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2. Den sociala exkluderingens mekanismer 
 
Magnus Dahlstedt & David Ekholm 
 
 Troja! Överallt 
 omkring mig ser jag murarna  

som samtidigt är portar 
 
Vi har uppfostrats av dessa murar  

    Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya, 2003: 19, 47 
 
I föregående kapitel ägnade vi oss åt att spåra den samtida debatten om utanförskap och 
utanförskapets problem, såsom det gestaltas i förortsområden runtom i landet. I denna de-
batt har, som vi kunde se, allt tydligare fokus kommit att riktas mot just förorten och dess 
invånare – i synnerhet de unga – som bärare av och orsakande problem – och som i behov 
av särskilda interventioner. Utanförskap har i detta sammanhang huvudsakligen kommit att 
förstås som ett problematiskt tillstånd förlagt utanför ett i övrigt väl fungerande samhälle, 
som behöver åtgärdas och motverkas.  

Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus 
riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process. 
Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exklude-
ring, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – 
och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk forskning. 
Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största stä-
derna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen 
också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana 
2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relat-
ion till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala), 
som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De 
processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt 
gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden, 
inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mek-
anismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell 
svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt del-
tagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; 
exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går när-
mare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med 
att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i. 

 
Perspektiv på social exkludering  
På 1980- och 1990-talen fick begreppet social exclusion – social exkludering – ett allt större 
genomslag i den politiska vokabulären – inte minst i Storbritannien och inom den Europe-
iska unionen (Levitas 1998, 2006; Schierup 2008). Det finns dock inte ett sätt att beskriva 
social exkludering, de processer som driver den och de människor som drabbas av den, 
utan flera. Silver (1995) och Levitas (1998) har i politiken identifierat tre huvudsakliga per-
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spektiv på frågan om social exkludering. Ett av perspektiven betonar resursbrist och omfördel-
ning. Här beskrivs exkludering i termer av materiell fattigdom och politiken syftar därmed 
till omfördelning av materiella resurser. Ett annat perspektiv fokuserar på just integration på 
arbetsmarknaden. Här beskrivs exkludering i termer av brist på deltagande i lönearbete, varvid 
politiken för att möta exkludering ägnas åt att skapa incitament till arbete. Ett tredje per-
spektiv framhåller uppförande och moral. Här beskrivs exkludering i termer av misskötsamhet 
och normavvikelser. Vissa individer och grupper pekas ut som särskilt problematiska med 
hänsyn till uppförande och moral, varför politiken kretsar kring åtgärder inriktade på just 
moraliskt uppförande.  

Levitas (1998) menar att denna grova indelning i olika sätt att se på hur den sociala 
exkluderingens problem tolkas och angrips kan användas för att spåra och förstå socialpoli-
tiska skiften idag och igår. Även om den sociala exkluderingens problem och lösningar, 
grovt sett, kan delas in i tre huvudsakliga perspektiv så är dessa perspektiv inte åtskilda, utan 
de går snarare in i varandra. När begreppet social exclusion på 1990-talet blev allt mer fram-
trädande i EU:s policydokument var det integration i arbetslivet som sågs som motpolen 
till och svaret på den sociala exkluderingens utmaningar. Det som uppfattades som allvar-
liga brister i den Europeiska gemenskapens sociala sammanhållning sågs som möjliga att 
åtgärda genom att människor kom i arbete. 

De perspektiv på social exkludering som utvecklats inom forskningen är inte sällan 
präglade av de förståelser som dominerar den politiska vokabulären (Levitas 1998; Pierson 
2016; Schierup 2010). Parallellt med det att begreppet fick starkt politiskt genomslag på 
1990-talet så blev social exkludering ett centralt begrepp också inom samhällsvetenskapen, 
inte minst med inspiration av Luhmann och hans teorier om gränsdragningar inom och 
mellan sociala system – inkludering och exkludering (Jönhill 2012). Schirmer och Michaila-
kis (2015) beskriver utifrån en sådan ansats exkludering som en funktionell nödvändighet 
för att det överhuvudtaget ska kunna finnas sammanhang eller gemenskaper för inkludering 
– någonstans behöver gränser dras. När människor inkluderas i en gemenskap, upprättas
gränser för denna gemenskap och följaktligen kommer människor att hamna utanför dessa
gränser. I en sådan process kommer vissa människor definieras såsom innanför dessa grän-
ser samtidigt som andra ses som exkluderade från en sådan föreställd gemenskap.

Olika forskare har försökt att fånga hur dessa gränsdragningar blir till. En av de många 
modeller som utarbetats för att analysera exkluderingens mekanismer har utvecklats av 
Kronauer (1998), bestående av sex olika men samvarierande dimensioner av exkludering 
som individer kan drabbas av: exkludering från arbetsmarknaden, i form av bristande förankring 
på arbetsmarknaden eller deltagande i lönearbete; ekonomisk exkludering, i form av fattigdom 
och försörjningsproblem; kulturell exkludering, i form av avskildhet från samhällets normer 
och värderingar; social exkludering, i form av avsaknad av sociala nätverk och kontakter; rums-
lig exkludering, i form om rumsligt avskiljande och bristande möjligheter att röra sig i olika 
miljöer; samt institutionell exkludering, i form av brist på eller icke-fungerande relationer till 
exempelvis skola och socialtjänst. Denna modell belyser flera principiellt väsentliga saker: 
exkluderingens mekanismer är mångfaldiga, de utgörs av materiella, symboliska och sub-
jektiva dimensioner – inte minst aktualiserar modellen frågor om vilken slags inkludering 
och på vilka områden som ska betraktas som medborgerliga rättigheter. 

Ett centralt tema som återkommer i forskningen är exkludering i termer av bristande 
tillgång till olika slags medborgerliga rättigheter, såsom utbildning, ekonomisk trygghet eller 
hälsofrämjande insatser. Ett nyckelbegrepp är i detta sammanhang medborgarskap. En rad 
forskare har närmat sig social exkludering som uttryck för ett ”beskuret medborgarskap” 
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(Schierup 2008). Ur denna synvinkel sätts fokus på hur grupper av individer systematiskt 
och över tid utestängs från reell tillgång till sociala rättigheter och möjligheter till fullvärdigt 
deltagande i samhället (Levitas 1998; Schierup 2008, 2010; Schierup & Urban 2014). En 
viktig utgångspunkt för denna förståelse av social exkludering är T.H. Marshalls (1950, 
1991) förståelse av medborgarskap och inte minst betydelsen av medborgarskapets sociala 
rättigheter. I Marshalls efterföljd definieras medborgarskap som fullvärdigt medlemskap i 
samhällsgemenskapen.  

Alla som innehar denna ställning är jämlika med avseende på de rättigheter och plikter som 
är förknippade med ställningen ifråga. Det finns ingen universell princip som fastställer vilka 
dessa rättigheter och plikter bör vara, men samhällen där institutionen medborgarskap håller 
på att växa fram skapar ett medborgarideal som framstegen kan jämföras med och mot vilket 
strävandena kan riktas. Längtan att följa den sålunda uppritade vägen är en längtan efter en 
ökad jämlikhet, ett utvidgande av denna ställnings innehåll och en ökning i antalet av dem 
som denna ställning tillkommer (Marshall 1991: 43).   

I egenskap av fullvärdiga medlemmar garanteras medborgarna i en stat individen rätten att 
– givet vissa skyldigheter – rikta krav gentemot staten. Medborgaren har både civila (som
yttrandefrihet, egendomsrätt och likhet inför lagen) och politiska rättigheter (som att delta i
politiskt beslutsfattande, rösta i och kandidera i allmänna val). Den viktiga poängen är dock
den betydelse som i en välfärdsstat tillmäts medborgarskapets sociala rättigheter. Sociala rät-
tigheter kan i det här sammanhanget förstås som tillgång till ekonomiskt skydd (från de
risker som kan uppstå till följd av frånvaro av lönearbete, såsom sjukdom eller ålderdom)
och välfärdstjänster såsom utbildning, vård och omsorg. Dessa rättigheter garanteras med-
borgare givet att de betalar skatt och andra avgifter samt givet att de är förmögna att stå till
arbetsmarknadens förfogande.

En viktig distinktion när det gäller medborgarskap är den mellan formella rättigheter 
och substantiella möjligheter (Bottomore 1992). Det är nämligen skillnad på att ha rättigheter 
på pappret och att ha verklig tillgång till eller möjlighet att ta tillvara på sådana rättigheter. 
För att till fullo kunna betraktas som delaktig i samhället och inte beskuren sina medbor-
gerliga rättigheter (jfr Schierup 2008) så måste individer ha substantiell – verklig – eller reell 
tillgång till de rättigheter som hör medborgarskapet till. Tillgången till dessa rättigheter är, 
underströk Marshall (1950), ömsesidigt beroende av varandra. Det innebär att grundläg-
gande tillgång till sociala rättigheter, exempelvis i form av utbildning eller hälsa, är en för-
utsättning för att civila och politiska rättigheter såsom rättssäkerhet och deltagande inom 
ramen för parlamentariska beslutsprocesser i reell mening ska kunna utnyttjas. I linje med 
denna tankegång har det också konstaterats att brister när det gäller sociala rättigheter, i 
form av utbildning eller ekonomiska resurser, medför brist också när det gäller politiskt 
deltagande (Lister 1990). Det är just i gränslandet mellan formella rättigheter och substan-
tiella möjligheter som den sociala exkluderingens mekanismer blir påtagliga: Vissa grupper 
i samhället må ha formella rättigheter, men likväl sakna substantiell tillgång till delaktighet 
och fullvärdigt medborgarskap – de blir följaktligen exkluderade (Schierup 2008, 2010). 

Utifrån en sådan ansats blir det viktigt att reflektera kring vilka människor som inklu-
deras i den samhälleliga gemenskapen genom att garanteras fullvärdigt medlemskap i mer 
än formell mening – och vilka människor som exkluderas. Det blir vidare viktigt att närmare 
undersöka de villkor som gäller för inkludering i gemenskapen samt vem eller vilka det är 
som definierar dessa villkor (jfr Dahlstedt & Hertzberg 2005). Härmed aktualiseras inte 
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minst betydelsen av exkludering på basis av klass, med fokus på materiella tillgångar (Mars-
hall 1950; Lister 1990), kön (Pateman 1988) och etnicitet/ras (Schierup 2010). Dessa olika 
exkluderingsgrunder skapar generellt sett ojämlika villkor för reellt deltagande som med-
borgare i samhället.  

Eftersom social exkludering är ett fenomen som utspelas och skapas i samhället be-
höver dess dynamik och effekter undersökas med ett fokus på processer. Om vi återvänder 
till föregående kapitel och den förståelse som är möjlig i rådande berättelser om ”utanför-
skap” kan vi här notera en väsentlig skillnad: den förståelse av social exkludering som vi 
här presenterat, och som vi kommer att bygga på i det följande, sätter fokus på exkludering 
som en process medan rådande berättelser om ”utanförskap” riktar fokus mot exkludering 
som ett tillstånd (Stigendal 2016). Medan begreppet ”utanförskap” förlägger problemet till 
den ena sidan i en relation – utanförskapet – problematiserar begreppet social exkludering de 
relationer som skapar gränser mellan innanför och utanför (Stigendal 2016). Man skulle 
därmed kunna säga att talet om ”utanförskap” tenderar att osynliggöra de processer av 
exkludering som följer i spåren av segregation, ekonomisk och social ojämlikhet (Davidsson 
2010).  

I följande kapitel fokuserar vi på fyra dimensioner av social exkludering som på olika 
sätt formar de sociala villkoren för de boende i städernas förortsområden – och inte minst 
för de unga – för att de ska kunna leva ett liv som aktiv medlem i samhällsgemenskapen. 
Vi kommer att fördjupa resonemangen om rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; 
substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekono-
misk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. 
Samtliga dessa dimensioner av exkludering består av en kombination av objektiva och sub-
jektiva, materiella och symboliska mekanismer som både ger tillgång till och begränsar med-
borgerliga rättigheter. Dimensionerna är vidare intimt relaterade och förstärker varandra, i 
komplexa processer som gestaltas på olika sätt och som ständigt förhandlas. Låt oss börja 
med en dimension som utgör en central grund för en rad andra former av exkludering, 
nämligen den rumsliga.  
 
Den rumsliga exkluderingens mekanismer  
Det svenska urbana landskapet är starkt präglat av ekonomisk, social och etnokulturell seg-
regation och har under de senaste decennierna blivit allt mer segregerat (Stigendal 2016). 
Ett minskat bestånd av allmännyttiga bostäder och hyresbostäder har tillsammans med en 
koncentration av sådana boendeformer till vissa delar av städerna, skapat grogrund för en 
tilltagande rumslig åtskillnad. Hushåll med utländsk bakgrund och med låga inkomster har 
begränsade möjligheter till annat boende och därmed koncentreras sådana hushåll till vissa 
delar av städerna, inte sällan till förortsområden i städernas utkanter (Magnusson Turner 
2008). Med utförsäljningar av allmännytta och omvandling av hyres- till bostadsrätter, inte 
minst i områden i städernas innerkärnor, kommer – omvänt – allt fler resursstarka hushåll 
att flytta till områden som tidigare varit bebodda av andra grupper (Lilja 2011). Staden blir 
därmed allt mer polariserad, där resursstarka och resurssvaga grupper bor allt mer geogra-
fiskt isolerade från varandra, i olika delar av staden. I en kartläggning av segregationen i 
Stockholms stad genomförd av SCB 2014 dras följande slutsats:  

 
Mest anmärkningsvärd är den starka ökningen av den ekonomiska segregationen där fattiga 
(både enligt EU:s definition men även mätt som den fattigaste 10:e percentilen) är mer iso-
lerade idag än tidigare och där stora delar av fattiga individers omgivning… består av andra 
fattiga. Än mer isolerad är gruppen rika som lever mer åtskilt än tidigare och som i allt större 
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utsträckning lever sina vardagsliv utan möte eller med få möten med fattiga individer (SCB 
2014: 25).  
 

När det gäller boendesegregation så finns ett starkt samband mellan socioekonomisk och 
etnokulturell segregation. Medan de boende i områden med en hög koncentration av in-
födda svenskar generellt sett har goda ekonomiska resurser så har de boende i områden 
med en hög koncentration av personer med utländsk bakgrund generellt sett begränsade 
ekonomiska resurser. Denna rumsliga exkludering har i sin tur en rad andra effekter, där 
boende i de segregerade förortsområdena drabbas av de samlade effekterna av exempelvis 
arbetslöshet, ohälsa och avsaknad av politiskt inflytande.  

I den offentliga debatten finns en utbredd föreställning om att dessa segregations-
mönster är ett uttryck för att ”invandrare” självmant söker sig till vissa bostadsområden i 
en vilja att bo nära varandra, åtskilt från majoritetssamhället (Molina 1997). Roger Anders-
son (2008) understryker dock att segregationsmönstren i hög grad istället är en effekt av 
den infödda svenska befolkningens flyttningsmönster. Han väljer av denna anledning att 
beskriva de segregerade förortsområdena som ”svenskglesa” snarare än ”invandrartäta”. I 
en analys av den tilltagande boendesegregationen sedan 1990-talet har Bråmå (2006) visat 
att utvecklingen berodde på en låg andel inflyttningar (”svensk-undvikande”) av infödda 
svenskar till de ekonomiskt mest utsatta områdena snarare än på utflyttning av infödda 
svenskar (”svensk-flykt”) från just dessa områden. Flyttningsmönstren in och ut från dessa 
områden bidrar sammantaget till en tilltagande polarisering i staden som helhet (Andersson 
m.fl. 2009; Aldén m.fl. 2015). De inflyttande domineras av personer med svag socio-eko-
nomisk position medan de utflyttande domineras av personer med starkare socio-ekono-
misk position (Andersson & Bråmå 2004) eller unga med hög utbildning (Bråmå & Anders-
son 2005).  

För att förstå boendesegregationen och dess mekanismer är det viktigt att se segrege-
rade stadsmiljöer, inte bara som ”en fråga om de senaste invandrarnas och flyktingarnas 
rumsliga koncentration, utan om hela befolkningens levnadsvillkor” (Andersson & Frans-
son 2008: 89). Samtidigt, konstaterar Roger Andersson (2008: 155), att ”politikerna fortsät-
ter att se segregationen som ett problem för vissa (utsatta) stadsdelar, inte för hela staden”. 
Som vi kunde se i föregående kapitel så tenderar segregationen fortfarande, tio år efter det 
att Andersson gjorde detta konstaterande, att beskrivas just som ett problem som rör sär-
skilda områden vid sidan av – ”utanförskapsområdena”. En sådan beskrivning bidrar i sig 
till en reproduktion av rumslig ojämlikhet (jfr Salonen 2011).   

Forskning om grannskapseffekter har ägnat sig åt att påvisa den samlade effekten av att 
en individ lever i eller växer upp i ett specifikt område. Forskning har visat på en rad nega-
tiva effekter av att växa upp i resurssvaga områden, exempelvis ifråga om hälsa, utbildning 
och arbetsmarknadsförankring (Brännström m.fl. 2010). Grannskapseffekter har inte minst 
stor betydelse för ungas framtida livsvillkor, framför allt med avseende på andelen nyan-
lända i grannskapet. När nyanländas bosättningsmönster följer en redan befintlig boende-
segregation så tenderar rådande mönster av ojämlikhet och fattigdom att ytterligare repro-
duceras (Urban 2009).  

Segregationen innebär kraftigt ojämlika levnadsvillkor för familjer boende i olika delar 
av städerna. Låt oss illustrera dessa ojämlika villkor i den polariserade staden med en tabell 
och en karta. Tabell 2.1 visar barnfattigdom i sex olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö, de stadsdelar i respektive stad som har lägst respektive högst barnfattigdom.  
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Tabell 2.1: Lägst respektive högst barnfattigdom i sex stadsdelar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö, 2012 

 
Källa: Rädda Barnen 2014 
 
Enligt Rädda Barnens definition avser barnfattigdom de barn som lever i familjer vars in-
komststandard precis täcker eller som understiger nödvändiga levnadsomkostnader samt 
samtliga hushåll med barn som beviljats försörjningsstöd. Av tabellen framgår en tydlig 
skillnad mellan barnfattigdom i olika stadsdelar. Malmöstadsdelen Rosengård sticker ut med 
en barnfattigdom på hela 62,8 procent, en siffra som är nästan sex gånger så hög som i 
Limhamn-Bunkeflo och fem gånger så hög som i landet som helhet. I Göteborgsstadsdelen 
Östra Göteborg är barnfattigdomen lägre än i Rosengård, 37,7 procent, men fortfarande 
nästan sex gånger så hög som i Göteborgsstadsdelen Örgryte-Härlanda. I Stockholmsstads-
delen Rinkeby-Kista är siffran ytterligare något lägre, 36,7 procent, vilket dock är en siffra 
som är hela sju gånger högre än i Bromma.  

Mönstret går igen i Figur 2.1 nedan, som visar Stockholms stad och andelen unga som 
varken arbetar eller studerar (UVAS) av befolkningen i åldrarna 16-29 år 2013. De ljusare 
respektive mörkare färgerna beskriver lägre respektive högre andel UVAS.  
 
Figur 2.1: Karta över andel UVAS av befolkningen 16-29 år per stadsdel i Stockholms stad, 
2013 

 
Källa: Sweco 2016 
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Skillnaderna mellan olika delar av staden är återigen slående. Det stadsdelsområde som år 
2013 hade högst andel UVAS var återigen Rinkeby-Kista. Jämfört med genomsnittet för 
staden som helhet på 9,5 procent hade Rinkeby-Kista en andel på drygt 18 procent. I Rin-
keby-Kista finns också stadsdelen med den allra högsta andelen UVAS, 22,9 procent: Norra 
Rinkeby. I den andra delen av spannet hittar vi stadsdelen Äppelviken, i stadsdelsområdet 
Bromma, med den lägsta andelen UVAS: 3,3 procent.  

Ett av de samband som framkommit i forskning är det mellan tillit och grannskap. 
Till exempel har det påvisats hur grundläggande värderingar och förhållningssätt till andra 
människor på olika sätt formas av det specifika område som människor lever i. I en rapport 
för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm redovisas resultat av en trygghetsun-
dersökning genomförd i Stockholms stad, som bland annat pekar på tillit, till gemensamma 
institutioner, till människor i allmänhet och till människor i lokalsamhället (Löfvenius 2016). 
När det gäller den sistnämnda formen av tillit så innebär hög nivå av tillit en ”starkare vilja 
att samarbeta med andra i närområdet för att lösa gemensamma problem” (s. 19).  
 
Tabell 2.2: Tillit till människor i lokalsamhället i Stockholms stad 

 
Källa: Stockholms stad 2016 
 
Resultaten pekar på avsevärda skillnader med avseende på tillit till andra människor i bo-
stadsområdet. Skillnader kan identifieras mellan människor med olika utbildningsnivå (där 
kort utbildning avser högst grundskoleutbildning medan lång utbildning avser minst efter-
gymnasial utbildning), men framför allt mellan boende i olika stadsdelsområden. Lägst är 
tilliten i Rinkeby-Kista. Högst är den i Södermalm och Norrmalm.  

”Jordmånen för tillit tycks vara sämre i delar av städerna som präglas av etnisk och 
kulturell mångfald”, noterar Fritzell och Strömblad (2011: 204) och drar därmed slutsatsen 
att områdets etno-kulturella mångfald har större betydelse när det gäller att förstå brist på 
tillit än socioekonomiska villkor. Samtidigt betonar de att det först och främst är segregat-
ionen i samhället och staden som är problemet, snarare än en hög koncentration av män-
niskor från olika länder till särskilda områden i sig. Framför allt kommer segregationen till 
uttryck i form av upplevelser och erfarenheter av stigmatisering bland boende i resurssvaga 
områden, som i sin tur starkt formar de boendes tillit eller kanske snarare misstro. 

En annan negativ effekt som påvisats i forskning är den mellan å ena sidan koncent-
ration av resurssvaga hushåll och hög andel ”synliga invandrare” och å andra sidan andel 
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unga som blivit lagförda, med fler lagföringar (Brännström m.fl. 2010: 213). Områden med 
en hög koncentration av resurssvaga hushåll är i större utsträckning utsatta för kriminella 
nätverk (Rikskriminalpolisen 2014). Brottsförebyggande rådet (2017) redovisar i en kart-
läggning vissa skillnader i andelen som utsätts för brott i områden som klassificerats som 
”utsatta”, jämfört med övriga urbana områden. Sett över tid tycks dock dessa skillnader i 
stort dock ha minskat något. När det gäller brott mot enskild person, där brottstyperna 
misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier ingår, så har andelen 
som utsatts för denna typ av brott minskat från 20,5 procent 2005 till 16,4 procent 2015 i 
utsatta områden medan andelen i övriga områden under samma period har ökat något, från 
13,2 procent 2005 till 14 procent 2015. När det gäller känsla av otrygghet är dock skillna-
derna mellan områdena större, framför allt för kvinnor: 2016 var andelen kvinnor som 
uppgav sig vara ganska eller mycket otrygga 23 procentenheter högre i utsatta områden än 
i övriga områden.  

Uppväxtförhållanden är centrala för att förstå brottsaktivitet bland unga. Brottsaktiva 
unga kommer oftare än andra från resurssvaga hem (Bäckman m.fl. 2013). I brottsstatisti-
ken finns en viss överrepresentation av unga födda utomlands eller med två föräldrar födda 
utomlands. Denna överrepresentation är väntad eftersom dessa unga oftare är uppväxta i 
resurssvaga hem, med föräldrar som har lägre utbildningsnivå, ekonomiska problem och 
svag arbetsmarknadsanknytning (Bäckman m.fl. 2013). Unga med brist på ekonomiska re-
surser och med svag arbetsmarknadsförankring är överrepresenterade i brottsstatistik. 
Dessutom utgör sådana omständigheter en påtaglig risk för att utsättas för brott, vilket i sin 
tur leder till oro för att utsättas för brott bland personer utsatta för social exkludering 
(Estrada & Nilsson 2011). Därtill kan läggas att unga män mellan 18 och 30 år uppväxta i 
områden med denna karaktäristik lyfts fram som i riskzonen för att rekryteras till terrorist-
nätverk (Ismail m.fl. 2016). Samtidigt pekar studier på hur vissa grupper drabbas av etnisk 
och rasmässig profilering och hur de på grund av tillhörighet och utseende stoppas av polis 
(se t.ex. Östlund 2013; Mulinari 2017). Detta påvisar i sin tur betydelsen av hur människor 
och platser ses och uppfattas.   

Stadens rumsliga och sociala polarisering handlar inte bara om materiella villkor, utan 
även om symboliskt gestaltande och subjektiva upplevelser av staden. Samtidigt försiggår, i 
politiska såväl som massmediala sammanhang, en kamp om att beskriva tillvaron i ”föror-
ten” (jfr Dahlstedt 2005). Under flera decennier har det offentliga samtalet om denna till-
varo dominerats av en dramatiserad och mestadels problemorienterad berättelse om ”för-
orten” som en annorlunda plats, fylld av konflikter, faror och risker, som beskrivs som 
specifika för just denna plats (se t.ex. Ristilammi 1994; Dahlstedt 2005, 2016; Ericsson 2007; 
Ekholm 2016). Berättelsen artikuleras i huvudsak med utgångspunkt i andras än de boendes 
egna röster och erfarenheter (Dahlstedt 2005). ”Förorten” framträder här som ett område 
beläget vid sidan av, åtskilt från det övriga svenska samhället. Förortsberättelsen upprättar 
alltså gränser mellan ett innanför – det normala svenska samhället – och ett utanför – förortens 
”parallellsamhälle”. Enligt denna framställning lokaliseras en rad konflikter och problem till 
detta utanförskapsområde, den urbana periferin – kulturkrockar, skolmisslyckanden, gäng-
rivalitet, ungdomskriminalitet (Pripp 2002; Tedros 2008). Denna bild av förorten har vissa 
koloniala undertoner. Förorten må framträda som något hotfullt eller som något exotiskt, 
men får alltid representera det annorlunda – det som får det övriga samhället att framstå 
som normalt.  
 

I årtionden har journalister åkt till dessa områden som ett slags koloniala upptäcktsresande, 
för att efter några timmar återvända till redaktionerna i innerstaden och skriva berättelser om 
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frusen betong, hjärtlösa köpcentra, alienation, fattigdom och missbruk eller om exotiskt myl-
ler, drivor av grönsaker, sambadans, kampsporter och ungdomsbrott (Brune 1998: 7). 

 
Även om de unga själva inte känner igen eller accepterar de bilder som utmålas av dem och 
deras område, så blir bilderna ändå en verklighet som de är tvungna att förhålla sig till – 
endera genom att identifiera sig med eller genom att disidentifiera sig från den (jfr Anders-
son 2003; Léon Rosales 2010). Utifrån berättelsen om förortens ”annorlunda” unga lär sig 
de unga att se samhället som uppdelat i ett ”inne” och ett ”ute”, ett ”vi” och ett ”dem”, där 
de själva tillhör kategorin ”ute” och ”de andra”. De unga blir i sitt vardagsliv ständigt 
påminda om denna tillhörighet, till exempel genom att ”deras” närmiljö och lokala gemen-
skap problematiseras när kompisar från området väljer skolor i andra områden, med fler 
”svenskar” (León Rosales 2010). När berättelsen om förortens annorlundahet blir del av de 
ungas förståelse av sig själva kan den närmast beskrivas i termer av ”symboliskt våld”, en 
destruktiv kraft som bidrar till att upprätthålla hierarkier och ojämlikhet (Sernhede 2011b). 
Samtidigt kan gränsdragningen mellan ”inne” och ”ute”, ”vi” och ”dem” bidra till att skapa 
en känsla av gemenskap bland de unga som tillskrivs en position i ”utanförskap”, där det 
snarast framstår som otryggt och ovälkommet för de unga att röra sig i andra delar av staden 
än i deras ”eget” område (Lindbäck & Sernhede 2010).  

Med fokus på den rumsliga dimensionen av exkluderingens mekanismer blir det tyd-
ligt hur materiella faktorer samspelar med och till och med villkorar symboliska dimens-
ioner och subjektiva upplevelser. Villkor på bostadsmarknaden och reell tillgång på vissa 
typer av bostäder är tätt sammankopplat med de ekonomiska förutsättningar som männi-
skor lever under. Detta skapar en grund för återkommande segregationsmönster, som i sin 
tur skapar både fysiska och symboliska gränser i det urbana landskapet, mellan olika områ-
den och mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar. Dessa gränser förstärks 
dessutom av återkommande beskrivningar av resurssvaga områden såsom annorlunda, av-
vikande och till och med utanför den egentliga staden.  

Dessa materiella villkor och fysiska gränser samt symboliska förståelser av den geo-
grafiska segregationen är något som människor tvingas förhålla sig till och som därmed 
utgör en grund för boendes upplevelser av sitt område och sig själva som boende. Inte 
minst kommer detta till uttryck genom människors, och särskilt ungas, möjligheter att röra 
sig i alla formellt sett öppna rum i staden. Här finns uppenbara brister i verkliga möjligheter 
till rörelse och därmed reellt medborgerligt deltagande. I följande avsnitt går vi vidare ge-
nom att sätta ljuset på en dimension av exkluderingens mekanismer som är intimt samman-
vävd med den geografiska segregationen och som utgör ett ofrånkomligt villkor för ojäm-
likhet, nämligen frågan om den ekonomiska utsatthetens mekanismer.  
 
Den ekonomiska utsatthetens mekanismer  
Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder tidigare utmärkt sig i europeiska jäm-
förelser, med både låga fattigdomstal och jämn inkomstfördelning. Under de senaste två 
decennierna har dock den relativa fattigdomen ökat i Sverige. Inkomstskillnaderna har blivit 
större (Fritzell 2011). Även om Sverige fortfarande är mer framgångsrikt än många andra 
länder när det gäller att skydda medborgare från fattigdom och på att minimera risk och 
utsatthet, så är det framför allt två grupper som till viss del är undantagna detta: unga vuxna 
och personer med utländsk bakgrund (Fritzell 2011). För stora delar av befolkningen har 
risken för långvarig fattigdom minskat, men för vissa grupper av utrikes födda är risken för 
långvarig fattigdom avsevärt högre, liksom det långvariga behovet av försörjningsstöd 
(Jonsson m.fl. 2010). Medan mottagande av försörjningsstöd ena året bland utrikes födda 
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påverkar sannolikheten för att ta emot det också året därå, finns inget sådant samband bland 
inrikes födda (Hansen & Lofstrom 2009). Utrikes födda återfaller dessutom oftare i fattig-
dom än inrikes födda (Obucina 2013).  

När det gäller exkludering från och på arbetsmarknaden så visar en rad studier på 
systematiska skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda (se Petersson 2014; Schierup 
m.fl. 2015). Sysselsättningsgraden bland inrikes födda är generellt högre än bland utrikes 
födda – allra lägst är den bland utrikes födda från Asien och Afrika. Arbetslösheten är högre 
bland utrikes födda än bland inrikes födda. Utrikes födda är dessutom i genomsnitt mer 
känsliga för svängningar på arbetsmarknaden än inrikes födda (Gustafsson & Zheng 2006). 
Medan arbetslösheten bland inrikes födda har minskat under det senaste decenniet så har 
den ökat bland utrikes födda. Samtidigt befinner sig utrikes födda oftare bland dem som 
varken arbetar eller studerar (Sweco 2016). Inrikes födda har dessutom i genomsnitt högre 
inkomster än utrikes födda, även då skillnader i utbildning och arbetslivserfarenhet beaktats 
(se Petersson 2014).   

Forskare har pekat på en etniskt delad arbetsmarknad (Schierup & Paulson 1994), där 
utrikes födda koncentreras till vissa segregerade segment av arbetsmarknaden, särskilt utri-
kes födda med svagare koppling till arbetsmarknaden (Åslund & Skans 2010). Utrikes födda 
har oftare tidsbegränsade anställningar än inrikes födda, framför allt de som är yngre, kvin-
nor och födda utanför Europa (Petersson 2014). Ju högre andel inrikes födda det finns på 
en arbetsplats, desto större är risken för att de anställda som är utrikes födda att bli av med 
sitt arbete. Ju högre andel utrikes födda på en arbetsplats, desto större är sannolikheten att 
en inrikes född anställd ska byta arbetsplats (Bygren 2009).  

Det har inte kunnat identifieras några generella samband mellan arbetsmarknadspo-
sition bland utrikes födda och att bo i ett ekonomiskt utsatt område (Hedberg 2009). En 
viss negativ effekt av att bo i ett sådant område har kunnat bekräftas, men den gäller enbart 
initialt, och effekten avtar med tiden (Hedberg & Tammaru 2013). Denna negativa effekt 
tycks dessutom vara mindre i större städer, ”som har goda förbindelselänkar, som är dyna-
miska och (relativt) öppna för mångfald” (Hedberg & Tammaru 2013: 1178).  

En rad studier har vidare påvisat vissa inslag av diskriminering på arbetsmarknaden. 
Personer, som på basis av namn och/eller utseende kan uppfattas vara födda i länder i 
Afrika och Mellanöstern, särbehandlas i en rad avseenden jämfört med personer som upp-
fattas ha ett namn och/eller ett utseende som föreställs vara ”svenskt” (jfr Arai & Vilhelms-
son 2004; Hübinette m.fl. 2014; Ahmed 2015; Unionen 2017). Bursell (2014) har visat att 
personer med ”arabiskklingande” eller ”afrikanskt klingande namn” är tvungna att skicka 
in nästan dubbelt så många jobbansökningar för att bli kallade till intervju, jämfört med 
sökande med ”svenskklingande namn”, trots att de sökande har exakt samma kvalifikat-
ioner för det sökta jobbet. Arai m.fl. (2016) visar att chansen att bli rekommenderad en 
arbetsmarknadsutbildning på arbetsförmedlingen påverkas av den utsträckning som den 
arbetssökande motsvarar arbetssökarens stereotyper om ”svenskt utseende”. De arbetssö-
kande som i högst grad anses ha ett ”stereotypt svenskt utseende” uppvisar runt 50 procent 
högre sannolikhet att bli rekommenderad till en utbildning än de som i minst grad anses ha 
ett sådant utseende. Eriksson & Lagerström (2007) visar i en studie av Platsbanken på in-
ternet på ett liknande mönster. I detta fall har arbetsgivarna inte någon annan information 
än de uppgifter som de arbetssökande själv lagt in på Platsbanken. Studien visar att arbets-
sökande med ”icke-nordiska namn”, oavsett bakgrundsfaktorer som utbildning och arbets-
livserfarenhet, får en tredjedel färre svar från arbetsgivare än arbetssökande med ”svensk-
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klingande namn”. Studien visar att sökande med ”arabiskklingande namn” är särskilt miss-
gynnade. Arai m.fl. (2009) har vidare visat på systematiska skillnader i inkomstutveckling 
för personer som bytt efternamn, från ett ”utländskt” till ett ”svenskklingande” efternamn, 
jämfört med personer som behållit sitt efternamn. Utrikes födda löper dessutom avsevärt 
större risk för att bli arbetslösa än infödda. Allra störst är risken för dem som är födda 
utanför Europa. Detta gäller även med hänsyn taget till ålder, kön, utbildning, vistelsetid 
och anställningstid, tidigare lön, bransch och företag (Persson 2014). 

Exkludering från och på arbetsmarknaden är i sin tur kopplat till en rad andra former 
av exkludering. Arbetslöshet och på annat sätt svag förankring på arbetsmarknaden (i form 
av deltidsarbete, olika slags försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska åtgärder) är ex-
empelvis kopplat till lägre inkomst och lägre utbildning, men också till lägre tillit och sämre 
tillgång till sociala nätverk – inte minst bestående av individer med en stark ställning på 
arbetsmarknaden (Trägårdh m.fl. 2013). Ekonomisk utsatthet hänger i sin tur samman med 
en rad välfärdsproblem, såsom svaga skolprestationer, som i sin tur utgör förhöjd risk för 
ohälsa och förkortad livslängd. Bland de särskilt utsatta för risken att drabbas av ”multipla 
välfärdsproblem” finner vi de utrikes födda (Bask 2008). Risken för att drabbas av ”multipla 
välfärdsproblem” har ökat efter den ekonomiska krisen 2008 (Ferraini m.fl. 2010). De allra 
fattigaste, med så begränsade konsumtionsmöjligheter att de tvingas avstå tjänster och ser-
vice som den övriga befolkningen har tillgång till, drabbas oftare av fysisk och mental 
ohälsa. De drabbas av de samlade effekterna av exkludering: från produktion på arbets-
marknaden och därmed deltagande och ersättning i form av lön samt konsumtion på varu- 
och tjänstemarknader (Halleröd & Larsson 2008).  

Ett huvudtema i debatten om utanförskap är frågan om ungdomsarbetslöshet (Nils-
son & Bäckman 2014). På grund av en ”naturlig” övergångsperiod mellan utbildning och 
arbete är arbetslöshet bland unga generellt sett högre än för den övriga arbetskraften. Där-
emot är det en entydig trend att ungdomsarbetslösheten har ökat – det blir allt svårare för 
ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden (Wadensjö 2014). Det är här inte bara ar-
betslösheten som utgör en risk, utan även tillfälliga anställningar och deltidsarbete, som 
också kan skapa svårigheter när det gäller försörjning, tillgång till försäkringssystemen 
(Mörtvik 2014) och eget boende (Wadensjö 2014). Arbetslöshet bland unga är inte jämnt 
fördelad över befolkningen, utan särskilt utsatta är de med kort utbildning, särskilt de som 
inte fullgjort sina gymnasiestudier (Bäckman 2010; Wadensjö 2014), men framför allt unga 
som är utrikes födda (Bäckman 2010; Nilsson & Bäckman 2014) och har utländsk bakgrund 
(Bäckman 2010; Hammarstedt & Palme 2012; Schröder 2014).  

Arbete är i den svenska välfärdsmodellen centralt för tillgång till kollektiva försäk-
ringar (Angelin 2009; Bäckman 2010). Eftersom många unga inte kvalificerar sig för dess 
försäkringar (Bäckman 2010) är det dock många som istället hänvisas till kommunalt för-
sörjningsstöd (Thorén 2014). Detta innebär att det ekonomiska stödet flyttas från stat och 
försäkring till kommun och bidrag, något som utgör stora kostnader för kommunerna (Sa-
lonen 1997), men det innebär inte minst en mer utsatt position för den eller de i ekonomisk 
utsatthet (Angelin 2009). Angelin (2009) pekar på en rad effekter av långvarigt ”beroende” 
av försörjningsstöd hos unga utan arbete eller försäkring. Då villkoren för att vara berätti-
gad försörjningsstöd prövas efter behov skapas en långvarig upplevelse av brist på auto-
nomi och integritet. Samtidigt exkluderas de unga från gängse konsumtionsmönster och 
därmed sociala relationer. Dessutom präglas relationerna till offentliga institutioner såsom 
socialtjänsten av stigmatisering och skamkänslor (Angelin 2009).  
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Att inte ha någon annan inkomst än försörjningsstöd resulterar i en slags ”dubbel 
vanmakt” (Angelin 2009: 234). Denna vanmakt innebär dels en ansamling och ett ömsesidigt 
förstärkande av olika typer av välfärdsproblem och dels en kraftigt nedsatt förmåga att 
kunna hantera just dessa problem. Långvarigt försörjningsstöd innebär dock inte bara svag 
förankring på arbetsmarknaden. Det innebär även försämrad hälsa och förutsättningar för 
politiskt deltagande. Det kan även innebära svårigheter i fråga om möjligheter till utbildning 
(Bergmark & Bäckman 2011). Familjer med försörjningsstöd, svag förankring på arbets-
marknaden och svag utbildningsbakgrund kommer dessutom, jämfört med befolkningen i 
övrigt, oftare i kontakt med socialtjänsten för olika insatser. Här befinner sig särskilt barn 
och unga i en särskilt utsatt position (Davidson & Bredmar 2012). Exkluderingens mekan-
ismer är med andra ord, liksom dess effekter, sammanflätade.  

Den ökade inkomstspridningen leder även till allt mer begränsad social mobilitet (Frit-
zell 2011). Detta gäller framför allt dem med allra högst inkomst, vars ekonomiska ställning 
är tämligen beständig över generationer. Sociala positioner, såväl höga som låga inkomster, 
tenderar att reproduceras över generationer. En uppväxt i en hemmiljö präglad av fattigdom 
ökar risken för fattigdom och sannolikheten att med sådana förutsättningar bli höginkomst-
tagare kan beskrivas som ”utomordentligt liten” (Fritzell 2011: 47; Jonsson m.fl. 2010). När 
fattigdom reproduceras över generationer och rumsligt koncentreras till vissa specifika om-
råden tenderar gränserna mellan inkluderade och exkluderade att befästas och bli allt svårare 
att överskrida (Fritzell 2011).  

 Sociala och ekonomiska villkor under ungdomstiden är avgörande för individers 
framtidstro (Alm 2014). Ungdomars framtidstro är generellt sett tämligen ljus. Däremot 
finns stora variationer mellan olika bostadsområden. Ungdomar i ”utanförskapsområden”, 
och då i synnerhet tjejer, ”tenderar att se mindre ljust på framtiden än unga som bor i mer 
resursstarka områden” (Alm & Brännström 2011: 243). Detta gäller oberoende av faktorer 
relaterade till utbildning, socioekonomiska villkor och etnicitet – snarare tycks tilltron till 
framtiden formas av boendemiljön som sådan. Dessutom bidrar negativa bilder av framti-
den i sin tur till att återskapa och ytterligare förstärka den sociala exkluderingen (Alm & 
Brännström 2011; Hertzberg 2007). 

Återigen, nu med ljuset riktat mot den ekonomiska utsattheten och dess villkor, fram-
står det tydligt hur materiella förutsättningar samspelar med och villkorar symboliska di-
mensioner och subjektiva erfarenheter av social exkludering. Centralt här är hur betydelsen 
av förankring på arbetsmarknaden och inkomst från lönearbete blivit allt viktigare för till-
gång till välfärd och möjligheter till att ta del av sociala rättigheter. Möjligheter till delta-
gande på arbetsmarknaden är ojämlika, inte minst för ungdomar och särskilt för personer 
med utländsk bakgrund. Också detta utgör förhållanden som unga i ekonomisk utsatthet 
måste förhålla sig till och det kommer till uttryck inte minst ifråga om bristande tilltro till 
möjligheterna till försörjning och till sina egna framtidsutsikter. Särskilt visas att det lång-
variga beroendet av ekonomiska stöd som är villkorade efter behov skapar upplevelser av 
både vanmakt och bristande autonomi. Återkommande villkorande av ekonomisk trygghet 
genom försörjningsstöd synliggör ojämlika villkor att realisera sociala rättigheter. På så sätt 
etableras gränser av materiell karaktär i ungas förståelse av sig själva och av samhället i stort. 
Värt att nämna här är också hur dessa gränser – materiella, symboliska och subjektiva – ger 
kroppsliga avtryck i form av ohälsa, både i nutid och framtid. I dessa avseenden manifest-
eras bristande jämlikhet och i synnerhet bristande reella möjligheter till medborgerligt del-
tagande på lika villkor. Här har utbildning traditionellt sett beskrivits som en möjlighet att 
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rusta unga med kompetenser för att konkurrera på arbetsmarknaden och därmed möjlig-
göra egen försörjning och självständighet samt som en välfärdsstatlig insats för att kom-
pensera för de ojämlika möjligheter och villkor som den ekonomiska ojämlikheten skapar. 
I följande avsnitt riktas följaktligen ljuset mot utbildningen, dess möjligheter att utgöra en 
kompensatorisk arena och en plats för att realisera drömmar om framtiden. 

Utbildningens exkluderande mekanismer 
Utbildning tillhör en av medborgarskapets mest centrala sociala rättigheter. Utbildning är 
inte minst ett av välfärdsstatens främsta medel för att åstadkomma social mobilitet, kom-
pensera för ojämlikheter och för att realisera individuella framtidsdrömmar. När det gäller 
utbildning så finns ett starkt samband mellan socio-ekonomisk bakgrund och skolresultat, 
där barn från resurssvaga hem riskerar svagare eller ofullständiga betyg, att hoppa av skolan 
och inte studera vidare på universitet- och högskola (Vinnerljung m.fl. 2010). Det finns 
med andra ord inom utbildningsväsendet ett inslag av socioekonomisk reproduktion 
(Carlbaum 2012; Dovemark & Beach 2016). Barn från resurssvaga hem har dessutom 
”mycket höga överrisker för ogynnsam utveckling” med avseende på psykosociala problem 
senare i livet (Vinnerljung m.fl. 2010: 228). Därtill är sambanden mellan låg utbildning och 
förhöjda risker för ohälsa, sociala problem och i förlängningen för tidig död bekräftade i 
tidigare forskning (Vinnerljung m.fl. 2010).  

I och med att de socio-ekonomiska villkoren är lokaliserade i den urbana geografin så 
utgör rådande socio-ekonomiska segregationsmönster också en grogrund för ojämlikheter 
när det gäller utbildning. Dessa ojämlikheter har ytterligare förstärkts genom en rad utbild-
ningsreformer som införts sedan tidigt 1990-tal, inte minst kommunaliseringen, det fria 
skolvalet och den fria etableringsrätten för friskolor (Axelsson 2014) – något som i sig ur-
holkar idén om en likvärdig skola som utgör en mötesplats och integrativ kraft (Sernhede 
2011a; Trumberg 2011; Dahlstedt & Trumberg 2017). Sedan 1990-talet har skolsegregat-
ionen, framför allt i de större städerna, tilltagit där skolan i allt högre grad kommit att struk-
tureras efter social och etnisk bakgrund (Axelsson 2014; Kallstenius 2014; Wigerfelt 2014). 

I linje med de senaste decenniernas utbildningspolitiska reformer med fokus på den 
enskilde elevens och förälderns val av och ansvar för utbildning så har betydelsen av aktiva 
val och en stödjande lärandemiljö i hemmet ökat. Därmed har de ojämlika villkor som 
hemmiljön erbjuder kommit att bli ytterligare en faktor som bidrar till fördjupad skolsegre-
gation (Dahlstedt 2009b). Inte minst kan skolsegregationen förstås i relation till föräldrars 
utbildningsnivå: Barn till föräldrar med låg utbildning presterar i regel sämre och skolor i 
socio-ekonomiskt utsatta områden har under 2000-talet fått en allt högre andel av elever 
från just sådana hemförhållanden (Gustafsson 2010). Skolsegregationen har dessutom yt-
terligare förstärkts med en ökad andel barn med utländsk bakgrund och mottagandet av 
utomeuropeiska migranter, särskilt i storstädernas förortsmiljöer (Andersson m.fl. 2010).  

I en studie av skolval i Stockholm visar Bunar och Kallstenius (2008: 11) på hur val-
frihetsreformerna har bidrag till att skapa ”vinnarskolor i innerstaden och förlorarskolor i 
förorten”. Ett aktivt skolval är den strategi som barn och föräldrar använder för att hantera 
de strukturellt ojämlika villkor som råder inom utbildningssystemet. De skilda villkoren 
skapar bland barn och föräldrar en vilja att söka sig bort från skolor i utsatta delar av den 
segregerade stadsmiljön (Lindbäck & Sernhede 2010; Kallstenius 2014). När det gäller ak-
tiva skolbyten från förorterna till innerstaden är det framför allt två huvudsakliga anled-
ningar som elever och deras föräldrar anger: dels upplevelsen av en negativ utveckling i 
förortsskolan, med allt för dåliga förutsättningar för lärande, dels förhoppningar om en 
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bättre lärandemiljö i innerstadsskolan. Här betonas inte minst frånvaron från elever som 
talar svenska som modersmål som ett huvudproblem i förortsskolan. Skolbytet utgör här-
med en slags symbol för och strävan efter inkludering, att närma sig ”svenskheten”. För de 
enskilda barnen har bytet ofta upplevts som positivt, i form av högre förväntningar och 
bättre förutsättningar för lärande. Samtidigt har skolbytet i många fall inneburit ett accen-
tuerat annorlundaskap i mötet med det svenska normalsamhället, inte minst genom att bar-
nen blir medvetna om omgivningens föreställningar om ”förorten” och dess invånare (Kall-
stenius 2014).  

Paradoxalt nog har valfrihetsreformen bidragit till både ökad segregation och ökad 
integration. Skolvalet kan innebära integration för enskilda studiemotiverade och resurs-
starka elever, som ett sätt att få tillgång till sociala sammanhang som inte begränsas av bo-
endesegregation. Samtidigt bidrar just denna utflyttning till att skolorna homogeniseras i 
den meningen att elevsammansättningen blir allt mindre blandad och skolor i olika områ-
den allt mer kommer att skilja sig från varandra. Med andra ord: ur ett samhällsperspektiv 
förstärks segregationen (Kallstenius 2011; Bergnéhr 2012; Ambrose 2017).  

Om vi jämför de skolor som har högst respektive lägst genomsnittsbetyg så framträ-
der skolsegregationen tydligt. När det gäller skolorna med högst genomsnittsbetyg kan vi 
bland annat konstatera att det är dessa skolor som har lägst andel elever som saknar behö-
righet till gymnasieprogram. Dessa skolor är dessutom belägna i områden med en befolk-
ning som är högutbildad och fast förankrad på arbetsmarknaden. Dessa områden har vidare 
en låg andel invånare med utländsk bakgrund. När det gäller skolorna med lägst genom-
snittsbetyg så gäller det rakt motsatta: Där finner vi högst andel elever som saknar behörig-
het till gymnasieprogram. Skolorna är belägna i områden med en befolkning som är lågut-
bildad och saknar fast förankring på arbetsmarknaden. Dessa områden har en hög andel 
invånare med utländsk bakgrund (Kallstenius 2014).  

Gustafsson (2010) visar i en studie av en av landets förortsskolor på hur skolsegre-
gation och bristande resurser kan skapa en spiral av accelererande exkludering. När skolan 
inte kunde upprätthålla tillräckligt ambitiösa pedagogiska arrangemang som förmår kom-
pensera för de ojämlika villkor som hem- och boendemiljön erbjuder så valde eleverna med 
störst ekonomiska och kulturella resurser att söka sig till andra skolor. På grund av detta 
minskade elevunderlag – och därmed – minskade ekonomiska resurser, fick skolan ännu 
sämre förutsättningar för att bibehålla en ambitiös pedagogisk verksamhet. Samtidigt som 
skolan hade en mycket resurskrävande elevgrupp. I denna neråtgående spiral riskerar det 
att skapas en ”utanförskapets utanförskapsskola” (Gustafsson 2010: 75). Skolan som är 
lokaliserad i ett område som redan är socialt och ekonomiskt utsatt successivt förlorar de 
mest resursstarka eleverna till andra skolor, vilket gör att skolan får en allt mer homogen 
elevsammansättning, med allt sämre förutsättningar för lärande och allt mer begränsade 
tillgång till andra sociala sammanhang. På så sätt bidrar det fria skolvalet, på ett kollektivt 
plan, till att selektera och upprätthålla segregation (Ambrose 2017). 

I ett utbildningslandskap som är allt mer präglat av valfrihet och konkurrens har det 
blivit helt nödvändigt för skolor, inte minst i städernas utsatta förortsområden, att profilera 
sig och bli konkurrenskraftiga. Enligt denna konkurrensens logik tvingar förorternas skolor 
att ägna allt större uppmärksamhet på arbetet med image, på bekostnad av pedagogisk ut-
veckling (Bunar 2009). Lunneblad (2010) lyfter till exempel fram en svagpresterande skola 
som i denna konkurrenssituation tar hjälp av en privat stiftelse för att utarbeta en fram-
gångsrik bild av skolan, genom att profilera skolan tillsammans med media och lokala poli-
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tiker. För att kunna hävda sig i konkurrensen är dock skolor i utsatta områden särskilt drab-
bade av ryktet som ”förortsskola” eller ”invandrarskola”, vilket gör det svårt att positionera 
sig på marknaden. Även detta tenderar i sin tur att återskapa rådande mönster av segregat-
ion (Ambrose 2017).  

För att skolan som mötesplats ska bidra till integration är det viktigt att mötet mellan 
olika skolmiljöer sker på ömsesidiga villkor, så att mötet inte sker på privilegierade gruppers 
villkor (Bunar 2008, 2010). Ett grepp som har prövats för att åstadkomma integration med 
skolan som arena är omfattande elevflyttningar. Wigerfelt (2014) har beskrivit hur klasser i 
årskurs 6 och 7 flyttades från en skola i ett socialt utsatt område till en skola med högre 
anseende i ett annat område. Erfarenheten från denna omflyttning visade att det fanns ele-
ver från det mer utsatta området som lyckades skapa kontakter med barn från det andra 
området och som därmed fick möjligheter till svensk språkutveckling och inkludering. Sam-
tidigt fanns elever som hade svårigheter att finna tillhörighet på den nya skolan, vilket snar-
ast förstärkte känslor av annorlundahet. För dessa barn förtydligade skolbytet det omgi-
vande samhällets negativa föreställningar om dem vilket negativt påverkade den egna själv-
bilden. I relationerna mellan barnen från de olika områdena fanns en uppenbart hierarkisk 
relation där den ena gruppen var norm som den andra gruppen skulle anpassa sig till (Wiger-
felt 2014). 

Sammantaget har rådande segregationsmönster tillsammans med det fria skolvalet bi-
dragit till att den svenska skolan blivit allt mer segregerad och allt mindre likvärdig. Förut-
sättningarna för att skolan ska kunna fungera som en mötesplats och en arena för att kom-
pensera för ojämlika villkor och sociala skiljelinjer har därmed starkt försämrats (Sernhede 
2011; Trumberg 2011) – de samlade effekterna av dessa förändringar kan inte minst skönjas 
i städernas förortsområden. Materiella villkor som boendesegregation och ekonomisk 
ojämlikhet kommer här till konkreta uttryck också på utbildningens område. Dessutom 
förstärks denna process av social exkludering genom en rad segregerande mekanismer 
ifråga om exempelvis skolval och betydelsen av stödjande hemmiljö.  

Den ekonomiska och geografiska ojämlikheten ger här uppenbart ojämlika förutsätt-
ningar för reell tillgång till utbildning som social rättighet och därmed möjlighet att realisera 
sitt medborgarskap. I allt väsentligt skapas här ojämlika förutsättningar att delta i samhället 
– kanske inte främst genom att delta på arbetsmarknaden, utan särskilt genom förmåga och 
reella möjligheter att känna till och delta i såväl formell som informell politisk aktivitet. Här 
framstår tillgången till sociala rättigheter såsom utbildning som en förutsättning för delta-
gande i politiska sammanhang och därmed möjligheten att utöva ett politiskt medborgar-
skap. I följande avsnitt riktas ljuset mot den politiska exkluderingens mekanismer. 
 
Den politiska exkluderingens mekanismer  
Forskning tyder på att städernas sedan länge konstaterade geografiska polarisering tycks följas 
av en allt mer framträdande politisk polarisering, där städernas förorter, enkelt uttryckt, för-
passas till ”politikens skuggsida” (Strömblad 2003; jfr Nord & Nygren 2002). 

Bland boende i utsatta stadsdelar är deltagandet i val till kommun- och landstingsfull-
mäktige samt riksdag avsevärt lägre än riksgenomsnittet. När det gäller röstande finns ett 
tydligt samband med både andelen utrikes födda och högutbildade boende i stadsdelarna 
(SCB 2015). Vid 2014 års riksdagsval var valdeltagandet i riket som helhet 85,8 procent. 
Bland de tio valdistrikt i landet som hade högst valdeltagande hade samtliga mindre än 12 
procent utrikes födda bland de röstberättigade. Dessa distrikt hade dessutom en jämförel-
sevis stor andel högutbildade. Allra högst valdeltagande uppmättes i valdistriktet 137 Södra 
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Kungsängen i Uppsala, där röstandet uppgick till hela 94,9 procent. Bland de tio valdistrikt 
i landet som hade lägst valdeltagande hade – med ett undantag – mer än hälften utrikes 
födda bland de röstberättigade. Undantaget från detta mönster var valdistriktet Oscar 1, på 
Djurgården i Stockholm, där 44 procent av röstberättigade är utlandssvenskar.  

Sambandet mellan andelen utrikes födda i ett valdistrikt och valdeltagande illustreras 
i Figur 2.2. I riksdagsvalet 2014 fanns det i landet 172 valdistrikt där mer än hälften av de 
röstberättigade var utrikes födda. Värt att framhålla är samtidigt att dessa områden präglas 
av stark ekonomisk utsatthet och generellt sett lägre utbildningsnivå. Inget av dem hade ett 
valdeltagande på mer än 80 procent. 157 av dem hade ett röstande som understeg 70 pro-
cent.  
 
Figur 2.2: Valdeltagande i 2014 års riksdagsval i valdistrikt efter andel utrikes födda 

 
Källa: SCB 2015 
 
Mönstret går igen i kommunalvalet. Låt oss illustrera skillnaderna när det gäller röstande i 
2014 års kommunalval genom att jämföra de två av Stockholms valdistrikt som uppvisade 
det högsta respektive det lägsta valdeltagandet (Stockholms stad 2015). Medan valdistriktet 
Västerled 15 i Ålsten hade det högsta valdeltagandet, med 94,8 procent, så hade valdistriktet 
Spånga 22 i Rinkeby det lägsta, med 40,8 procent. Differensen mellan dessa båda områden 
är alltså hela 54 procentenheter. Motsvarande skillnader mellan de valdistrikt som har högst 
respektive lägst röstande i kommunalvalen återfinns även i Göteborg och Malmö. I övriga 
kommuner finns också påtagliga skillnader, även om de inte är lika stora. 

Utrikes födda är underrepresenterade i politiska församlingar på kommun-, lands-
tings- och riksnivå (Dahlstedt 2015b). Efter valet 2014 är andelen utrikes födda omkring 8 
procent bland de valda på samtliga tre politiska nivåer. Över tid har det visserligen skett en 
ökning av andelen utrikes födda, framför allt i riksdagen, där andelen 1991 inte var mer än 
2 procent. Samtidigt har dock andelen utrikes födda ökat i befolkningen som helhet. 2014 
utgjorde de utrikes födda 17 procent av de röstberättigade i kommunalvalet 2014 och 12 
procent i riksdagsvalet (SCB 2016).  

Underrepresentationen är tydligare i mer prestigefyllda politiska församlingar, exem-
pelvis kommunstyrelsen, än i mindre prestigefyllda organ, exempelvis facknämnder. Dessa 
statusmönster kommer även till uttryck i skillnader beroende på det politiska uppdragets 
karaktär. Andelen utrikes födda är störst bland ersättare och minst bland ordförande och 
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vice ordförande. Mönstret gäller andelen utrikes födda på olika poster inom både kommun 
och landsting. Motsvarande mönster gäller unga i åldern 18-29 år (SCB 2016).  

Underrepresentationens mönster återspeglas, liksom valdeltagandets, även i den ur-
bana geografin. I 2014 års val hade boende i utsatta stadsdelar nämligen avsevärt lägre andel 
nominerade och även valda till kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag än i övriga 
områden och i riket som helhet (Edling 2015).  

Frågan om underrepresentation handlar inte bara om huruvida olika grupper i sam-
hället har möjlighet att föra sin talan och ge uttryck för sina intressen (talet för), utan även 
om hur olika grupper representeras, i meningen hur de framställs, i den politiska debatten 
(talet om), inte minst i termer av politiska problem i behov av särskilda åtgärder (Dahlstedt 
2005). När det gäller förortens unga så har de i den massmediala och politiska debatten 
tenderat att porträtteras som endera passiva, med avseende på bristfälligt deltagande i for-
mella politiska och civilsamhälleliga sammanhang samt oförmåga att göra aktiva val, eller 
som missriktat aktiva i form av olika slags ordningsstörande aktiviteter (Ekholm 2017a, 
2017b; Kings 2011). 

När demokratiska institutioner till följd av segregationsmönstren i samhället inte 
framstår som tillgängliga för dem som bor i stadens periferier, när de resurser som krävs 
för att delta inte framstår som möjliga att tillägna sig, när demokratin så att säga tycks re-
serverad för dem som redan har tillgång till dessa resurser, då tenderar människor med 
svaga resurser att utveckla en allt mer reserverad hållning gentemot de demokratiska in-
stitutionerna, vilket riskerar att ytterligare förstärka den sociala exkluderingen (Dahlstedt 
2005). 

Vid sidan av deltagande i form av formellt parlamentariskt deltagande utgör det civila 
samhället en viktig arena för deltagande för de boende i förorten, inte minst för de unga. I 
en jämförelse mellan fritidsaktiviteter bland högstadieelever i lågstatus- och högstatusom-
råden framkommer dock bland elever i lågstatusområden ett glapp mellan viljan att enga-
gera sig i ideella föreningar och att faktiskt engagera sig (Elofsson m.fl. 2014). I lågstatus-
områden finns vidare en överrepresentation av unga utrikes födda som inte deltar i skatte-
finansierade kultur- och fritidsaktiviteter och som inte är medlemmar i några ideella före-
ningar (Nordstrand 2017). Bland dem som avstår aktivitet uppges ekonomiska resurser vara 
den främsta orsaken. I dessa områden finns även en större andel utrikes födda killar som 
uppger att det finns allt för lite att göra på fritiden. Här är det vidare färre utrikes födda 
tjejer som idrottar och fler som är ”inaktiva på sin fritid” (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor 2014: 9).  

På ett liknande sätt visar statistik från Stockholms stad avseende medlemskap i id-
rottsföreningar bland högstadieelever, lägst andel i områden med sämre socioekonomiska 
förutsättningar, såsom Skärholmen och Rinkeby-Kista. I dessa områden är också andelen 
medlemskap bland flickor avsevärt lägre, 14 respektive 15 procent, jämfört med 34 procent 
för genomsnittet för staden som helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

Tabell 2.3: Medlemskap i idrottsförening för ungdomar på högstadiet, år 2013, procent 
 Pojkar Flickor 
Enskede-Årsta-Vantör 58 40 
Bromma 52 57 
Norrmalm 48 41 
Farsta 47 29 
Östermalm 44 32 
Rinkeby-Kista 40 15 
Skärholmen 34 14 
Stockholms stad  47 34 

Källa: Stockholms stad 2015 
 
När det gäller att förstå förortens lokala civilsamhälle så menar Kings (2011) att det är vik-
tigt att förstå att aktiviteten i förorten kan ta sig lite andra uttryck än i det traditionellt 
svenska civilsamhället. Hon visar bland annat hur rådande segregationsmönster ger upphov 
till en organisering av föreningslivet som huvudsakligen baseras på etnokulturell grund. Det 
innebär inte nödvändigtvis att sådana föreningar bedriver någon specifik verksamhet eller 
kan förstås utifrån en idé om etnokulturell homogenitet. Det innebär bara att grunden för 
medlemskap och inkludering är etnokulturell. Kings visar på betydelsen av lokala föreningar 
till exempel när det gäller att erbjuda mötesplatser och sociala nätverk för de boende. Dess-
utom kan de boende genom föreningslivet få tillgång till service eller tjänster som offentliga 
verksamheter på annat sätt inte förmår tillhandahålla. I de föreningar som Kings studerat 
utgör hemlandsorienterade verksamheter inget särskilt centralt inslag.  

Inom det civila samhället har annars föreningar bildade på etnokulturell grund beskri-
vits som en viktig arena för deltagande för människor med utländsk bakgrund, i förortsmil-
jöer liksom i andra miljöer (Osman 2014; Dahlstedt & Hertzberg 2011a). Sådana föreningar 
kan fungera som en viktig aktör både inåt, genom att mobilisera en grupp människor som 
delar en gemensam bakgrund, och utåt, med fokus på att företräda gruppens intressen i 
politiska sammanhang (Dahlstedt 2015b). De kan därmed utgöra viktiga politiska förbin-
delselänkar som gör det möjligt att kommunicera med myndigheter och organisationer. 
Hosseini-Kaladjahi (2006) har exempelvis i en studie av stadsdelssatsningar i Fittja visat på 
hur föreningar bildade på etnokulturell grund har utgjort en viktig resurs när det gällt att 
engagera och mobilisera lokalbefolkningen för att träda i dialog med myndigheter och lo-
kala politiker.  

Samtidigt har det noterats att boende med bakgrund i andra länder inte nödvändigtvis 
är rotade bara i den lokala miljön och begränsade av tillhörighet till en specifik nationell 
kontext. Uppkomsten av kulturella diasporor pekar på former av tillhörighet och gemen-
skap, liksom politisk aktivitet, som är transnationell, det vill säga inte avgränsade av nation-
alstaten. Dessa former av gemenskap, till exempel den kurdiska, möjliggör organisering för 
synlighet och erkännande, som kan riktas mot både forna hemländer – reella eller mytolo-
giska – och det nuvarande bosättningslandet Sverige. Diasporan kan dock ha fler förank-
ringspunkter. För att ta den kurdiska diasporan som exempel: den tar form genom en bred 
repertoar av transnationella aktiviteter – politiska, sociala, kulturella och ekonomiska – som 
binder samman kurder i en rad olika stater till en gränsöverskridande, transnationell gemen-
skap (Khayati & Dahlstedt 2014). Lalander (2006, 2009) har visat på en liknande dynamik 
bland unga med bakgrund i Chile: i en svensk förortstillvaro formad av stigmatisering och 
exkludering blir samhörighet baserad på chilensk nationalitet ett viktigt medel för att skapa 
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sociala nätverk och en känsla av gemenskap. Denna gemenskap är inte enbart lokalt för-
ankrad, utan den är även global. Den knyter samman människor som befinner sig på olika 
platser runtom i världen, bland annat i Chile, över generationer, från äldre uppvuxna i Chile 
till unga födda och uppvuxna i Sverige.  

”Nationalstaten är i detta sammanhang överspelad”, noterar Sernhede (2006: 275) i 
en studie av ungdomars gemenskapande i Göteborgsförorten Angered (eller Los Angered 
som området framträder i relation till känslor av samhörighet och identifikation med om-
råden i Los Angeles). Sernhede pekar på hur ungdomar utifrån sina erfarenheter av stigma-
tisering och konflikt med ”de innanför” skapar en känsla av gemenskap och samhörighet 
som inte bara förankras i den avgränsade förorten. Denna känsla av gemenskap och sam-
hörighet kan dessutom länka samman förorten med andra grupper av exkluderade områden 
runtom i världen.  

Som ett svar på upplevelser av annorlundahet skapar de unga särskiljande gemen-
skaper – inte minst genom populärkulturens repertoar av expressiva uttryckssätt – som ett 
sätt att få det erkännande som skolans vertikala strukturer inte förmår erbjuda (Sernhede 
2011b). För de unga utgör populärkulturen, och inte minst hiphopen (Sernhede 2002; Sern-
hede & Söderman 2010), en arena där det pågår en livaktig förhandling som inte bara åskåd-
liggör den stigmatisering och exkludering som drabbar de boende i förorten, utan som 
också ingjuter en känsla av stolthet över att leva och verka på dessa platser på den svenska 
urbana geografins baksida (Dahlstedt 2005). Redan mot slutet av 1990-talet noterade Ålund 
(1997: 13) en uppkomst av proteströrelser bland unga i stadens utkanter, ”inte sällan tvärs 
över etniska grupper”. Hon pekade på hur kulturen stod i fokus för dessa rörelser: 

 
Här kan man möta en expansiv konstnärlig utveckling med avantgardistiska förtecken och 
med politiska undertoner som kommer till uttryck i text, ton och bild. Antirasism, krav på 
jämlikhet, angrepp mot diskriminering matchas med reggae och hip-hop-inspirerade uppma-
ningar till självrespekt, stolthet och solidaritet. Situationen påminner oss om 1970-talets po-
litiska och konstnärliga stämningar bland Storbritanniens svarta: ”Get up, stand up … stand 
up for yo’ rights.” 
 

På 2000-talet har en rad forskare återigen pekat på en allt mer högljudd mobilisering av just 
unga i förorter runtom i landet (Schierup m.fl. 2014; Ålund & Léon Rosales 2017). Avsak-
naden av utrymmen för demokratiskt deltagande och reella möjligheter att göra sina röster 
hörda har skapat frustration och en reserverad hållning bland unga, gentemot olika arenor 
i samhället som upplevs som reserverade och exkluderande. De senare årens oroligheter i 
form av stenkastning mot polis och utryckningsfordon har här lyfts fram som uttryck för 
en sådan frustration bland de unga (de los Reyes m.fl. 2014; Stigendal 2016). Stigendal 
(2016) menar att stenkastningen illustrerar hur ungdomar i utsatta stadsdelar delvis är ute-
stängda från samhället, att de genom sin reaktion mot exempelvis brandmän som represen-
tanter för samhället riktar sitt agerande gentemot det som de inte får tillhöra och de möj-
ligheter som de inte får tillgång till. Samtidigt kommer ungdomarna genom stenkastningen 
att på sätt och vis leva upp till den normavvikelse som tillskrivs hela deras tillvaro i den 
utsatta stadsdelen, att vara annorlunda, avvikande och exkluderad. Samhället består av en 
mångfald av regler och relationer som hela tiden skapas och omförhandlas; därmed finns 
det människor som är delaktiga i detta skapande, men där finns också de människor, i syn-
nerhet unga, som anses sakna möjligheter till delaktighet och inflytande. För delaktighet 
kan villkoren framstå som stränga: villkoren är att vara frisk, förvärvsarbetande, ekonomiskt 
resursstark, ha formella skolbetyg och agera på ett sätt som bekräftar rådande normer (vilket 
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alltså inte innebär stenkastning). Stenkastningen blir ett sätt att manifestera dessa gränser 
och sina begränsade möjligheter till delaktighet och sin position utanför. 

I relation till dessa oroligheter har frustrationen bland de unga samtidigt varit en gro-
grund för framväxten av en urban rättviserörelse. Även om förortsbaserade organisationer 
som Megafonen, Pantrarna och Hassela ungdomsrörelse fortfarande bara utgör en mindre 
del, om än växande, av det samlade civilsamhället så har de satt tydliga avtryck i samhälls-
debatten – i protest mot stigmatisering, ojämlikhet och en accelererande nedrustning av 
välfärden (Schierup m.fl. 2014; Ålund & Lèon Rosales 2017). De har här haft viktig roll 
som kanaler som kunnat artikulera en röst som annars sällan kommer till tals i den offentliga 
debatten, förortens unga. I detta arbete återanvänder rörelserna inte minst metoder från 
traditionella sociala rörelser, där organisering sker av och för de unga, med självutveckling 
och folkbildning för att ge röst åt de unga (Kings 2014). 

Med avseende på olika former av politiskt och samhälleligt deltagande framstår det 
som särskilt tydligt hur de materiella förutsättningarna i fråga om rumslig och ekonomisk 
segregation – därtill förstärkta genom ojämlikhet när det gäller utbildning – kommer till 
uttryck i politiskt och samhälleligt deltagande. Ojämlikheten och segregationen illustrerar 
påtagligt hur idealen om medborgerlig jämlikhet i praktiken är begränsade. Tillgången till 
sociala och politiska rättigheter må vara formella, men de är inte substantiella i den mening 
som kan förväntas med avseende på likvärdigt medborgarskap. Materiella villkor och med-
borgerliga ideal, eller spänningen dem emellan, utgör en spelplan där ungas subjektiva för-
ståelser av sig själva, samhället och politiken formas. Här formas politisk exkludering, men 
samtidigt olika former för motstånd och politisk aktivitet. 
 
Avslutande diskussion 
Vi har i detta kapitel lyft fram de samverkande effekterna av social exkludering, som på 
olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte 
minst för unga. Som analytiskt avstamp har vi haft en bred förståelse av social exkludering 
i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt 
sociala). Tillsammans formar dessa olika typer av rättigheter villkoren för de ungas delta-
gande i samhällsgemenskapen. I kapitlet har fyra huvudsakliga dimensioner av social exklu-
dering stått i förgrunden, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; tillgång till 
och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och 
genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv.  

Den sociala exkluderingens mekanismer i form av arbete och ekonomi, utbildning, 
deltagande i politik och civilsamhälle, är rumsligt förankrade och kommer inte minst till 
uttryck i allt mer segregerade stadsmiljöer. Särskilt till förortsmiljöer i städernas utkanter 
koncentreras människor vars levnadsvillkor i relativt högre utsträckning än i andra områden 
i städerna präglas av utsatthet, resursbrist och rumslig exkludering.  

De svenska städerna blir allt mer rumsligt segregerade. Med segregationen koncentre-
ras social exkludering till ekonomiskt utsatta områden med en hög andel utrikes födda. 
Denna områdesspecifika utsatthet återskapas genom en rad grannskapseffekter, exempelvis 
en lägre tillit och särskild utsatthet för vissa typer av brottslighet. Till den rumsliga exklu-
deringens mekanismer hör inte minst stigmatiseringen av de boende och om livet i den 
urbana periferin, som bidrar till att skapa områdena och dess invånare som annorlunda och 
avvikande i förhållande till det som kommit att definieras som samhällets normalitet – in-
nanförskap. 
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Ekonomisk resursbrist och fattigdom, både hos enskilda unga och hos familjer där 
unga växer upp, är en nyckelfaktor för att förstå den sociala exkluderingens dynamik. Fat-
tigdom utgör både en orsak till och en effekt av exkludering. Det är ur flera hänseenden 
ogynnsamt att växa upp i resurssvaga familjer och bostadsområden. Risken för framtida 
arbetslöshet och ohälsa är stor. Störst är den bland utrikes födda. En svag förankring på 
arbetsmarknaden utgör i sin tur en orsak till fattigdom och fortsatt social exkludering. Eko-
nomisk utsatthet bidrar dessutom till att forma ungas framtidstro, där det finns en stor risk 
för uppkomsten av misstro.    

Utbildning är en möjlighet till social mobilitet och ett medel för unga att bli delaktiga 
medlemmar i samhället. Skolan är samtidigt en plats där det segregerade samhället gestaltar 
sig. I flera avseenden bidrar rentav skolan till att upprätthålla och förstärka segregation. 
Liksom städerna i sin helhet blir skolorna i olika delar av städerna allt mer homogena när 
det gäller elevsammansättning, sociala villkor och prestationer. Denna homogenisering bi-
drar, tillsammans med ojämlika hemförhållanden och möjlighet till stöd från föräldrar, bi-
drar ytterligare till att befästa rådande segregationsmönster.  

Också villkoren för att delta och utöva inflytande över politiken formas av den sociala 
exkluderingens samlade effekter, såsom de kommer till uttryck i utsatta förortsområden. 
Boende i utsatta områden – särskilt utrikes födda – är underrepresenterade i politiska för-
samlingar och röstar i avsevärt lägre grad än i andra delar av städerna. Vid sidan av den 
formella politikens kanaler för deltagande och inflytande erbjuder det civila samhället möj-
ligheter för de boende att delta inte bara i det åtskilda lokalsamhället utan också i samman-
hang långt utanför. Deltagandet i frivilligorganisationer skiljer sig dock åt mellan olika delar 
av städerna, där deltagandet är lägre i utsatta områden. På senare tid har dock – inte minst 
bland unga – frustration och missnöje med rådande sociala villkor varit grogrund för orga-
nisering och etablerande av en rad förortsbaserade organisationer i protest mot stigmatise-
ring och ojämlikhet. 

Dessa förhållanden har teoretiskt kunnat beskrivas i termer av ett samspel mellan 
materiella villkor, symboliska uttryck och subjektiva erfarenheter – där samtliga dessa di-
mensioner är nödvändiga för att förstå den sociala exkluderingens processer och mekan-
ismer, eller om man så vill det tillstånd som politiskt artikuleras som utanförskap. Genom 
den komplexitet av samverkande mekanismer blir det möjligt att se hur de rättigheter som 
knyts till medborgarskap beskärs och avgränsas med avseende på de reella förutsättningarna 
att delta i olika rumsliga miljöer, utbildningsmässiga eller politiska sammanhang. Även om 
de formella möjligheterna finns, är dessa i praktiken reglerade och avgränsade: medborgar-
skapet är för många unga idag väsentligt beskuret. 

Vad som framträtt i kapitlet är bilden av ett segregerat urbant landskap, vari den so-
ciala exkluderingens processer spelas ut. För att förstå den sociala exkluderingens samlade 
effekter behöver vi därför undersöka samspelet mellan de olika processer som skapar dessa 
ojämlika sociala villkor. Vi återkommer till denna tematik i den tredje och sista delen av 
boken, som med utgångspunkt i de ungas egna berättelser handlar om just hur det kan vara 
att leva i detta segregerade urbana landskap och om hur de unga på olika sätt tvingas navi-
gera mellan och hantera den sociala exkluderingens mekanismer för att skapa sig en tillvaro 
– idag och i framtiden. I de kommande fyra kapitlen, i bokens andra del, riktas dock fokus 
mot de interventioner som görs i syfte att möta den sociala exkluderingens samlade effekter, 
med siktet inställt på att åstadkomma inkludering. Vi ska här se hur en rad olika intervent-
ioner tar form och initieras utifrån en rådande problembild om utanförskapets och utan-
förskapsområdets problem, där uppmärksamheten och insatserna först och främst riktas 
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mot just områdena i städernas utkanter – ”utanförskapsområdena” – och dess unga. Målet 
med dessa interventioner är – som vi ska se – först och främst att hantera olika utfall av 
den sociala exkluderingens mekanismer som vi här har kartlagt, snarare än att åtgärda deras 
dynamik.   
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