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Under 1900-talet genomgick Sverige stora förändringar och på 
kort tid växte ett välfärdssamhälle fram.  Ett prydligt folkhem 
skulle det vara, utan vare sig ”kelgrisar eller strykpojkar”. Bilden 
av Sverige förändrades, liksom svenskarnas självbild.

Vid förra sekelskiftet var Sverige ett fattigt utvandrarland i Nordeuropas utkant. 

Landet kallades ibland för ”Lort”- eller ”Fattig-Sverige”. Idealbilden av de ordentliga 

svenskarna stämde illa överens med verkligheten. Olika åtgärder sattes in för att rycka 

upp det svenska folket ur smuts och fattigdom: skolplikt och allmän värnplikt skulle 

fostra medborgarna. 

I Europa blomstrade nationalismen och med den ökade spänningarna mellan länder 

och folkgrupper. Sverige hade i stort sett fri invandring i början av seklet, men vissa 

sorters människor stämplades som icke önskvärda. Föreställningar om ”ras”, om 

nordisk och svensk kultur låg i tiden. Rädslan för främlingar, som på något sätt 

kunde förstöra eller försämra landet och folket, tog sig en rad olika uttryck under 

seklets första halva. Nystiftade lagar och kampanjer riktades mot särskilda grupper. 

Tvångssteriliseringar användes för att genetiskt ”förbättra” folkstammen.

Sveriges problematiska förhållande till krigsflyktingar är en av de frågor som visningen 

lägger särskild vikt vid. Flykting- och invandringspolitiken var återhållsam under en 

period då stora delar av Europas befolkning verkligen behövde en tillflyktsort. 

Vilka människor tyckte man att landet hade ett moraliskt ansvar för? Svenskar, 

skandinaver, européer? 1938 önskade Sverige att man i Tyskland skulle stämpla ett 

rött J i varje judes pass. ”Vi har inget judeproblem och vi vill inte ha det heller” lät 

resonemanget. När ”brödralandet” i öst angreps under finska vinterkrigen var tonen 

en helt annan. I slutet av Andra världskriget och under senare hälften av 1900-talet 

utvidgades det moraliska ansvaret geografiskt.

Sverige lyckades hålla sig utanför båda världskrigen och det lade grunden till 1950- 

och 60-talens rekordår. De nationalistiska idéerna blev genast omoderna efter kriget, 

och landet skrek efter arbetskraft. Sverige öppnade sina gränser för arbetsvilliga 

invandrare och deras familjer, men stängde fortfarande dörren för sådana som ansågs 

vara ”onyttiga” eller en belastning för samhället.

(åk 9–gymnasiet)

Främling i folkhemmet 
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Visningen kan användas som utgångspunkt för moment, kurser och allmänna diskussioner 

om flykting- och invandringspolitik, nationell identitet, rasism, värderingar och inte minst om 

folkhemmets framväxt. Vilka skulle folkhemmet finnas till för? Och vilka hamnade utanför?

Arbeta gärna före eller efter besöket med följande frågor

1. Vad är välfärd?

2. Vilka idéer var det som ledde fram till välfärdssamhället?

3. Nationalism har beskrivits som en ”föreställd gemenskap”. 

 Vad är det svenskar föreställer sig att de har gemensamt? 

4. Vad innebär det att vara svensk tycker du?

5. Föreställningar om ”ras” var en av hörnstenarna i den nazistiska ideologin. 

 Finns den sortens rasism kvar i Sverige idag? Finns det andra former av rasism?

6. Vad är antisemitism och islamofobi?

7. Vad innebär asylrätten?

8. Vilka regler gäller för att få stanna i Sverige idag?

9. Hur tycker ni att det borde fungera?

 


