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1. Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet 
 
Magnus Dahlstedt & Barzoo Eliassi 
 
 Alla som lever i Sverige måste rätta sig efter normer och värderingar som gäller här. För i 
 Sverige råder jämställdhet. Punkt. […] Krav, krav, krav, kanske någon tänker då. Ja, så är det. 
 För Sverige är alltså ingen kravlös gemenskap. […] Ni hör inte hemma här. Ni förstör bo-
 stadsområden och för människor som vill leva ett vanligt vardagsliv. 
    Anna Kinberg Batra, 2017    
  
 Det är hög tid att sluta prata om mångkultur och integration, till förmån för assimilering. 
 Förorten behöver bli mer svensk, med ideal som laglydnad, jämställdhet, artighet, egenansvar 
 och skyldigheter gentemot samhället. Ingen måste dansa små grodorna eller äta kräftor, men 
 de goda värderingar som har gjort Sverige starkt måste vara rådande även i våra förorter.  
    Fredrik Kärrholm, 2017 
 
Detta kapitel 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.  
 Under de senaste åren har det förts en intensiv politisk debatt om bilden av Sverige, 
vad Sverige är eller står för, vad Sverige har blivit och vad Sverige borde vara. Från att under 
lång tid ha setts som något av en internationell förebild, för att ha utvecklat ett inkluderande 
Folkhem, en välfärdsmodell med en långtgående strävan efter att utjämna socio-ekono-
miska klyftor samt en med internationella mått mätt generös migrations- och integrations-
modell, så har Sverige i den politiska debatten allt mer kommit att beskrivas som något av 
ett internationellt skräckexempel.  
 Det som definieras i termer av utanförskap och i synnerhet en allt mer alarmerande 
situation i de urbana miljöer som betecknas utanförskapsområden har kommit att utgöra 
en gravitationspunkt i denna debatt, som ett slags symtom på att det inkluderande Folk-
hemmet inte är vad det en gång varit och att centrala värden och bärande principer är ut-
manade. I den omfattande debatt som på senare år har förts om den segregerade stadens 
utmaningar har stort fokus kommit att riktas mot just förortsområden i städernas utkanter 
som grogrund för allehanda sociala problem – inte minst i form av brottslighet bland unga 
och en allt mer utbredd otrygghet.  
 De våldsamma protester som ägt rum i förorter runtom i Europa har förorsakat en 
moralisk panik i Europa. Europas förorter har främst i massmedia blivit territoriellt stigma-
tiserade och förknippade med kriminalitet, kvinnoförtryck, arbetslöshet och islamism, som 
ett resultat av en – såsom det beskrivits – ”otyglad” migrations- och integrationspolitik. 
Skeendet gäller inte bara Sverige, utan även andra länder i Europa. Förorter som till stor 
del bebos av migranter har kommit att bli till en slags symbol för ett slags ”badlands” inom 
nationens gränser. Dessa förmodas vara i behov av övervakning, kontroll och intervent-
ioner från samhällets sida, såsom skola, polis och socialtjänst (jfr Mayer m.fl. 2016). Sociala 
problem i förorten ramas inte sällan in i relation till den rumsliga segregation som uppstått 
i svenska städer. Politiker, forskare och journalister använder begrepp som utanförskap och 
parallellsamhälle för att antingen skapa eller utmana en (förenklad) problembild av förorten 
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och/eller för att ange villkoren för samhälleliga interventioner för att ta itu med förortens 
sociala problem (jfr Musterd & Ostendorf 1998; Cross & Keith 1993).  

Kapitlet beskriver hur denna samtida svenska problembeskrivning tagit form och hur 
den vuxit fram. Kapitlet är upplagt enligt följande. Vi tar först avstamp i drömmen om 
Folkhemmet, bygget av den inkluderande välfärdsmodell som kom att få internationell rykt-
barhet. Därefter visar vi på hur denna dröm har förändrats, genom att förorten på senare 
tid snarast kommit att ta gestalt av en mardröm, ett slags folkhemmets kaosartade baksida, 
i både internationellt och svenskt sammanhang. Beskrivningen av förorten som ett område 
beläget utanför är dock inte ny.  

Utifrån en historisk belysning, framför allt med nedslag i tidigt 2000-tal, kan vi spåra 
centrala tankefigurer bakåt i tiden, inte minst idén om utanförskapets och den politiska 
korrekthetens problem samt idén om betydelsen av hårdare tag. Därefter rör vi oss lite 
längre fram i tiden, till de senaste årens debatt om utanförskap som förts i spåren av åter-
kommande oroligheter i förortsområden runtom i landet. Iinte minst gäller detta i efterdy-
ningarna av 2015 års så kallade flyktingkris – där allt tydligare fokus kommit att riktas mot 
just förorten och dess invånare – i synnerhet de unga – som bärare av och orsakande alle-
handa problem och som i behov av särskilda interventioner. Utanförskap har i detta sam-
manhang huvudsakligen kommit att förstås som ett problematiskt tillstånd förlagt utanför 
ett i övrigt väl fungerande svenskt samhälle. Ett tillstånd som i olika avseenden behöver 
åtgärdas och motverkas.  

Folkhemsdrömmen 
Under mellankrigstiden påbörjades bygget av den svenska välfärdsmodell som kom att be-
tecknas ”folkhemmet” eller den ”svenska modellen”. Drömmen var att bygga ett jämlikt 
och demokratiskt ”folkets hem”, att på reformistisk väg skapa en slags gyllene medelväg 
mellan socialism och kapitalism (Esping-Andersen 1990; Åmark 2005). Folkhemmet var 
ursprungligen en konservativ metafor, men när socialdemokraterna anammade metaforen 
och gjorde det till sin egen, så kom begreppen ”folk” och ”folkhem” som ”uttryck för 
traditionella värden att mobiliseras som språkliga medel för modernisering” (Stråth 2005: 
89). Vid slutet av 1920-talet fördes inom socialdemokratin en intensiv debatt om innebör-
den av begreppen folk och klass. Per-Albin Hansson drev här linjen att socialdemokratin 
skulle vara en politisk kraft som inte representerade enskilda klassintressen utan snarare var 
bärare av hela folkets intresse (Stråth 2005). Som statsminister formulerade socialdemokra-
ten Per-Albin Hansson drömmen om folkhemmet på följande sätt, i sitt numera klassiska 
folkhemstal i riksdagens andra kammare 1928:  

I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora 
folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska 
skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och bero-

 ende, plundrare och plundrade. 

Folkhemsbygget tog avstamp i fyra grundprinciper, som för eftervärlden har kommit att 
ses som utmärkande för den svenska modellen, centralism, universalism, social intervention 
och samförstånd (Rothstein 1998). I fokus för denna modell står jämlikhet och sättet att nå 
målet om jämlikhet blir att utveckla ett system av generella välfärdslösningar (Esping-An-
dersen 1990). Folkhemmet baserades på idén om att samhället kan organiseras som en fa-
milj, där den överordnade metaforen för hur den nationella välfärden ordnas är hemmet – 
i hemmet råder samförstånd, snarare än klasskamp och konflikt. Den välfärdsmodell som 



 25 

byggdes grundades vidare på idén om att statsmakten genom en rad socialpolitiska reformer 
kunde möta den oreglerade marknadens hierarkier och ojämlikheter (Thullberg & Östberg 
1994).  
 Den svenska modellens byggdes på en stark tilltro och tillit, som grundas i en stark 
tro på vetenskaplig expertis och på samhällsplaneringens möjligheter när det gäller att bygga 
det goda och jämlika samhället (Axelsson 2007). Denna handlingslinje blev sedermera känd 
som social ingenjörskonst. Utifrån sådan samhällsplanering skulle en rad statliga intervent-
ioner och fördelningspolitiska instrument initieras, i syfte att motverka marknadens polari-
serande effekter och att utjämna sociala och ekonomiska klyftor i samhället. En av grund-
tankarna i den svenska modellens fördelningspolitik var härmed att välfärden gradvis skulle 
lösgöras från marknadens principer (se Esping-Andersen 1990). Detta innebar, mera pre-
cist, att välfärd inte direkt skulle bestämmas av arbetets marknadsvärde. I bygget av ”folk-
hemmet” skulle samtliga medborgares civila, politiska och sociala rättigheter tillgodoses. 
 Demokrati var inte bara ett välfärdspolitiskt mål, utan kom även att fungera som stark 
drivkraft i ett nationellt gemenskapande projekt. I takt med det framskridande folkhems-
bygget förändrades det nationella gemenskapandets projekt. I folkhemmet kom svenskhet 
att definieras i sociala och demokratiska snarare än etnokulturella termer (Ehn m.fl. 1993). 
Det som ansågs känneteckna den svenska nationella identiteten var mer en demokratisk 
strävan och en demokratisk mognad hos det svenska folket än ett gemensamt ursprung 
eller kulturarv. Enligt den nationella självbild som tog form med bygget av folkhemmet 
sågs demokratin som lite mer väl fungerande och mer välförankrad i Sverige än på de flesta 
andra platser. Och just demokratin kom att bli det som först och främst ansågs känneteckna 
oss svenskar (Lindeborg 2001).  
 Vi kan återigen ta Per-Albin Hansson som exempel på den svenska nationella självbild 
som växte fram under bygget av folkhemmet. 1933 höll han ett annat tal, riktat till biobe-
sökarna runtom i landet. Till biobesökarna beskrev han folket som han tänkte sig befolka 
det svenska folkets hem enligt följande: 

 
 Vårt svenska folk är i grunden demokratiskt. Det älskar friheten och hatar förtrycket. […] 
 folket må inte glömma att i kraft av demokratin bestämmer folket självt om sin styrelse. Och 
 folket, det är ni, medborgare, som alla och envar, ha sitt ansvar för tryggandet av den demo-
 kratiska ordningen. Ni ha där en tradition att bevara, en plikt att fylla mot nutid och framtid. 
 I detta som i all annat: Varen svenske! (Johansson A. W. 2001: 243). 
 
Denna föreställning om demokratisk svenskhet blev så småningom del av ett nationellt 
samförstånd.  
 Folkhemsdrömmen och strävan efter att bygga ett inkluderande folkets hem tog bland 
annat form i det storskaliga bostadspolitiska projekt Miljonprogrammet. Detta projekt re-
sulterade under loppet av en tioårsperiod, mellan 1965 och 1975, i bygget av inget mindre 
än en miljon nya bostäder, i städer runtom i landet. Nya bostadsområden sköt upp i alla 
delar av landet. I de flesta större svenska städer fick man lära sig namnen på ett flertal nya 
bostadsområden – Fittja, Alby, Råslätt, Rosengård, Bergsjön, Rinkeby eller Navestad. Hu-
sen byggdes för att tillgodose alla de krav som det moderna boendet ställde vad gäller kom-
fort och modernitet (Ristilammi 1994). För de som kom från omoderna lägenheter i stä-
dernas äldre bostadsområden eller avsides belägna bostäder i de glest bebyggda delarna av 
landet innebar flytten till dessa områden vanligen ett rejält kliv upp i bostadsstandarden. 
Till en början resulterade bostadsbyggande i förbättrade levnadsvillkor och minskad trång-
boddhet (Castell 2010). 



 26 

 Byggnationen kännetecknades också av en strävan efter kostnadseffektivitet och rat-
ionalisering. Ofta byggdes husen i sådana formationer att en kran skulle kunna lyfta bygg-
nadselementen på plats i flera hus från ett enda läge på byggarbetsplatsen. Denna kostnads-
effektiva rationalitet ledde till att områdena ifråga fick ett relativt ensartat utseende var de 
än låg i landet. Ett centrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken, några skolor, några daghem, 
och mängder med bostadshus i det som endast ett decennium tidigare ofta var ett pastoralt 
landskap. 
 
Framgångssagan…  
Under större delen av 1900-talet så har den svenska – och den nordiska – välfärdsmodellen 
kommit att fungera som något av en utopi i ett bredare europeiskt sammanhang. Medan 
välfärdsmodellerna i de övriga nordiska länderna har beskrivits som moderna så har den 
svenska modellen närmast beskrivits som ultra-modern – Sverige har fått tjäna rollen som 
världens modernaste land (Andersson & Hilson 2009).  
 En viktig del av den svenska modellens ryktbarhet som internationellt föredöme har 
varit dess mångkulturella och integrationspolitiska ambitioner. Fram till slutet av 1960-talet 
var den vägledande principen för migranternas existens i det svenska folkhemmet assimilat-
ion, anpassning till svenska kulturella sedvänjor (Widgren 1980). Migranternas rätt till väl-
färd aktualiserade dock en ny fördelningspolitisk fråga. Hur skulle Sverige, som tidigare 
först och främst har varit ett utvandringsland, tillgodose de nyanlända invånarnas behov av 
välfärd? Och vilka rättigheter bör de egentligen ha? Med utgångspunkt i denna diskussion 
tillsattes 1968 den så kallade Invandrarutredningen, som var embryot till den politik som 
tog form under början av 1970-talet: invandrarpolitiken. I denna politik utgjorde jämlikhet, 
valfrihet och samverkan de överordnade principer enligt vilka relationen mellan den svenska 
staten och de nya samhällsmedlemmarna skulle byggas. I och med att denna politik sjösattes 
tonades kravet på att migranterna skulle assimileras ner och migranterna gavs möjlighet att 
bevara sin identitet och kultur, om de så skulle önska (Ålund & Schierup 1991). 
 I ett internationellt perspektiv så har svensk invandrar- och integrationspolitik hyllats 
som ett föredöme, inte minst i forskningssammanhang (jfr Borevi 2014; Eliassi 2013). Uti-
från denna hållning till det svenska exemplet skulle man till och med kunna tala om ett slags 
”swedish exceptionalism” (Scheirup & Ålund 2011). Eftersom Sverige har sagts varit för-
skonat från kulturell och etnisk nationalism så har integration av migranter i Sverige sagts 
fungera ”with so little fuss or friction” (Brubaker 1989: 10). Kymlicka (2010) har exempelvis 
lyft fram just Sverige som en av de starkaste och allra mest konsekventa förespråkarna av 
mångkulturalism. I ett bredare europeiskt sammanhang har Sverige framhållits som det land 
som har lyckats utveckla de mest liberala medborgarskapslagarna och det mest vidsynta 
integrationstänkandet (Goodman 2010). Sverige har därmed framstått som något av sinne-
bilden för den medborgarskapsmodell som Stephen Castles (1995) har beskrivit som den 
mångkulturella, en modell som bygger på principerna inkludering (det är i regel förhållande-
vis lätt att erhålla medborgarskap) och erkännande (den ger vissa minoriteter särskilda grupp-
rättigheter). När det gäller formella rättigheter (från civila till politiska och sociala) så görs i 
Sverige ingen större skillnad på om en person är född i Sverige av infödda föräldrar eller 
inte. Alla har i stort sett lika rättigheter, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.   
 
…som blir till skräckexempel  
Bilden av Sverige som exceptionell förebild har dock på kort tid utmanats och Sverige har 
i allt fler sammanhang kommit att porträtteras i en helt annan – närmast motsatt – dager. I 
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förgrunden för den negativa uppmärksamhet som kommit att riktas mot Sverige, inte minst 
från omvärlden, har just den svenska mångkulturalismen stått. Den beskrivs inte bara som 
naiv och verklighetsfrånvänd, utan dessutom som ohållbar eller rentav farlig. I spåren av de 
senaste årens allt mer uppmärksammade oroligheter som utspelat sig i förortsområden run-
tom i landet kom exempelvis journalister från mer eller mindre avlägsna länder att med 
både nyfikenhet och oro rikta blicken mot Sverige: Vad är det egentligen som sker i fram-
gångslandet Sverige? I rapporteringen är det inte längre den exceptionella svenska fram-
gångssagan som berättas, utan snarare berättelsen om Folkhemsdrömmen som blev till 
mardröm (Schierup & Ålund 2011).   

Denna porträttering av mardrömslandet Sverige exemplifierades inte minst av det 
smått parodiska utspel, där president Donald Trump nyligen riktade uppmärksamhet åt det 
som hände ”last night in Sweden”. 

We’ve got to keep our country safe. You look at what’s happening in Germany. You look at 
what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. They took 
in large numbers. They’re having problems like they never thought possible. You look at 
what’s happening in Brussels. You look at what’s happening all over the world. Take a look 
at Nice. Take a look at Paris. 

Med uttalandet adresserade Trump en alarmerande händelseutveckling som på kort tid in-
neburit en serie av terrorattacker utförda av muslimska extremister i en rad europeiska stä-
der. Bland dessa städer nämns Sverige, som ett belysande exempel på ett land som är på 
god väg att falla samman av konflikter och kriminalitet, som ett resultat av en aningslös 
migrationspolitik. Utspelet fick omedelbart massmedial och politisk spin, inte bara i USA, 
utan också i andra delar av världen. Sverige blev vida känt som en kaosets plats. Beskriv-
ningen plockades snart upp av en rad debattörer med intresse av att få Sverige att framstå i 
en inte allt för positiv dager.   

I Sverige mötte Trumps uttalande både motstånd och förvåning. Det var många som 
förvånat undrade över vad presidenten egentligen syftade på, som skulle ha hänt ”last night 
in Sweden”. Men uttalandet fick också bifall – inte minst från sverigedemokraterna, vars 
partiledare Jimmie Åkesson tillsammans med partisekreterare Mattias Karlsson bemötte 
Trumps uttalande i amerikanska Wall Street Journal (Åkesson & Karlsson 2017). Under ru-
briken ”Trump Is Right: Sweden’s Embrace of Refugees Isn’t Working” beskriver sverige-
demokraterna en kraftigt ökad kriminalitet, inte minst i storstadsförorter med en hög kon-
centration av ”invandrare”, som ett direkt resultat av en storskalig, okontrollerad invandring 
till Sverige. Med det som utgångspunkt menar de att Trump i sitt uttalande snarare har 
underskattat invandringens negativa effekter på det svenska samhället. I artikeln ges föl-
jande bild av det kaos som invandringen skapat:  

The country has accepted 275,000 asylum-seekers, many without passports – leading to riots 
and crime. […] Riots and social unrest have become a part of everyday life. Police officers, 
firefighters and ambulance personnel are regularly attacked. Serious riots in 2013, involving 
many suburbs with large immigrant populations, lasted for almost a week. Gang violence is 
booming. Despite very strict firearms laws, gun violence is five times as common in Sweden, 
in total, as in the capital cities of our three Nordic neighbors combined (ibid.). 
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I artikeln lyfts Sverige fram som ett avskräckande exempel. Det råd som riktas till ameri-
kanska makthavare är nämligen att inte följa Sveriges exempel, att inte begå samma misstag 
som ansvariga makthavare i Sverige har gjort – det vill säga att öppna gränserna.      
 
 For the sake of the American people, with whom we share so many strong historical and 
 cultural ties, we can only hope that the leaders in Washington won’t make the same mis-
 takes that our socialist and liberal politicians did (ibid.). 
 
Sverige kom att användas som skräckexempel även i grannländerna. Ett uppmärksammat 
exempel är inte minst den norska migrationsministern, Framskrittspartiets Sylvie Listhaug, 
som under slutspurten av 2017 års folketingsval valde att göra en studieresa till Stockholms-
förorten Rinkeby. Som ett led i valkampanjen hade hon lyft fram ”det svenska tillståndet”, 
som hon kallade det, som ett exempel på farorna med en ”okontrollerad invandring”. 
Samma dag skrev hon en debattartikel i Aftonbladet, där besöket i Rinkeby beskrevs som ett 
lärotillfälle: ”Nu är jag själv i Sverige för att lära mig hur Norge inte ska hamna i samma 
situation” (Listhaug 2017). Återigen kom Sverige att fungera som ett omvänt lärande ex-
empel: ”Jag vill inte ha ’det svenska tillståndet’ i Norge” (ibid.). I artikeln beskrivs de 
svenska förortsområden som vuxit fram som ett resultat av ”det svenska tillståndet” som  
 
 …laglösa områden som har kommit ut av okontrollerad invandring och dålig integration. 
 Det är områden där polisen inte har kontroll och tryggheten är starkt reducerad på grund av 
 kriminella gäng, mord på öppen gata, bilbränder och stenkastning. Andra lagar än de svenska 
 regerar i dessa områden (Listhaug 2017).  
 
Ett av de allvarliga symtom på det ”svenska tillståndet” som Listhaug identifierar är det 
som hon beskriver som en utbredd och alarmerande ”beröringsskräck”, en förlamande 
ovilja att prata öppet om invandringens baksidor: ”Bara för att problemen gäller invandring, 
har det närmast uppstått en beröringsskräck. Man vågar inte ta tag i det. Men det måste vi 
om vi ska klara att göra något åt det”. 
 Hur har denna förändring av Sverigebilden gått till? Om vi går några decennier bakåt 
i tiden så ska vi se att denna förändring inte alls är plötslig, utan kan spåras bakåt. Berättelsen 
om Miljonprogrammets parallellsamhälle är inte på något sätt ny. Den bygger snarare vidare 
på tankar som förekommit tidigare, om än i annan form.   
 
Miljonprogrammet – folkhemmets bakgård 
Redan från start var de miljöer som byggdes i Miljonprogrammet föremål för kritik. Husen 
var stora och allt som oftast högst likartade. Intrycket kunde lätt kännas massivt och mo-
notont. Boendemiljön ansågs torftig, liksom den service som stod till buds. Inte minst fö-
reställde man sig att de nya bostadsområdena utgjorde olämpliga uppväxtmiljöer för de 
unga som växte upp där, en tankefigur som i själva verket funnits ända sedan den storskaliga 
urbaniseringen inleddes under 1800-talet (staden ansågs inte minst rasera de småskaliga – 
och mer ”naturliga” – sociala band och gemenskaper som människor ingått i ute på lands-
bygden) (Franzén & Sandstedt 1981).  

 Alla moderniteter och bekvämligheter till trots så stod det så småningom klart att de 
nya förorterna i första hand attraherade människor som var relativt lågavlönade. De som 
kunde välja valde i regel att inte flytta dit, och de rika valde i regel att stanna kvar i ”sina” 
kvarter. Däremot fick människor med allehanda sociala svårigheter ofta en chans till ett nytt 
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eller bättre boende i dessa områden. Miljonprogrammets omfattande byggnation ledde till 
att de svenska städernas sociala geografi fick ett nytt utseende.  
 Drömprojektet Miljonprogrammet kom i allt väsentligt att ta form som en berättelse 
om den moderna ”annorlundaheten” (Ristilammi 1993). På 1960- och 1970-talen beskrevs 
Miljonprogrammet som annorlunda först och främst i socialt hänseende – områdena sågs 
som annorlunda därför att de som bodde där var socialt annorlunda – de var arbetarklass, 
lågutbildade och i en del fall missbrukare. Senare ändrade berättelsen gradvis karaktär och 
kom allt mer att ta fasta på Miljonprogrammet som annorlunda i etnokulturellt hänseende. 
I takt med att allt fler av de boende hade sina rötter i andra delar av världen kom områdena 
att beskrivas som annorlunda därför att många av de som bodde där var ”invandrare” och 
därmed mer eller mindre ”kulturellt annorlunda”. Rinkeby, Rosengård och Bergsjön blev 
nu symboler för ett nytt inslag i det svenska stadslandskapet: ”invandrarförorten”.  
 En ny dimension lades nu till den tidigare problembeskrivningen. Med en tilltagande 
koncentration av migranter till dessa områden oroade sig allt från journalister till stadspla-
nerare och makthavare nu för uppkomsten av ghetto-liknande enklaver i stadslandskapet. 
Enligt hotbilden riskerade de ”nya” invånarna isoleras från det övriga svenska samhället, 
vilket i sin tur kunde komma att försvåra – eller rentav omöjliggöra – deras ”anpassning” 
eller ”integration”. Bilden av den problematiska ”invandrarförorten” etablerades i massme-
dia redan under tidigt 1970-tal (Ericsson m.fl. 2000). ”Invandrarförorten” kom efter hand 
att sammanfatta en rad egenskaper, vissa mer negativt laddade än andra – det avvikande, 
icke-svenska, exotiska och problematiska. I takt med att symboliken växt i styrka, och pro-
blembeskrivningarna ökat i antal kom Miljonprogrammet att bli till ett stigma (Sernhede 
2002). 
 Konflikter och utmaningar som tidigare tolkats i sociala termer kom allt mer att tolkas 
i ljuset av de boendes etnokulturella bakgrund. När det blossade upp konflikter mellan 
grannar kunde till exempel orsaken sökas i ”kulturskillnader” eller ingrodd rivalitet mellan 
olika ”invandrargrupper”. Enligt hotbilden sades Miljonprogrammet med tiden riskera att 
utvecklas till ett slags parallellt samhälle, med sina egna regler, normer och sociala koder, 
mer eller mindre frikopplade från det övriga svenska samhället (Ristilammi 1993). Tankefi-
guren påminner i någon mening om det sätt på vilket Miljonprogrammet har beskrivits i 
mer samtida politisk debatt.  
 
Det slutna folkhemmet  
Samtidigt kan berättelsen om det ”annorlunda” Miljonprogrammet ses som ett symtom på 
en bredare problematik i det svenska folkhemsbygget, som rör frågan: Hur inkluderande 
var egentligen folkhemmet? Hur svarade de formella rättigheter som folkhemmet garante-
rade sina medborgare mot de substantiella villkor som dessa medborgare levde under? 
Forskning har pekat på hur den svenska välfärdsmodellen, i termer av substantiella villkor, 
ifrån allra första början, har varit inkluderande, men samtidigt exkluderande.  
 Villkoren för migranter är ett belysande exempel på just denna dubbla dynamik i den 
svenska välfärdsmodellen. Ett stort antal studier har under de senaste två decennierna pekat 
på ett iögonfallande gap mellan å ena sidan formellt sett i stort sett lika rättigheter, oavsett 
etnokulturell bakgrund, och å andra sidan reella ojämlikheter på etnokulturell grund, när 
det gäller individers möjligheter att faktiskt kunna ta del av och utnyttja de rättigheter de 
har rätt till. Denna tematik kommer att behandlas mer utförligt i det kommande kapitlet, så 
låt oss här bara kort notera att detta mönster gäller civila, politiska och sociala rättigheter 
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och åskådliggörs på en rad olika arenor i samhället – från rättsväsende till politik samt skol-
väsende, arbets- och bostadsmarknad (se t.ex. Dahlstedt & Hertzberg 2005; Schierup m.fl. 
2006; Gruber 2007; Boréus & Mörkenstam 2010; Ngeh 2011).   
 Detta gap identifierades redan under tidigt 1990-tal, inte minst av Aleksandra Ålund 
och Carl-Ulrik Schierup, i den inflytelserika boken Paradoxes of Multiculturalism (1991). De 
pekade där på hur många av dem som både är födda i Sverige och som är svenska medbor-
gare ändå betraktas och bemöts som inte fullt ut tillhörande, utan snarare som främmande 
inslag i den svenska samhällsgemenskapen, på grund av sin migrationsbakgrund. De är vis-
serligen formellt sett medborgare, med samma rättigheter, men de har ändå inte samma 
substantiella möjligheter att utnyttja sina rättigheter som medborgare.  
 Just i början av 1990-talet, i spåren av den ekonomiska krisen, kom frågor om migrat-
ion och det mångkulturella Sveriges villkor och utmaningar att hamna i mittfåran av den 
politiska debatten. Ny demokrati lyckades, mycket tack vare en stark kritik av den så kallade 
massinvandringen och det mångkulturella projektet, ta sig in i riksdagen efter 1991 års val. 
Partiets framgångar var ett uttryck för – på samma gång som det möjliggjorde – en allt mer 
synlig främlingsfientlighet i den svenska offentligheten. Våldsamma konfrontationer i sam-
band med demonstrationer på Karl XII dödsdag, attacker mot flyktingförläggningar och 
den så kallade Lasermannens dödsskjutningar av ”invandrare” är några exempel på detta 
(Edgerton m.fl. 1994; Westlind 1996; Löwander 1998). 
 Allt fler forskare började nu uppmärksamma folkhemsdrömmens mörka baksida. Inte 
i något annat av de nordiska länderna fick idén om social ingenjörskonst så stort genomslag 
som i just Sverige. Under 1920-talet kom den sociala ingenjörskonsten att formuleras med 
hjälp av en rasbiologisk begreppsapparat. Rasbegreppets politiska kraft minskade visserli-
gen och försvann i princip från Skandinavien efter 1930-talets fascistiska och nazistiska 
genomslag. Det innebar dock inte att mönstren av inkludering och exkludering – av de 
grupper som inte ansågs ”passa in” i folkgemenskapen – försvann. I boken Even in Sweden 
lyfter exempelvis Alan Pred migranters vardagliga erfarenheter av diskriminering inom olika 
sektorer som ett samtida symtom på en inneboende exkluderande logik i det svenska folk-
hemsbygget (Pred 2000).  
 Om vi följer Hübinette och Lundström (2015) så kan det svenska nationella projektet 
från sekelskiftet 1900 och framåt delas in i följande historiska faser: 1905-1968, en fas präg-
lad av strävan efter rasmässig renhet inom den svenska befolkningen; 1968-2001, en fas 
präglad av vit solidaritet; 2001-, en fas präglad av vit melankoli.  
 Rasmässig renhet var en viktig princip under folkhemsbyggets första decennier. Ett 
exempel på det är den steriliseringspolitik som ägde rum mellan 1934 och 1975, som direkt 
kopplade an till föreställningar om en sund och rasmässigt ren folkgemenskap. De resande, 
tattarna och zigenarna, var särskilt utsatta för denna renhetssträvan (se Broberg & Tydén 
2005; Vesterberg m.fl. 2018). Men även den samiska befolkningen fick tillsammans med 
torndalsfinnar under folkhemmets glanstid utstå en rad strävanden efter kulturell och språk-
lig assimilation eller ”försvenskning” (Catomeris 2004; Hübinette & Lundström 2015).  
 Från slutet av 1960-talet etablerades bilden av det progressiva Sverige, där Sverige 
kom att ses som en ledande västerländsk röst och förkämpe när det gäller humanism, jäm-
ställdhet och internationell solidaritet. Denna bild var del av en bredare svensk självbild, 
men det var också en bild som skapades av omvärlden. Sverige blev symbolen för ett färg-
blint, antirasistiskt samhälle. Utifrån denna nationella självbild kom rasism att bli en icke-
fråga, något som möjligen berör andra länder, men inte Sverige (Hübinette & Lundström 
2015). Bilden av det demokratiska och jämställda Sverige har med tiden blivit en central del 
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av svenskheten – och i relation till denna bild har migranter, i synnerhet med muslimsk 
bakgrund, positionerats som annorlunda och som potentiella problem (jfr Eliassi 2017).   
 In på det nya millenniet har den politiska debatten skiftat och den svenska nationella 
självbilden har gradvis ändrat skepnad. Ett ledmotiv i det senaste decenniets politiska debatt 
har varit en upplevd ängslan och osäkerhet i det svenska majoritetssamhället, när det gäller 
känslan av tillhörighet i ett mångkulturellt Sverige, präglat av internationell migration. 
Denna ängslan är rotad i en föreställning om att svenskhetens värdegemenskap allt mer 
kommit att utmanas, av mångkulturen och migrationen, och att Sverige håller på att förloras 
(Hübinette & Lundström 2015). I detta sammanhang har folkhemsmetaforen återigen mo-
biliserats, som en ordningens och gemenskapens drömplats. Det är just denna fas, präglad 
av vit melankoli, som vi kommer att fördjupa oss i framöver, med särskilt fokus på hur utan-
förskapsområdet har kommit att ses som ett symtom på ett sönderfallande folkhem.   
 
Att ställa krav är att bry sig 
I den offentliga debatten har Miljonprogrammet under de senaste decennierna bytt skep-
nad. Miljonprogrammet beskrivs inte längre som ”invandrarförorter”, utan de har först och 
främst kommit att betecknas som ”utanförskapsområden”. Låt oss för en stund stanna upp 
vid just beteckningen ”utanförskapsområde”, som under det senaste decenniet kommit att 
bli till något av en självklar del av en svensk politisk vokabulär. Beteckningen utanförskap 
och, mer specifikt knutet till städernas förortsområden, utanförskapsområden, har visserli-
gen förekommit även längre tillbaks i tiden, men det var först och främst i början av 2000-
talet som den kom att få större genomslag i svensk politisk debatt. Till denna process bidrog 
inte minst folkpartiet, under tidigt 2000-tal som enskilt parti, och senare, under den senare 
delen av 2000-talet, som del av Alliansregeringen.      

 I en rapport från 2004, med rubriken Utanförskapets karta, presenterade partiet en kart-
läggning av det som beskrevs som utanförskapets problem, nämligen en allt mer akut situ-
ation där ”öar av djupt utanförskap” breder ut sig ”i nästan alla stora och medelstora 
svenska städer” (FP 2004: 8). Sverige sades befinna sig ”farligt nära den punkt då de etniska 
och sociala konflikterna kan urarta i öppna kravaller och andra ytterst tragiska händelser” 
(s. 6). En särskilt allvarlig sida av detta problem som partiet identifierade bestod av de ”kul-
turella referensramar” som sades ha tagit form i ”utanförskapsområden”, som en följd dels 
av invandring och ”betydande kulturskillnader” mellan ”invandrade” och ”infödda grup-
per”, dels av de boendes tillvaro i skuggan av eller vid sidan av centrala samhällsarenor (FP 
2004: 8).  

 Även om folkpartiet i rapporten underströk att det ursprungliga problemet består av 
de specifika socioekonomiska villkor som råder i ”utanförskapsområdena”, så poängterades 
det att den specifika livsstil eller mentalitet som dessa villkor bidrar till att skapa har sina 
egna problem. ”När livet för en majoritet av de som bor i ett område helt och hållet präglas 
av socioekonomiska villkor och kulturella referensramar som på ett radikalt sätt skiljer sig 
från samhället i övrigt omvandlas den individuella utsattheten till kollektiva processer med 
en egen dynamik”. Det som benämndes ”utanförskapets kultur” lyftes fram som ett allvar-
ligt och växande problem. I rapporten skisserades nämligen en nedåtgående spiral ”där ut-
anförskapet genererar mer utanförskap och där utanförskapets kultur går i arv till nya ge-
nerationer” och där ”det som från början var verkan – utanförskapet – omvandlas till or-
sak” (s. 9). I denna beskrivning gestaltas med andra ord denna specifika kultur som mer 
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eller mindre frikopplad från omgivande materiella och sociala sammanhang, med en själv-
genererande logik, som när den väl har fått fotfäste har sitt eget liv och riskerar att föras 
över från människa till människa, från generation till generation.  

Partiets adresserande av utanförskapets problem var del av en bredare politisk reper-
toar som inte minst påbörjats redan i samband med 2002 års valrörelse, då partiet under 
parollen Att ställa krav är att bry sig valt att särskilt profilera sig i ”integrationsfrågan” 
(Dahlstedt 2010). Startpunkten för partiets profilering var ett omdiskuterat krav om infö-
rande av språktest riktat till ”invandrare”, som villkor för svenskt medborgarskap. Förslaget 
bidrog på kort tid till ett ökat stöd för partiet och flera partier fick snart upp ögonen för de 
potentiella möjligheter som ”integrationsfrågan” kunde innebära inför det kommande valet. 
I takt med att andra partier förhöll sig till och delvis stödde förslaget kom temat om skärpta 
krav på ”invandrare” gradvis att normaliseras och kraven kom därmed att trappas upp yt-
terligare. Oavsett den kritik som partiets olika utspel i ”integrationsfrågan” mötte, så lyck-
ades partiet vid upprepade tillfällen slå an tonen i den politiska debatten.  

Skärpta krav var ett tema som låg i tiden. Bland annat lanserade den socialdemokra-
tiska integrationsministern Mona Sahlin i en intervju i Dagens Nyheter idén om införande av 
körkort i ”svenska värderingar”, som ett sätt att ta sig an frågan om integration, jämställdhet 
och skärpta krav på ”invandrare”. 

I Sverige gäller ett knippe värderingar som det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om 
det eller inte, men det är bara att gilla läget. Om folk drar sig undan samhället för att slippa 
anpassa sig måste vi hitta ett sätt att tvinga in svenska värderingar (Dagens Nyheter, 2001-08-
06).  

Ett viktigt inslag i folkpartiets politiska repertoar var anspråket på att utmana ett samtalskli-
mat som beskrevs som ”politiskt korrekt”. Genom att på så sätt positionera sig själv och 
sina budskap som oppositionella ges enskild debattör tillträde till den offentliga debatten – 
genom att göra det möjligt att artikulera något som annars påstås vara omöjligt att säga. Att 
anamma den retoriska figuren PK gör det samtidigt möjligt för debattören att skapa sig en 
trovärdig position utifrån vilken hen tämligen ohotat kan göra anspråk på att uttolka ”san-
ningen” om exempelvis vilka integrationsproblem som egentligen existerar. ”PK-strategin ut-
går” nämligen, noterar Stuart Hall (1994: 181), ”från en uppfattning om politik som går ut 
på att den demaskerar falska idéer och föreställningar och ersätter dem med sanna. Den 
vilar på bilden av ’politik som sanning’…”.  

Utifrån positionen som sanningssägare kan debattören presentera både drastiska för-
slag och grovhuggna stereotyper om till exempel ”invandrare” eller ”förortsungdomar”, 
som om de vore självklara. Argumentationen kring PK bidrar därmed till att successivt 
skärpa tonen i den politiska debatten (Dahlstedt 2002).  

Rasism blir därmed en minoritetsposition som behöver försvaras gentemot den mångkultu-
 rella hegemonin. Viljan att ses som antirasitisk plockas upp som ett uttryck för ett förbud, 

vilket gör att rasism kan artikuleras som en minoritetsposition, en vägran att gå med ström
men. Utifrån denna perversa logik kan därför rasism omhuldas som en slags yttrandefrihet. 
Här artikuleras en ny frihetsdiskurs: friheten att kränka, där rasism blir en kränkning som 
upprätthåller friheten (Ahmed 2008). 

Anspråket på att artikulera en påstått förtigen folkopinion var visserligen inte något unikt 
för just folkpartiet – en liknande retorisk figur har använts av en rad andra politiska krafter, 
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för att tjäna allehanda politiska syften. Däremot lyckades partiet med viss framgång 
anamma denna retoriska figur i sin profilering i just ”integrationsfrågan”. I debatten om 
utanförskapsområdets problem gjorde partiet anspråk på att artikulera sanningar som an-
nars inte är tillåtna eller möjliga att ge uttryck för. 

Allians mot utanförskap 
Utanförskapets vokabulär fick allt bredare genomslag, inte minst i och med regeringsskiftet 
2006, då Sverige fick sin första borgerliga regering sedan tidigt 1990-tal. Inför valet utma-
nade de fyra borgerliga riksdagspartierna den sittande socialdemokratiska regeringen genom 
att, för första gången någonsin i svensk politik, formera ett borgerligt regeringsalternativ, 
Allians för Sverige. Under valrörelsen lyckades Alliansen ta kommandot i den politiska de-
batten genom att definiera politikens vägval som ett val mellan två alternativ: arbete eller 
utanförskap. Enligt Alliansen, som sedermera gick segrande ur valet, är den avgörande kon-
fliktlinjen i dagens Sverige inte längre den mellan arbete och kapital, den tolkning som låg 
till grund för byggandet av den ”svenska modellen”, utan snarare den mellan arbete och 
utanförskap. ”Med fler människor i arbete ökar rättvisan”, poängterade exempelvis den mo-
derata partisekreteraren Per Schlingmann (2008) i en debattartikel, ”eftersom den största 
orättvisan i Sverige står mellan de som får vara med och stå på egna ben och de som inte 
får”. 

Med Alliansens regeringsinnehav fortsatte den välfärdspolitiska utveckling som på-
börjats på 1990-talet, med en fortsatt marknadsorientering och med betoning av individens 
frihet och ansvar. Alliansens politiska tilltal hade en moralisk underton, där arbete – arbets-
linjen, plikten att arbeta och ”göra rätt för sig” – gavs ett överordnat moraliskt värde. Under 
valrörelsen hade även moderaterna lanserat sig som de nya moderaterna eller ”det nya ar-
betarpartiet”, det parti som tagit sig an uppgiften att återupprätta ”arbetets värde”, som 
man menade hade gått förlorat med socialdemokratins storskaliga systembygge. För att 
symboliskt markera sin nya politiska image marscherade ny-moderater runtom i landet på 
första maj. ”Arbetslinjen och arbetets värde skall återupprättas”, löd parollen i 2006 års 
regeringsförklaring. Arbete utgjorde här en plikt snarare än en rättighet. Arbete definierades 
som en grundläggande förutsättning för människors existens: ”Att ha ett meningsfullt ar-
bete är viktigt för den enskildes självbestämmande, livskvalitet och delaktighet. Att känna 
sig behövd väver trådar av trygghet mellan människor, och gör att människor vågar ta eget 
ansvar och växa med sina uppgifter” (Allians för Sverige 2006: 13f). 

Med Alliansens maktinnehav kom utanförskap att bli del av det gängse politiska 
språkbruket i svensk politik. Tänkandet om utanförskap bygger på en förståelse av sam-
hället som är horisontell snarare än vertikal: människor delas in i kategorierna inne och ute, 
jämfört med under den svenska modellens glansperiod, då människor delats in i kategori-
erna uppe och nere. Enligt den tankelinje som Alliansen lanserade, som i sin tur bygger 
vidare på den ansats som folkpartiet tidigare mejslat fram, kan utanförskap inte bara förstås 
som en fråga om arbetslöshet och fattigdom, det vill säga som en socioekonomisk realitet. 
Utanförskap har dessutom en sociokulturell, emotionell sida, i meningen en känsla av maktlös-
het, utsatthet, alienation och misstro, både mot sig själv och mot andra.  

Risken för att utanförskapet ska reproduceras i form av misstro och självvald isolering 
beskrivs som stor om det ur individens synvinkel inte framstår som värt att exempelvis 
vidareutbilda sig, eftersom det inte ger tillräckligt god avkastning.  

Om en individ inte kan förvänta sig någon större avkastning på utbildning, arbete eller annan 
kompetensutveckling, kan det… te sig mer attraktivt att istället satsa på social gemenskap 
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 med andra  i liknande situation. Därvid kan motsättningar uppstå mellan att investera i hu-
 mankapital och att bygga socialt kapital. Mekanismerna kan i högre utsträckning drabba in-
 divider i utsatta minoritets grupper, och riskerar i förlängningen att ta sig uttryck i form 
 av bl.a. resignation, självvald isolering från samhället, gängkriminalitet, ”bidragsmentalitet” 
 och eventuellt politisk radikalisering (Skr.  2008/09: 24, s. 16).  
 
Därmed menade Alliansen att trösklarna till arbetsmarknaden behöver sänkas och insatser 
vidtas för att det i olika avseenden ska löna sig att ”investera” i till exempel utbildning. 
 
Utanförskap som hot mot demokratin  
Utanförskapet utgör, vidare, inget randfenomen förlagt enbart till storstädernas periferier, 
de så kallade utanförskapsområdena. Utanförskapet är snarare ett större problem, som kas-
tar sin mörka skugga över hela samhället. Utanförskapet påminner därmed om en annan 
hotbild, som kommit att ange tonen för det världspolitiska klimatet en bit in på det nya 
millenniet, nämligen det ständigt närvarande hotet om terrorism, vilken inte minst kom att 
aktualiseras efter terrorattacken mot World Trade Centre den 11 september 2001 (Tesfa-
huney & Dahlstedt 2007).  
 Folkpartiets integrations- och demokratiminister Nyamko Sabuni beskrev till exempel 
i linje med denna ansats utanförskapet som det allra största hotet mot den samtida demo-
kratin, i paritet med de hot som nazismen, fascismen och kommunismen tidigare utgjort.  
 

 Hoten mot demokratin har alltid funnits där. De har skiftat över tiden. Men demokratins 
 fiender och dödgrävare har alltid funnits. De har funnits i olika läger och de har växt fram ur 
 olika ideologier. Nazismen och fascismen på 30- och 40-talen. Kommunismen under efter
 krigstiden och den marx istiska vänstervågen under 70-talet. Efter den 11 september 2001 
 har en ny hotbild vuxit fram. Demokratins största fiende i vårt land idag är dock utanför-
 skapet (Sabuni 2008).  

 
Utanförskapets hot beskrivs i bägge fallen som alltjämt närvarande, inte bara där utanför, i 
den omgivande världen och i samhällets utkanter, utan också här, mitt bland oss. Det gör 
hotet ännu mer allvarligt. För att samhället ska kunna skyddas från utanförskapets hot krävs 
både kraftfulla och kontinuerliga åtgärder, riktade inte bara mot utanförskapsområdena 
som sådana, utan mot hela samhällskroppen. 
 Mot bakgrund av denna allvarliga hotbild gav ministern forskare vid Försvarshögsko-
lan i uppdrag att kartlägga risker för våldsbejakande extremism och radikalisering i landets 
utanförskapsområden samt ta fram förslag till förebyggande insatser. I rapporten Hot mot 
demokrati och värdegrund presenterar forskarna följande ”lägesbild” från Malmöförorten Ro-
sengård:   
 
 Det finns ungdomar i Rosengård som aldrig har varit inne i Malmö city och som inte känner 
 till något annat än det område de bor i vilket skapar en känsla av hopplöshet och frustration 
 inför framtiden. Det finns även vuxna, speciellt kvinnor som aldrig har rört sig utanför Ro-
 sengård och de lever då kvar i en ond spiral av arbetslöshet, brist på utbildning och integre-
 ring i samhället. Detta förstärker en upplevd känsla av att man inte tillhör det svenska sam-
 hället. I vissa fall leder kombinationen av utanförskap, hopplöshet, frustration över bråkiga 
 hemförhållanden och inget framtidshopp till att ungdomar skapar sig en identitet genom att 
 ingå i en grupp där de får känna samhörighet. Det är då lätt hänt att de hamnar antingen på 
 den kriminella vägen genom ungdomsgäng eller på den religiöst radikala vägen där andra 
 former av missnöje mot samhället demonstreras (Ranstorp & Dos Santos 2009: 13).  
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Det finns mycket att säga om det förfarande som forskarna använde sig av för att ta fram 
underlag till rapporten. Utifrån intervjuer med ett urval av lokala aktörer, verksamma inom 
bland annat polis och socialtjänst, dras slutsatser om läget i Rosengård. Just detta var också 
något som väckte stor debatt och föranledde starka invändningar, inte minst från forskar-
samhället (Gardell 2009; Flyghed m.fl. 2011). Trots det fick rapporten stort genomslag och 
dess slutsatser kom snart att få bred spridning i både lokal och rikstäckande media (se t.ex. 
Sydsvenska Dagbladet 09-01-28). Enligt den bild som förmedlas utgör Rosengård ett område 
där det finns en överhängande risk för radikalisering, inte minst bland unga som utan fram-
tidshopp och andra alternativ kan komma att slå in på ”den religiöst radikala vägen”. För 
att möta denna risk föreslås bland annat uppluckrande av sekretesslagar för att göra det 
möjligt att identifiera var nyanlända bor, förbättrat samarbete mellan Säpo, polis, skolkura-
torer och socialtjänst, införande av introduktionsträffar för nyanlända, för att informera om 
”lagar, regler och värdegrund” (s. 20) samt riktade insatser till skolan, ”redan vid lågstadiet 
eftersom problemens dimension blir mer svårhanterlig med högre ålder” (ibid.). Som vi ska 
se senare i boken så förekommer runtom i landet en rad olika exempel på verksamheter 
som tar sig an förortens utmaningar just med hjälp av den slags arbetsmetoder som föreslås 
i rapporten.     
 
Flyktingkris och svenska värden 
Under de senaste åren har det återigen förts en omfattande debatt om utanförskapets pro-
blem och de utmaningar som detta problem för med sig för såväl större och mindre städer 
runtom i landet. Debatten har inte minst tagit fart i spåren av återkommande oroligheter 
som inträffat i olika förortsområden, där exempelvis teman som bilbränder, väpnade upp-
görelser och stenkastning mot utryckande räddningsfordon ägnats stor uppmärksamhet i 
både massmedia och politisk debatt.  
 Debatten intensifierades 2013, i samband med en uppmärksammad konflikt som ägde 
rum i Stockholmsförorten Husby, som slutade med att en Husby-bo miste livet vid ett 
polisingripande. Efter denna incident följde en våg av protester som bland annat kom till 
uttryck i brinnande bilar. På kort tid spred sig protesterna till flera städer runtom i landet. I 
den offentliga debatten beskrevs nu situationen i landets så kallade utanförskapsområden 
som allt mer prekär, med en allt mer utbredd otrygghet bland de boende. Fokus riktades 
mot förorten och dess invånare – i synnerhet de unga. Glappet mellan den dokumenterade 
brottsutvecklingen, som fortsatt minska under de senaste åren, och rapporteringen om en 
allt mer utbredd laglöshet och en upplevd otrygghet har fortsatt att öka.  
 Problembeskrivningen har fått förnyad kraft i efterdyningarna av 2015 års så kallade 
flyktingkris, där ett stort antal flyktingar sökte sig till Europa och Sverige, främst från det 
krigshärjade Syrien. Till skillnad från många andra medlemsstater i EU visade Tyskland och 
Sverige, åtminstone till en början, en positiv inställning till de syriska flyktingar som flytt 
från Syrien. I flyktingkrisens Europa har radikalhögern blivit allt mer högljudd och synlig. 
Dess politiska dagordning har radikaliserats. Bara under 2015 rapporterades till exempel 
inget mindre än 45 bränder mot asylboenden runtom i Sverige och många adresser till asyl-
boenden fick hemlighållas för att inte riskera att utsättas för bränder. Samtidigt kom radikal-
högerns dagordning allt mer att normaliseras, i Sverige liksom i en rad andra länder i 
Europa. Trots att stora delar av det civila samhället under 2015 och 2016 mobiliserades för 
att på olika sätt bistå och välkomna de människor som var på flykt så bytte politiken inrikt-
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ning. Från att tidigare vägletts av metaforer om ”öppna hjärtan” så kom den politiska de-
batten att kretsa kring metaforer om ”systemkollaps”. Som ett medel för att försvara svensk 
suveränitet och välfärd – och för att sända tydliga signaler till migranter såväl i andra euro-
peiska medlemsstater som utanför Europa om att söka sig någonstans – infördes skärpta 
gränskontroller.  
 Även om det framför allt är radikala högerpartier som gått i bräschen för en explicit, 
exkluderande politik gentemot främst muslimska migranter, så har denna politiska linje 
gradvis kommit att normaliseras. Även mer etablerade politiska partier i mitten av det poli-
tiska fältet har, runtom i Europa, gradvis definierat om sin syn på medborgerliga rättigheter 
och skyldigheter, där allt skarpare krav har rests på att migranter ska anpassas till majori-
tetssamhällets normer och värderingar. På ett liknande sätt som i början av 2000-talet nor-
maliseras budskap om skärpta krav och en ökad betoning på att värna ”svenska värden”.  
 
Populismens normalisering  
Medan det i början av 2000-talet var folkpartiet som bidrog till att slå an tonen i den integ-
rationspolitiska debatten, så var det i flyktingkrisens Sverige snarare sverigedemokraternas 
politiska agenda som angav tonen. Under de senaste tre valen hade partiet vuxit snabbt och 
etablerat sig som en maktfaktor i svensk politik. Samtidigt som den borgerliga Alliansen når 
regeringsställning vid 2006 års val fick sd, på ett politiskt program och med en politisk 
strategi liknande 1990-talets Ny demokrati (Hellström 2010), knappt 3 procent av rösterna 
och hamnade därmed utanför riksdagen. Partiet profilerade sig som partiet som tog sig an 
uppgiften att återerövra det raserade folkhemmet. I 2006 års valmanifest beskrivs till exem-
pel tillståndet i landet enligt följande:  
 
 Trots många brister var det svenska folkhemmet länge ett samhälle präglat av framtidstro, 
 trygghet och gemenskap. Denna tid är dock förbi och Sverige har blivit ett kallare land att 
 leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. Gruppmotsättningar, en 
 eskalerande brottslighet, nedmonterad välfärd och en uppluckrad moral har skapat en allt 
 mer utbredd känsla av otrygghet och osäkerhet (Sverigedemokraterna 2006). 
 
Till 2010 års val nära på fördubblade partiet andelen röster. Med sina 5,7 procent lyckades 
sd nu komma in i riksdagen. Vid valet 2014 blev partiet med sina 13 procent landets tredje 
största parti, efter socialdemokraterna och moderaterna. Från att tidigare ha bemötts som 
något av en uppkomling som befunnit sig i ständig opposition så har sverigedemokraterna 
och partiets politiska linje allt mer kommit att normaliseras. 
 I januari 2017 meddelar exempelvis moderatledaren Kinberg Batra på en presskonfe-
rens att hon inför valet 2018 vill se en gemensam Alliansbudget: ”Jag vill att vi agerar skarpt 
före 2018 med en gemensam budget” (Dagens Nyheter, 2017-01-19). Med detta utspel signa-
lerar Kinberg Batra att moderaterna är berett att fälla den sittande socialdemokratiskt ledda 
regeringen om det är så att sverigedemokraterna skulle stödja en sådan budget. Kinberg 
Batra säger sig inte vara beredd att förhandla om regeringsmakten med sverigedemokra-
terna, och inte heller att regera med sverigedemokraterna som stödparti, men öppnar upp 
för möjligheten att förhandla om politikens innehåll med partiet i riksdagens utskott.  
 

Alla riksdagspartier sitter tillsammans i utredningar och utskott. Men vi moderater har avstått 
från att tala politik med SD. Nu ska vi kunna söka stöd från alla partier i frågor där det finns 
förutsättningar att få stöd. […] SD har auktoritära och extrema rötter. Därför är SD inte ett 
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regeringsdugligt parti, lika lite som Vänsterpartiet. Därför vill jag leda en alliansregering (Syd-
svenska Dagbladet, 2017-01-30). 

Kinberg Batra menar att denna hållning till sverigedemokraterna är ett resultat av en dis-
kussion som förts inom moderaterna och mellan de olika allianspartierna: ”Den tror jag att 
alla partier måste föra, därför att det politiska landskapet är ett annat nu än det var för tio 
år sedan” (Dagens Nyheter, 2017-01-22). Sett i backspegeln finns det, säger Kinberg Batra i 
en intervju, anledning att vara självkritisk när det gäller relationen till sverigedemokraterna:  

Det vi har hållit på med, det är att avstå av rädsla för eller hänsyn till hur SD skulle rösta och 
då har vi drivit vår politik för lite, tycker jag […] jag tycker att alla riksdagspartier ska kunna 
svara för sig och vi ska sluta isolera ett av dem och låtsas som att det inte finns (SVT nyheter, 
2017-03-26). 

Ett exempel på hur flera partier närmat sig sverigedemokraternas politiska linje är värnandet 
av ”svenska värden”, som under de senaste åren kommit att få allt större genomslag i den 
politiska debatten.  

PK och mångkulturens död 
Utvecklingen i Sverige ingår i ett större politiskt mönster. I flera europeiska länder har 
mångkulturalismen på senare tid likställts med försvagandet av ”nationella kärnvärden” och 
en rad tongivande statschefer har utropat ”mångkulturalismens död” (Eliassi 2013; 
Dahlstedt & Neergaard 2016). Men tanken om att ”nationella kärnvärden” är utmanade i 
en tid av migration är inte ny, utan denna tankegång har under det senaste decenniet fått 
allt större genomslag i europeiskt sammanhang (jfr Ålund 2004; Hellström 2016). I det nya 
millenniets Europa och i den rådande politiska samtalsordningen etablerades mer eller 
mindre ett samförstånd om att ”infödda” vita européer inte längre känner sig riktigt hemma 
i ”sina hemländer”, på grund av en allt mer påtaglig närvaro av ”annorlunda” etnokulturella 
och religiösa uttryck, inte minst representerade av migranter med muslimsk bakgrund. I det 
vita Europa växer sig nostalgin efter det ”förlorade” hemmet allt starkare (Hübinette 2012). 
Denna nostalgi närs inte minst av mer eller mindre radikala högerpartier, som gör anspråk 
på att vara det enda kvarvarande politiska alternativet som lyssnar till vita kristna européers 
oro inför framtiden, tar den på verkligt allvar och ser som sin främsta uppgift att få vita 
kristna européer att återigen känna sig hemma. Högst upp på dagordningen för dessa poli-
tiska krafter står undergrävandet av det ”politiskt korrekta” etablissemanget, mångkultural-
ismen och den ”muslimska invasionen” i Europa (Duvyendak 2011). Detta begreppsliga 
skifte i Europa påminner i allt väsentligt om den som utspelades i 2016 års presidentval i 
USA, där just de vita amerikanernas oro var en ledstjärna i Donald Trumps presidentvals-
kampanj – såväl latinamerikaner som muslimer utmålades som huvudfiender till det ameri-
kanska samhället, dess säkerhet och välstånd.  

I denna kontext har även mer etablerade debattörer och mainstreammedier börjat 
anamma tankemönster och retoriska figurer som annars tillhör den politiska repertoaren 
hos radikala högerpartier – däribland anspråk på att ”lyfta på locket”, att artikulera ”obe-
kväma sanningar” och avslöja den rådande politiska korrektheten, allt detta i namn av ”fol-
ket”. Särskilt i efterdyningarna av 2015 års flyktingsituation har detta anspråk återkom-
mande använts för att föra fram budskap såsom att migranter medför omfattande problem 
för samhället i form av kvinnoförtryck, hedersvåld, terrorism samt bördor för de gemen-
samma välfärds- och trygghetssystemen.  
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Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, ger i en debattartikel ett exempel på hur 
logiken i den politiska korrekthetens argumentation kan te sig, när han menar på att politisk 
korrekthet möjligen är den allra mest svenska av värderingar. I syfte att bidra till en mer 
nyanserad förståelse för de utmaningar som de senaste årens ”flyktingströmmar” innebär 
för det svenska samhället skriver han bland annat att det är hög tid att adressera ”den uppsjö 
av problem” som migrationen för med sig: 

Ett problem är att länder där många flyktingar kommer ifrån präglas av antingen brutala 
diktaturer, religiös fundamentalism eller, vid demokrati-försök, totalt kaos. Detta färgar 
flyktingströmmar, där en uppsjö av problem nu blivit så tydliga att de passerat flertalets PK-

 filter: från trakasseri av kvinnor till hedersmord, gängbildningar, förorter som präglas av kri-
 minalitet och utanförskap, utryckningsfordon som slås sönder, låg sysselsättning och högt 

bidragsberoende, hård belastning på skola och socialvård och asylboenden där bråk och för-
 tryck av minoriteter håller polisen sysselsatt. Förföljelser av judar och homosexuella är 

andra problem, liksom terroristhot och att Sverige är storleverantör per capita till IS (Al
vesson 2016).  

Genom att med sådana interventioner ta spjärn mot något som beskrivs som politiskt kor-
rekt har det blivit möjligt för allt fler debattörer att föra fram budskap som om de vore 
obekväma sanningar, när de i själva verket blivit allt mer mainstream. I just detta bidrag till 
att ”nyansera” debatten om migrationens effekter så berörs en annan central fråga, som 
också kommit att bidra till att sätta fokus på förorten som oroshärd, nämligen hotet om 
terrordåd. Med den brutala framfart som Daesh eller den Islamiska staten, IS, har haft i 
både Mellanöstern och genom upprepade terrorattacker också mot västvärlden, så har näm-
ligen förorten dessutom blivit en prioriterad säkerhetsfråga. I detta sammanhang har kultu-
rella och religiösa skillnader, särskilt i form av muslimska migranter, setts som en orsak till 
en tilltagande politisk fragmentering och som hindrande social sammanhållning i samhället 
(Gardell 2015).  

Utifrån vittnesmål om hur Daesh har opererat i förortsområden runtom i landet i 
syfte att rekrytera ungdomar med muslimsk bakgrund till att planera och genomföra terror-
dåd (t.ex. Aftonbladet, 17-06-14), så har det vuxit fram en ökad medvetenhet om att ”fien-
den” numera inte bara finns där utanför, i avlägsna delar av världen, utan även mitt ibland 
”oss”. Detta har gjort att förorten har kommit att associerats med kriminalitet och våld-
samhet på två olika plan samtidigt, dels i form av gängkriminalitet och stenkastning och 
dels i form av potentiell religiös extremism och politiskt våld (Ranstorp & Hyllengren 2016). 
Liksom judarnas transnationella band tidigare har misstänkliggjorts, så har i detta samman-
hang muslimska migranters transnationella tillhörighet kommit att förstås som ett potenti-
ellt hinder för deras integration i majoritetssamhället (jfr Kofman 2005). Dessutom har fö-
rekomst av sådan gränsöverskridande lojalitet kommit att ses som en potentiell risk för 
upptrappade konflikter mellan shia- och sunnimuslimer.  

Almedalen och värdenas kamp 
2016, mitt i denna turbulenta tid, var det mycket som kretsade kring utanförskapets pro-
blem, inte minst i relation till situationen i städernas förortsområden. Det var mot denna 
bakgrund därmed symtomatiskt att just migration, integration och utanförskap var åter-
kommande teman under 2016 års Almedalen, där hela det politiska etablissemanget samlats 
för att adressera de främsta utmaningar som Sverige står inför.  
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 Låt oss stanna upp vid just Almedalen och fördjupa oss i hur partiledarna för riks-
dagspartierna adresserade frågan om situationen i förortsområden runtom i landet. Den 
huvudsakliga konfliktlinje som framträdde i flera av partiledarnas tal under Almedalen var 
den mellan de utanför och de innanför, mellan de passiva tärande och de aktiva närande, 
mellan goda och destruktiva värden. I spåren av brinnande bilar och den akuta flyktingsi-
tuationen i Sverige och Europa manade partiledarna i sina tal till sammanhållning, gemen-
skap och uppslutning, om än med olika emfas och med lite olika innebörd. I förgrunden 
stod värden och kampen för värden som sades vara utmanade – av migrationen och det allt 
mer utbredda utanförskapet.  
 ”Sverige befinner sig mitt i en värderingskris”, noterade exempelvis kristdemokrater-
nas Ebba Busch Thor (2016) i sitt tal. Liksom flera andra partiledare beskriver hon denna 
värderingskris genom att knyta an till hemmets metaforik. ”Värden som byggt vårt hem 
starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är hotade”, fortsätter hon. 
”Bara genom en värderingsrevansch kan vi rusta vårt gemensamma hem tryggt för framti-
den”. Det nationella hemmet och de värden som det bygger på beskrivs som hotat. Fram-
tiden stakas därmed ut som en värdenas kamp, en kamp om att försvara dessa värden.   
 Centerpartiets Annie Lööf (2016) stämmer i sitt tal i allt väsentligt in i samma sam-
tidsbeskrivning: ”Vi lever i en svår tid”, säger hon. ”En tid som kräver tydliga värderingar”. 
Även hon beskriver den främsta politiska utmaningen som en fråga om värderingar, inte 
minst om värderingar som gror och breder ut sig i landets periferier – i utanförskapsområ-
den såväl som i landets landsbygdskommuner.  
 

När den som bor i ett av Sveriges utanförskapsområden tittar ut från sitt fönster, då skymmer 
de höga hyreshusen sikten. Hus som bygger en mur mot världen utanför. Ensamma mask-
rosor som orkat sig upp i betongens sprickor. Enstaka vajande grässtrån. Där finns glädje 
och gemenskap. Livslust och drömmar. Men. Där finns också, håglöshet. Hopplöshet. Och, 
oavsett veckodag. Arbetslöshet. Detsamma gäller för den som bor i någon av de landsbygds-
kommuner som länge haft problem med jobb som försvinner och svag ekonomisk utveckl-
ing. Utsikten från fönstret där kan vara bländande, men utsikten att få jobb obefintlig. Så här 
ser det kluvna Sverige ut. Mellan platser som går bra och platser där hopplösheten breder ut 
sig. Som en social farsot (Lööf 2016). 

 
Här ges bilden av ett Sverige som gradvis faller isär. Mellan platser som lyckas och platser 
som misslyckas. Huset, hyreshuset, fungerar återigen som en metafor för ett hem som inte 
längre håller ihop. De platser som befinner sig utanför – i stadens och landsbygdens utkan-
ter – får allt svårare att blomstra. Där föreligger snarare en risk för att drömmar skyms av 
hopplöshet. Lööf beskriver metaforiskt denna risk i epidemiologiska termer – ”som en 
social farsot”. Om inget görs åt situationen, och det snabbt, riskerar smittan att sprida sig 
och så småningom få hela hemmet att insjukna.   
 
 …om vi inte lyckas, kommer klyftan bli både bredare och djupare. Vi kommer inte kunna 
 mota  bort de parallella samhällen där misstron göds, hopplösheten frodas och utanförskapet 
 biter sig fast. Vi kommer få ett Sverige där människor glöms och döms till livslångt utanför-
 skap. Ett Sverige som fortsätter att klyvas regionalt och socialt (ibid.). 
 
Det utanförskapsproblem som breder ut sig kräver handfasta åtgärder. ”Mjuka värden krä-
ver ibland hårda tag”, markerar kristdemokraternas Ebba Busch Thor (2016) och anammar 
därmed den retoriska figur som var del av folkpartiets framgångsrika integrationspolitiska 
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repertoar i början av 2000-talet. Busch Thor relaterar dessa hårda tag specifikt till situat-
ionen i landets ”utsatta områden”.   

 
Enligt polisen finns det idag 53 utsatta områden. Områden där kriminell verksamhet påver-
kar vardagslivet för dem som bor där. I 15 av dem har polis och blåljuspersonal svårt att 
fullfölja sitt uppdrag. De hindras vid utryckningar av exempelvis stenkastande gäng. Sånt 
måste straffas hårdare. […] Det är människor som vill göra rätt för sig som drabbats hårdast 
i dessa områden (Busch Thor 2016).  

 
Budskapet går igen hos moderatledaren Anna Kinberg Batra (2016a). Även i hennes tal 
definieras en huvudsaklig konfliktlinje mellan utanför och innanför, bidragsberoende och 
egen försörjning.   
 

Få väljer utanförskap. Men utanförskapet kan väljas åt en om man växer upp i en miljö där 
bidragsberoende – och kanske otrygghet – är mer närvarande än jobb och egen försörj-
ning. […] Vi måste knäcka det som lägger grunden för utanförskapet som drar ner resultaten 
i våra skolor. Både för denna generation och kommande generationer. Bidragsberoende och 
utanförskap (Kinberg Batra 2016a). 

 
Utanförskap beskrivs här som ett icke önskvärt tillstånd som i hög grad har kommit att 
prägla livet i olika miljöer, som riskerar att forma livet inte bara för vår tids generation, utan 
också för kommande generationer. Utanförskapet riskerar därmed att spridas, över gene-
rationer och från dessa miljöer till andra miljöer. Samtidigt beskrivs utanförskapet inte pri-
märt som något självvalt eller som något självförvållat, utan snarare som något som är del 
av den miljö som enskilda individer befinner sig i, som riskerar att omsluta och forma de 
individer som växer upp i den. Skiljelinjen står mellan bidragsberoende och fortsatt, utbrett 
utanförskap och egen försörjning.  
 Samma dag skriver moderatledaren en debattartikel i Expressen, där hon preciserar och 
ytterligare skärper denna linje genom att specifikt relatera till frågan om ”svenska värde-
ringar”.   
 

Många känner i dag att Sverige är på väg åt fel håll. Nu krävs både reformer och tydliga 
värderingar. Det svenska samhället är ingen kravlös gemenskap. Vår sammanhållning bygger 
på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Den utgår från alla människors lika 
värde. Därför är också jämställdhet och individualism, i form av den enskildes frihet, starka 
svenska värderingar. Det innebär att här har ingen rätt att begränsa någon annans liv. När 
otryggheten tillåts bita sig fast, så som den gjort i Sveriges utanförskapsområden, bryter det 
vår sammanhållning (Kinberg Batra 2016b).  

 
Återigen beskrivs det svenska samhället, dess värden och värdegrund, som hotat – inte 
minst av landets utanförskapsområden. Dessa områden gestaltas som förlagda utanför, som 
ett brott mot samhällets värdegemenskap och sammanhållning – ”svenska värderingar”. 
Som ett svar på detta hot påkallas reformer och ”tydliga värderingar”, som tar avstamp i 
principen om att det svenska samhället inte är någon ”kravlös gemenskap”. Det är hög tid 
att ställa krav.  
 Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson (2016a) tar liksom Busch Thor avstamp i po-
lisens kartläggningar av ”utsatta” respektive ”särskilt utsatta områden” och drar slutsatsen: 
”Sverigevänner, det här är förlorade områden”. Åkesson beskriver dessa områden som 
präglade av ”främmande strukturer och värderingar”, vilket gör dem till ett påtagligt hot 
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mot det övriga svenska samhället. ”Dessa förlorade områden ska tas tillbaka”, markerar 
han, ”de ska återbördas till de skötsamma, laglydiga medborgare som lever där”. För Åkes-
son utgör dessa ”förlorade områden” ett symtom på ett större problem, nämligen ett folk-
hem som är på väg att gå förlorat.  
 

Vår nation, den utgörs av oss som lever idag – men också – och i lika hög grad – av de som 
levde och verkade här före oss och de som kommer att leva och verka här efter oss. Vi har 
ett ansvar att förvalta det vi har ärvt, att bevara och förädla det, att lämna över det i gott skick 
till kommande generationer. Det Sverige vi ser idag. Det splittrade, segregerade, polariserade 
Sverige. Det söndertrasade folkhemmet. Det är inte det Sverige jag vill lämna över till mina 
barn när den dagen kommer (Åkesson 2016a). 

 
Återigen beskrivs samhället i termer av hem, en folkgemenskap som bygger på bestämda 
värderingar. Däremot ikläds denna beskrivning av hemmet en något annorlunda språkdräkt, 
som explicit benämner gemenskapen i termer av nation. I denna beskrivning betonas även 
det historiska arvet, där dagens gemenskap ses som ett arv från tidigare generationer, som 
det åligger vår generation ett viktigt ansvar för att förvalta, bevara och förädla. Talet har 
påtagliga paralleller till mellankrigstiden och inte minst Per-Albin Hanssons sätt att beskriva 
folkhemmet (Norocel 2017). Med hänvisning till Andersson (2009) skulle berättelsen kunna 
ses som ett uttryck för en slags folkhemsnostalgi, en nostalgi tillbaks till en förlorad tid, 
bortom samtidens hotande mångfald och migration. Även om betoningen av den nationella 
gemenskapen som ett historiskt arv som behöver förvaltas må vara tydligare hos Åkesson 
än bland andra partiledare så finns det gemensamma linjer, inte minst i en stark betoning 
av att medlemskap i den nationella värdegemenskapen är ett ansvar och en plikt. 
 

Det som verkligen betyder något är hur du ser på dig själv och din roll i samhällsbygget. Det 
som verkligen spelar roll är om du är beredd att bidra eller om du inte är det. Det som 
verkligen spelar roll är om du är beredd att först göra din plikt innan du kräver din rätt 
(Åkesson 2016a). 

 
Samma dag skriver Åkesson en debattartikel i Svenska Dagbladet där han vässar argumentat-
ionen och formulerar sverigedemokraternas hållning i frågan om utanförskap som ett alter-
nativ till både vänsterns som liberalernas: 
 

Dagens konflikt står inte mellan människor med olika hudfärg eller med olika kön. Inte heller 
mellan hetero- och homosexuella eller mellan rika och fattiga. Den verkliga konflikten står 
mellan det konstruktiva och det destruktiva. Mellan den som är beredd att göra sin plikt och 
den som uteslutande tänker kräva sin rätt. Konflikten står mellan den som respekterar de 
svenskar som levt här före oss och därför är beredd att anpassa sig till Sverige med dess 
kultur och historia – och den som inte är det. Dagens konflikt står mellan de som bygger 
bilarna – och de som bränner dem. […] Vi tänker göra allt vi kan för att agera mot de paral-
lella samhällen präglade av antisvenska värderingar och illegal rättskipning som växer fram 
(Åkesson 2016b).  
 

Konfliktlinjen identifieras som en linje baserad inte på ekonomi utan på värden – konstruk-
tiva och destruktiva, svenska och antisvenska. Utifrån denna konfliktlinje beskrivs förorts-
områden runtom i landet som parallella samhällen, områden förlagda vid sidan av den 
svenska ordningens och rättsstatens samhälle. Utmaningen består här i att få detta parallell-
samhälle att göra sin plikt och att anpassa sig till Sverige, ”dess kultur och historia”.    
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Socialdemokraternas Stefan Löfvén (2016) adresserar också i sitt tal utanförskapets 
problematik i relation till frågan om ”svenska värden”, om än ur en annan synvinkel. Löfvén 
ger dessa värden en annan innebörd än exempelvis Åkesson.   

SD:s ledning sitter där och hetsar på sin öppet rasistiska svans, med hatretorik och konspi-
rationsteorier – det mest osvenska som finns. Det har talats mycket om hur man uppför sig 
på sistone. Låt mig då tillägga: I Sverige hatar vi inte på nätet. I Sverige hetsar vi inte grupp 
mot grupp. I Sverige håller vi ihop (Löfvén 2016). 

Sverigedemokraternas anspråk på att företräda forna generationers traderade svenska arv 
avfärdas här snarast som ett avsteg mot etablerade svenska värden. Denna värdegemenskap 
beskrivs nämligen som inneslutande snarare än uteslutande. Den bygger inte på att grupper 
ställs mot varandra. Löfvén ger i sitt tal en färgblind inkluderande berättelse om folkhem-
met. I denna historiebeskrivning ges ingen plats åt folkhemmets baksidor i form av exklu-
dering av de element som uppfattats som främmande. Rasism skrivs bort ur historien. Det 
är som om den inte har något med svensk historia att göra – den gestaltas som per definition 
antirasistisk. Talet ger därmed prov på ett annat slags nostalgi, i form av berättandet om ett 
konfliktfritt, harmoniskt svenskt förflutet (jfr Hübinette & Lundström 2011).   

Ur detta ljus beskrivs förortens problem, till exempel i form av kriminalitet och 
otrygghet, som inte bara ett problem för förorten, utan för hela det svenska samhället.  

Ska Sverige gå framåt, då måste vi gå tillsammans. Då måste det bli slut på skjutningarna, 
bilbränderna och knarkhandeln. Då måste vi sätta stopp för attackerna mot polis, brandmän 
och ambulanser. Då ska inte religiösa extremister kunna vinna makt över det offentliga rum-
met, bestämma var kvinnor får vara eller hur de får klä sig, eller radikalisera unga i deras 
närhet. Och framför allt kan vi inte acceptera den förlamande arbetslöshet, och den utspridda 
hopplöshet, som banar väg för kriminaliteten och extremismen. Detta är inte ett problem 
för vissa områden. Det är ett problem för Sverige. Och vi, tillsammans, som land, måste lösa 
det (Löfvén 2016). 

För att detta samhälleliga problem ska kunna mötas efterlyses gemensamma, långsiktiga 
initiativ, som inte minst bygger på skapande av fler arbetstillfällen, som kan leda till att en 
allt mer utbredd hopplöshet kan brytas – i städernas utkanter liksom i andra delar av sam-
hället. 

Beskrivningen av förortens problem som ett uttryck för ett större samhälleligt pro-
blem går igen också hos vänsterpartiets Jonas Sjöstedt (2016). Fokus för hans beskrivning 
riktas mot vad som beskrivs som en växande ojämlikhet. ”När ett samhälle blir mer ojämlikt 
ökar avståndet mellan människor och förmågan att se sig själv i andra tunnas ut”, säger 
Sjöstedt. ”Viljan att betala skatt och bidra till det gemensamma minskar”. I spåren av en 
alltjämt växande ojämlikhet i det svenska samhället trappas konflikter upp mellan olika 
grupper och misstron ökar.  

I ojämlika samhällen uppstår föreställningen att de som har de sämre ställt har det så eftersom 
de förtjänar det. Det sprids en bild att de som bor i slitna bostadsområden eller har dåligt 
betalda jobb, de och deras barn passar nog till att ha det just så eftersom de hör till en särskild 
sort. Idag blir det ofta rasistiska idéer som växer fram – att de som gör de slitiga lågbetalda 
jobben passar för det eftersom pratar på ett visst sätt eller har bakgrund i ett annat land. […] 
Steg för steg blir det till vardag att somliga har det sämre än andra, steg för steg framstår det 
som naturligt (Sjöstedt 2016). 
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I denna beskrivning görs rasism till en del av det svenska samhället, såsom ett resultat av 
ett generellt välfärds- och ojämlikhetsproblem. Rasism beskrivs närmare bestämt som ett 
uttryck för klassamhällets polariserande effekter, där grupper och intressen ställs mot 
varandra, i kamp om begränsade ekonomiska resurser. Argumentationen bygger vidare på 
en klassisk marxistisk tankefigur – om rasism som legitimeringsgrund för ekonomiska ojäm-
likheter (jfr Miles 1989). Bland de konkreta exempel som används för att illustrera väl-
färds- och ojämlikhetsproblemet och för att motivera behovet av samlade åtgärder för att 
motverka detta problem berörs förorten bara i förbigående, i två enskilda fall: dels i citatet 
ovan, med hänvisning till ”de som bor i slitna bostadsområden”, dels i följande angrepp på 
Alliansregeringens satsningar på skatteavdrag: ”Invånarna i förorter och bruksorter betalar 
för rut-avdrag och de stora ränteavdragen som främst går till höginkomsttagare i rika mo-
deratkommuner”. Förutom detta nämns inget om den alltjämt pågående polariseringen av 
de svenska städerna, och dess effekter för dem som bor i de områden som drabbas allra 
hårdast av denna polarisering – dess områden framträder just som symtom på ett större 
samhällsproblem.  

Avslutande diskussion 
Detta kapitel har ägnats åt utanförskapets problem, en problembild som kommit att prägla 
senare års debatt om den segregerade stadens utmaningar. I spåren av de senaste årens 
återkommande oroligheter i förorter runtom i landet, och inte minst i efterdyningarna av 
2015 års ”flyktingkris”, har uppmärksamhet riktats mot vad som beskrivits som en allt mer 
alarmerande situation av otrygghet i så kallade utanförskapsområden. Utanförskap har här 
huvudsakligen kommit att ses som ett problematiskt tillstånd som finns i samhällets utkan-
ter, men som riskerar att spridas om inte åtgärder vidtas. Särskilt städernas ytterområden 
har här kommit att beskrivas som i huvudsak avgränsade från resten av det svenska sam-
hället, metaforiskt betecknade som ”parallellsamhälle”, en ansamlingsplats för och samti-
digt en grogrund för allehanda sociala problem.  

Problembilden är dock inte ny. Om vi går tillbaks i tiden så kan vi se att den samtida 
bilden av utanförskapets och utanförskapsområdets problem bygger vidare på en väl eta-
blerad metaforik enligt vilken de områden som byggdes som del av Miljonprogrammet har 
utgjort en problematisk plats i stadens utkant, som ett slags folkhemmets baksida. Kärnfrå-
gan, då som nu, är: Vilka platser är det som är – eller snarare tillåts vara – del av hemmet? 
Vilka värden är det som detta hem bygger på? Vilka är det som har kommit att definiera 
och kan göra anspråk på att definiera dessa värden? Vilka är det som, givet detta, inryms i 
hemmets värdegemenskap och – omvänt – vilka är det som hamnar utanför? I förläng-
ningen adresseras en fråga som är en av de allra mest brännande i den samtida politiska 
debatten, i Sverige, Europa och för den delen i andra delar av världen, nämligen: Hur in-
kluderande kan hemmet vara?  

Det varken finns – eller kan finnas – ett svar på denna fråga. I Sverige, liksom i andra 
länder, bedrivs för närvarande en intensiv kamp om att definiera innebörderna av hemmet, 
att dra gränser mellan inne och ute, där olika anspråk görs på att artikulera och värna de 
värden som hemmet byggs på. Liksom det bedrivits en kamp om tillhörighet till hemmet 
tidigare i historien. I slaget om hemmet står fortfarande enhetlighetens och homogenitetens 
mot heterogenitetens och mångfaldens principer.  
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 I Sverige liksom i många andra västerländska länder har under de senaste åren ödes-
frågan om framtiden för det nationella hemmet kommit att ta allt större plats (jfr Duy-
vendak 2011; Hübinette & Lundström 2011). I en tid präglad av världsomspännande mi-
gration har allt mer tongivande språkrör för nationens kärngrupper gett uttryck för att de 
inte längre känner sig ”hemma” och att deras ”hem” har tagits över – av icke-vita migranter. 
Särskilt i efterdyningarna av 2015 års turbulenta flyktingsituation har denna oro kommit till 
uttryck i ett skärpt tonläge i den politiska debatten, där omfattande kritik har riktats mot en 
allt för verklighetsfrämmande mångkulturell politik och ett allt för ansvarslöst flyktingmot-
tagande (Dahlstedt & Neergaard 2016).  
 I debatten har nationalistiska tankefigurer mobiliserats, spridits och fått allt bredare 
genomslag (Norocel 2017). Enligt en nationalistisk tankelogik har språkrör för nationens 
kärngrupper gjort allt tydligare anspråk på att, i nationens namn, definiera villkoren för 
tillhörighet och fördelning av rättigheter (jfr Hage 2000). Tillhörighet till nationen har här 
tydligt knutits an till rättigheter – den som vill ha rätt till något behöver först göra rätt för 
sig (Houdt m.fl. 2011). Plats och tillhörighet fogas här samman, genom att medlemmar ur 
kärngrupperna definierar sig själva som ”ägare” av platsen. Enligt denna logik förstås plats-
bundna identiteter som ärvda vilket gör det möjligt för kärngruppernas språkrör att göra 
anspråk på att vara ”värdar”, medan icke-vita migranter ses och behandlas som ”gäster”, 
oavsett vistelsetid och medborgarskap (Eliassi 2013). Kritik av tillkortakommanden i det 
svenska samhället utgör här ett slags brott mot de oskrivna regler som reglerar relationen 
mellan värd och gäst, som gör det möjligt för värden att sätta ned foten och påminna gästen 
om hennes temporära närvaro i värdens hem(land) (se Gullestad 2002). När till exempel 
migranter artikulerar erfarenheter och upplevelser av exkludering, så tenderar det enligt 
dessa oskrivna regler att ses som tecken på att migranterna inte förmår uppvisa sin upp-
skattning och tacksamhet gentemot värdens gästvänlighet. Gästvänligheten är därmed vill-
korad, eftersom migranter genom att åberopa exkludering skadar nationens rykte (Eliassi 
2017).  

Under de senaste årens politiska debatt har allt större fokus satts på värden och värde-
konflikter, där utanförskapets problem har kommit att ses som del av en bredare proble-
matik, en slags värdenas kamp (jfr Schierup & Ålund 2011). Debatten förs inte bara i Sverige 
utan i många andra länder. I debatten är det inte bara politiker och journalister som deltar, 
utan även forskare. Berättelsen om hur det svenska folkhemmet och de värden som det 
byggt på har kommit att utmanas av en allt för långtgående mångkulturalism, understödd 
av politisk korrekt elit. Detta har framförts inte bara av debattörer på den yttersta höger-
kanten, utan den är en berättelse som på senare tid har artikulerats av debattörer även från 
andra delar av det politiska spektrumet. Nostalgin över ett förflutet folkhem har blivit något 
av ett ledmotiv i senare års politiska debatt, där försvaret av hemmets värden har blivit till 
en av de samtida ödesfrågorna (se Duyvendak 2011). Betoningen av värden är också en 
fråga om vilka det är som har möjlighet att göra anspråk i värdenas namn och vara med och 
forma innehållet i dessa värden.  
 Denna betoning av värden i samtida svensk politik är i någon mening symtomatiskt 
för en utveckling där det politiska samtalet allt mer har kommit att ta formen av en kamp 
just om och mellan värden (jfr Žižek 1998; Tesfahuney & Dahlstedt 2008; Hellström 2010, 
2016). Detta främjande av kärnvärden i Europa har likställts med en slags muskulös liberalism, 
en metafor som ursprungligen formulerades av den dåvarande brittiska premiärministern 
David Cameron (Joppke 2014). Denna muskulösa liberalism bygger på en tankefigur om 
att staten inte är neutral i förhållande till olika värden, utan aktivt tar ställning i förhållande 
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till vilka värden som anses acceptabla. Särskilda krav ställs här på att ”främlingarna”, ”gäs-
terna”, ska anamma dessa värden, som ett villkor för att de ska få tillhöra samhället. Denna 
form av liberalism baseras med andra ord på principen om kulturell konformitet. Värden 
har därmed blivit till den primära skillnadsmarkör som används för att skapa hierarkier av 
tillhörighet och rättigheter (jfr Jonsson 2010; Eliassi 2013). Behovet av en muskulös liber-
alism har särskilt framförts i relation till det hot som muslimska migranter uppges utgöra i 
västerländska samhällen. Snarare än att kretsa kring fördelning av socioekonomiska resurser så 
har den politiska debatten – om utanförskap, utanförskapsområden likväl som det mång-
kulturella Sverige – allt mer kommit att kretsa kring sociokulturell tillhörighet.  
 Vi har i detta kapitel visat på hur fokus, mer eller mindre entydigt, har förlagts till 
utanförskapets effekter, geografiskt lokaliserade till städernas ”parallellsamhällen”, till ex-
empel i form av misstro, apati, gängbildningar, stenkastning och brinnande bilar. Den fråga 
som däremot i allt väsentligt lämnas obesvarad är vad det är som kan tänkas skapa dessa 
effekter. Det är just kring denna fråga som vi kommer att uppehålla oss i kommande kapitel, 
där fokus riktas från utanförskap som problematiskt tillstånd, till utanförskapandet som 
process och dynamik.   
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