
”Främlingsfientlighet” och ”främlingsfientlig” 

Dessa ord används väldigt ofta och väldigt vitt och brett i Sverige. Jag har länge förundrats över detta och har därför 
ställt frågan till mina bloggläsare:  

Vad innefattar begreppet ”främlingsfientlighet”, konkret?  

Här är svaren, som inkommit 6-8 augusti 2010: 

Granskningsnämnden för radio och tv anser t.ex. att: 

”Av Dansk Folkepartis principprogram framgår att partiet är kritiskt till utomeuropeisk 
invandring och för en strikt invandringspolitik. Det framgår också att partiet anser att 

invandring utgör ett hot mot en dansk kulturidentitet. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att 
beskrivningen av Dansk Folkeparti som ett främlingsfientligt parti strider mot kravet på opartiskhet i 
Sveriges Radios sändningstillstånd.” 

 

"Främlingsfientlig" har naturligtvis egentligen ingen vettig innebörd, men när det används i 
gammelmedier och av gammelpolitiker betyder det "egenskapen att vara kritisk till världens 
mest extrema och världens sämst skötta invandringspolitik, den svenska", eller en person som 

har den egenskapen. 

 

”Främlingsfientliga”, enligt PK, är alla som röstar på Sverigedemokraterna. 

 

Främlingsfientlig = "person som inte automatiskt är hundraprocentigt positiv till allt som har 
med den svenska invandringspolitiken att göra, utan är kritisk och i värsta fall negativ till vissa 
konsekvenser och kostnader när det gäller den svenska invandringspolitiken, och dessutom 

anser att det skall vara tillåtet att diskutera dessa konsekvenser och kostnader." 

Några exempel på länder i Europa som styrs av främlingsfientliga och rasistiska politiker: alla länder i 
Europa utom Sverige. 

 

"Främlingsfientlighet" används för att beskriva sådant som egentligen inte alls är 
främlingsfientligt, utan snarare "invandringskritiskt." Dessa två begrepp är varken synonyma eller 
ekvivalenta, men "främlingsfientlighet" används som om de vore det. 

Det hela handlar om att försöka skämma meningsmotståndare och kritiker till tystnad.  

 

”Främlingsfientlighet” är ett av politiker, journalister och mediafolk (själva boende i "vita 
enklaver") påhittat ord för att vi andra som bor i "invandrargetton" ska hålla oss på mattan. 

Skulle de "vita enklaverna" plötsligt översvämmas av människor från främmande länder, skulle 
dessa politiker, journalister m.fl. som genom ett trollslag också bli "främlingsfientliga". ”Villapriserna 
sjunker”, brukar det heta då. Mycket märkligt! 

Jag skulle vilja påstå att det ligger i ALLA människors natur att man inte vill bli "översvämmad" av för 
mycket främmande på för kort tid, eftersom det ligger i människans natur att man vill ha det bekanta runt 
sig. Om det främmande kommer i små portioner kan det i allmänhet integreras. 

Slutsatsen blir: ALLA människor är s.k. främlingsfientliga. 



 

När ordet "främlingsfientlig" används, så betyder det att någon vill att man ska hålla truten och 
inte kritisera asyl- och migrationspolitiken. 

 

Det kan vara svårt att förstå vad som menas med begreppet "främlingsfientlighet" när det 
kastas fram i den allmänna debatten. Begreppet såsom det definieras på Wikipedia tycker jag 

är lätt att förstå:  

"Främlingsfientlighet, även xenofobi (från grekiskan), är enligt Nationalencyklopedin ett uttryck för 
avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar, grundat på kulturella skäl, inte fysiska. 

Begreppet "främlingsfientlig" används ibland som benämning för uppfattningen att människor med viss 
kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är 
främlingar i. På så sätt skiljer man begreppet från "rasism" som istället är en uppfattning om att det är 
skillnad på människor eller människors egenskaper beroende på vilken ras de antas tillhöra." 

Ett bekymmer är att mången person eller åsikt som stämplas "främlingsfientlig" inte riktigt passar in i den 
rätt så klara definitionen. Begreppets innebörd har genomgått någon form av stegvis devalvering. För 
något år sedan skulle jag nog ha påstått att defacto-betydelsen av "främlingsfientlig" var tillämplig för 
personer eller åsikter som explicit problematiserade det mångkulturella projektet och dess konsekvenser 
(jfr. hur begreppet "kommunist" ibland lite svepande används för dem, som problematiserar kapitalismen 
och dess konsekvenser). 

Idag har jag nog snarast känslan av att begreppet devalverats ytterligare, snarast att omfatta personer 
som inte uttryckligen visar lojalitet med det mångkulturella projektet. 

 

Yle frågade i våras vilket begrepp de skulle använda om Sannfinländarna. Då svarade jag att de 
skulle kalla dem ”främlingsfientliga” eftersom Yle ju inte gillar det partiet. (Det verkar som Yle 

följt den linjen). Det är alltså ett begrepp som beskriver den som använder det. 

 

”Främlingsfientlighet”, ett adjektiv som används för att beskriva människor som ifrågasätter 
gällande ordning vad gäller invandring. Det kan smetas ut jämt i tjocka lager eller häftas som en 

etikett, androm till varnagel. Kanske för att brännmärka människor. När det väl är sagt och skrivet vet ju 
alla att det rör sig om en människa som är rädd för att möta förändringar, som har fastnat i en stelnad 
världsbild. Ett sätt att förminska andra, definiera problem och få tolkningsföreträde... Så tror jag. 

 

”Främlingsfientlig” ser jag en person som tycker illa om alla invandrare utan att ha lärt känna 
dem först. Det borde inte vara synonymt med att anse att vi inte kan låta hur många som 

helst bosätta sig här när arbetslösheten är så hög som den är i dag. Hade vi en halv miljon lediga jobb 
och drygt 30.000 arbetslösa skulle massor av folk från fattiga länder kunna komma hit men tyvärr är 
förhållandena de motsatta. I programserien Kära medborgare i det program som ska sändas den 15 
september är jag med. Jag hoppas bara att de inte klippt och klistrat i det jag säger för mycket 

 

Det betyder inget. ”Främlingsfientlig” (och ”rasist”) har i svenska språket det senaste årtiondet 
blivit ett skällsord, d.v.s. en svordom; i en dialog när argumenten tryter är det ganska vanligt för 

vissa att använda sig av detta ord. 

 



Det finns definitioner på Wikipedia och NE, men eftersom vi befinner oss i Sverige så har 
ordet "främlingsfientlig" (liksom orden ”islamofob” och ”rasist”) fått en helt egen betydelse. 
Alla dessa ord är avsedda för en sak endast. Och det är inte för att beskriva fakta i sig utan för 

att beskriva hur den som använder orden tolkar fakta. 

De, som mest frekvent använder dessa ord, använder dem som en sköld för att parera argumentation 
som de inte håller med om. 

Det råder konsensus inom svensk media att de som inte håller med om invandringspolitiken ska 
benämnas ”främlingsfientliga” för att markera att det är negativt att vara kritisk mot den. Det har ett pris 
att vara det. 

De, som inte håller med och som efterlyser lite mer verklighetsförankrad politik, blir ett hot. Att säga en 
sån självklar sak som att det inte är så klokt att ta in mer människor än de som kan få arbete mer eller 
mindre direkt, är svår att argumentera emot. Därför appellerar man till känslorna genom att peka finger 
och säga att ”den som säger så är inte lika medmänsklig som jag”. 

Alltså hittar man på ord, eller som i fallet med islamofobi, importerar påhittade ord avsedda att väcka 
negativa känslor. Ett annat sätt är att ändra betydelsen av ord så att det ska passa ett populistiskt 
budskap. 

 

”Främlingsfientlig” har inget med ras, land eller tro att göra. Jag känner etniska svenskar som är 
främlingsfientliga mot andra etniska svenskar. Till exempel: Raggar-Berra flyttar in i huset 

bredvid Agda och Sture som inte tål vare sig hans musik eller val av transportmedel.   

Du behöver enbart slå på tv apparaten och beskåda programmet Grannfejden så upptäcker du vad 
”främlingsfientlighet” är. 

 

”Främlingsfientlighet” har olika stadier.  

Det bredaste och vanligaste är rädslan för det okända, ganska vagt, grumligt, inte preciserat, 
man kan ändra sig i diskussion etc.   

Det andra är en ideologisering av okända, "rädslan". (t.ex. Sverigedemokraternas....), att allt som inte är 
svenskt iofs har ett existensberättigande, men det ska inte blandas med vårt svenska = alltså finns någon 
annanstans men ska inte vara här.  

Det tredje stadiet är en mer militant rasism, man kombinerar ”främlingsfientlighet” med aktiv handling; 
trakasserar, förföljer, dödar.  

Den farligaste formen är trots allt ettan, den försåtliga rädslan, när man inte bryr om sig att reflektera 
utan bara häller ur men inte tar ansvar. Tvåorna - och särskilt rasisterna - som har en mer genomtänkt 
ideologisk reflexion och övervägning (över vad som är svenskt och vad som ska skiljas åt), har en 
homogeniserande och essentialistisk kultur och historiesyn. Detta kan ses som start i en diskussion kring 
vad man menar rent konkret med ”främlingsfientlighet”.  

Svaren ser olika ut hur man svarar på vad ”främlingsfientlighet” konkret betyder, beroende på om man 
tillhör kategori 1 eller 2-3. I burkadiskussionen spelas det t.ex. med känslorna hos grupp ett (även om 
den gruppen oftast inte ens vill tillstå eller förstå att den är ”främlingsfientlig”). Men den diskussionen ger 
bränsle för dem i grupp 2 och 3. Ettorna har alla förträffliga argument på sin sida, jämställdhet, befrielse, 
valfrihet - och därför inte kan känna igen sig som ff. Dom är onåbara, felfria och oreflekterande. T.ex. 
rent konkret kan kategori ett handla om vitlöksdoft i trappuppgången, vilket kategori 2-3 knappast skulle 
nöja sig med. Fast det som idag är intressant är att kategori 2-3 har börjat flörta och ta över kategori etts 
förträffliga argument, närma sig de homosexuella och HBT-folket. De håller på att "göra sig rumsrena". 

 



 

Slutord: 

Det har varit intressant att ta del av människors uppfattning av orden ”främlingsfientlig, främlingsfientlighet”. 

Jag känner själv inte en enda människa som jag skulle definiera som ”främlingsfientlig”, inte en enda! Men jag känner 
många som är ”politikerfientliga”, ”regeringsfientliga” och ”myndighetsfientliga”, d.v.s. är starkt kritiska mot att politiker, 
regeringar (nuvarande och tidigare), och deras myndigheter inte lyckas få ordning på asyl- och invandringsområdet. 
Och många är dessutom ”mediefientliga” på grund av den ofta ensidiga medierapporteringen på området och det 
tämligen slarviga och ogenomtänkta sätt varpå journalister slänger sig med ordet ”främlingsfientlig”. I de allra flesta fall 
vore det nog mer korrekt om ordet ”fientlig” byttes ut mot ”kritisk”… 

Raka, öppna och objektiva samtal, reportage, debatter, skriverier etc som till stor del saknas i Sverige idag, vore 
verkligen önskvärda. Varken svartmåla eller vitmåla, lägga fakta på bordet. Lyssna på alla parter och inte stämpla och 
stigmatisera människor som inte tycker som man själv. Och man borde kunna kräva att viktiga, starka ord inte 
devalveras eller omdefinieras av alla möjliga och omöjliga aktörer. 

Merit Wager 
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