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Inledning – drömmar om ett annat Sverige 
 
Magnus Dahlstedt 
 
 Med sin smuts och sin fattigdom – för dem som fötts där var staden ändå hemmet. De kände 
 det när de gled genom gatornas trånga klyftor. […] Stad som leker och lyser, lyft på en bricka, 
 framsträckt som gåva. Där nedanför berget, i de rika kvarteren – där finns möjligheterna, 
 framtiden.  
    Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad, 1960: 255 
 
Den här boken handlar om en problematik som under de senaste åren ägnats stor upp-
märksamhet i den offentliga debatten – ungas tillvaro i orten, stadens periferier. Debatten 
har inte minst följt i spåren av en serie av protester som ägt rum i städer i en rad olika 
länder, däribland Sverige (se t.ex. Schierup m.fl. 2014; Sernhede m.fl. 2016; Dikeç 2017). 
En mängd rapporter och forskningsresultat har under de senaste två decennierna pekat på 
en negativ spiral i svenska städer, i form av växande klyftor, tilltagande polarisering, groende 
frustration och ökade sociala spänningar. I detta sammanhang har inte minst tillvaron för 
de unga i stadens periferier beskrivits som allt mer prekär.  
 I den offentliga debatten har situationen i landets förorter i huvudsak tecknats i ny-
anserna svart och vitt, med särskilt fokus på avvikelser och konflikter, svårigheter och pro-
blem. Denna problemtyngda bild av förorten bygger på tankar dels om tillvaron här och 
nu, och hur den har skapats, och dels om hur denna tillvaro kan förändras. Bilden av för-
orten formar alltså inte bara samtiden. Den bidrar även till att forma framtiden, genom att 
möjliggöra vissa åtgärder, medan andra kommer i skymundan.  
 Bilden av förortens problem är inte ny. Faktum är att den har långa anor (jfr Risti-
lammi 1994; Ericsson 2007). Fattigdom, klyftor och ojämlikheter i syaden, men också 
drömmar om en annan stad, har funnits så länge det har funnits städer. Stadens periferier 
har haft olika skepnader, i olika tider. De har beskrivits med benämningar som förorten, 
Miljonprogrammet, invandrartäta områden, orten, utanförskapsområdet och parallellsam-
hället. Förorten har under olika tider varit föremål för allehanda viljor, strävanden och åt-
gärder. Dessa har vägletts av såväl drömmar (om det goda, normala och önskvärda) som 
mardrömmar (om det hotfulla och avvikande).   
 Det finns inte och har aldrig funnits en bild av förorten, dess utmaningar och de åt-
gärder som krävs för att adressera dem, utan flera. Vilken bild är det då som har kommit 
att bli dominerande i vår samtid? Hur har den vuxit fram? Och vilka åtgärder är det som 
görs möjliga av denna bild? Den här boken handlar just om hur förorten har blivit skåde-
plats för en bred repertoar av viljor, strävanden och åtgärder. Boken tar sitt avstamp i 2010-
talets Sverige och mer bestämt en problembild som kommit att bli den gängse – bilden av 
utanförskapets problem. Vi vill med boken bidra till att problematisera denna samtida pro-
blembild, genom att närmare undersöka hur den har vuxit fram, de tankefigurer som den 
bygger på samt de olika åtgärder som den möjliggör och legitimerar.  
 Vi menar att en sådan problematisering är viktig, av flera skäl. Bilden av förortens 
utanförskapsproblem innebär att vissa specifika problem framhålls som mer väsentliga, på 
bekostnad av andra, som inte uppmärksammas. Detta möjliggör i sin tur specifika åtgärder. 
Dessa åtgärder är inte sällan riktade mot de områden som geografiskt avgränsas som utan-
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för – de så kallade utanförskapsområdena. Även om åtgärderna genomförs med olika me-
del, i specifika sammanhang, så vägleds de av en samlad vilja att motverka segregation och 
att skapa sammanhållning – en vilja till inkludering. I boken riktas uppmärksamhet mot några 
av de åtgärder som initierats i namn av inkludering, med fokus på de problembilder de 
svarar mot och hur de iscensätts. I boken undersöks också hur dessa åtgärder på olika sätt 
involverar de boende och inte minst hur de svarar mot de ungas egna erfarenheter och 
viljor att staka ut sina liv inför framtiden.  
 Samtidigt som debatten om utanförskapets problem vägleds av en vilja till inkludering 
så bidrar den till att skapa åtskillnad och splittring. Den dominerande bilden av utanför-
skapets problem skiljer nämligen ”utanför” från ”innanför”. Huvudsakligt fokus förläggs 
på de områden som beskrivs som ”utanför”, som orsak till konflikter och problem. Enligt 
denna problembild beskrivs konfliktlinjer i samhället primärt i termer av värdekonflikter, 
där intresset riktas mot de utanförståendes kulturella bakgrund och förhållningssätt som 
avvikande och problematiska. Särskilda åtgärder riktas därmed mot just områdena definie-
rade som ”utanför”. Samtidigt tenderar växande strukturella ojämlikheter och skev resurs-
fördelning att hamna i skymundan – eller rentav att legitimeras.  
 Villkoren i stadens periferier, inte minst för de unga, handlar dock inte bara om sam-
hällets periferier. En problematisering av dessa villkor adresserar nämligen frågor som rör 
samhällets mittfåra: Vad det är för samhälle vi lever och vill leva i? Vad är det för slags 
gemenskap som detta samhälle bygger på? Vilka människor är det som får plats i denna 
gemenskap – och vilka hamnar utanför? Vilka är det som ges möjlighet att uttolka och göra 
anspråk på de värden som gemenskapen baseras på? Svaren på dessa frågor finner vi inte 
”utanför”, utan ”innanför”. Det är hög tid att skifta fokus i debatten om ungas tillvaro i 
stadens periferier: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer 
som skapar ojämlikheter, hur dessa processer vuxit fram och vilka de effekter de har. ”Ut-
anför” är i själva verket del av ”innanför”. Många av dem som pekas ut som inte tillhörande 
gemenskapen ”innanför” gör ju också anspråk på att tillhöra just denna gemenskap och att 
uttolka dess värden. Det är här viktigt att – som vi också vill göra i denna bok – inte minst 
lyssna till de ungas berättelser om samtiden och drömmar om framtiden. Dessa berättelser 
uttrycker erfarenheter och villkor som hamnar i skymundan i gängse problembilder. Vi 
hoppas att med denna bok kunna bidra till ett sådant skifte. Länge leve – ett annat – Sverige.  
 
”Politiker är värsta lögnarna” – 1998, Orten och misstrons dynamik  
Låt oss inleda med att backa bandet. Boken är ett resultat av ett arbete som bedrivits under 
två decennier, inom ramen för flera forskningsprojekt. I tre av dessa projekt har jag haft 
möjlighet att återkomma till en förort för att där närmare studera några sidor av det lokala 
samhällslivet – låt oss för enkelhetens skull kalla den Orten. För att sätta in bokens tematik 
i ett historiskt sammanhang skulle jag vilja återvända till det sena 1990-talet och just Orten, 
till en tid präglad av stora förändringar inom den svenska välfärdsstaten (dessa förändringar 
kommer vi att återkomma till mer i detalj lite längre fram.   
 Arbetet med att skriva boken påbörjades redan 1998, med uppstarten av det arbete 
som senare kom att resultera i min avhandling, Reserverad demokrati (2005).1 Vid tiden då 
avhandlingsarbetet startades upp var det valrörelse. Socialdemokraterna satt i regeringen 
och kampanjade för att bli återvalda. Förorten, integration och segregation var återkom-
mande frågor i den pågående valrörelsen. Vid den här tiden hade den tidigare invandrarpo-
litiken bytt skepnad till integrationspolitik, där ambitionenen viss misstro var att undvika 
utpekande av ”invandrare” till förmån för en generell politik för mångfald (Schierup m.fl. 
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2006). Samtidigt hade den socialdemokratiska regeringen för första gången utarbetat en 
politik specifikt inriktad mot de större städerna – storstadspolitiken (Tedros 2008). Jag ge-
nomförde fältarbete i bland annat Orten, där jag intervjuade en rad lokala aktörer, såsom 
aktiva i politiska partier, representanter för lokala ideella föreningar och lokala tjänstemän. 
I fokus för mitt arbete stod de lokala aktörernas anspråk på att tala och agera i förortens 
namn – det vill säga deras anspråk att representera förorten.    
 Under fältarbetets gång besökte jag bland annat en föreningslokal i Orten. I lokalen 
arrangerade en av Ortens mest tongivande ideella föreningar, bildad på etno-kulturell 
grund, återkommande sina aktiviteter. Jag pratade om det förestående valet med några av 
de föreningsmedlemmar som befann sig i lokalen. Jag frågade dem som satt sig runt bordet 
om de tänkte rösta i valet.   
 
 Asil: Under valet pratar politiker mycket. De lovar mycket, men det är samma sak. Socialde
 mokraterna, moderaterna. Det är samma sak. Det är ingen skillnad. 
 Bulut: Ja, ja.  
 Cumhur: Vad sysslar du med?  
 Intervjuare: Jag kommer från universitetet i Linköping…  
 Cumhur: Vill du bli politiker?  
 Intervjuare: Nej, nej. Jag har inget med dem att göra.  
 Bulut: Nej, alla politiker är värsta lögnarna. 
 
Misstron mot politiker var grundmurad. Den formulerades inte rakt ut, men jag kunde även 
känna en viss misstro mot mig. Varför befann jag mig i lokalen, egentligen? Hade jag för 
syfte att fånga röster inför det kommande valet? För föreningsmedlemmarna var det mer 
eller mindre underförstått att politikerna är ”värsta lögnarna”. De kommer till Orten när 
det är dags för val. Sedan försvinner de därifrån. När valet är över är de boende inte längre 
intressanta. Deras röster är räknade. Deras röster är förbrukade. Det är ingen större mening 
att rösta eftersom det ändå inte är några skillnader mellan de politiska partierna. ”Det är 
samma sak”, som Asil konkluderar.  
 Ett tema som ständigt återkom under vårt samtal om livet i Orten, om samtiden och 
framtiden, var Ortens skamfilade rykte och de konsekvenser som detta rykte har för de 
boende. 
   
 Asil: Det blir svårare för oss.  
 Intervjuare: Hur märker man det?  
 Asil: Det märker man på arbetsförmedlingen till exempel, försäkringskassan. Det blir svårare 
 för oss att ha kontakter.  
 Intervjuare: Hur bemöts man då?  
 Bulut: De hjälper en inte ens, på arbetsförmedlingen.  
 Cumhur: Jag ska säga en sak. Du kan ringa till den här vårdcentralen. Som en vanlig person. 
 Säg att du vill ha en tid. Du kommer att se skillnaden. De tar inte hand om oss. De bryr sig 
 inte. 
 
Det som föreningsmedlemmarna gav uttryck för var de svårigheter som de gängse bilderna 
av Orten innebär för dem. ”Det blir svårare för oss”. ”De bryr sig inte”. I samtalet framstod 
denna känsla av att mötas av tystnad och misstro som en samlad erfarenhetsbas utifrån 
vilken det ter sig helt rimligt att se politikers löften och handlanden som just lögnaktigt, 
tomt prat. Om ni inte bryr er om oss, varför skulle vi då bry oss om er?   
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”Mot en fransk situation” – 2006, bränderna och utanförskapet  
2006, åtta år senare var jag återigen tillbaks i Orten för att genomföra fältarbete inom ramen 
för ett annat forskningsprojekt,2 den här gången med särskilt fokus på Ortens unga och 
deras övergång från utbildning till arbete (se Dahlstedt m.fl. 2007; Dahlstedt & Hertzberg 
2011a). Det var återigen valrörelse. Förorten hade blivit en huvudfråga i den politiska de-
batten, allt oftare beskriven som utanförskapets problem. Intresset för förortens problem 
hade inte minst tilltagit i spåren av en dramatisk händelseutveckling som året innan ägt rum 
i franska förortsområden, där bilar satts i brand, byggnader vandaliserats, förorternas ung-
domar protesterat och hamnat i våldsamma konfrontationer med polis. Farhågorna om att 
en liknande utveckling kunde komma att drabba även Sverige fick allt större genomslag i 
den politiska debatten. Till exempel menade Mathias Sundin (2005), folkpartiets ordförande 
i Norrköping, att Sverige ”går mot en fransk situation”. Ur en lokal kontext pekade han på 
att området Hageby har precis samma grundläggande problem som utanförskapsområden 
i Frankrike”.  

I Orten hade friktioner och spänningar redan kommit upp till ytan, inte minst i sam-
band med växande missnöje bland ungdomar, som bland annat eskalerat till ockupation av 
en lokal träffpunkt (Dahlstedt 2009d). Dessa friktioner och spänningar föranledde en rad 
lokala aktörer att vidta skilda åtgärder för att dessa inte skulle spridas och förvärras ytterli-
gare. Bland de organisationer som tog form som ett svar på de senaste årens tilltagande 
spänningar och gradvisa urholkning av service i Orten var Framtid Orten. Även om situat-
ionen är annorlunda i Sverige och Orten än i franska banlieus så riktade organisationen upp-
märksamhet mot en högst oroande utveckling i Orten, liksom i en rad andra förorter run-
tom i landet, i form av en allt mer uppdämd känsla av frustration och alienation, inte minst 
bland de unga. I sin programförklaring beskrev organisationen situationen enligt följande.  

…en känsla av alienation och maktlöshet håller på att sprida sig och cementeras i våra för-
 orter. En känsla av alienation med inbyggd frustration som kan komma till uttryck i konflikter 

mellan olika boendegrupper i form av en viss social spänning i dessa områden. Under de 
senaste åren har vi tyvärr konfronterats av oroligheter i vissa storstäders bostadsområden där 
känslan av frustration har vänts mot exempelvis polisen och brandkåren.  

Under valrörelsen utmanades den socialdemokratiska regeringen av ett samlat borgerligt 
regeringsalternativ, under moderat ledning – Allians för Sverige. Inte minst i spåren av 
bränderna i Frankrike kom förorten under valrörelsen att framträda som del av en bredare 
hotbild i form av ett allt mer utbrett utanförskap, en bild som framför allt frammanades av 
just den borgerliga Alliansen. Bland de scenarier för ett framtida Sverige som presenterades 
var det så småningom Alliansens som gick segrande i valet och Sverige fick en ny regering. 

”De svartmålar hela området” – 2016 och larmrapporter från laglöshetens land    
Ett decennium senare, 2016, befinner vi oss återigen i Orten, denna gång inom ramen för 
det forskningsprojekt som utgör det empiriska navet för denna bok.3 Tillsammans med 
andra förorter var Orten i blickfånget för den politiska debatten. Orten hade blivit en sym-
bol för utanförskapsproblemet – ett av det svenska samhällets allra största utmaningar. I 
spåren av en våg av brinnande bilar, larmrapporter om skottlossning och gängstrider run-
tom i städernas förorter, hade det blossat upp en intensiv debatt om en allt mer prekär 
situation av våld, kriminalitet och laglöshet i så kallade utanförskapsområden runtom i lan-
det.  
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 I reportageserien ”Utanförskapet inifrån” kartlägger Expressen denna alarmerande si-
tuation och presenterar en bild av utanförskapets områden som ett laglöst land som breder 
ut sig runtom i landet. I det första reportaget i denna serie begav sig reportern Magda Gad 
till Södra Sofielund i Malmö (Expressen 2016-06-29). Södra Sofielund beskrivs som ”ett litet 
men delat område. I norr lummiga kullerstensgator och eftertraktade, pittoreska småhus. I 
söder Seved, riksbekant för kriminalitet och våld”. I reportaget, liksom i reportageserien i 
dess helhet, finner vi en tydlig dramaturgi: det som beskrivs är en plats, en stad, men i själva 
verket är det fråga om två olika världar – ordningens och kaosets, innanför och utanför. I 
ingressen iscensätts dramaturgin enligt följande.  
 

Södra Sofielund, Malmö. Det har rapporterats om att kriminella har tagit kontrollen över ett 
bostadshus i Malmö. Att de säljer knark och att polisen inte kan bli av med dem. Det stämmer 
inte med verkligheten. I verkligheten handlar det inte om ett bostadshus – utan om ett helt 
bostadsområde. Det här är berättelsen om hur några grabbar kunde göra ett område till sitt. 
Om en plats där droger, vapen och barnfamiljer blev vardag. Och om staden som lät det ske. 
 

Dramaturgin förstärks här genom anammande av två centrala journalistiska stilgrepp – sö-
kandet efter sanningen och utkrävandet av ansvar. I reportaget får läsaren bland annat följa 
Ricky, en av de kriminella som uppges ha bidragit till att omvandla Malmö till en otrygg-
hetens plats. I reportaget beskriver Ricky Malmö som en delad stad – uppdelad i laglöshet-
ens och kaosets områden och så kallade ”svenskområden”.    
  

– Malmö är kaos alltså. Det packas knark i tvättstugor och göms vapen på vindar, polisen är 
underbemannad och upptagen med gränskontroller och flyktingboenden. Jag kan peka med 
två händer och tre fingrar på varje hand var det finns langare och en klick som står och säljer. 
Det är enklare att säga var det inte är så och det är Västra Hamnen, Ribersborg, Limhamn, 
Bunkeflo, svenskområden. 

Områden där man kan ställa sig på en strand efter en svettig natt i lågprisstaden och 
se morgonsolen gäspande glittra över havet. Områden där portarna inte är igenmurade. Om-
råden där det inte finns skotthål efter skjutning med automatkarbin i husfasaderna. 

 
Mot slutet glider Rickys karakterisering av det uppdelade Malmö över i reporterns egna 
tolkning av tillståndet i staden. Prosan är mörk.  
 Under 2016 ägnades stor uppmärksamhet åt situationen i Malmö, inte minst till följd 
av upprepade bränder och skottlossning på offentlig plats. Men uppmärksamheten riktades 
inte bara mot Malmö. Husby, en förort norr om Stockholm, kom att bli något av en nat-
ionell symbol för det som nu omtalades som utanförskapets problem. Det var nämligen 
just Husby som var gnistan som i någon mening utlöste 2013 års eskalerande protester, där 
en Husby-bo miste livet i samband med ett polisingripande som spårade ur (de los Reyes 
m.fl. 2014).  
 När ledarna för de fyra Allianspartierna i en upptakt inför ett gemensamt valmanifest 
inför 2018 års val skulle presentera sina förslag till brottsförebyggande åtgärder, så var det 
symtomatiskt just detta Husby som valdes som skådeplats. Utspelet fick gehör bland de 
tillresta journalisterna. Dagen efter tydliggjorde Svenska Dagbladet (2016-05-26) i ett repor-
tage att ”Alliansen kräver hårdare straff och fler poliser”. ”Vid ett nedslag i Husby i Stock-
holm, utpekad som problemförort, föreslår de fyra borgerliga partiledarna fler poliser och 
hårdare straff för den som kastar sten på polis eller hindrar utryckningspersonal”. Tonen 
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var densamma i Metro (2016-05-26), i ett reportage från samma dag: ”Fler poliser och känn-
bara straff för att kasta sten på och hindra polis, ambulans och brandmän i deras jobb. 
Alliansen hade ett kantigt paket med sig när de gemensamt kände hastigt på verkligheten i 
Husby, en så kallad problemförort”. I mediebevakningen framställdes Husby återigen som 
”problemförort”. 
 Problembilden av det utbredande utanförskapet och dess följder i termer av laglöshet 
och kaos gällde dock inte längre bara de tre största städerna, utan även mellanstora och 
även mindre städer runtom i landet. Frågan som snart sagt alla ställde sig var: Hur kan 
utvecklingen i landets förorter inte bara beskrivas, utan också förstås? Och – inte minst – 
hur kan den hanteras? I just denna kontext genomfördes återigen fältarbete i bland annat 
Orten. Intervjuer genomfördes med en rad olika lokala aktörer – däribland representanter 
för socialtjänst, polis, skola, räddningstjänst, lokala ideella föreningar. Samtliga dessa aktö-
rer var på olika sätt involverade i arbetet med ungdomar. Dessutom intervjuades ungdomar 
som själva bor i området.  
 Om vi går till ungdomarna så beskrev några av dem sin tillvaro i Orten på följande 
sätt.     
 
 Isadora: Det är allt från skjutningar till upplopp… ja det är massa grejer som händer. […] 
 Man blir ju otrygg, kanske inte i sig själv, eller jag känner mig inte otrygg, men för människor 
 runtomkring, som mina syskon och så vidare. Jag kan inte styra över vad som händer när de 
 är ute. Och kanske på det sättet blir man otrygg och tänker på vad som kan hända.  
 Intervjuare: Vad tror ni oroligheterna beror på? Och vilka anledningar?  
 Ilham: Det kanske kan bero på att folk, särskilt ungdomar kanske, är arga på att vuxna inte 
 lyssnar eller att de inte får sina röster hörda, att de känner att de inte räknas, jag vet inte på 
 vilket sätt exakt, men det är det jag kan se, fast jag inte har varit med om det men […]  
 Fatima: Alltså, det är väldigt få människor som håller på med det. Det är inte alla som är 
 inblandade. […] Orten, det händer något och det är som att Aftonbladet eller sociala medier 
 skriver som att alla är så här. 
 Ilham: De svartmålar hela området.  
 Fatima: Ja, exakt, och det är därför alla eller folk som bor i stan ”Ah Orten” får så här direkt 
 ”Ah det är kriminellt”. Det är inte det. Alla är inte så.    
 Intervjuare: Hur påverkas ni personligen av det? Har ni tänkt någonting kring det?  
 Fatima: Alltså, speciellt när man söker jobb eller någonting. Då skriver man till exempel 
 Området istället för att skriva Orten. […] för att de ens ska läsa ditt cv.  
 Intervjuare: För att man ska få en chans?  
 Fatima: Ja, för att man ska få en chans. För att de har fått en så dålig bild.  
 Ilham: Alltså, man känner ju att sina möjligheter blir begränsade på sätt och vis. Och sedan 
 så blir man ju arg… typ och det här får ju vissa individer att vilja göra någonting och kanske 
 då vill de göra någonting negativt, för att få medias uppmärksamhet och sånt.   
 
I ungdomarnas berättelser om livet i Orten, idag och i morgon, framträder andra slags bilder 
än de som återges såväl bland lokala aktörer som i den politiska debattens mittfåra. Ungdo-
marna påtalade visserligen förekomsten av spänningar, konflikter och våld som en realitet 
och som en reell utmaning i Orten. Samtidigt pekade de på effekterna av omgivningens 
bilder av Orten som en kaosets och annorlundahetens plats. Inte minst riktade de upp-
märksamhet mot mediernas berättande om Orten som ett problem, i den meningen att det 
sades bidra till att skapa och förstärka stereotypa bilder av Orten i det omgivande samhället. 
”De svartmålar hela området”. Ungdomarna menade att omgivningen utifrån dessa bilder 
förväntar sig att alla från Orten ska vara kriminella, vilket i sin tur kan ha en rad praktiska 
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konsekvenser för de unga, i deras vardagliga liv. Ungdomarna kan därmed känna sig mer 
eller mindre tvungna att förhålla sig till omgivningens förväntningar, till exempel genom att 
undvika att uppge var de bor när de söker jobb.      
 
Bokens analytiska ansats 
Vi har redan i denna inledande exposé kommit in på flera spår som kommer att plockas 
upp och vecklas ut i de olika kapitlen i denna bok. 2018, två decennier efter min första 
vistelse i Orten, är det återigen val. Den avgörande fråga som fortfarande återstår att be-
svara är: Vilken bild av förorten, dess villkor och utmaningar är det som har kommit att bli 
dominerande? Hur? Och vilka åtgärder är det som denna bild gör möjliga?  
 Även om det är 2010-talets Sverige som står i fokus i boken, så görs även historiska 
tillbakablickar, till tidigt 1990-tal, till 1970-tal (som i kapitel 9), men även så långt tillbaks 
som till sent 1800-tal (som i kapitel 10). Poängen med dessa tillbakablickar är inte att härleda 
något ursprung till samtidens villkor och utmaningar. Poängen är snarare genealogisk, det vill 
säga att med dessa tillbakablickar erbjuda sätt att perspektivera vår samtid som gör det 
möjligt att ifrågasätta, utmana och gå bortom det som vanligen tas för givet som till synes 
självklart, inte minst i namn av utanförskap och inkludering (jfr Foucault 1994; Villadsen 
2004; Vesterberg m.fl. 2018).  
 Boken i sin helhet tar avstamp i en socialkonstruktionistisk ansats. Utgångspunkten 
är att världen ges mening genom olika meningsskapande aktiviteter. Analytiskt fokus riktas 
mot just detta meningsskapande, hur det görs, hur det möjliggörs och vad meningsskapan-
det i sin tur möjliggör. Inspiration hämtas framför allt från teoretiker som har arbetat i 
spåren av Michel Foucault (se t.ex. Cruikshank 1999; Dean 1999; Rose 1999; Riele 2006; 
Houdt m.fl. 2011). Det här är inte platsen för att närmare vidareutveckla principerna som 
denna ansats bygger på. Låt mig dock i korthet summera fyra av de mer centrala utgångs-
punkter som kan vara värdefulla att ta med sig vidare till de kommande kapitlen i boken.4  
 Den första av dessa utgångspunkter är tanken att det i varje samhälle, vid varje tid, eta-
bleras bestämda regimes of truth, som anger ramarna för vad det till exempel innebär att vara 
medborgare, vilka egenskaper, förmågor och karaktärsdrag en god medborgare bör ha 
(Foucault 1980). Ett nyckelbegrepp i denna ansats är governmentality. Denna sammansättning av 
orden ”govern” och ”mentality” beskriver en mer komplex form av styrning än den som van-
ligtvis avses med termen ”government” (Rose 1999). En avgörande skillnad gentemot en kon-
ventionell förståelse är inte minst att de som utgör styrningens ”objekt”, exempelvis eleven, 
klienten eller medborgaren, inte ses som passiva måltavlor för styrning. Istället är tanken att 
styrningen i sig bidrar till att forma själva ”objektet” för styrningen. Begreppet governmentality 
fångar därmed ”styrningens mentalitet”, det vill säga hur föreställningar, konventioner och tan-
kesystem är relaterade till politiska interventioner av olika slag (Dean 1999). Utifrån en sådan 
ansats ses innebörden av att till exempel vara en god medborgare som ett resultat av en bred 
repertoar av styrningstekniker, som är utspridda över hela det sociala fältet. Enligt Foucault 
(2008a) utgår styrning nämligen inte med självklarhet från statsapparaten, utan styrning utgörs 
snarare av en bred repertoar av teknologier som opererar i hela samhället. Styrning är produktiv, 
men samtidigt begränsande.  

Den andra utgångspunkten är att styrning kan förstås som problematiserande aktiviteter, 
där olika fenomen, domäner eller subjekt framställs som ”problematiska” och därmed i behov 
av intervention. Det innebär att ”’problem’ inte på något sätt är på förhand givna, redo att 
upptäckas. De måste skapas och göras synliga…” (Miller & Rose 2008: 14). Sådana problema-
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tiseringar, och de interventioner som de gör möjliga, bygger på gränsdragningar i samhällskrop-
pen – i territoriet och mellan olika befolkningsgrupper (jfr Sibley 1997; Bacchi & Goodwin 
2016; Ekholm 2016). Med dessa gränsdragningar angränsas vi från dem, normala från onor-
mala, närande från tärande, goda från onda och – för att knyta an till den tematik som särskilt 
kommer att belysas i denna bok – innanför från utanför (jfr Ekholm & Dahlstedt 2017). Ge-
nom dessa problematiseringar görs skilda fenomen, domäner eller subjekt styrbara, det vill säga 
görs till föremål för styrningspraktiker som opererar runtom i samhället. I varje problematise-
ring är därmed skapandet av problem tätt knutet till skapandet av lösningar: ”varje föreslagen ’lös-
ning’ bygger på en viss beskrivning av ett bestämt problem…” (Bacchi 1999: 21).  

Den fjärde utgångspunkten är att styrningen av samhället är föränderlig och inte minst 
att den har förändrats under de senaste decennierna. Nikolas Rose (1995) menar att den primära 
styrningsrationalitet som formade den traditionella välfärdsstaten – såsom den så kallade 
svenska modellen – var statscentrerad. Den byggde på en rationalitet enligt vilken staten ut-
gjorde den primära källan till styrning av skilda företeelser och människor i samhället. Enligt 
Rose har dock denna form av styrning allt mer kommit att ersättas i ett vad han benämner 
”avancerat liberalt samhälle”, med en styrningsrationalitet som ”inte söker styra genom ’sam-
hället’, utan genom den reglerade friheten hos enskilda medborgare…” (s. 41). Styrning består 
här i ständig ansvariggörande, det vill säga skapande av aktiva och ansvariga medborgare, som tar 
sig an och stakar ut sin egen livsbana (när det gäller allt från utbildning och arbete, politik och 
boende till familjeliv och fritidsaktiviteter), med utgångspunkt i sina egna ideal, villkor, ambit-
ioner och – så klart – ansträngningar (Rose 1999). Ändamålet för dessa interventioner är att 
formera medborgare som är motiverade, villiga och förmögna att göra aktiva val och att ta 
ansvar för dessa val (Petersson m.fl. 2012).   

Utifrån denna grundläggande analytiska ansats tar vi oss i denna bok an uppgiften att 
närmare analysera de olika interventioner som görs möjliga inom ramen för rådande ”san-
ningar” om ”utanförskapets problem”. Vi närmar oss dessa sanningar som just en tankeregim, 
i Foucaults mening, en regim som gör ett särskilt slags tänkande möjligt, som definierar inte 
bara ”utanförskapets problem”, utan som dessutom erbjuder en uppsättning medel för att mot-
verka detta problem. Viljan att inkludera skapar dem som ska inkluderas som problem, medan 
lösningarna adresseras av några andra (jfr Ahmed 2012; Vesterberg 2016). Vad är det för slags 
tillstånd som beskrivs som problematiskt och i behov av särskilda åtgärder? Hur iscensätts dessa 
åtgärder? Hur görs de som åtgärderna riktar sig mot styrbara? Hur formas de genom de olika 
åtgärder som iscensätts, till exempel i skolans, idrottens och fritidsgårdens regi?  

Måltavlorna för styrning är dock, som sagt, inte passiva och utfallet av särskilda intervent-
ioner kan inte utläsas på förhand. För att närma oss frågan om hur interventioner möter de 
ungdomar som blir föremål för dessa och hur ungdomarnas meningsskapande i relation till 
rådande ”sanningar” om ”utanförskapets problem” går till, så riktas det huvudsakliga intresset 
i bokens tredje block (särskilt kapitel 7-9) mot just ungdomarnas sätt att se på samtida utma-
ningar och strategier inför framtiden. I dessa kapitel visas, med teoretisk inspiration hämtad 
inte minst från klassisk sociologi (Simmel) och symbolisk interaktionism (Cooley och Mead), 
hur det bland förortens ungdomar finns delvis andra sätt att se på både förortens och samhällets 
problem idag, vilket också möjliggör andra sätt att tänka kring framtiden.     

En välfärdspolitisk omvandling 
Beskrivningar av problem och de lösningar som de möjliggör förändras som sagt över tid. 
Det innebär att historiska kontraster kan vara värdefulla när det gäller att åskådliggöra det 
samtida i samtida problembeskrivningar. Det som idag må framstå som både självklart och 
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okontroversiellt är del av samtidens förståelse av världen. Samtida problembeskrivningar 
har kommit någonstans ifrån och kommer med all säkerhet att förändras. När vi i denna 
bok närmar oss interventioner riktade mot stadens periferier så behöver de ses i ljuset av 
ett föränderligt välfärdspolitiskt landskap, där det är möjligt att se konturerna av en ny 
svensk modell, med en allt starkare betoning av den aktiva medborgarens ansvar och skyl-
digheter, framför deras medborgerliga rättigheter (Junestav 2004; Schierup m.fl. 2015).    
 En av de socionomer som intervjuades 2015 (se Dahlstedt & Lozic 2017a), i en förort 
till en av landets större städer, gör följande tillbakablick på olika sätt att se på ungdomspro-
blem idag och på 1970-talet, då han började jobba som socionom.   
  
 Om en ungdom hade gjort ett inbrott i en livsmedelsaffär i kvarteren, så förr i tiden hade du 
 alltid  skrivit en eller två strukturella förklaringar: ”Karlsson har svårigheter i sin fritid bero-
 ende på brister i…, det saknas fritidsgårdar i området osv.” Då pekade man på bristen i 
 samhället, medan idag så pekar man inte alls på brist i samhället, utan pekar på Kalle Karls-
 sons uppväxt, alltså honom själv som ensam skuldbärare till situationen.  
 
Iakttagelsen säger något om en dramatisk förändring som ägt rum under de senaste tre 
decennierna, där den svenska välfärdsmodellen bytt skepnad. 1990-talet var här något av 
en brytningstid. Redan på 1980-talet hade allt starkare kritik riktats mot den svenska mo-
dellen och flera steg i en välfärdspolitisk omorientering hade tagits. Omvandlingen intensi-
fierades dock under 1990-talet och nu genomfördes en rad reformer som utmanade flera 
av grundpelarna i den svenska modellen. Dessa välfärdspolitiska reformer tog avstamp i en 
vision om ett annat Sverige, en vision om att förändra samhället och skapa en ny svensk 
modell.  
 För att ge en bild av hur denna vision gestaltades, låt oss ta avstamp i ett tidstypiskt 
dokument från det tidiga 1990-talets Sverige. 1985 gavs den så kallade Maktutredningen i 
uppdrag att analysera tillståndet i den svenska demokratin. Sett i backspegeln framstår ut-
redningens slutbetänkande, som presenterades fem år senare, Demokrati och makt i Sverige 
(SOU 1990: 44), som en återspegling av en uppbrottets tidsanda, av dess problembilder och 
ideal. Utredningen lanserade ett alternativ till den samhällscentrerade demokratisyn som 
dominerat svensk politik under hela efterkrigstiden. Den demokratisyn som utredningen 
presenterade tog istället sin utgångspunkt i idén om den fria och ansvarstagande individen.  
 
 Oavsett hur den svenska modellen preciseras blir bilden att samhällsförändringarna går i 
 riktning från den modell som länge ansetts utgöra Sveriges speciella signum. Den svenska 
 modellen måste därför sägas ha nått sin kulmen (s. 393). 
 
Maktutredningen tecknade en utveckling som går från gårdagens svenska modell till någon-
ting nytt. Exakt vad kan inte utredningsförfattarna inte riktigt ange. En sak är däremot 
säker: Det krävs en ny svensk modell. Samtidens förändrade villkor sades kräva ett nytt sam-
hällskontrakt, en ny balans mellan rättigheter och skyldigheter, individ och kollektiv.5 Makt-
utredningens beskrivning om en svensk modell i djup kris fick, tillsammans med flera av 
dess rekommendationer om specifika åtgärder för en ny svensk modell, starkt genomslag i 
1990-talets politiska debatt. 
 1991, året efter det att utredningen presenterat sitt slutbetänkande, förlorade den sit-
tande socialdemokratiska regeringen valet och Sverige fick en ny, borgerlig regering, under 
ledning av moderaterna och Carl Bildt. Den välfärdspolitiska omvandlingen accelererade, 
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särskilt i samband med den djupa ekonomiska kris som landet trätt in i, med växande klyf-
tor, rekordhöjd inflationstakt och arbetslöshet av en nivå som inte uppnåtts sedan 1930-
talets depressionsår (Trondman & Bunar 2001; Lindvall 2004). 
 Maktutredningens lägesbeskrivning gick i allt väsentligt igen hos Ekonomikommiss-
ionen, som inkallats för att analysera det tidiga 1990-talets djupa ekonomiska krisläge och 
för att föreslå ett omfattande ”krispaket”. Under ledning av nationalekonomen Assar Lind-
beck presenterade kommissionen sitt slutbetänkande, Nya villkor för ekonomi och politik, våren 
1993 (SOU 1993: 16). Experterna i kommissionen härledde 1990-talskrisen till politiska 
vägval och institutionella förändringar som gjorts tidigare: ”Den svenska ekonomins kris är… 
också politikens och institutionernas kris” (s. 15). Kommissionen beskrev det svenska välfärds-
systemet som allt för centraliserat och byråkratiskt, ineffektivt och kostsamt. En långtgå-
ende statlig reglering sades hämma konkurrens, valfrihet och effektivitet, som kom att bli 
ledorden i kommissionens bokslut över den dittillsvarande svenska välfärdsstaten. 
 Kommissionen varnade för att det akuta krisläget i svensk samhällsekonomi kunde 
komma att försätta också det demokratiska styret i svår kris: ”Historiens erfarenheter säger 
att ekonomins kris också kan bli demokratins kris”. Den ekonomiska krisen kunde för 
många medborgare komma att innebära kraftigt försämrade levnadsvillkor, i form av sänkta 
ersättningsnivåer, perioder av arbetslöshet och därpå följande otrygghet. ”Följden kan bli 
missnöje, vanmakt och misstro mot demokratins samhällssystem”. Situationen var därför, 
slog kommissionen fast, synnerligen akut. Bara ett radikalt perspektivskifte kunde vända 
utvecklingen. Kommissionen förselog mot denna bakgrund skapandet av ett mer flexibelt 
välfärdssystem, byggt på principerna om aktivt medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsför-
delning.  
 Representativ demokrati bygger, för det första, på aktivt medborgarskap, det vill säga 
medborgerligt självbestämmande. ”Ett system med aktiva, fullvärdiga medborgare förut-
sätter en hög grad av personligt ansvarstagande”. Kommissionen poängterar att många av 
dess åtgärdsförslag just ”går ut på att förstärka valfriheten och det enskilda självbestäm-
mandet” inom ramen för den svenska välfärdsstaten. För det andra avser kommissionen att 
stärka pluralismen i det svenska samhället, som den menar starkt har ”hämmats genom att 
staten ingripit på så många samhällsområden”. En politik för ett mer pluralistiskt Sverige 
går närmare bestämt ut på att ”omdefiniera statens roll och att frigöra bland annat mark-
naden och det fria medborgarsamhället”. På så sätt ges staten ett ”klarare definierat ansvar, 
nämligen att hävda hela nationens gemensamma och långsiktiga intresse”. För det tredje 
behöver ”samhällets olika aktörer ha klart definierade uppgifter och tydliga incitament”, 
vilket Sverige under lång tid sägs ha saknat. ”Den svenska modellens rollblandningar och 
otydliga maktfördelning har tenderat att utsudda ansvaret” (s. 20). Genom att lyfta fram 
just dessa tre grundsatser underströk kommissionen, liksom Maktutredningen tidigare gjort, 
en huvudsakligen individorienterad syn på samhället. 
 Denna syn är utgångspunkten för många av de välfärdspolitiska reformer som ge-
nomförs under 1990-talet och som format Sverige till vad det är idag. Kollektiva och statliga 
lösningar ersattes på bred front av individuella och privata. Kärnområden som skola, vård, 
el- och telemarknad privatiserades, helt eller delvis. Ett ekonomiskt språkbruk fick allt 
större genomslag i den politiska debattens mittfåra (Boréus 1994; Hugemark 1994). Run-
tom i landet infördes olika slags köp- och sälj- och kundvalsmodeller. Medborgare fick inte 
bara ökade möjligheter att välja och skapa sin egen välfärd: hen blev tvungen att välja, exem-
pelvis skola, elbolag, husläkare, vårdcentral, pensionsbolag (Andersson m.fl. 2017). Steg för 
steg skiftade välfärdspolitiken fokus. Kollektiva lösningar ersattes gradvis av individuella. 
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Medborgerliga rättigheter ställdes mot skyldigheter. Arbete sågs exempelvis allt mer som 
en skyldighet snarare än en rättighet. Ledstjärnorna för många av de välfärdsreformer som 
genomfördes från 1990-talet och framåt var effektivitet, decentralisering och valfrihet.  
 I spåren av detta reformarbete har den svenska välfärdsmodellen, liksom utvecklingen 
i många andra länder, gradvis utvecklats i riktning mot en modell som i allt högre grad 
grundar sig på idealet om ett aktivt medborgarskap (Dahlstedt 2009b, 2015a). Med detta ideal 
förlades fokus på individens valfrihet, autonomi och engagemang – som gavs företräde 
framför principer om statlig styrning, strävan efter jämlikhet och omfördelning av sam-
hällets resurser (Ryner 2002). Sedan 1990-talet har just aktivt medborgarskap kommit att 
etableras som ett nyckelbegrepp inom politikområden såsom arbetsmarknads-, utbildnings- 
och socialpolitiken, där fokus lagts på att ”aktivera” medborgare, för att de ska fås att ta 
ansvar och inkluderas i samhället.6 
 Även om det i Sverige inte är fråga om ett fullständigt skifte av styrningsregim, i den 
meningen att den traditionella svenska modellen skulle ha ersatts av en helt ny modell, så 
är det möjligt att skönja ett påtagligt skifte från 1990-talet och framåt, där Sverige i en rad 
avseenden har rört sig i riktning mot en välfärdsmodell formad av en neoliberal styrnings-
rationalitet (Larsson m.fl. 2012). Medborgarnas välfärd, som under den svenska modellens 
glansdagar möjliggjordes genom välfärdsstaten och dess transfererings- och socialförsäk-
ringssystem, har återigen kommit att bli allt mer beroende av medborgarnas arbete, det vill 
säga deras värde på arbetsmarknaden (Esping-Andersen 1990; Johansson H. 2001).  

 
Bokens upplägg och innehåll  
Dessa välfärdspolitiska omdaningar är, som vi ska se i denna bok, inte minst synliga i landets 
förortsområden. I den politiska debatt som förts under det senaste decenniet har dessa 
områden i mångt och mycket kommit att utgöra en slags motsats till normen om det goda, 
aktiva medborgarskapet (Dahlstedt 2009a, 2015a). Dessa områden har, tillsammans med 
dess invånare, allt mer identifierats som ett problem i behov av särskilda åtgärder. En fråga 
som återkommande har aktualiserats är hur de boende kan omvandlas, från passivitet och 
beroende av offentligt understöd, i riktning mot det omgivande samhällets normer om ak-
tivt ansvarstagande, oberoende och anställningsbarhet – det vill säga hur de kan inkluderas 
i den svenska samhällsgemenskapen. Med utgångspunkt i en sådan beskrivning av förorten, 
utanförskapet och dess utmaningar har på senare tid en bred repertoar av interventioner 
riktats mot städernas periferier, ackompanjerade av en vilja att aktivera de boende, mana 
dem till eget ansvarstagande, att välja och göra rätt, öka deras engagemang och egenförsörj-
ning – i namn av inkludering. I denna bok ägnar vi oss åt att närmare analysera några av 
dessa interventioner, hur de initieras och hur de som är måltavlor för dessa interventioner 
själva ser på förortens utmaningar och på möjliga scenarier inför framtiden.  

Boken är indelad i tre olika block, Inramning, Interventioner samt Dåtider och framtider, 
vardera bestående av ett antal kapitel. Det första blocket, Inramning, består – förutom denna 
inledning – av två kapitel som tillsammans tecknar den samtidpolitiska kontext där boken 
utspelar sig.  

Kapitel 1 handlar om det som i samtida politisk debatt beskrivs som utanförskapets 
problem, en problembeskrivning som har kommit att starkt prägla en stor del av senare års 
debatt om den segregerade stadens utmaningar. Kapitlet beskriver hur denna samtida pro-
blembeskrivning tagit form, hur den vuxit fram och hur fokus, mer eller mindre entydigt, 
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har förlagts till utanförskapets effekter, geografiskt lokaliserade till städernas ”utanförskaps-
områden”. Det som hamnar i skymundan i denna problembeskrivning är dock hur utan-
förskapets effekter skapas.  

Kapitel 2 riktar fokus från utanförskap, som problematiskt tillstånd, till utanförskap-
andet, som process och dynamik. Med utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk forskning 
lyfter vi i kapitlet fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på 
olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förorter – och inte minst för 
ungdomar. I kapitlet framträder bilden av en exkluderande urban geografi, som skapar 
starkt ojämlika sociala villkor för boende i olika delar av städerna.  

Bokens andra block, Interventioner, riktar fokus mot några av de interventioner som 
görs i syfte att möta den sociala exkluderingens samlade effekter, vägledda av en vilja till 
inkludering. Dessa interventioner tar form och initieras utifrån en rådande bild av utanför-
skapets problem, där uppmärksamheten riktas mot ”utanförskapsområdena”. Målet är att 
hantera den sociala exkluderingens effekter, snarare än att åtgärda den sociala exkludering-
ens dynamik.  

Kapitel 3 undersöker hur samverkan fungerar som ett medel för att mobilisera lokal-
samhället och dess goda krafter för att – i sin tur – möjliggöra social förändring. I kapitlet 
undersöks ett specifikt samverkansinitiativ som etablerats i ett förortsområde i en av landets 
större städer. I kapitlet analyseras samverkan som en form av styrning, som tar sikte på att 
lokalsamhället, sist och slutligen, på egen hand ska kunna hantera sina problem och bidra 
till social förändring, utan inblandning utifrån. Lokalsamhället utgör därmed själva navet i 
det förändringsarbete som initieras. Samtidigt påvisas i kapitlet hur lokalsamhället ses som 
i behov av att med olika medel väckas till liv, för att kunna tjäna denna roll. 

Kapitel 4 ägnas åt trygghetsskapande åtgärder riktade mot skolan. Utgångspunkten är 
en specifik lokal intervention som bygger på brottsförebyggande fostran. I kapitlet analys-
eras denna fostran som uttryck för en slags vilja att aktivera, som manar till individens mo-
tivation och vilja att göra aktiva val och ställningstaganden – i namn av frihet, ansvarsta-
gande och trygghet.   

Kapitel 5 riktar fokus mot idrott och hur idrotten har kommit att användas som ett 
medel för att hantera sociala problem. I kapitlet undersöks tre idrottsprojekt. Samtliga in-
riktas mot ungdomarna, med fokus på deras färdigheter, valmöjligheter, uppförande, och 
sätt att tänka, kring sig själva och kring sin sociala situation. Den idrottsbaserade fostran 
som möjliggörs genom dessa interventioner tar därmed sikte inte på att förändra de villkor 
som skapar segregation, utan snarare att tillhandahålla verktyg för att hantera dessa villkor. 
En viktig del av denna fostran är hur ledarna kommer att fungera som förebildande för-
ändringsagenter.  

Detta tema återkommer i kapitel 6, där intresset riktas mot fritidsgårdens betydelse 
för inkludering och fritidsledaren som förebild. I kapitlet analyseras närmare bestämt fri-
tidsledarstuderandes berättelser om vägen in i sina studier och om sitt framtida yrke, som 
fritidsledare. I dessa berättelser uttrycks en stark vilja att i sin framtida yrkesroll använda 
och dela med sig av sina egna erfarenheter av ”utanförskap” för att på så sätt bidra till att 
inkludera också de unga – få dem att följa förebildens exempel, göra rätt val och ägna sig 
åt rätt saker.  

Bokens tredje och sista block, Dåtider och framtider, riktar fokus mot både framtiden 
och dåtiden. Inte minst med utgångspunkt i ungdomars egna berättelser om hur det kan 
vara att leva i den exkluderande urbana periferin. Men också hur det kan upplevas att 
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tvingas hantera den sociala exkluderingens mekanismer, för att skapa sig en tillvaro – både 
idag och i framtiden.  
 Kapitel 7 analyserar berättelser om samtiden och framtiden bland ungdomar i två 
olika förorter. Ungdomarnas berättelser om tillvaron här och nu tar form som en kontrast-
verkan till omgivningens dominerande berättelser om förorten. Förorten framträder som 
en plats där ungdomarna känner sig hemmahörande. I berättelserna om framtiden är det 
individuella scenarier riktade mot förorten som framträder, medan scenarier som bygger på 
kollektiv handling riktade mot världen utanför lyser med sin frånvaro. För att förändring 
ska bli möjlig är det upp till förortens ungdomar att ta eget ansvar och att stå upp för sig 
själva.  
 Kapitel 8 riktar återigen fokus mot ungas berättelser om samtiden och framtiden, 
denna gång med fokus på ungas berättelser om arbete som en väg in i samhället. De unga 
uttrycker en stark vilja att bidra, artikulerad i form av en vilja att arbeta, som ett medel för 
att höra till. De unga både utmanar och återskapar omgivningens förväntning om att de för 
att tillhöra samhället behöver arbeta och göra rätt för sig. Samtidigt gestaltas i de ungas 
berättelser en kamp om att få höra hemma, i ett samhälle som inte tycks redo att rymma 
dem som hemmahörande.  
 Kapitel 9 kretsar kring just denna kamp om hemmahörande, med särskilt fokus på 
framväxten av en förortsrörelse bland förortens unga, en form av gräsrotsmobilisering som 
kretsar kring rumslig och social orättvisa. Kapitlet visar på hur denna samtida kamp, som 
utspelar sig i förorten, har föregåtts av tidigare kamper för hemmahörande och hur den 
direkt knyter an till drömmar och visioner från det förgångna – inte minst om folkhemmet. 
I dagens organisering kräver förortens unga sin rätt till staden och till Sverige som ett in-
kluderande hem. Rörelsen utgör ett symtom på ett samhälle som behöver förändras, men 
erbjuder samtidigt ett exempel på hur ett framtida, mångkulturellt samhälle för alla, kan 
skapas.  
 Kapitel 10 spårar den samtida förståelsen av utanförskapets problem bakåt i tiden, 
närmare bestämt till den senare delen av 1800-talet och debatten om ”den sociala frågan”. 
Dagens debatt om utanförskap och de olika interventioner som den möjliggör aktualiserar 
en klassisk fråga, nämligen hur konflikter kan motverkas och social gemenskap och sam-
manhållning skapas. Sammanhållningens problem är ett av vår tids allra största utmaningar 
– liksom den varit i andra tider. Med avstamp i denna genealogiska spårning bakåt i tiden 
avrundas kapitlet med en blick framåt. Hur framtiden kan te sig, det kan vi inte veta. En 
sak är säker: framtiden skapas, här och nu. Frågan är hur denna framtid ska se ut, vilka det 
är som får plats i den – och på vilket sätt? 
 Boken avslutas med kapitel 11, som placerar den nutida politiska debatten om utan-
förskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Förorten är inget isolerat svenskt 
fenomen, utan ett globalt. Den svenska förorten ingår i ett globalt mönster av ojämlikhet, 
där människor på olika platser tillmäts olika värde och tvingas leva sina liv under ojämlika 
levnadsvillkor. Vägen till sammanhållningens framtid går genom förorten, genom adresse-
rande av frågan om människors (o)lika värde, i Sverige, likväl som i världen. 
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