1853 
35 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 176 
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Sverige son eller dotter ska man inte skämmas för att bruka det svenska språket och vara stolt 

över sin härstamning. Också att bevara och sätta heder i sitt modersmål.36 Under 1800-talet 

var ”amerikaniseringen” av samhället inte någon stor fara, det var framförallt under 

mellankrigstiden och framförallt 20-talet som man började prata om fenomenet i större 

skala.37 Man kan istället ana att det är försvinnandet och tappningen av den svenska kulturen 

som man fasade för i Sverige. Det kan dock tydas finnas två olika sidor av de svenska 

amerikanernas situationer.  

Blott för att nämna det religiösa, så äro för närvarande i Philadelphia 

nära 300 kyrkor (efter en äldre uppgift 240); och dessa besökas både 

söndagar och stundom veckodagar både för- och eftermiddagar. 

Dessa kyrkor äro visst ej alla så stora som våra svenska kyrkor i 

Stockholm; många af dem utgöras blott af stora salonger (såsom 

Lacroix`salong), hvari predikas och sjunges; men ganska många äro 

ock betydliga byggnader, med 1 eller 2 massiva torn, och i synnerhet 

de katholska , särdeles prydliga.38 

De svenskar som bosatt sig som nybyggare har förmodligen i större utsträckning varit i 

kontakt med svenskbygder där svensk kyrka och predikan stått i centrum. I städerna kan 

emigranterna också förmodligen hamnat allt snabbare i den amerikanska smältdegeln och fått 

andra intryck utav kulturell mångfald. Det kulturella ges här i religiös fattning, men 

undertonerna av att både på landsbygd och i städer kunna finna sin plats och sitt utrymme att 

vara olika lyfts fram. Det ses i sig som något nytt och modernt. Kyrkan på landsbygden 

förlorade som sagt mycket av sina anhängare när svenska skolor och tidningar kom till 

Amerika, och kyrkan som primär mötesplats ersattes av andra föreningar.39 I en sådan 

anmärkning så låg intresset av det svenska och identitetsskapandet inte till stor del i religiös 

homogenitet, utan nyckelrollen kan tänka återges till språk och etnicitet. Detta backas i viss 

mån upp då Rönnqvist diskuterar hur svenskarna i Kanada sett i kyrkoprotokoll tappar 

kontakten med den lutherska kyrka som fanns, även då det fanns många svenskar i området. 

Detta är förvisso längre fram i tiden (1925) men vittnar också om den utvecklingen den 

kulturella samhörigheten tog. Wallengren beskriver hur synen på de svenska invandrarna som 

vit och kristen folkgrupp, ändå uppfattades som främmande och avvikande. De svenska 

36 Ibid s. 177 
37 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 227 
38 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 87, Brev från Carl Jonas Tofve Almquist till fru och dotter, 
1854 
39 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 55 

20 
 

                                                           



 
 

invandrarna ville accepteras som amerikaner men även bibehålla sin svenskhet.40 Detta är 

också något som framgår av Herr Sahlström (citatet s. 12) där han önskar Sverige eller 

svenskhet i kombination av det bästa från Amerika, vilket troligen syftar på moderniseringen i 

form av den religiösa friheten och jämlikheten.  

Rönnqvist beskriver hur immigranter i Nordamerika ofta genom gemensamma erfarenheter av 

sociala och kulturella bakgrunder kunde genomgå ett visst identitetsskapande genom dessa 

kontaktnät.41 Det är många utav dessa migranter som i breven tillsynes rest själva som särskilt 

uppmärksammar möten med andra svenskar. Det underblåser en viss längtan av att knyta ett 

nationellt kontaktnät hos svenskarna i Amerika. Ett brev från Jakob Ekman lyder ”Onkel och 

Ebba bor hos oss nu, vi har äfven firat jul hos oss[…]vi hade äfven en liten gran gjord af 

gröna fjäddrar och ståltråd.42 Ett annat brev från samme Ekman som nyligen slutat arbetat på 

sitt företag under en lockout, lyder: 

[…] hoppade vi av tåget i St. Paul. Sedan var vi där en tid gick vi upp 

till Hulda i Hickely och helsade på henne[…] vi var där nästan 3 

veckor, sedan gick vi upp hit till Alexandria att hälsa på Ekman så att 

vi kom dit igår eftermiddag   Ekman var ej hemman när vi kom han 

hvar ute på landet och tröskade, men det gick bud efter honom så 

han com home frampå natten. Han både grätt och skrattade när han 

fick se oss[…]43 

Det väcker misstankar om att det känns viktigt för många som uppmärksammar sina möten 

med andra svenskar och bekanta att koppla sig själva till ett större nätverk och fortsätta 

beskriva sig själva som en del av svenskheten. Gemenskapen blir återigen viktigt för 

författaren att lyfta i sitt brev. 

6. Sammanfattning 

Sett till de svenskar som under mitten av 1800-talet kommit till Amerika så är en klar 

majoritet av dessa nybyggare. Det material jag använt uppmärksammar olika sidor av 

Amerika. De brev som är skickade från nybyggare på landsbygden uppmärksammar oftast 

inte samma saker som de ifrån svenskar som kommer dit med andra förutsättningar (oftast 

ekonomiska). Men vissa tendenser pekar på samma saker från båda lägren. Det var hårt arbete 

40 Wallengren, Ann-Kristin, Välkommen hem Mr. Swanson, Lund, s. 173 
41 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 149 
42 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Ekman, Jacob, Pullman, Ill, USA, 1904, mottagare, Johan Svensson, Sverige 
43 Ibid. 
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att komma till Amerika, och detta beskrivs utan skönmålningar. Vad som däremot 

uppmärksammas som positivt är allas chanser att kunna göra sig ett drägligt leverne i det nya 

landet. Tillgångar och förutsättningar till löning för mödan beskrevs som bättre i Amerika. 

För denna tidsperiod var det inte längre svält som drev bort dem från fäderneslandet. Det är 

tillsynes inte heller en dålig nationalkänsla hos svenskarna som bidrog till utvandring, utan 

skepsis eller missnöje med den svenska strukturen. Det finns en stor saknad till svensk familj, 

vänner eller natur, men man beskriver ändå sin situation som bättre i Amerika. I aspekt utav 

det moderna så handlar det snarare om en andlig modernisering än materiella ting, som i 

princip inte uppmärksammades alls av t ex. nybyggarna. Det var istället jämlikheten, 

behandlandet och friheten av att kunna föra egen mark som uppmärksammades. Det finns 

dock skillnader för de svenskar som tidigt bosatte sig i städerna, som tidigt fördes in i 

masskulturen. Dessa svenskar känner stor saknad till gemenskapen i det svenska samhället, 

men rättfärdigar ändå sitt beslut med det positiva som en stadig inkomst eller ta del av den 

nya världen.  

Bevarandet av svenskheten är inte bundet till bara denna period, men det framgår desto 

tydligare. Då jordbruket var den stora lockelsen, så hamnade också många där. Detta 

resulterade i många svenskbygder och samlingsplatser för svenskarna i Amerika och 

framförallt kyrkan hade stor del i denna samling och ihållandes av de svenska traditionerna. 

De internationella mötena uppmärksammades i större skala av de som var i städerna där den 

”amerikanska smältdegeln” skulle bli som störst. De svenska kontakterna utanför kyrkan 

utgjorde också en del utav det som uppmärksammades i breven. De höll sig ofta uppdaterade 

av nära och kära i Amerika och deras situation i landet.   

 

7. Svenskar i Amerika 1900-1920 

Att kunna göra en komparativ undersökning mellan pionjärernas brev om Amerikasyn och de 

brev som är skrivna senare kan skapa vissa utmaningar. Jag tänker huvudsakligen på de brev 

som eventuellt är skrivna av personer som kommit till Amerika som väldigt unga, eller rent av 

är andra generationen i det nya landet. Intrycken kan skifta, och det kan även finnas 

hemvändande emigranter som gett utomlandsvistelsen en ny chans. Men det som gör det 

intressant är den skarpa utvecklingskurvan av industrialiseringen som skapar helt andra 

förutsättningar för de senare emigranterna. Moderniseringen bäddade för stora 

samhällsförändringar. Nybyggarna har vid den här tiden täckt större delen av Amerika. 
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Företagssammanslutningar och starkt ekonomiskt tryck i samband med en fortsatt stark 

tillströmning av immigranter som gjorde att storstäderna växte i en rasande takt, öppnade för 

reformvänligt politiskt tänkande i USA. Dessa reformvänliga aktörer ville återge makten till 

folket i ett annars korrupt och ett företagarnas land.44 I Sverige var det också först nu man 

började skapa oro kring amerikaniseringen av världen. USA hade sedan det spansk-

amerikanska kriget 1898 utmärkt sig internationellt som en stormakt som nu också 

utrikespolitiskt hade ett inflytande. Det är just under sekelskiftet som det började talas i 

Europa om spridningen av den amerikanska kulturen.45 

 

7.1 Från landsbygd till stadsliv 

Den rörliga tid som presenterats av 1900-talet kan också framgå i vissa brev. De emigranter 

som tagit arbete utanför jordbruket visar en annorlunda syn än den av pionjärerna. 

Beskrivningar av omgivningen ter sig allt vanligare och jobbsituationen ger man ett större 

intresse åt, än de tidigare emigranterna som utöver de första intrycken, till stor del värnade 

högre om hälsan och välmående.  

 Tron på Amerika som framtiden framgår av vissa brev, och missnöjet framgår i vissa. Det 

som utmärker breven från 1900-talet är att åsikter och kontraster dem emellan blir tydligare 

under 1900-talet. År 1910 när antalet svenskar i Amerika stod på sin topp, så bodde 61 % av 

dem i städer. Utvecklingen i Sverige såg annorlunda ut, där endast en tredjedel av svenskarna 

bodde i städer. Det har till allra största grad att göra med den globala moderniseringen som 

framförallt hade slagkraft i USA. Inte bara var det lockande att ta jobb i städerna, utan ibland 

även ett måste.46 Upplevelsen av städerna och landsbygden skiljer sig naturligtvis och det 

man uppmärksammar ger kontraster. Per August Carlsson, en snickare som bosatt sig i 

Brooklyn skriver brev hem:  

[…] till mitt arbete dit har jag inte mer än tio minuters väg att gå om 

mårgon, då börjar vår arbetstid kl 7 och om afton slutar vi kl 6 således 

10 timmar om dagen[…]får jag nämna att Brooklyn stad är så stor så 

det är omkring två miljoner invånare och staden är 26 engelska mil 

lång och 13 mil bred der är tre jernvägar som går genom stan. Sedan 

44 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 61 
45 Ibid. 
46 Beijbom, Ulf, 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 138 
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är det elektriska spårvagnar på hvarannan gata så en kan få åka för 5 

sent igenom stan.47 

De iakttagelser som beskrivs i brevet är typiska för många av breven hem till Sverige. Det 

moderna lyfts fram och storleken på städerna beskrivs med antingen fascination eller med 

skepsis. I ett mer eller mindre kulturellt avseende beskriver samma brevskrivare närmast ovan 

”[…] 21 November, den dagen är en tacksägelsedag i det her landet så då arbetar di inte, 

den firar di som en stor högtid[…]”. Det som här är intressant är hur avsändaren skiljer på 

”de andra”. Det är en svensk i Amerika och synen på sig själv i en ny värld av modernisering 

och nya traditioner vittnar om att man sorterar sig ifrån den stora mängden. Vänder man på 

det kan ackommoderingen för emigranter underlättas i dessa nationellt traditionella 

manifestationer då dessa påverkar eller berör även de som inte hängiver sig åt det. I detta fall 

att vara ledig från arbetet, vilket i princip påtvingar nya traditioner. Åter ställt mot 

landsbygden så kan ett sådant fenomen vara en av anledningarna till att migranter i städerna 

lättare fördes till ”den amerikanska smältdegeln” än de som höll sig till jordbruk ute på 

landsbygden där man i de svenska bygderna lättare förhållit sig till de svenskt bundna 

traditionerna.  

Ytterligare exempel beskrivs av en Jakob Ekman som bor i staden Pullman, Ill. skriver ”[…] 

det är ej sådant ståt för julen här som det är i Swerige, de fira edast juldage, julaftone 

arbetade vi hela dagen, och äfven hela annan dag jul, och när det är bråttom så får man 

arbeta söndagen äfven, men det har jag ej gjort mer än 4 eller 5 gånger.”48 Konkurrensen 

bland arbetskraften i en stark industriutveckling kan tillsynes ha varit en faktor som bidrog till 

att många i staden fick lägga traditioner och seder åt sidan. Samtidigt kan seder och normer 

som förut varit inrättade och värderade som ett kulturarv vara svårt att upprätthålla. Det finns 

inte ett kulturarv utan många.49 I breven framgår, även om man uppmärksammar och skriver 

om de svenskar som finns på plats, att de internationella kontakterna och mötena är många i 

städerna.50 Anshelm menar att vi är frivilligt eller ofrivilligt delaktiga i både internationella, 

nationella och lokala kulturarv.51 Ställt mot kulturen menar jag att i en föränderlig värld så 

finns det en poäng i utbytet och fördelarna med den kulturella mångfalden. En sådan 

47 47 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, avsändare 
Per August Carlsson, Brooklyn, USA, 1902, mottagare, Carl Johan Calsson, Sverige 
48 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Ekman, Jacob, Pullman, Ill, USA, 1904, mottagare, Johan Svensson, Sverige 
49 Anshelm, Jonas, 1993, Modernisering och Kulturarv, Stockholm, s. 15 
50 Bl. a i Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s.153 
51 Ibid 
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exponering för emigranterna och ett sådant utbyte kan antas ha reducerat hierarkin hos någon 

kultur (om inte ta bort det helt) för att istället skapa en egen särartad lokal sådan. Det som 

emigranterna uppmärksammar i materialet är just en modernisering i form av jämställdhet, 

religiös mångfald men även ett kulturella beskrivningar- som mötet med svenskar i 

närområdet och den gemenskapen. 

Det demokratiska och kapitalistiska USA beskrivs ha stora vinstintressen och det hårda arbete 

som breven beskriver är en del utav detta. Annat som vittnar om företagens vinstintresse 

beskrivs i ett brev från en svensk arbetare i staden Pullman, Illinois:  

Wi slutade i Pullman den 1 sep för der är inget arbete nu, det var icke 

allenast wi utan war enda man som arbetar där, basar och 

allesammans. Och det har Company gjort därför att arbetarna ej will 

rösta på samme president af America som Company will hava, så man 

wet ej hur länge det commer stå still, det blir nog inget arbete där för än 

efter president walet eller först af nästa år, Pullman blir nog ej så bra 

efter detta som det har warit för di säger att dagpenningen ska          

cattas[---] Wi lämna Pullman och ämna att gå till Södra Dakota på 

byggarbete[…]52 

I ett moderniserat USA och ett allt mer individualiserat samhälle blir det här tydligt hur man 

säljer sin arbetskraft. De utåt sett odramatiska planerna på att söka sig någon annanstans kan 

då tolkas som brist på kultur och gemenskap som binder författaren till ett ställe eller 

arbetsplats. En orolig arbetsmarknad och hård konkurrens resulterade i stor rörlighet bland 

migranterna, och detta uppmärksammades i ett antal brev. I Sverige tycktes man även där ha 

en orolig arbetsmarknad, men med sämre möjligheter för tillgång till egen mark.53 Uppgifter 

visar att av de emigranter som kom till Amerika innan 1901 så var över en fjärdedel 

lantbrukare och markägare, men att i slutet av 1920-talet så bodde 85 % av migranterna i 

städer.54 Det kan således dras en slutsats att arbete på industri och fabriker inte var något som 

avskräckte eller valdes bort, utan sågs som nytt och spännande för unga emigranter. Det kan 

även ha varit en sista utväg för många. Men det moderna arbetet gav en anständig lön och 

man kunde göra en levnad på det.  

 

52 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Ekman, Jacob, Pullman, Ill, USA, 1904, mottagare, Johan Svensson, Sverige 
53 Intervjuer med utvandrare. Emigrationsutredningen, textarkiv: bilaga VII, s. 42, www.Ub.Gu.se 
54 Beijbom, Ulf, 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 138 
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7.2 De skiftande erfarenheterna hos 1900-talets svensk-amerikaner 

 ”Du ser vi har endast ett barn Herbert. Så vi har tagit en liten flicka hon är snart 5 år. 

Föräldrarlös (De vore Svenskar) sedan hon var 2 år. Är det ingen af Oskars barn som skulle 

vilja komma över hit. America är ändå framtidslandet. Jag ser i Svenska Tidningar att det 

ståndas svåra tider i Sverige[…]”55 Det har genom Europeisk och svensk Amerikabild 

funnits en föreställning om amerikaners nästan naiva tilltro på sig själva och sitt land som 

världsledande. Den tro kan tyckas smittat av sig i bl. a migranten Anders Carlborg, som 

skrivit ovanstående. Han är en butiksägare i Minnesota och berättar hur han ska öppna en 

andra affär inom kort, hur staden Minneapolis växer och uttrycker hur det borde vara var 

mans rätt att vara delaktig av detta. Ett annat brev lyder ”[…] han trivs så bra han säger han 

vill icke vara i Sverget för något pris[…]”56 Men det fanns även de som hade annorlunda 

erfarenheter av det moderna Amerika och den ”företagsamhetskultur” som rådde.  

Nog är det sant att detta är det rikaste land i verlden men det är också 

det rikaste på sådana personer som vill förtjena rikedomar och få äro 

de som lyckas. De stora förhoppningar som jag hade i detta afseende 

äro nu tämligen afsvalnade och det är icke en som lämnar sitt 

fädernesland utan att då han kommer ut i verlden gör den upptäckten 

att så snart folk får reda på att han ej har inflytelserika samt mäktiga 

vänner står [han] ganska ensam i verlden. Det finns icke en som vill 

göra sin landsman en tjenst om det ej är pengar att tjena på affären.  

[---] med iakttagelser, nakna sanningar från Amerika…57  

Som tidigare nämnt så är breven överlag präglade med en positiv anda. Men i vissa fall 

beskriver man också sin situation som värre, och upplevelserna av Amerika är inte fullt så 

goda. I analysen av breven från de olika tidsperioderna hävdar jag att det kan vara nyttigt att 

extra noga ha förkunskaperna om de olika förutsättningarna med sig. ”Står ensam i världen” 

är ett uttalande som ger en bild utav skillnader av de första emigranterna och de som kom 

under 1900-talet. Också här kan man se hur en kulturell konflikt mellan gammalt och nytt ger 

sig i sken av besvikelse. Det moderniserade ”nya” som i brevet ovan visar på stor 

individualisering och hur man söker lyckan, medan den kulturellt präglade författaren saknar 

den gemenskap och solidaritet man har i den gamla världen.  

55 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Carlborg, Anders,  Minneapolis, Minnesota, USA, 1908, okänd mottagare 
56 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Sofia Andersson, North Dakota, USA mottagare Sofia Johansson, Sverige 
57 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 259, Otryckt brev, Calumet, 11 juni 1900 
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Pionjärerna var oftare grupper och familjer som tillsammans letade bättre tillvaro i nya 

landet.58 Förutsättningarna var andra för de individer som kom under 1900-talet kom som 

arbetskraftsinvandrare och inte hade möjlighet att skaffa sig land, än mindre bruka den. Som 

Rönnqvist fint beskriver, så är starten av ett nytt liv i ett nytt land ingen tabula rasa- 

situation59, utan man kan ana att emigranterna kom med föreställningar och bilder av hur det 

skulle komma att vara i Amerika. På många håll så infriades förväntningarna inte och som det 

beskrivs i ett brev ”Får man något arbete så är det minsta betalningen och tyngsta 

arbetet.”60. Men det finns även i materialet utsagor som motsäger en sådan inställning. I ett 

brev där en man skriver till sin barndomsvän vars tankar alltmer gått till att flytta till Amerika 

så låter det  

Jag säger alldeles som min Farbror sade åt mig”gör alldeles som du 

skelf vill” Nu om han hade utmålat Amerika riktigt lockande och sedan 

när jag kommit dit känt mig besviken då hade jag naturligtvis lagt 

skulden till honom   När jag nu gjorde efter mitt eget godtfinnande så 

har jag ingen annan än mig skelf att klaga på om det än går aldrig så 

galet61  

I någon mening kan det ha att göra med moderniseringen framfart under sekelskiftet. 

Skillnaden mellan nybygge i Sverige och USA satte inte några starka ramar och skillnader 

mer än tillgång på, och större eller mindre land, men skillnaden på svensk och amerikansk 

modernisering och framförallt arbetskultur skiljde sig i högre grad. Vissa fördömer denna helt 

och ett brev beskriver USA på ett målande sätt som 

[…] ännu ett genomgånget proletärhelvete[…]De följande vintrarna 

voro ännu odrägligare, ty hela våningen var nu förvandlad till ett enda 

stort rum[hans från början privata arbetsbod], och för att den kristliga 

företagsamheten därstädes skulle spara in uppstaplingsutrymme 

utefter väggarna, begingo gubbarna den oerhörda dumheten att 

placera de nu ändtligen födda ångrören uppe vid taket! Här fick man 

nu stå med ånghettan öfver sig, och isdraget från golfspringorna och 

från ett gapande hiss-hål.[---]Förkylning blef naturligtvis ens ”normala” 

58 Beijbom, Ulf, 1995, Mot löftets land, Falköping, s. 35 
59 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 149 
60 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 259, Otryckt brev, Calumet, 11 juni 1900 
61 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 280, Avsändare George Erickson, 1914, mottagare Linus 
Paulin, Sverige 
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tillstånd, men därjämte fick min kroppshydda en så grundlig laddning 

med reumatism, att den är fylld med företagets kristliga företagsamhet 

och omtänksamhet af det slaget allt intill denna dag. Men inte 

behöfver ett bolag ta hänsyn till hur det går med en arbetares hälsa. 

För rästen var ju inte ångvärmen där för arbetarens skull utan för 

materialets skull.62   

”Den kristna företagsamheten” som dyker upp i fler exempel i olika brev, är intressant på så 

sätt att det ofta används med en negativ klang och nästan i ett sarkastiskt maner. Den står ofta 

för det moderna och effektiva arbetet som i brevet ovan definitivt är det som ligger i hög 

prioritet på arbetsplatsen. I brevet beskriver författaren hur svenskar ”arbetat sig upp” genom 

”kristen företagsamhet”. Den negativa klangen i begreppet kan mycket väl tolkas som en 

saknad av den solidariteten och gemenskap man hävdat sig ha i Europa och Sverige och det 

alltmer individualiserade arbetet fördöms. Svenskarna beskrevs som duktiga arbetare, men 

alla fick inte känna på de förmåner som andra fick. Jag har tidigare nämnt hur 

nationalkaraktären ses som en nationellt och kulturellt präglad mentalitet som inte är 

oföränderlig, men trög och seglivad.63    

Visst ligger det mycket i det som Alm beskriver att en kulturell mentalitet ligger med i 

avvägningen och beskrivningen av Amerika. I ett annat brev låter det istället  

Jag skattar mig lycklig som kom ifrån det för det har ej blivit något 

annat än att gå hemma och ingenting hava att göra om jag hade varit 

kvar där   Här i Amerika behöver man icke gå sysslolös om man vill 

göra någonting   jag behövde aldrig söka något arbete jag fick ändå 

så nog är det skillnad här och i Sverige där man skulle gå och krusa 

och höra efter överallt och inte fick något ändå   jag har det ganska 

bra här…64 

Den svenska arbetsmarknaden kan tillsynes haft ett strängt klimat. Som beskrivits i tidigare 

material om arbetsföra dugliga svenskar skulle lätt kunna finna en bra situation i Amerika. Att 

ställa en sådan beskrivning bredvid hur de svenska emigranterna ofta beskrevs som moraliskt 

62 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 223, Avsändare Karl-Johan Ellington, 1905, okänd 
mottagare 
63 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 90 
64 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 275, Avsändare George Erickson, 1910, mottagare Linus 
Paulin, Sverige 
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klandervärda och som naivt trodde på de skönmålningar som getts av Amerika65 så skvallrar 

det om kulturella attitydskiftningar framförallt i Sverige. De tio år som det skiljer mellan de 

två senaste citaten ger en bild av att tankegångarna till (i detta fall) arbete, även hade skiftat i 

Sverige, där den förstnämnda möjligt sökt sig till Amerika pga. goda beskrivningar av 

Amerika och önskan om en bättre standard, medan den sistnämnda sökte sig till Amerika för 

ett arbete, kort och gott. Det i sig vittnar om att det fanns en vilja att se bortom den 

moderniserade individualistiska kulturen i Amerika och ge upp den gamla världens 

gemenskap för en chans att göra sig ett gott leverne. Detta styrks genom flera brev där man 

pratar om arbetsmarknaden på samma sätt. 

Här går allt sin jämna gång   man arbetar och står i som vanligt för att klara 

sig i U.S.A. förbättra sina finanser[…] Men vid sidan af det, så är jag glad att 

jag icke är hemma, utan är där jag är, för i förhållande till ekonomi och 

arbetsförhållanden så står Amerika långt framom Sverige för en fattig 

arbetare så är det bättre att taga sig fram här än i Sverige[…]66 

7.3 Den Amerikanska smältdegeln 

En bit in på 1900-talet så kan man se en viss skillnad i materialet och attityden hos svensk-

amerikaner. Det är fortfarande skilda åsikter, men det kan till stor del bero på de vitt skilda 

erfarenheterna av landet, vilket kommer tas upp mer i diskussionen längre fram. 

De skiftningar som skedde i Amerika och det moderna samhället under 1900-talet kom att 

lägga en ny dimension på de olika förutsättningar som svensk-amerikanerna hade, vilket 

också kom att påverka vad som uppmärksammades och pratades om. Alm lyfter hur man i 

Europa började få en alltmer optimistisk, men långt ifrån odelad positiv bild utav Amerika 

som ny civilisation samt en kulturskapande- och bärande nation. Fortfarande som en 

masskultur, men med förhoppningar att de problem som uppkom i och med det, kunde lösas 

av ett mer självmedvetet Amerika. Det syntes framförallt i de amerikanska skolorna som 

präglades av uppfostran och personlig utveckling, med gott om praktiska inslag vid sidan av 

intellektuella. Den moderna utvecklingen, som tidigare sagts, banade väg för reformer som 

kunde förbereda och utveckla befolkningen i takt med samhällförändringarna.67 

65 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 91 
66 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Patrik Amnell, 1909, okänd mottagare 
67 Alm, Martin, 2002, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, Lund, s. 291 
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De svensk-amerikaner som under en bit in på 1900-talet skriver brev till Sverige, skriver med 

engelska inslag, eller om inte helt på engelska. Det senare rör sig framförallt om en andra 

generationens svensk-amerikaner. De brev som i denna analys kommer från en andra 

generations svensk-amerikaner uppmärksammar och beskriver just den betydelse som skolan 

har för att få in dem i en modern arbetsmarknad.  

Dear aunt Ida[…] I don’t believe I ever got an answer on the letter I 

wrote you a long time ago, telling about graduating from High 

School[…] Father and Clarence and I are working every day while 

Elna goes to school and mother takes care of the house. I have been 

working now for about a year in the office of a Life Insurance 

Company and like it real well.68 

Det finns ett intresse även för andra generationens svensk-amerikaner att hålla kontakten med 

svenskar. I brevet ursäktar man sig även för att skriva på engelska och förklarar att ännu inte 

lärt sig att skriva på svenska. Det handlar alltså inte om någon svensk skola utan ett 

amerikanskt High School som hon gått i. Rönnqvist lyfter i sin avhandling, precis som Alm, 

skolans betydande roll för att påverka invandrarskaran. Rönnqvist, som berättar om svenskar i 

Kanada beskriver hur det i en klass som gått vidare till Secondary school år 1908, så var 91% 

födda i Kanada och på en tredje plats bland invandrargrupperna efter amerikanska och 

brittiska, så fanns skandinaver. Språk och språkförbistringen sågs emellertid inte som 

problematiskt då lärandet av ett nytt språk hos de tidiga emigranterna var ett verktyg i 

strategin för att fungera med den större världen, men behövde inte innebära konflikter med en 

inneboende kultur69 där man ser sig själv som något annat än en amerikan, utan även som en 

del av den gemenskap som är att vara svensk. Att lära sig språket som andra generationen är 

inte särskilt överraskande, men att skriva brev till Sverige på engelska och en oförmåga att 

kunna skriva på svenska talar dels för en allt mer amerikaniserad generation där man i 

hemmet inte lagt stor vikt vid att bevara svenska ”överflödigheter” som t ex. skriftspråk. 

Samtidigt är man väl medveten och intresserad av att hålla kontakten med Sverige.  

Det finns även hintar om en ansträngning att bevara det svenska i samband med appliceringen 

av det nya i Amerika. I ett brev så beskriver gruvarbetaren George Erickson i ett brev till sin 

barndomsvän Linus:  

68 Riksarkivet, Brevskrivarregister - Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun, Avsändare 
Edna Edgren, 1914, Des Moines, Iowa, mottagare Carolina Alida Carlson, Sverige 
69 Rönnqvist, Carina, 2004, Svea folk i Babels land, Umeå, s. 169 
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Det är konstigt att se så många olika folkslag samlade i ett land och 

ändå inte några oenigheter förekommer  här arbetar tyskar och 

fransmän sida vid sida ryssar och Italienare, här är ej den ena för mer 

än den andra utan att den ena är bättre arbetare än den andra. 

Amerika är ett härligt land i alla fall…70 

Det nya i aspekten av en nationell mångfald uppmärksammas och lägger en positiv känsla 

som överstiger förväntningarna hos författaren. Det lyfts genom denna mångfald ytterligare 

uppmärksammande på något modernt och nytt i form av jämställdhet mellan olika kulturer. 

Intressant nog är att man ofta, som George, mäter sig själv och sin tillvaro med andra 

migranter. Många brev uppmärksammar kontakten med andra migranter, och mer sällan med 

amerikanarna. Alm beskriver hur man i Sverige har använt Amerika i bilden av ”den andre”. 

Hur Sverige använt Amerika som spegel för att skapa en självbild.71 Även då detta i större 

skala har skett på nationell nivå. Detta görs sällan på individuell nivå hos de som skrivit brev 

till Sverige, utan där man istället uppmärksammar svenskar eller européer i Amerika. Det 

väcker vissa misstankar om hur man vill skilja sig från det amerikanska och amerikanen, även 

då man trivs i landet.  

George har i ett brev 4 år tidigare skrivit ”Nöjen har man icke många här och det förstår du 

hvad det beror på   man är icke född här och så kan man icke komma in sig med folket här de 

tror att de är något förmer än de som kommer från ett annat land…”72 Den ”amerikanska 

smältdegeln” kan då emellertid ses som en plats där hierarki och jämställdhet 

uppmärksammas, men det är från materialet sett till stor del mer mellan icke amerikanska 

nationaliteter och mindre med den infödda befolkningen. Dock blir de olika nationaliteternas 

kultur präglad av amerikanska seder och traditioner genom arbete och andra naturligt 

exponerande situationer.  

8. Sammanfattning  

De svensk-amerikaner som skrivit hem till fränder under 1900-talet har inte uppmärksammat 

det amerikanska på ett odelat positivt sätt. Det vid det här laget moderna USA beskrivs med 

både fascination och skepsis. Kapitalismens hårda tryck på vinst gjorde att många ställde sig 

kritiska till arbetsförhållanden eller till det synes ytliga och individualistiska massamhället. 

70 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 275, Avsändare George Erickson, 1914, mottagare Linus 
Paulin, Sverige 
71 Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel, 2002, s. 16 
72 Barton, H. Arnold , 1979, Brev från löftets land, s. 275, Avsändare George Erickson, 1910, mottagare Linus 
Paulin, Sverige 
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Men oavsett åsikterna kring det snabbt utvecklade samhället med moderniteter eller kulturella 

skillnader så fanns gemensamma nämnare för migranternas beskrivning av Amerika och 

amerikanen, oavsett om det var landsbygd eller stadsliv. Det går att utläsa hur man som 

migrant såg på amerikanen som den andre, och man såg sig som svensk i ett annat land. Man 

kan tala om ett direkt och indirekt förevisande av denna syn. Svenskar i städerna beskriver hur 

”de”(amerikanarna) har sina traditioner, och på ett mer indirekt så visas det i viss mån på 

landsbygden, där man i sina svenskbygder behåller ett kontaktnät och bevarar en svenskhet i 

språk och kontakter.  

Det kan också utläsas en stor skillnad mellan svensk-amerikanarna i städerna och de som 

befinner sig på landsbygden. Man kan i någon mån se en större ackommodering hos de 

svenskar som, frivilligt eller ofrivilligt, tagit arbete i städerna. Det uppmärksammas till högre 

grad andra traditioner än ens egna och även mötet med andra nationaliteter nämns i fler brev 

än från de på landsbygden. Oavsett migrantens förutsättningar så har den urbana 

exponeringen för andra seder och traditioner, och även där massamhället i större grad gjorts 

synbar och uppmärksammad, påverkat Amerikabilden hos svensk-amerikanerna- antingen 

positivt eller negativt, och det kommer att diskuteras mer i resultatet.  

Det är kanske framförallt den hårda arbetsmarknaden som skiljer 1900-talets svensk-

amerikanares beskrivningar av USA.  Det är den, och tillsammans med vad som kan 

misstänkas vara de ursprungliga ambitionerna att flytta till Amerika som till slut blir 

avgörande för skiftande erfarenheter och uppmärksammade beskrivningar av Amerika. 

Beskrivningen av USA skulle kunna skifta utefter de förväntningarna man haft eller fått av 

andra emigranter. Många valde att emigrera för att arbetskraften i Amerika hade större 

omsättning än i Sverige, någon flyttade på grund utav lovord om framgångar från tidigare 

emigranter. I vissa fall ser man en förkastande av det kapitalistiska utvecklingssträvande 

USA, där det individualistiska arbetet blir en besvikelse. Ofta ser man även en entusiasm i de 

goda möjligheterna att skaffa olika typer av arbeten med viss ansträngning.  

Det som i större grad kan urskiljas under perioden 1900-1920 är hur ett snabbt utvecklat och 

moderniserat Amerika ”fångar upp” fler människor i städerna. Detta har tillsynes en viss 

effekt på dels på bilden som målas upp utav Amerika, men även synen på sig själv som 

svensk i ett annat land. Den kulturellt präglade viljan att fortfarande uppehålla kontakten och 

gemenskapen med svenskar, både i Amerika och i Sverige, väcker funderingar om en 
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fullskalig assimilation var något man överhuvudtaget strävade efter som Svensk-amerikan. 

Den kan snarare tydas ha skett mer eller mindre frivilligt.        

9. Sammanfattning och resultat 

9.1 Sammanfattning 

De svensk-amerikaner som beskrivit sin situation i Amerika ger definitivt vitt skilda 

berättelser. I den Amerikabild som Europa på något sätt förhållit sig till, är Amerika ett 

”kulturlöst” samhälle, där värderingar och traditioner åsidosatts som en enskild individuell 

företeelse snarare än en kraft som på något sätt styrt eller väglett samhällets utveckling. Alm 

beskriver hur Amerika använts som spegel för Sverige att inom ett politiskt perspektiv skapa 

den egna självbilden. Hur man använt Amerika för att se framtidsutvecklingen och hur man 

utifrån det har styrt sina intressen och bevarandet mellan det gamla och det nya. Europa, som 

av sig själva setts stå för det andliga och kulturella medans Amerika setts som grogrund för 

modernitet och världslighet, där massproduktion- och konsumtion samt kommersiell kultur 

står överst i hierarkin. Ordet ”masskultur” har dock kopplats till dels en folklig, demokratisk 

kultur som lätt når ut till de breda folklagren, men även till ett mer apokalyptiskt begrepp där 

man fasar för den ”riktiga” kulturens undergång.   

Vad svensk-amerikanarna i materialet från den tidigare perioden uppmärksammade och 

berättade vidare från det nya landet, var inte några paralleller med den europeiska 

representationen av Amerika, utan istället lyfte man ett kulturellt perspektiv som i viss mån 

dementerade bilden av Amerika som kulturlöst. USA kan enligt ett antal beskrivningar ses i 

denna aspekt ha legat före övriga nationer. Ett skapande av en moderniserad kultur. Det bör i 

diskussionen om Amerika som ett ”kulturlöst samhälle” tas hänsyn till, att det finns en stor 

skillnad mellan att ta avstånd från, och att lida brist på historiska och kulturella traditioner. 

Alm lyfter aspekten om jämlikhet, men poängterar även hur det inte rör sig om någon 

ekonomisk eller social sådan, utan chansen till avancemang. Detta kan man utifrån materialet 

i denna studie också se, att jämställdheten ligger i chansen till avancemang, men det är den 

individualistiska förmågan som blir avgörande för t.ex. ekonomiskt avancemang.  

Vissa av breven som lyfter detta ämne har författats av en högre klass från Sverige, och kan 

även antas varit mer insatta i en svensk politisk debatt- vari man haft med sig en viss bild utav 

Amerika. Men även nybyggarna framförde beskrivningar utav jämställdheten och deras lika 

chanser att göra sig ett gott leverne i Amerika, och att detta uppmärksammas väcker 
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misstankar om att detta inte var lika enkelt i Sverige. Det är också den form av jämställdhet 

som svenskarna i Amerika uppmärksammar som motsatsen av den gamla världens kulturella 

hierarki. Där ingen tituleras ”herre” utan förutsättningarna är tillsynes de samma för alla. I det 

avseendet beskrivs Amerika som en plats att finna tilltro i, snarare än att förkasta. Utefter det 

material jag använt i denna studie menar jag även på att den kulturella mångfalden till stor del 

slog ut en kulturell eller traditionell hierarki, vilket innebar att någon dominant tradition inte 

uppmärksammades. Detta då man istället beskrev hur man tillsammans med andra svenskar 

kunde upprätthålla vissa seder och bruk. Denna horisontella uppdelning av olika kulturer kan 

ha resulterat i den syn som man Europa hade av Amerika- de olika kulturerna spelade ut 

varandra och utan en kulturell dominans var det svårt med en större etablering och förankring 

av traditioner för en stor nation. Varpå rädslan i Europa för massamhället och 

amerikaniseringen, som prioriterade utveckling före gemenskap, skulle bryta ned den 

historiskt förankrade kultur man arbetat för i Europa. Att ”skydda” Europa från 

amerikaniseringen skulle rädda den europeiska kulturen.  

Moderniseringen i Amerika har på olika sätt uppmärksammats av svensk-amerikaner i 

materialet. Den som dels innebar en snabb utveckling i kommersiell anda, och framförallt 

under sekelskiftet gjorde sig alltmer synlig i städerna. Massamhället är tillsynes mer 

uppmärksammat och tydligt i städerna, men aspekter utav det moderna beskrivs även på 

landsbygden. Oavsett tidsperiod så har man beskrivit Amerika som ett modernt samhälle i 

aspekten av jämställdhet. Den andliga moderniseringen ter sig allt mer viktig och mottagen 

för svenskarna i Amerika. Precis som citatet på sid. 14 förtäljer, så handlar det föga om ytliga 

och materiella ting, utan snarare om en moderniserad kultur. Alm beskriver hur man i 

Amerika såg traditioner och värderingar mer som allmänna debatteman men ingenting som 

påverkade individers status i samhället. Svensk-amerikanerna i breven beskriver en sådan 

kultur som något man saknat i Sverige. Oavsett om det i något brev från materialet kan utläsas 

finnas en stark liberal underton, där avsändaren kan misstänkas ha haft ett starkt politiskt 

intresse, så finns det även brev från nybyggare som uppmärksammar och uppskattar den 

amerikanska kulturen i form av jämställdhet samt den generösa tillgången på mark. Därför 

kan man i någon mening utläsa att den amerikanska ”moderna” kulturen och strukturen, 

genom ett sådant uppmärksammande faktiskt gjorde skillnad för individers känsla av 

nyvunnen status.  

 Emigrationsutredningens rapport på sid. 13 är intressant i diskussionen om Amerika som 

grogrund för utveckling och i ett kulturellt perspektiv. Det ger en beskrivning av Amerika 
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som en nation vars kultur ligger i moderniseringen. ”Det kulturlösa Amerika” är i själva 

verket en nation vars kultur ligger i att inte vara kulturellt bundet av tröga historiska 

traditioner. Även det blir tydligare i materialet som rör de svenskar som skriver brev efter 

sekelskiftet, där den kulturella mångfalden uppmärksammas till högre grad. Det är också 

under sekelskiftet som man kan börja urskilja skilda beskrivningar utav erfarenheterna i 

Amerika.  

Svenskarna i Amerika under den tidiga perioden kom till det nya landet till stor del som 

nybyggare. Man sökte sig till landsbygden och skaffade mark för att bruka, precis som man 

förmodligen gjort hemma i Sverige. Materialet samt tidigare forskning (Bl.a. Rönnqvist, Alm 

och Beijbom) visar att man också bosatte sig i bygder tillsammans med andra svenskar. 

Manifestationer i form av svenska skolor, kyrkor och teatrar för svenskar tillhörde inte 

ovanligheterna. Detta kontaktnät utav svenskar och möjligheten att bevara ”svenskheten” 

gjorde att assimileringen på landsbygden gick något långsammare. Detta kan vara en av 

orsakerna till varför individualismen i brev från svensk-amerikaner i städerna nämns och 

uppmärksammas i större utsträckning än de från landsbygden. Som Beijbom även tar upp så 

har de tidigt emigrerade svenskarna inte heller upplevt de kulturella påtryckningarna hemma i 

Sverige (såsom bevarandet av svenskheten och en samlad nation) och kom till ett nytt land 

med andra förutsättningar jämfört med senare emigranter.  

De senare emigranterna som istället kom till ett moderniserat Amerika och som ofta tog 

arbete i städerna blev i större grad utsatt för den ”amerikanska smältdegeln”. Individualismen 

i det moderna Amerika blir här alltmer uppmärksammat och förtydligat. Det förekommer 

oftare beskrivningar av arbete och arbetsklimat i de moderna städerna i materialet från den 

senare perioden, men samtidigt så uppmärksammar man mötet med andra svenskar, kanske 

för att beskriva någon del av den gamla gemenskapen i det nya landet.  

 

 9.2 Resultat 

Denna studie har visat att utifrån en europeisk Amerikabild så har svensk-amerikanarna till 

viss mån en annan bild att visa utav det nya landet. Alm som beskriver hur den kulturellt 

värnande politiken som var förankrad i Europa och Sverige såg amerikaniseringen och USA:s 

utveckling som ett hot mot kulturen, men också som en förebild i många 

moderniseringsaspekter.  
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Denna studie visar dock också att det man som emigrant uppmärksammade i Amerika var inte 

ett kulturlöst och materiellt Amerika, utan istället stora skillnader i samspelet mellan kultur 

och modernisering. En moderniserad kultur eller andlig modernisering, som svensk-

amerikaner i majoritet lyfte i positiv anda. Modernisering, det vill säga det nya- så som 

jämställdhet och individualism, har i breven till stor del tagit plats och beskrivits som positiva 

attribut i det nya landet. De tidiga emigranterna uppmärksammade i regel den kulturella 

aspekten i form av bevarandet av de svenska kontakterna (gemenskap) seder och traditioner 

samt den moderna jämställdheten. Detta innebar alltså att man försökte kombinera det gamla 

med det nya. En modern samhällstruktur som inte styrdes av kulturen, utan kulturen gavs 

utrymme i individuella strategier, för att någon mån rättfärdiga sin plats i den nya världen.  

Analysen av bilderna och attitydförändringar som den senare periodens emigranter målade 

upp får nya dimensioner på grund utav den snabbt växande moderniseringen. Men inte bara 

ett utvecklat Amerika, utan även en utveckling i Sverige som bör ha påverkat attityder hos 

emigranterna. De tidiga emigranterna hade inte utsatts för de kulturella påtryckningarna som 

under sekelskiftet blev relativt omfattande där Sverige skapade sin självbild. En självbild man 

ville skulle skilja sig från den Amerikanska utvecklingen och där kulturen skulle värnas om. 

Detta på grund av rädslan för att bli alltför amerikaniserat. De senare emigranterna hade 

därmed andra förutsättningar, förväntningar och erfarenheter som även ställdes mot ett helt 

annat Amerika än de svensk-amerikanerna från den tidiga perioden. 

Utmaningen med denna studie har dock legat i att försöka sätta sig in i den svenska 

befolkningens plats i en sådan självbild. Det kan ju inte med säkerhet fastställas att 

svenskarna som emigrerat över huvud taget reflekterade över sitt traditionella arv när de 

begav sig till Amerika. Vidare studier om den svenska befolkningens uppfattningar om sin 

egen plats som svensk och vad det innebar för individen under de olika tidsperioderna skulle 

vara en intressant och nyttig komplettering. Vad studien dock visar att sådana reflektioner till 

viss del kom till ytan när man uppmärksammade skillnader i det nya landet. Många upplevde 

den jämställdhet och religiösa frihet som upplyftande och är en av de saker som till stor del 

uppmärksammades på många håll som något nytt och modernt.  

De attityder gentemot Amerika som emigranterna i de olika tidsperioderna förmedlar i breven 

styrs emellertid av två krafter, och inte bara de intryck man får utav det nya. De erfarenheter 

och förväntningar man bär med sig ifrån ett föränderligt Sverige och den gamla världen 
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misstänks utgöra stor skillnad i beskrivningarna, samt hur dessa infrias eller dementeras när 

man kommer till ett Amerika som också genomgår stora förändringar.  

 Det är just de olika förutsättningar som man bör lägga stor vikt vid, och som påvisats i den 

analys som gjorts i denna studie. Dessa förutsättningar är något som kan ha påverkat attityden 

till Amerika hos svensk-amerikaner och deras beskrivningar. Inte bara till den del att 

emigranterna under de olika tidsperioderna från början hade olika förutsättningar innan man 

emigrerade, men också att man kom till ett Amerika som också förändrades från period till 

period. Materialet från den tidiga perioden visar på en attityd som övervägande del har en 

positiv attityd till det nya landet, där man uppmärksammar jämställdhet och tillgång till mark. 

Svenskbygderna på landsbygden innebar en trygghet i sin identitet som svensk i form av 

kultur och språk, men även genom individuella ansträngningar ha möjligheten att avancera 

eller skaffa sig land att bruka. Rönnqvist, som lyfter hur språket bör ses som en nationell 

markör, beskriver hur kyrkan fick eller tog på sig som uppgift att samla den traditionellt 

homogena gruppen av främst svenskar och bevara gemenskap, seder och värderingar. Det 

finns goda anledningar att tro att det var så, och att trögheten i det kulturella bevarandet och 

främst påtryckningar att känna stolthet för modersmålet gjorde att man kunde känna sig mer 

”hemma”, varpå en mer positiv Amerikabild målades upp.  

Synen på det gamla(kultur) och det nya(modernisering) i den nya världen förändrades alltså 

hos svensk-amerikanerna mellan perioderna. Detta till stor del på grund utav de olika 

erfarenheter och förväntningar man haft med sig, men även till viss del av de förändringar 

som det gamla och det nya genomgår. Från det gamla- gemenskap och hierarki så bär man 

främst med sig gemenskapen som något genomgående i det man uppmärksammar i breven 

från de båda tidsperioderna. Antingen som något man tar del av, vill bevara eller känner 

avsaknad av. Hierarkin från den gamla världen uppmärksammas främst i positiv anda genom 

sin motsats i det nya- jämställdheten. Även den är till stor del genomgående i de båda 

tidsperioderna och uppmärksammas som positivt och en stor del av deras nya liv i den nya 

världen.      

Den positiva skildringen och beskrivningen av Amerika var dock långt ifrån odelad. De 

senare emigranterna uppmärksammade inte bara (som de tidigare emigranterna) det hårda 

arbete som krävdes, utan beskrev sina erfarenheter utifrån ett än mer moderniserat USA. Det 

finns fortfarande en övervägande positiv bild till den amerikanska jämställdheten, men med 

fler undantag för det moderna, individualistiska arbete och den materiella jargongen. Denna 
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aspekt lyfts emellertid med både fascination och skepsis. Det är därför också viktigt att 

komma ihåg de olika erfarenheter man burit med sig ifrån Sverige. Breven från svenskarna 

som skickats under 1900-talet visar en tendens på att de förväntningar man haft på USA, 

påverkar attityden i beskrivningen av sin situation. Individualistiskt industriarbete var inte 

kanske inte de förväntningarna man tagit med sig och resulterar ofta i besvikelse. 

Förändringarna som skett i Sverige mellan tidsperioderna i form av politik, industrialisering 

och proletarisering gjorde att emigranterna bar med sig olika förväntningar. Vissa 

beskrivningar i materialet ser Amerika som en god plats i aspekten av en förbättrad ekonomi 

och tillgång på arbete, medan andra förkastar det individualistiska och det materiella klimatet. 

Många av de som emigrerade kan misstänkas ha fått en uppmålad bild utav Amerika av 

tidigare emigranter, där man beskriver god tillgång på land och ett gott leverne. Det kan som 

sagt vara en av anledningarna till en mer negativ beskrivning, där man känner sig besviken 

och förväntningarna inte har infriats. Detta medan de som överlag beskriver en positiv bild 

ger en sådan utifrån den goda tillgången på ett likartat arbete som var svårare att skaffa sig 

hemma i Sverige, men med bättre betalning i Amerika. 

Så det allt mer moderna och utvecklade Amerika förde med sig en än mer ambivalent 

beskrivning av landet till stor del utifrån hur utvecklingen i Sverige sett ut och vad man fört 

med sig för erfarenheter och förväntningar. Det nya- i form av jämställdhet, beskrevs utan 

undantag som positivt och något som gjorde Amerika till en plats att tala gott om. Oavsett om 

det refererar till social eller religiös jämställdhet, eller om lika chans till avancemang, så 

beskrivs det som positivt. Dock beskrivs i samband med detta den individualistiska förmågan 

att göra ett gott arbete som absolut avgörande i tal om ett gott leverne. De som under den 

tidigare emigrationsperioden kommit till Amerika lyfte framförallt den moderna kulturen, 

men kom i övrigt sällan i kontakt med modernisering och kulturer i den grad som de senare 

emigranterna gjorde. Massamhället beskrivs av de senare emigranterna som både negativt, 

eller något som uppmärksammas, men står utan värderingar. De negativa beskrivningar som 

ges utav det moderniserade Amerika understryker ofta saknaden av en gemenskap eller 

förkastandet utav det materialistiska i massamhället. Det finns även de som uppmärksammar 

kulturell mångfald och individualism, men lägger mindre värderingar vid det, utan lyfter 

istället den goda tillgången på arbete och drägliga arbetsförhållanden som positivt. Något som 

man kanske saknat i den gamla världen. Frivilligt eller ofrivilligt kom man då till Amerika 

som arbetskraft och tog mer ofta arbete i de amerikanska städerna, där den kulturella 
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mångfalden var större än på landsbygden, och där moderniseringen slagit igenom hårdare än 

någon annanstans i världen. 
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