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10. Sammanhållningens genealogi – viljan att 
ordna 
 
Magnus Dahlstedt & Kenneth Petersson   
 
 Jag är själens krigare 
 Med kärlek som vapen 
 Jag är själens krigare 
 Och ljuset i tunneln 
 Jag är själens krigare 
 Och hjälper dig fram till ett paradis 
    Thomas Di Leva, Själens krigare, 1991 
 
Den här boken har visat på hur det under de senaste decennierna har iscensatts en bred 
repertoar av initiativ för att motverka de konflikter, spänningar och sociala problem som 
följt i spåren av en allt skarpare polarisering i det svenska stadslandskapet – som svar på 
”utanförskapets problem”. Detta skifte illustreras inte minst i samtida debatter om utanför-
skapsområden runtom i Sverige, som återigen har framträtt som en slags anhopningsplats 
för sociala problem – beskrivna i termer av ”parallellsamhälle”, i behov av särskilda inter-
ventioner. De spänningar och konflikter som hänförs till dessa områden har allt mer kom-
mit att framstå som ett påtagligt och växande hot mot samhället, dess gemenskap och sam-
manhållning. Den samtida förståelsen av ”utanförskapets problem” och de skilda intervent-
ioner som svarar mot denna förståelse aktualiserar en klassisk fråga, som uppehållit tänkare 
under lång tid, nämligen hur konflikter kan motverkas och social gemenskap och samman-
hållning kan skapas.   

 Detta kapitel handlar om just viljan att förebygga konflikter och att skapa gemenskap 
och sammanhållning och hur denna vilja har gestaltats i olika tider. Dagens debatt om ut-
anförskapets problem och de olika interventioner som följer i dess spår har påfallande lik-
heter med debatten om den ”sociala frågan”, som den fördes under det sena 1800-talet. 
Den sociala frågan, nu som då, handlar om hur alla människor ska fås med på resan in i det 
framtida välfärdssamhället – där en rad interventioner riktas mot de delar av befolkningen 
och de geografiska områden som fallit utanför samhällsgemenskapen (Petersson m.fl. 
2015). Utifrån en genealogisk belysning ägnar vi oss i kapitlet åt att spåra den samtida för-
ståelsen av utanförskapets problem, med särskilt fokus på hur det relateras till städernas 
mångetniska periferier, bakåt i tiden, närmare bestämt till den senare delen av 1800-talet 
och just debatten om ”den sociala frågan”.  

Kapitlet är upplagt enligt följande: Inledningsvis redogör vi för huvudlinjerna i en gene-
alogisk ansats, där vi argumenterar för värdet av att göra en genealogisk spårning, för att 
åskådliggöra hur samtida problembilder knyter an till skilda historiska praktiker. Därefter 
presenteras i tur och ordning de historiska praktiker som bildar en historisk fond för sam-
tida förståelser av det så kallade utanförskapsproblemet; det tidiga 1800-talets kristna fi-
lantropi; det sena 1700-talets husförhör; det sena 1800-talets räddningsprojekt i form av 
Frälsningsarmén samt idén om det lokala samhällets Gemeinschaft. Efter denna genom-
gång närmar vi oss samtiden med fokus på återkomsten av dessa historiska praktiker som 
kan skönjas i form av nutida strävanden efter mobilisering av lokala krafter och uppslutning 
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bakom gemensamma värden. Detta som uttryck för en gemensam vilja att skapa samman-
hållning och ordning i en tid av hot, splittring och osäkerhet.   
 
En genealogisk ansats 
I följande kapitel görs en genealogisk spårning, vilket är en slags historieskrivning som har 
ett annat syfte än det som i en konventionell mening brukar associeras med just historie-
skrivning, nämligen att redogöra för bestämda historiska förlopp. En genealogisk ansats 
syftar snarare till att problematisera samtiden, det vill säga använda historiska händelser och 
idématerial för att kasta ljus över nutiden. När vi tänker kring en samtida praktik, vilken det 
nu än må vara, så är det allt som oftast fråga om ”en praktik vars härkomst vi inte omedel-
bart reflekterar över” (Beronius 1991: 205). Poängen med ett genealogiskt betraktelsesätt 
är att det ”hjälper att befria oss från tron att allting kretsar kring det förnuftiga framåtskri-
dandets gång” (s. 111). I linje med Foucaults tankar ses genealogi som ett försök att under-
söka hur historiska element återaktiveras, förändras och därmed får nya innebörder (jfr 
Foucault 1994; Villadsen 2004). Historien upprepar sig inte i oförändrat skick, utan det 
centrala består just i att spåra de återkomster och förändringar som görs möjliga genom att 
historia ses som en utväxling mellan brott och kontinuitet i tidsspannet mellan då och nu.  
 I följande kapitel vill vi göra en historieskrivning som tar sig an uppgiften att spåra en 
viss rationalitet, det vill säga ett specifikt tänkande om individen, hennes position och plats i 
samhället. Detta tänkande må ha skiftat innebörd i såväl tid som rum, samtidigt som det 
kan vara möjligt att identifiera vissa gemensamma nämnare över tid och rum. I detta kapitel 
är det en bestämd typ av rationalitet som står i förgrunden, närmare bestämt den rationalitet 
som Foucault (1982) har benämnt som pastoral. Med pastoral rationalitet avses en princip 
för att styra samhället som närmast kan liknas vid att leda en flock, det vill säga principen 
att leda och att följa, eller närmare bestämt att följa ledaren. Den pastorala styrningens rat-
ionalitet har ett kyrkligt religiöst förflutet, men den har omvandlats, förgrenats runtom i 
samhällskroppen och förekommer i en rad olika skepnader.  
 

 Men allt detta är del av historien, säger du; pastoratet har, om inte försvunnit, så åtminstone 
 förlorat det mesta av sin effektivitet. Det är sant, men jag menar att vi behöver skilja på två 
 former av pastoral makt – den kyrkliga institutionaliseringen, som har minskat i omfattning 
 eller åtminstone förlorat sin vitalitet sedan 1700-talet, och dess funktion, som har spridits 
 och mångfaldigats utanför kyrkans institutioner (Foucault 1982: 214). 
 

En pastoral rationalitet kan exemplifieras med pastorns ledning av församlingen, fåraher-
dens ledning av fåren, statens ledning av befolkningen, likväl som coachens ledning av fot-
bollslaget eller lärarens ledning av skolklassen, för att knyta an till två av de typer av ledning 
som berörts i denna bok.  
 I kapitlet spåras den pastorala styrningens rationalitet genom ett antal historiska prak-
tiker eller så kallade teknologier, det vill säga olika sätt att ordna, reglera och forma individers 
tänkande och beteende. Särskilt fokus kommer att ägnas åt ett antal historiska intervent-
ioner som riktar sig inåt den enskilde individen, mot hennes själ och moral, nämligen det 
tidiga 1800-talets kristna filantropi, det sena 1700-talets husförhör samt det sena 1800-talets 
räddningsprojekt i form av Frälsningsarmén. När det gäller ledning inom ramen för den 
kristna filantropin så praktiserades den av fattigvårdsassistenten, med stöd i dennes manual, 
medan den i husförhörets fall sköttes av pastorn, med stöd i bibel och med övervakande 
blick. När det gäller Frälsningsarméns utfördes ledningen av generalen och dess officerare.  
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 Poängen med den genealogiska spårning som görs i kapitlet är att problematisera det 
samtida tänkandet kring problem och interventioner i namn av utanförskap, lokaliserade 
till utanförskapsområden. I detta syfte fungerar ett antal av de teman som återkommit i 
flera av kapitlen i denna bok som en samtidshorisont. Ett av dessa teman är just viljan att 
bryta utanförskapet genom en mobilisering av lokalsamhället och dess krafter. Genom att 
växelvis röra oss mellan denna samtidshorisont och olika satsningar för att åstadkomma 
inkludering inom förortsmiljöernas domäner och exempelvis det tidiga 1800-talets kristna 
filantropi, vill vi identifiera såväl gemensamma mönster som skillnader, utan att för den 
skull nödvändigtvis betrakta då och nu som likvärdiga. Denna växelvisa rörelse mellan dåtid 
och nutid inleds med just det tidiga 1800-talets kristna filantropi som ett svar på en av den 
tidens främsta utmaningar, fattigdomen och den ”sociala frågan”.    
 
Den kristna filantropin och välgörandets makter  
En av de mest inflytelserika personerna när det gäller organiseringen av det tidiga 1800-
talets uppsökande fattigvård var den franske ämbetsmannen och moralfilosofen Jospeh-
Maria de Gérando. Gérandos skrift Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet at lemna understöd åt de 
fattige, utgiven på franska 1820, kom att ha stor betydelse för formerandet av 1800-talets 
och det tidiga 1900-talets fattigvård, med spår ända in i vår tids sociala arbete. Skriften 
översattes till en rad olika språk, däribland till svenska 1846.8  
 Det projekt som Gérando initierade tog sig an utmaningen att rädda de själar som 
förlorat fotfästet i den omtumlande förändring som industrialiseringen medfört. För att 
komma till rätta med den allt mer utbredda fattigdomen krävdes, menade han, en veten-
skapligt utformad strategi och en särskild pedagogik, avsedd att skapa en djupare förståelse 
av den mänskliga moralen och dess bristfälligheter. Gérandos dröm var att utarbeta en 
undersöknings- och observationsmetod som skulle göra det möjligt att skapa detaljerad 
kunskap om den fattiga befolkningens levnadsvanor, med särskild fokus på familjen. Den 
främsta metoden framför andra för att närma sig den sociala frågan var, enligt Gérando, att 
lära känna och skaffa sig kunskap om den fattiges levnadsvanor och moral.  
 Den observationsteknik som på ett autentiskt sätt skulle tränga in i den fattiges själ 
och blottlägga bevekelsegrunderna till hennes fattigdom, byggde på ett minutiöst klassifi-
kationssystem. Detta system skulle vägleda fattigvårdsassistenten i arbetet med att sortera 
och definiera behovsgrunderna för att därefter kunna ge de fattiga ekonomiskt understöd. 
Den form av socialt arbete som härmed tog form var dock fortfarande, liksom tidigare, 
utformat på basis av välgörenhet, och huvudsakligen frivillighet (Olsson & Petersson 2007).  
 

 I denna plan låg initiativet till välgörenhetsaktiviteter fortfarande hos privata individer, 
 hos folk av börd, hos filantropiska sammanslutningar som kunde få offentligt stöd, även 
 om detta var i undantagsfall, ifråga om centraliserad information (skapandet av de verkliga 
 och de falska fattiga), materiellt understöd (småbarnskläder, klädtillbehör, matvaror, vär-
 meutrustning), och viss finansiering (Donzelot 1979: 121f). 

 
Gérando tog bestämt avstånd från sedvanligt barmhärtiga allmosor. För Gérando var näm-
ligen ekonomiska understödet bara en liten del av lösningen på det djuplodande problem 
som den nya observationsmetoden avsåg att lösa. Det var bara på ytan som det sociala 
arbete som Gérando drömde om handlade om ekonomiskt understöd. I grund och botten 
handlade arbetet om att hitta en metod för att förebygga konflikter – detta genom att forma 
en moralisk gemenskap som inrymde de sociala klasserna. Denna metod var baserad på 
detaljerad kunskap om och undervisning riktad mot de fattiga och ”tärande”. För Gérando 
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var hjälp liktydigt med moralisk fostran, något som de välbärgades allmosor inte kom i 
närheten av. Gérandos skrift kom här att fungera som en manual för 1800-talets fattig-
vårdsassistent. Assistenten intog dock inte bara en, utan i själva verket flera olika roller – 
rådgivare och samtidigt domare, men också en slags förmedlare mellan samhällsklasserna 
(jfr Olsson & Petersson 2007: 75f). Kaspar Villadsen beskriver förmedlarens uppgift som 
att försöka knyta 

 
 kärleksfulla band mellan de fattiga och resten av samhället, för att på så sätt minska de fattigas 
 umbäranden. Fattigvårdsassistenten står i regelbunden kontakt med de fattiga, beger sig ut 
 på ”upptäcktsresor” och dyker ner i de fattigdomens okända skrymslen för att därefter be
 skriva denna värld för den skrämda borgarklassen (Villadsen 2004: 131). 
 
Det mest avgörande i Gérandos sociala projekt var att förebygga och se till så att den av 
Försynen inrättade patriarkala samhällsordningen inte rubbas, det vill säga att verka för att 
det bestående består. Det är också denna strävan som driver hans pedagogiska mission, det 
vill säga att undervisa den fattige om det otänkbara att ens tänka något annat än just den 
rådande ordningen (Olsson & Petersson 2007: 76). Den bärande principen för denna För-
synens på förhand uppgjorda plan är, enligt Gérando, den så kallade ”människokärleken”. 
Denna kärlek uppges förena alla människor, oavsett samhällsklass och andra olikheter, i en 
enda harmonisk gemenskap.  
 Inom ramen för denna gemenskap urskiljer Gérando tre grupper som alla, olikheterna 
till trots, ska fås att foga sig i gemenskapens ordning: för det första, de som har ett visst 
överflöd, för det andra, de vars tillgångar motsvarar behoven, och för det tredje, de som 
saknar medel för att tillfredsställa sina behov. Den andra gruppen bygger sin tillhörighet i 
gemenskapen på arbete, som inte bara är en fråga om materiella tillgångar den ”har äfven 
sin moraliska sida” (Gérando 1846: 2). Arbetet skapar nämligen, förutom ekonomiska vär-
den, även moraliska värden ”genom känslan af oberoende och äro såsom fiende till sysslo-
lösheten ett värn emot lasterna” (ibid.). När det gäller de andra grupperna, välståndets och 
nödens, så menar Gérando att de dras till varandra enligt Försynens och den ”helgade 
mensklighetens” plan: 
 

 De båda andra grupperna äro fästade vid hvarandra genom ett föreningsband, som tillhör 
 en vida högre moralisk ordning. […] …välståndet och nöden blifva i sin ordning återförda 
 till varandra genom en högre dragningskraft, nemligen den helgade mensklighetens (ibid.). 

 
Skillnaden mellan lycka och olycka, välstånd och fattigdom var alltså inget att beklaga. Den 
ingick så att säga i den av Gud instiftade planen. Det som Gérandos arbete gick ut på var 
alltså att få de fattiga att erkänna och inordna sig i denna tingens ordning: 
 

 Det är nödvändigt för en god samhällsordning, att de lägre klasserna lära sig att utan 
 känsla af bitterhet betrakta andras mera lyckliga ställning, och att respektera det afstånd 
 som Försynen bestämt mellan olika levnadsvillkor (s. 18). 

 
Gérando och den kristna filantropin var knappast de enda uttrycken för strävan efter att 
etablera en bestämd moralisk ordning. Framväxten av filantropin har sin omedelbara för-
ankring i den Lutherska husförhörsregimen, såsom den kom att gestalta sig under 1700-
talet och in på 1800-talet. 
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Husförhöret och gemenskapens moraliska ordning  
Husförhöret, så som detta kom att etablera sig i olika former från 1600-talet och framåt, 
förknippas oftast med katekesläsning och kunskapskontroll (se vidare Petersson 2003; 
Palmblad & Petersson 2003). Men den främsta anledningen till dess utbredning var inte i 
första rummet katekesförhör, snarare dess sätt att utöva pastoral påverkan. Biskopen och 
mösspolitikern Jacob Serenius beskrev till exempel husförhören som de ”bästa tillfällen att 
spörja huru goda gärningar göras eller låtas”. Därmed skulle präster vid husförhören inte 
bara uppehålla sig vid ”läsning och förståndet om lagen” utan framför allt ”examinera se-
derna”. Dessa förhör sågs som särskilt viktiga när gällde att påverka de uppväxande, ef-
tersom de därigenom skulle skapa ”avsky för sådane gemene mans hemsynder, som i vår 
tid mest plåga allmänheten” (Pleijel 1970: 87; Petersson 2003: 111). 
 Efter konventikelplakatets tillkomst 1726, som förbjöd enskilda bönemöten från att 
hållas i hemmen, betonades, å ena sidan, att husförhören skulle genomsyras av katekeskon-
troll. Å andra sidan förpliktades det av prästerskapet och andra kyrkliga auktoriteter att 
noggrant följa kyrkolagens krav ”att man också i pastoral anda skulle undersöka och för-
bättra hemlivet eller ’hemsederna’, som det hette på dåtidens språk” (Pleijel 1970: 86). På 
så sätt vilade det på prästerskapet att ansvara för de uppfostrande och sociala frågorna, 
något som med tiden blev en uppgift för skolan, de filantropiska rörelserna och – efterhand 
– det sociala arbetet. Prästerna skulle inte bara predika Ordet. De skulle även styra männi-
skors kroppar och själar, i namn av social ordning. 
 

 Prästerna skulle ej för länge uppehålla sig vid katekesens utläggning utan ge pastorala råd 
 för hemlivet. Föräldrarna borde vid sin barnuppfostran åsyfta inte bara ”den religiösa 
 bildningen utan även den fysiska”. Kunde församlingsprästen realisera detta i sin gärning, 
 skulle han framstå som ”en skyddsängel för sitt folk, vars eviga sällhet och timliga 
 lycksalighet han sålunda bereder” (Pleijel 1970: 101).  

 
Gérando var alltså långt ifrån först med att införa undersökningsmetoder som skulle ge 
inblick i människans moraliska livssfär. Han kunde snarare göra bruk av prästerskapets re-
dan etablerade roll som ledande av församlingen och familjerna, ända fram tills motsva-
rande roll senare övertogs av andra instanser, såsom skolan, det sociala arbetet och den 
medicinska professionen. 

 I husförhörets regi kom prövning av läsförmågan att innefatta ett helt panorama av 
pastorala interventioner. Husförhörets pedagogik kan närmast ses som en slags kunskaps-
test och normkontroll, med siktet inställt på att leda de som utsätts för förhöret i en be-
stämd riktning. Husförhöret med dess utvidgning till det sociala området kan på samma 
sätt som Gérandos innovationer ses som ett historiskt exempel på en social undersökning 
som möjliggör mätning och kontroll av människors normer och uppförande. Det var dock 
inga dolda eller konspiratoriska ambitioner som låg bakom den kristna förhörsinstitutionen, 
utan det var klart och tydligt fråga om en öppen och uppriktig satsning på moralisk omda-
ning där siktet var inställt på att göra människor ”kristliga och sedliga”, att ”fostra dugliga 
och lojala medborgare” (Pleijel 1970: 88f). 
 Det var genom denna kristna förhörspraktik, utvidgad till ett slags system för med-
borgarfostran, som människor skulle fås att bekänna sig till gängse kristna normer, men 
samtidigt till borgerliga ideal i termer av duglighet och lojalitet. Husförhöret är till sitt for-
mat och upplägg allomfattande och inte begränsat till att enbart handla om att bekänna sina 
synder. Husförhöret utgör snarare en kunskapande undersökningsapparatur som kartlägger 
människors sedvanor, normer och beteenden, av sådana mått att motsvarande apparatur 
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har kunnat brukas även i andra sammanhang, till exempel inom den framväxande kristna 
filantropin och långt in i vår egen tid, om än med annorlunda bevekelsegrunder.  

 När husförhören under den senare delen av 1800-talet tynar bort så sprids medbor-
garfostran till att omfatta en bred repertoar av socialpolitiska institutioner, i form av såväl 
professionella som semiprofessionella aktörer – däribland skola och förskola, social-, kri-
minal- och hälsovård, idrotts- och föreningsliv (Petersson 2003: 114). Samtidigt fanns det 
vid denna tid andra sätt att adressera den omtalade sociala frågan och sammanhållningens 
problem. Ett av dessa är Frälsningsarmén, som utgör en annan specifik härkomst till den 
samtida tappningen av sammanhållningens problem – lokaliserat till stadens och världens 
mörka utkanter.   
 
Frälsningsarmén och det koloniala räddningsprojektet  
Till skillnad från Gérandos filantropi var Frälsningsarméns räddningsprojekt mer organise-
rat och storskaligt. Det faktum att projektet beskrevs i militära termer var ingen slump, 
eftersom projektets organiserade princip fullt ut grundade sig på just militärens styresskick, 
med allt från gradbeteckningar, disciplinär ordning till militär terminologi i största allmän-
het. Frälsningsarmén var under senare delen av 1800-talet och framåt en kombination av 
militär dressyr, kristen protestantism och socialt arbete. Rörelsens grundare var William 
Booth, en brittisk predikant med rötter i metodiströrelsen och med en generals gradbeteck-
ning. År 1890 publicerade han skriften I mörkaste England och vägen ut, som närmast kan ses 
som Frälsningsarméns krigsförklaring mot det sena 1800-talets utbredande sociala misär. 
Skriften blev snart en bestseller och rönte stor uppmärksamhet runtom i världen, så även i 
Sverige (Dahlstedt 2009a). 

 Frälsningsarméns sociala arbete hade sin upprinnelse i det sena 1800-talets London, 
först och främst i East Ends fattigkvarter. I mörkaste England och vägen ut kan beskrivas som 
en minutiös och naturalistisk kartläggning av den sociala nöden bland de fattiga och utblot-
tade i East Ends fattigkvarter. Inspirerad av det sena 1800-talets många upptäcktsresor till 
Afrika – ”mörkrets kontinent” – drar Booth en parallell mellan Afrikas djungler och den 
framväxande slummen i brittiska storstäder, mellan det mörkaste Afrika och det mörkaste 
England: 

 
 Mörkaste England, liksom mörkaste Afrika, ryker af pestsmitta. Den stinkande och 
 osunda luften i våra slumkvarter är nästan lika giftig som utdunstningarna från Afrikas 
 sumptrakter. […] Såsom i Afrika strömmar genomskära skogen i alla riktningar, så finner 
 man i nästan hvarje gathörn en krog, hvarifrån dödvattnets flöden flyta till människors födärf 
 sjutton timmar af dygnet. En befolkning, uppsvälld af dryckenskap, sjunken i laster, tärd af 
 hvarje social och fysisk sjukdom, utgör invånarne i mörkaste England, bland hvilka jag till
 bragt mitt lif och till hvilkas räddning jag nu önskar uppbåda allt hvad vårt land har bäst av 
 män och kvinnor (Booth 1890: 20f). 

 
På samma sätt som Gérando så betonade Booth, å det bestämdaste, att det inte var tillräck-
ligt att tillgodose de fattigas materiella nöd och svält. Som hos filantroperna handlade det 
här om att omskapa människorna själva, att rädda deras själar och få dem frälsta. Först då 
kan de fattiga nämligen ta sig upp från ”afgrundens brant” och bli redo att på egen hand 
förvalta ett gott och gudfruktigt liv. Frälsningsarméns motto ska, enligt Booths ordalydelse, 
vara ”att vilja lyda vår gudomlige mästare och söka frälsa dem som äro förlorade” (s. 239). 
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Booths räddningsplan  
Det var utifrån denna princip som Booth under senare delen av 1800-talet utarbetade en 
räddningsplan, som var synnerligen ambitiös och som byggde på en rad utopiska element. 
Den plan som skulle iscensättas i flera etapper hade som yttersta mål att skapa inget mindre 
än ett nytt samhälle som rymde också de fattiga och nödställda – de förlorade själarna. För 
att dessa själar skulle kunna inrymmas i detta nya samhälle behövde de vägledas och om-
skapas till dugliga, arbetsamma, lydiga och gudfruktiga samhällsmedlemmar. Booth liknade 
sin räddningsplan vid en maskin, 

 
 …vars grundval är lagd i de stora städernas sämsta omgifningar, och som upphemtar de 
 förstörda och ödelagda af alla klasser, mottager tjufvar, skökor, fattighjon och drinkare utan 
 undantag helt med villkor, att de äro villiga att arbeta och underkasta sig disciplin. Sedan den 
 uppdragit dessa arma uslingar, omskapar den dem och uppväcker dem om sättet, hvarpå 
 både det bröd som förgås och det som varar till evinnerligt lif kan erhållas. Vidare sänder 
 den dem från staden till landet, fortsätter där omskapningsprocessen, utsänder dem sedan 
 till den nya jord, som väntar på dem i andra länder, sammanhåller dem med en stark styrelse 
 utan att likväl inkräktapå deras frihet som människor samt grundlägger kanhända en ny sam
 hällsordning, som i kommande tider skall utsvälla till ofantliga dimensioner (s. 106). 
 

Hur gestaltas då den utopi som Booth utlovar i sin plan? En närmare inventering av den 
plan som Booth tecknar vittnar om dess omfattning och utsträckning: En stadskoloni med 
mat, husrum och fabriksarbete åt arbetslösa, en hushållsbrigad, en åkerbrukskoloni med 
åkerbruksbyar och kooperativ lantgård, en emigrantkoloni för upprättandet av kolonier i 
andra länder, permanent uppsökande verksamhet av så kallade ”slumsystrar”, ett ambule-
rande sjukhus, en fängelseportsbrigad i syfte att omvända brottslingar, räddningshem för 
förlorade kvinnor, ett preventivt hem för utsatta kvinnor, kontor för att upphitta försvunna 
människor, skyddshem för hemlösa barn, industriskolor, asyl för moraliska dårar, upprät-
tandet av förstäder bestående av arbetarbostäder, ett banksystem för fattiga, ett advokat-
samfund för fattiga, ett upplysningsdepartement, en äktenskapsbyrå. 

 För att detta nya samhälle ska kunna fungera behöver ett antal ovillkorliga krav upp-
fyllas: idogt arbete, duglighet, lydnad, disciplin och gudfruktighet. Dessa villkor omsätts 
enligt en hierarkisk rangordningsprincip motsvarande arméns. Enligt denna princip ska 
endast de mest dugliga väljas ut och ges befogenhet att styra över de övriga ”och då dessa 
blifva satta i spetsen, kommer den [principen] att fordra allmän och ovillkorlig lydnad af 
dem som äro i botten. Om någon icke vill arbeta samt underkasta sig sina öfverordnades 
befallningar, så kan han gifva sig af” (s. 267f). Ihärdigt arbete och underkastelse efter en 
strikt disciplinär ordning är alltså de villkor som ställs på dem som önskar att bli inkluderade 
i arméns samhällsgemenskap. För dem som inte lever upp till dessa villkor väntar omedel-
bar exkludering. Faran är att de som hamnar utanför återigen faller tillbaks till avgrunden. 
På så sätt bygger gemenskapen på inkludering och exkludering, intimt sammanlänkade enligt 
ett ovillkorligt styrschema. 
 
Att rekrytera 
Rekryteringen av individer till frälsningsarmén – först till härbärgena och sedan till någon 
av kolonierna – skedde genom ett antal procedurer vars gemensamma nämnare var uppsö-
kande verksamhet i de fattigas slumkvarter. Ett exempel på hur rekryteringen kunde gå till 
är de så kallade ”slumsystrarna”. De utgjordes av kvinnliga medlemmar av armén som 
iklädde sig de fattigas och ofrälstas främsta kännetecken, bosatte sig och levde mitt bland 
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dem. Principen var att systrarna skulle integreras med dem som bor i slumkvarteren och 
leva på de villkor som de lever, för att få en närbild av slummens vardagsliv. 

 
 De bo midt i helvetet och under sina dagliga strider mot hundratals djäflar synes det  dem 
 otroligt, att någon kan tvifla på tillvaron af vare sig den ena eller det andra. Slumsystern är, 
 såsom namnet innebär, en syster till slummen. De gå ut på apostoliskt sätt, två och två lefva 
 tillsammans i samma slags kulor eller rum, som den omgifvande befolkningen själf innehar. 
 De skilja sig därifrån endast genom snygghet och ordning samt genom de få möbler, som de 
 innehålla. Här bo de året om, besöka de sjuka, se efter barnen, visa kvinnorna, huru de skola 
 hålla sig och sina hem snygga samt fullgöra ofta själva den sjuka moderns plikter. De stifta 
 frid, befrämja nykterhet, gifva råd i timliga svårigheter samt predika oaflåtligen Jesu Kristi 
 religion för samhällets afskum (s. 178). 
 

Likt antropologen som väljer att go native, att bli ett med det fält som studeras, i syfte att 
utvinna ett så sanningsenligt och autentiskt vetande som möjligt, skickades ”slumsystern” 
ut i slumkvarterens fält i syfte att missionera och omvända dess invånare – för att till slut 
få också dem att viga sitt liv åt frälsningsarmén. Att uppdraget utfördes av just en kvinna 
eller en syster låg dessutom helt i linje med arméns gängse, patriarkala ordning. 

 Det var dock inte alls självklart att den som är fattig och nödställd automatiskt skulle 
rekryteras till och frälsas av armén. Frälsning krävde en viss ansträngning eller snarare en 
prövotid följd av en slags examination. 
 
  Flickorna skola pröfvas med avseende på uppriktigheten af deras önskan att blifva räddade 

 samt sedan hjälpas att taga de första stegen på sanningens, dygdens och religionens väg (s. 
 215). 
 

En motsvarande uppsökande form av rekrytering skedde direkt vid fängelseportarna. Den 
så kallade fängelseportbrigaden sköt in sig som en kil mellan fängelseväsendet och övriga 
myndigheter, för att omedelbart nå och ta hand om de frigivna – och eventuellt få dem att 
ägna också sin framtid åt armén. 

 
 Vi ämna möta fångarne vid fängelseportarne samt omedelbart inbjuda dem till våra hem. 
 Den vanliga regeln är, att de mötas af sina gamla vänner eller kamrater, hvilka vanligen till
 höra samma klass som de själfva. […] Nu ämna vi att komma dessa gamla kamrater i förväg 
 samt taga fången under vårt beskydd och erbjuda honom samma ögonblick han öfverstiger 
 fängelsets tröskel en öppnad dörr af hopp för framtiden, försäkrande honom, att han, om 
 han är villig att arbeta och rätta sig efter vår disciplin, aldrig mer skall behöfva erfara hvad 
 det vill säga att lida brist (s. 198). 

 
Det sociala arbete som armén bedrev fungerade här som en slags lagens förlängda arm, 
som bestod i fostran för att förebygga en fortsatt brottskarriär. Uppsökandets förebyggande 
metodik var för övrigt ett tämligen vanligt förekommande sätt att bedriva socialt arbete på 
från 1700-talet och framåt. Vi finner en sådan metodik inom filantropin och även husför-
höret kan ses som en slags variant på samma slags metodik. Denna typ av förebyggande 
arbete får senare något av en renässans under 1900-talet, om än under andra betingelser 
och med andra primära målgrupper, men funktionen är huvudsakligen densamma, något 
som vi återkommer till lite längre fram.  

 Rekryteringen till armén kunde dock ta sig andra uttryck och genomföras med hjälp 
av andra incitament. Det är ingen slump att det var en viss kategori som framstod som mer 
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lämpad för att kandidera som arbetssoldat och sedermera bli rekryterad som officer, näm-
ligen den som haft militär bakgrund. Den som har ”tjänat i drottningens armé” fungerar 
närmast som ett ideal, en hjältefigur, en förebild vars goda exempel andra kan följa. 

 
 En man, som tjänat i drottningens armé, är en person, som lärt sig att lyda. Han är vidare en 
 man, som i den strängaste af alla skolor lärts att vara händig och kvick, att reda sig så godt 
 han kan på den simplaste kost samt att icke betrakta sig såsom martyr, äfven om han sändes 
 på en hopplös expedition. […] Han exercerar och arbetar samt beordras hit och dit, som om 
 han vore en maskin. Han tager allt gladt utan att ens anse sin lott hård. Han knogar på för 
 sin drottning och sitt land på sitt vanliga enformiga sätt, gör äfven sitt bästa, stackars gosse, 
 att med stolthet bära sin röda jacka samt att odla sin själfkänsla genom att tänka på att han 
 är en af sin fäderneslands försvarare, en af de hjältar, på hvilkas tapperhet och mod det brit-
 tiska rikets trygghet är beroende (s. 147f). 
 

Även om de historiska sammanhangen liksom formerna för det förebildande arbete som 
bedrivs skiljer sig åt så känns huvudlinjen igen. I såväl det sociala arbete som bedrevs i 
frälsningsarméns regi som i den typ av socialt arbete som exempelvis bedrivs i samtida 
interventioner riktade mot städernas så kallade utanförskapsområden finns en stark beto-
ning av förebildandets potential när det gäller att nå ut till människor som befinner sig 
utanför och att åstadkomma inre förändringar hos dessa utanförstående.    
 
Att leda, lyda och straffa 
Att leda och att ledas i enlighet med lydnadens princip är alltså ett villkor för bygget av en 
ny samhällsgemenskap vars arbetande invånare hämtats och rekryterats från ”avgrunden”. 
Men även om Frälsningsarmén främst fokuserade på människor ur det nödställda, fattiga 
och svältande ledet, öppnades famnen även för människor av mer lyckligt lottade levnads-
villkor, under förutsättning att man underkastade sig det hårda arbetets och lydnadens prin-
ciper. På ytan kanske det handlade om en form av socialt räddningsarbete, men i botten om 
att mobilisera en ny kristen samhällsgemenskap, såväl i hemlandet som i fjärran länder. 

För Booth var lydnad inget egentligt problem. Att lyda och ledas genom lydnad låg så 
att säga i människans natur och att människan är mer eller mindre född med en lydnadsin-
stinkt (s. 268). Det var, enligt Booth, en missuppfattning att människor skulle ha invänd-
ningar mot att ledas. 

 
 De tycka om att blifva ledda, förutsatt att ledaren har hufvudet påskrufvadt på rätta platsen 
 samt är snabb till att höra och se samt att uppfatta hvad som är väsentligt i samhällets intres-
 sen. Det är så långt ifrån att det finnes någon medfödd motvilja hos mänskligheten mot att 
 blifva ledd, att tvärtom lydnadsinstinkten är så allmän, att, då regeringar blifvit blinda, döfva, 
 lama och ruttna af moraliskt och sedligt fördärf samt stått ohjälpligt efter sin tid, de likväl 
 hafva lyckats hålla sig uppe (ibid.). 
 

Hur stor lydnadsinstinkt människan än må ha så hindrar detta inte armén från att skola sina 
följeslagare till konsten att lyda. För till exempel åkerbrukskolonin gällde det för varje per-
son ”att undervisas uti lydnadens grundsatser samt uti för en landtman nödvändiga kun-
skaper eller ock uti annat arbete, hvarmed han kan förtjäna sitt bröd” (s. 151). 

 Eftersom frälsningsarmén var tänkt att fungera som ett samhälle, med en armé, ord-
nad enligt militär disciplin, krävdes ett sanktionssystem. En armé utan sanktionsordning 
och utan reglementen är ingen egentlig armé. Människors medfödda lydnadsinstinkt sågs 
således inte som tillräcklig. För att få tillträde till kolonin var därför varje kolonist tvungen 
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att underteckna ett dokument innehållande bestämda order och reglementen. Vissa förse-
elser skulle i enlighet med gällande straffbestämmelser leda till omedelbar utvisning från 
kolonierna, exempelvis bruk av rusdrycker, sedlighetsbrott och ovilja till arbete. Därutöver 
tillkom en rad stränga förbud, till exempel i form av förbud mot att använda opassande 
språk samt tillämpande av grymhet gentemot man, kvinna och djur. Dessutom fanns påbud 
om att officerare skulle bemötas med aktning, respekt och ovillkorlig lydnad (s. 156). Booth 
underströk att det inte alltid är tillräckligt med en ”ande av kärlek” för att ordningen skulle 
kunna upprätthållas i kolonialsamhället. Utöver denna ande måste även straffbestämmelser 
tillgripas. För de lagöverträdelser som inte ledde till omedelbar avvisning gällde följande:  

  
 a) den första förseelsen, så framt den icke är mycket svår, annoteras endast; b) den andra 
 förseelsen, offentliggöres; c) den tredje förseelsen medför, att den brottslige utvisas eller 
 öfverlämnas till myndigheterna (s. 156). 
 
Den lösning som Booth såg på den sociala frågan var att runtom i världen upprätta alter-
nativa kristna samhällen, lokaliserade i utkanterna av storstäderna, platser bortom osedlig-
het och frestelser. Planen gick ut på att mobilisera och leda ”människor till själfhjälpande 
och själfunderhållande samhällen, af hvilka hvart och ett är ett slags co-operativt sällskap 
eller patriarkalisk familj, styrd och disciplinerad enligt de principer, som redan visat sig så 
fruktbringande i frälsningsarmén” (s. 104f), det vill säga arbete, disciplin och frälsning. 
 Låt oss avrunda detta avsnitt med Booths beskrivning av frälsningsskeppet, det skepp 
som fraktar kolonister till främmande länder. 
 

Fartyget skulle icke endast blifva en flitens bikupa, utan det skulle äfven blifva ett flytande 
tempel. Kaptenen, styrmannen och besättningen skulle vara salvationister och sålunda alle-
sammans lika intresserade i företaget. […] Vårt mot södern kryssande skepp skulle komma 
att bära vitnesbörd om en verklig frälsning både för denna och den tillkommande verlden 
samt genom att anlöpa lämpliga hamnar äfven förrätta ett nytt slags missionsarbete samt 
öfverallt tillvinna sig en god del av verklig och praktisk sympati. För närvarande är de sjöfa-
randes inflytande icke alltid egnadt att höja moralen hos invånarne på de platser de anlöpa. 
Här skulle emellertid vara åtminstone ett skepp, hvars ankomst icke gåfve upphof till några 
oordningar och utsväfningar, och från hvars rymliga skrof utströmmade en här af människor, 
hvilka i stället för att fylla krogar och andra lastens boningar skulle sysselsätta sig med att 
förkunna Guds kärleks och mänsklighetens broderskaps religion (s. 174). 

 
Den frälsning som utlovas beskrivs här som ett kolonialt frigörelseprojekt, som består i att 
höja moralen och lysa upp det mörker som råder i världens utkanter. Appellen i det projekt 
som Booth mejslade fram påminner därmed om den som vi finner i samtidens vilja att 
åstadkomma förändring i städernas utkanter – i namn av frihet, ansvar och inkludering.  
 
Under blågul flagg  
Liksom i Storbritannien så riktades den svenska Frälsningsarméns räddningsprojekt mot 
samhällets ”mörka” områden, inte bara i storstadens och landsbygdens ”vildmarker” i Sve-
rige, utan också i världens utkanter. Den svenska armén gick ”ut till de djupast sjunkna”, 
beskriver Ernst Herman Thörnberg (1939: 61), en av dem som bidragit till historieskriv-
ningen om de svenska folkrörelserna. ”Den konstaterade deras människovärde. Detta var 
en sällsam och mäktig demokratisk deklaration”. Thörnberg beskriver arméns vilja att in-
kludera de ”djupast sjunkna” i en bredare samhällsgemenskap som en fråga om att ”höja” 
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deras moraliska och sociala standard, det vill säga att leda dem in på rätt väg. ”I allmänhet 
talat, hindrade frälsningsarmén skarors moraliska och sociala försumpning” (s. 54f), kon-
kluderar Thörnberg, med en ton som påminner om tonen hos självaste general Booth. I 
samma medryckande stil beskriver Thörnberg de ädla missionärernas färd ut i världens 
”mörker”.  
 

 Dessa missionärer ha farit till Ost- och även Västindien, till Kina, Korea, Japan, Sydafrika, 
 Sydamerika och Stilla havets öar. De ha riktat sitt budskap till folkhorder, vilkas religioner 
 kunna betecknas som primitiva och polyteistiska. […] De ha fått göra bekantskap med högst 
 skiljaktiga kulturtyper, myt- och dogmbyggnader. Människor av ytterst varierande etnisk be
 skaffenhet, med allehanda raskomponenter ha blivit föremål för deras nit. […] Ut i virrvarret, 
 bort i dunklet stego de (s. 93).  

 
Beskrivningen påminner om imperialismens doktrin om den ”vite mannens mission”, the 
white man’s burden, en doktrin som bestod i att ”föra ljuset till de mörka områden och folken 
på denna jord genom viljeakter och användande av våld” (Said 1995: 71) – allt detta i den 
goda viljans, upplysningens, humanismens och välsignelsens namn. Till saken hörde här att 
det var den ”vite mannens” egna ideal som utgjorde den moraliska måttstock utifrån vilken 
ljus och mörker, gott och ont, mättes. Den ”mission” som bland annat Frälsningsarmén 
var involverad i kan i den meningen ses som del av ett kolonialt bildningsprojekt, i global 
skala. De ”bildade” och de ”obildade” utgjorde varandras motpoler. För att de senare skulle 
kunna ”lyfta sig” till de föregåendes ”nivå” var de kort sagt tvungna att genomgå en radikal 
omvandling, bli några andra.   
 

 För att den vite europeiske mannen innebar bildningen att han utvecklade sin identitet ge-
 nom ett organiskt växande. För De andra innebar bildningen att de avvecklade en identitet 
 som betraktades som en belastning, och för deras del förbands bildningen därför med före-
 ställningen om en hastig mutation, en metamorfos eller omvändelse: för att bli bildad måste 
 man bli vit… (Jonsson 2007: 209).   

 
I följande sekvens visar Thörnberg på att ett kolonialt bildningsideal inte bara präglat tän-
kandet i länder som tillhörde den koloniala maktutövningens frontlinje. Liknande ideal har 
satt spår också i länder som har verkat mer i utkanterna av det koloniala projektet, däribland 
Sverige.9 
 

 [D]essa svenska salvationister ha understundom givit beundransvärda prov på anpassnings
 förmåga, tilltagsenhet, uthållighet, på psykologisk klarblick, intellektuell bördighet. Ord, som 
 de talat, handlingar, som de utfört, ha bragt vita, gula, svarta och alla slags blandade ledning, 
 lisa, ljus. […] Hänförelsen och offerviljan förvandlade gång efter annan kunskapens fattiga 
 fem bröd och två fiskar till religiös-moralisk näring, kroppslig och mental hugnad, hygienisk-
 civilisatoriskt förstånd för tusen, kanske till och med för femtusen irrande, krälande, lidande, 
 blödande människovarelser borta i orienten eller söder om linjen (Thörnberg 1939: 93f).  

 
Hos Thörnberg, liksom hos flera av folkrörelsernas historieskrivare, kan vi ana något av de 
grandiosa nationalromantiska idéer som var starka mot slutet av 1800-talet och kring sekel-
skiftet, där svenskarna sågs som lite ädlare, lite mer välvilliga, upplysta och heroiska än alla 
andra ”folk” (Ehn m.fl. 1993). De heroiska frontfigurer för de svenska folkrörelser, vars 
goda gärningar rörelsernas historieskrivare ägnar stor möda åt att beskriva och lyfta fram, 
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tycks på något sätt förkroppsliga alla de goda egenskaper och förmågor som sägs känne-
teckna ”oss svenskar”.  
 
Själens förkämpar  
Med Gérando och den kristna filantropin, med husförhöret och frälsningsarméns rädd-
ningsplan som historiska exempel kan vi tala om en moralisk reformepok som mynnar ut i 
en föreställning om ”hjälp till självhjälp”, som i mångt och mycket motsvarar våra dagars 
tankar om den enskilde individens eget deltagande och ansvar. För att denna hjälp till själv-
hjälp skulle vara möjlig behövde den som hjälpte, till att börja med, förvissa sig om den 
mänskliga själens innersta skrymslen och hemligheter. Sådan kunskap var nödvändig ef-
tersom den som tog emot hjälpen behövde komma till insikt om sina moraliska kvaliteter, 
för att därefter kunna hjälpa sig själv (jfr Olsson & Petersson 2007: 78). Gérando, liksom 
andra filantroper, tog här hjälp av kyrkans och prästerskapets pastorala förhörs- och bikt-
tekniker, som fick den fattige att bekänna sitt sanna väsen, erkänna sina synder för att där-
igenom ”komma till rätta med sina tillkortakommanden och sitt klandervärda leverne” 
(ibid.): 
 

 Inträngen uti detta bedröfvade hjertas hemligheter! Att återgifva den inre friden är ännu 
 mera än att stilla hungern. Genom att återskänka moraliska kraften, skolen I äfven gifva 
 mod att omfatta ett nyttigt arbete, att bättre bära försakelsen och lidandet (Gérando 1846: 
 31). 

 
Det är här som den fattiges ”innersta inre” är fattigpolitikens främsta föremål för påverkan 
och intervention (Villadsen 2004). Det är också just detta som är det yttersta målet, för både 
den kristna filantropin och frälsningsarméns räddningsplan. Som Gérando formulerar sa-
ken så kan förändring inledas först när den fattige fås att inse att det är bara genom att följa 
dygdens väg som hon kan resa sig, som ett första steg för att ställa om sig för att själv kunna 
ta sitt fulla ansvar: 

 
 Hans själ öppnar sig för ett nytt slag af känslor; han vaknar till det enda verkliga, det 
 moraliska lifvet; de olyckliges boning har blifvit hans skola; en god gerning har infört 
 honom på dygdens väg (Gérando 1846: 49). 

 
I förgrunden står inte den materiella nöden, utan den själsliga: ”Därför skulle ett botemedel 
mot själens sjukdom även vara ett botemedel mot nöden” (s. 49). Med själslig fattigdom 
följer annan nöd, liksom bitterhet. Den första grundregeln för att åstadkomma hjälp till 
självhjälp är därför att finna förtröstan och mod, men framför allt att hos den fattige fram-
mana en vilja att acceptera tingens ordning. Det är endast på denna grund som den fattige 
kan bli till som självständig:  
 

 I saknad af inre tröstegrunder blir hon bitter emot Försynen, emot sina likar, emot sig 
 sjelf; hon förlorar medvetandet af sin egen värdighet, och med detsamma modet, som 
 gjorde för henne motgången dräglig. I sin blinda häftighet intrycker hon ännu djupare 
 pilen, som har sårat henne. Hennes hjerta tillsluter sig för alla fridsamma och milda käns-
 lor. Hon är tvungen att erkänna, att hon har förtjenat hvad hon lider; och denna för
 skräckliga sanning, vars tyngd icke mildras genom ångern, fullbordar att nedtrycka henne 
 (s. 64). 
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 Men ju olyckligare man känner sig ju olyckligare blir man. Den största tjänst man därför 
 kan göra, större än materiellt understöd är ”att återgifva honom mod och själskraft” och 
 ”ingifva  honom något förtroende till sig sjelf (s. 70). 

 
Den kristna filantropins moraliska interventioner riktade sig alltså mot den fattiges ”fördär-
vade inre”, det vill säga mot hennes ”syndiga själ”. För att komma till rätta med fattigdo-
mens problem var materiellt understöd inte tillräckligt. Det räckte inte att sätta de fattiga i 
arbete, utan det gällde dessutom att arbeta med de fattigas inre – att identifiera och arbeta 
med roten till fördärvet (Villadsen 2004: 67).   
 Gérando följde de observations- och kontrolltekniker som det kristna prästerskapet 
satt i bruk i form av husförhör och bikt. Samtidigt radikaliserade han dessa tekniker i ett 
försök att instifta en mer systematisk metodik. Därmed förespråkade han, utan att själv veta 
om det, den typ av socialt arbete som kom att ta form som en del av den statliga viljan att 
ordna, att utarbeta skilda observationsmetoder och interventioner med siktet inställt på en-
skilda individer och särskilda sociala grupper. 
 För Frälsningsarmén var det fråga om en annan strategi. I detta fall var det ihärdigt 
arbete, lydnad och frälsning, just i denna ordning, som skulle råda bot på individens såväl 
inre som yttre nöd och göra henne till självhjälpande. För Frälsningsarmén var denna ord-
ningsföljd väsentlig, det vill säga först krävdes en lindring av den materiella nöden för att 
det sedan skulle kunna bli fråga om frälsning och befrielse från det inre armodet: 
 

 Om dessa människor skola börja tro på Jesus Kristus, tjäna Gud och undfly den tillkom-
 mande vreden, så måste de hjälpas ur sitt närvarande sociala elände; de måste sättas i en 
 ställning, där de kunna arbeta och äta, få ett ordentligt rum att bo och sofva i samt se framför 
 sig något mer än en lång, enformig tryckande rad af mödor och ängsliga bekymmer för att 
 bevara sig själfva och dem som de älska vid lif med ingenting annat som utsigt vid slutet än 
 sjukhuset, fattiginrättningen eller dårhuset. Om kristenhetens arbetare och filantroper vilja 
 förena sina händer för att åstadkomma denna förändring, så skall den blifva förverkligad och 
 folken skola stå upp för att välsigna dem och blifva frälsta (Booth 1890: 194f). 

 
För Frälsningsarméns vidkommande var det inte bara bekännelsen till Gud som var medlet 
för att åstadkomma förändring, utan även bekännelse i bemärkelsen att avslöja och befria 
individen från de innersta hemligheter som står i vägen för en sann och gudfruktig framtid: 
 

 Vi måste vara villiga att mottaga vår kämpande medmänniskas utgjutelser, lyssna till den 
 länge begrafna hemlighet, som oroar det mänskliga hjärtat, samt välkomna i stället för bort-
 stöta dem, som vilja lyda den apostoliska föreskriften ”att inbördes bekänna sina synder den 
 ene för den andre”. Må icke detta ord ”bekännelse” förarga någon. Bekännelse af det mest 
 öppna slag; bekännelse på den offentliga plattformen i närvaro af alla de forna kamraterna i 
 synden har länge varit ett af de mest kraftiga vapen, med hvars tillhjälp frälsningsarmén har 
 vunnit sina segrar. Denna bekännelse hafva vi länge föreskrifvit alla våra nyomvända, och 
 detta är den enda bekännelse, som synes oss vara ett villkor för frälsning, men den av mig i 
 detta kapitel föreslagna bekännelsen är af ett annat slag: den ålägges icke såsom ett medel att 
 finna nåd, den göres icke såsom ett villkor för den syndaförlåtelse, som ingen annan än vår 
 herre själf kan uttala; den är endast ett svar från vår sida på ett af de djupaste kända behof 
 och hemliga önskningar, som finnas hos de män och kvinnor, hvilka möta oss dagligen i vårt 
 arbete (s. 253). 
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Saker och ting såg förvisso annorlunda ut på Gérandos, Booths och husförhörets tid jäm-
fört med idag, men riktmärket är i huvudsak detsamma – att samhälle och individ ska närma 
sig varandra och att den enskildes vilja ska stå i samklang med samhällets normer (jfr Palm-
blad & Petersson 2003). Det som åskådliggörs är en vilja att iscensätta en farans och hop-
pets teknologi, med siktet inställt på att mobilisera människors inre krafter, att rädda män-
niskors själar. För samtliga dessa praktiker handlade det om att hitta former för att skapa 
harmoni, i namn av dels det som föreställdes vara ett moraliskt riktigt leverne och uppfö-
rande, dels av förebyggande av uppkomsten av konflikter, friktioner och social oro. 
 
Gemenskapandet och hoppets sociologi  
De historiska nedslag som gjorts hitintills kan samtliga ses som teknologier för samman-
hållning, gemenskap och inkludering. För Frälsningsarméns del handlade det om att bygga 
nya lokala samhällen och produktionsenheter utom räckhåll för storstadens hotande infly-
tande, medan den kristna filantropin, liksom husförhöret, huvudsakligen inriktade sig på 
familjen och hemmet. I samtliga fall riktade sig interventionerna till grupper som befann 
sig ”utanför”, med förhoppningen om att denna utanförskapets befolkning skulle kunna 
omslutas i en ny sammanhållning, bli del av nya ordnade gemenskapsformer – detta under 
pastoral ledning. 

 Samtliga dessa gemenskapande projekt tangerar därmed ledmotivet i det tänkande 
kring Gemeinschaft och Gesellschaft som den tyske sociologen, nationalekonomen och filoso-
fen Ferdinand Tönnies lanserade 1887, med sin klassiska studie Gemeinschaft und Gesellschaft. 
Med sitt begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft kom Tönnies att få stort genomslag och 
begreppsparet kom att bli en central tankefigur för hur relationerna mellan individ och 
samhälle kan förstås, ända in i vår samtid.10 Tönnies tog sig an inget mindre än uppgiften 
att undersöka framväxten av den moderna kapitalismen och den moderna staten. Genom 
att utarbeta begreppsparet Gemeinschaft (gemenskap) och Gesellshaft (samhälle) sammanfo-
gade Tönnies tankelinjer från exempelvis Hobbes, Marx och Maines till en sociologisk ut-
vecklingsteori.  

Denna teori beskriver ett skifte från de tidigare sociala former av gemenskap gestaltad i 
form av den naturliga viljan, styrd av tradition, seder, blodsband och religion, till de moderna 
former av samvaro som baseras på rationell vilja, tillämpade i form av lagar och kontrakt. 
Tönnies beskriver skiljelinjen mellan dessa båda former av social gemenskap enligt följande: 
 
 Relationen som sådan, och det sociala band som kommer ur den, kan ses som endera baserad 
 på ett verkligt organiskt liv, och det är innebörden av Gemenskap [Gemeinschaft]; eller som en 
 rent mekanisk skapelse, som existerar i våra sinnen och det är så som vi tänker om Samhället 
 [Gesellschaft]. […] Alla former av social samvaro som är familjära, bekväma och exklusiva bör 
 ses som tillhörande Gemeinschaft. Gesellschaft avser liv i den offentliga sfären, i världen utanför. 
 […] Gemenskap avser genuint, beständigt liv tillsammans, medan Samhälle är ett övergående 
 och ytligt ting. Alltså, Gemeinschaft ska förstås som en levande organism i sin egen rätt, medan 
 Gesellschaft är en mekansik ansamling och (Tönnies 2001: 17ff). 
 
Tönnies föreställningar om Gemeinschaft och Gesellschaft tog form i en samhällelig kon-
text som han såg som djupt problematisk – eller närmast olycksbådande. Inte minst mot 
bakgrund av den tidens omtumlande sociala och politiska omdaningar, som han menade 
riskerade att upplösa den lilla, lokala och naturligt baserade sammanhållningen, den närhet, 
gemenskap och solidaritet som han beskrev som kännetecknande för just Gemeinschaft.  
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 Tönnies framför dock inget undergångsperspektiv, snarare tvärtom. Det som han 
presenterar är snarare ett slags ”hoppets sociologi”, eller en ambivalens som rör sig mellan 
fruktan och hopp, en tankefigur som ständigt återuppväckts och fortfarande levandegörs. 
Tönnies ansluter sig nämligen till ett projekt som initierats redan med samhällsvetenskap-
ernas begynnelse – jakten på gemenskap. Tönnies närmade sig sin tids sammanhållningspro-
blematik, men de frågor han ställde – liksom bland andra Durkheim, Marx och Weber – är 
minst lika aktuella idag, om än under andra förutsättningar (Olsson & Petersson 2007: 65). 
Som vi har kunnat se i flera av kapitlen i denna bok så kan vi skönja en likartad problem-
beskrivning om vår samtid, som en hotfull, farofylld tid, i debatten om förortens och utan-
förskapets problem.  

 Tönnies samhälle skiljer sig naturligtvis från dagens. Dessa skillnader till trots går det 
ändå att skönja påfallande likheter i sättet att tänka kring och att problematisera samtiden 
och framtiden i termer av risk, osäkerhet och förlust av en svunnen tid, präglad av värdefulla 
lokala band, gemenskap och närhet. De specifika hopp som kommer till uttryck in i respek-
tive tid är också olika – det handlar närmare bestämt om att bevara eller återskapa det gamla 
inom ramen för det nya. Låt oss därför gå vidare till att närmare belysa hur detta förlorade 
Gemeinschaft låter sig återskapas i samtida politiska problembeskrivningar om gemenskap-
ande genom en mobilisering av det lokala, i namn av det civila samhället. 
 
Om att iscensätta det lokala  
Lokalsamhället har varit något av ett ledmotiv i de senaste decenniernas urbana förnyelse-
arbete, där stor uppmärksamhet har ägnats åt att på olika sätt återerövra det lokala som 
gemenskapande arena (Turunen 2004). Under 1990-talet och in på det nya millenniet tog 
detta återerövrande ordentlig fart i en livlig debatt om det civila samhället, där just lokal-
samhället utgjorde ett betydelsebärande element i försöken att reformera välfärdsstaten. I 
fokus för debatten stod frågan om hur livet ska organiseras i en tid då det offentliga – i 
välfärdsstatens gestalt – inte längre på samma självklara sätt som tidigare påtar sig uppgiften 
att styra samhällsutvecklingen. Den idé om det lokala som fick stort genomslag vid denna 
tid var inte minst formad av en liberal tankefigur – med en aktivt deltagande och autonom 
medborgare som ideal. I linje med den politiska omvandling som ägde rum under 1980- 
och 1990-talen sågs välfärdsstaten inte längre som förmögen att ordna medborgarnas liv, i 
namn av en kollektiv välfärd (jfr Wagner 1994). Välfärd kom därmed i allt högre utsträck-
ning att bli ett åtagande och en angelägenhet för den enskilde individen. Nya former av 
styrning etablerades och med den ett nytt politiskt språkbruk – där underifrånperspektiv, 
egenmakt, samverkan och civilt samhälle är några av begrepp som satte fokus på just det 
lokala som en domän för en annan form av styrning än den som varit rådande inom den 
traditionella svenska välfärdsmodellen. 
 Från 1970-talet kan vi skönja en omvandling av styrningen av välfärdsstaten. Inslagen 
av statligt centraliserad styrning ändrade gradvis skepnad och kom att ersättas av former av 
styrning som mer byggde på decentralisering, det vill säga på principen att allehanda lokala 
krafter på olika sätt skulle involveras och göras delaktiga i välfärdens organisering och för-
valtning. När staten inte längre – som en samlad politisk instans – ansågs förmögen att styra 
samhället, med målet att skapa social förändring, kom därmed styrningen allt mer att bygga 
på mobilisering av en rad andra, privata såväl som frivilliga aktörer. Härmed kom inte minst 
en rad frivilliga initiativ i form av ideella organisationer, sociala nätverk och lokala eldsjälar, 
allt mer att framstå som ”socialpolitikens nya problemlösare”, allesammans placerade ”i 
samma överordnade domän; ’det civila samhället’” (Villadsen 2004: 194). Motivet till detta 
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skifte av ansvarsordning och denna mobilisering av det lokala var inte bara en förhoppning 
om fördjupad demokrati, utan framför allt krav på effektivare hushållning av gemensamma 
resurser. 
 Den lokala gemenskapens potential, kraft och resurser skapas dock inte av sig själv. 
De måste bli till, mobiliseras. Det lokala utgör inte enbart ett geografiskt avgränsat territo-
rium, där skilda problem är lokaliserade och där de kan regleras, kontrolleras och åtgärdas. 
Det lokala kan snarare i sig ses som ett medel för styrning. I mobiliseringen av det lokala 
involveras såväl offentliga som privata och frivilliga aktörer, vilket gör att ansvar som tidi-
gare upprätthölls och sanktionerades av staten och av auktoriserade institutioner fördelas 
över i princip hela samhällskroppen (se Olsson m.fl. 2014).  
 I den debatt om det civila samhället som fördes kring millennieskiftet, så lades stort 
fokus på välfärdsstatens och modernitetens upplösning av tidigare lokala gemenskaper. I 
mobiliseringen av det civila samhället sågs ett hopp om att denna upplösning skulle kunna 
motverkas och de goda, tillitsfulla och ömsesidiga relationerna som de lokala gemenskap-
erna rymmer återskapas. I denna mening kom det civila samhället, som Villadsen uttrycket 
det, att inta en närmast mytisk karaktär: 
 

 Det betecknar något, som en gång var, och som det lovar möjlighet för att återskapa: 
 lokala gemenskaper, genuin solidaritet och äkta medmänsklighet. Den socialpolitiska dis-
 kurs, som beskriver det civila samhället, vilar just på sociologiska berättelser om moder-
 niseringens konsekvenser i form av lokalsamhällets upplösning, utbredningen av mål
 rationalitet, en kolonisering från systemvärlden till livsvärlden osv. Här utpekas det civila 
 samhällets aktörer – de frivilliga organisationerna, de sociala nätverken, självhjälpsgrup
 perna osv. – som ett slags sista bastion för den äkta gemenskapen (Villadsen 2004: 194f). 

 
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att tala om tider som flytt och om centrala 
värden som gått förlorade måste detta då kontrasteras med bilden av ett motsatt nu. Det 
lokalas återkomst kan ses just som ett försök att återinföra en bestämd tankemodell i namn 
av Gemeinschaft och Gesellschaft, ett återskapande av ett Gemeinschaft i ett Gesellschaft. 
När då kontrasteras mot nu är det fortfarande lokalsamhället som kontrasteras mot sam-
hället, om än utifrån samtidens utmaningar och sammanhang.  
 
Hemmet, farans och hoppets teknologi 
I dagens debatt om utanförskapets problem så utgör lokalsamhället både problem och lös-
ning. Enligt en dominerande problembeskrivning kan följderna av utanförskapet inte minst 
sammanfattas i termer av ökad orolighet, försämrad trygghet, tilltagande konflikter och es-
kalerande kriminalitet – inte minst bland förortsungdomar. Som fond för denna utveckling 
beskrivs en misslyckad integrations- och en aningslös migrationspolitik. Enligt hotbilden 
riskerar utanförskapet att spridas och ytterligare förvärras – med resultatet att stadens ut-
kanter allt mer kommer att bli till samhällen vid sidan av, ”parallellsamhällen”.   
 Låt oss ge ett exempel på hur problembilden kan komma till uttryck. I en rapport 
utgiven 2017, som kom att få stor massmedial uppmärksamhet, beskriver Polisen och den 
Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet en alarmerande utveckling i svenska 
städer, inte minst med ett ökat antal områden som betecknas som ”utsatta” eller ”särskilt 
utsatta”.  
 
 I de utsatta områdena bedöms det finnas en lokal social ordning som i olika grad avviker från 
 det demokratiska samhällssystemet avseende normbildning, ekonomi och rättsskipning. Ak-
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 törer som inte representerar det demokratiska systemet har i olika utsträckning fått betydelse 
 för områdenas utveckling. Det handlar främst om kriminella aktörer, men det kan även vara 
 religiösa ledare som sprider budskap i strid mot svenska demokratiska värderingar (Polisen 
 2017: 32).  
 
Polisen beskriver dessa områden som belägna utanför det svenska samhällets lag och ord-
ning, något som på sikt utgör ett allvarligt hot mot samhället och påkallar särskild uppmärk-
samhet och särskilda insatser.  
 
 Utvecklingen av en alternativ social ordning har gått längre i vissa områden. Där har de bo-
 ende  anpassat sig till de normer som byggts upp i området och finner inget större värde i att 
 blanda in det övriga samhället. Om balansen rubbas får detta märkbara konsekvenser för de 
 boende vilket gör att samhällets insatser inte alltid uppskattas. Detta är de karaktäristiska 
 dragen för ett särskilt utsatt område (s. 33).  
  
I historisk belysning har detta samtida ”utanförskapsproblem” sin motsvarighet i Booths 
beskrivning av det ”mörkaste England” och umbärandena för hans samtids nödställda och 
utblottade boende i Londons East End. Trots de uppenbara skillnaderna i tid och rum 
mellan de båda utanförskapsbeskrivningarna så finns det förbluffande likheter ifråga om 
det som beskrivs som utanförskapets orsaker: 
 

 Vår plan afser ingenting mindre än att helt och hållet förändra karaktären hos dem, hvilkas 
 fel och missriktningar utgöra orsaken till deras nöd. Vi hafva sett, att hos åtminstone 50 
 procent af de nödställda är deras eget dåliga uppförande orsaken till deras elände (Booth 
 1890: 289). 

 
På ett liknande sätt kan vi notera hur stor uppmärksamhet i den samtida politiska debatten 
om utanförskap och de problem som beskrivs i relation till så kallade utanförskapsområden 
har kommit att ägnas åt stadens utkanter som orsak till ”utanförskapets problem”, inte 
minst i form av den särskilda livsstil och mentalitet som i allt högre grad sägs forma utan-
förskapsområdenas sociala liv. Liksom Booth beskrev sin tids ”sociala onda” som en slags 
smittorisk, som riskerade att spridas mellan människor, generationer och geografiska om-
råden, så har utanförskapets problem beskrivits i liknande termer. I denna beskrivning har 
samhällets utkant återigen hamnat i fokus i en strävan efter att åstadkomma förändring, 
återigen med hänseende till sin specifika kultur, som mer eller mindre frikopplas från ma-
teriella och sociala sammanhang. Förortens kultur, liksom slummens, beskrivs inte sällan i 
termer en slags självgenererande logik, som när den väl har etablerats har ett eget liv och 
riskerar att spridas och cementeras (se vidare Dahlstedt 2016; samt kapitel 1 i denna bok). 
Det som idag beskrivs i termer av ”utanförskapets problem”, och som geografiskt lokali-
seras till ”utanförskapsområdena”, kan ses som ett samtida uttryck för den ”sociala frågan”. 
I beskrivningen av förortens ”parallellsamhälle” ljuder ett kolonialt eko – områdena som 
befinner sig utanför beskrivs fortsatt som mörka utkanter, som kaotiska områden, med sina 
egna lagar, regler och normer – paralleller kan dras mellan samtidens ”parallellsamhälle” 
och svunna tiders föreställningar om djungeln, i världens periferier såväl som i metropoler-
nas utkanter i imperiets centrum (jfr Ristilammi 1994; Dahlstedt 2005).  
 Det finns flera historiska överensstämmelser mellan då och nu, men det finns också 
uppenbara skillnader. Den ”sociala frågan” gestaltas annorlunda idag jämfört med igår – 
och de lösningar på problemet som adresseras är annorlunda. 
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 Även om utanförskapets problem ses som en särskild utmaning i relation till just stä-
dernas utkanter så har det samtidigt setts som en betydligt större utmaning, inget mindre 
än som ett hot mot demokratin. Denna hotbild kommer inte minst till uttryck i form av en 
oro över att centrala värden är på väg att gå förlorade. I samtida politisk debatt har denna 
oro för förlorade värden en anläggningsyta som vida överskrider det utanförskap som lo-
kaliseras till städernas utkanter. Till utanförskapets hotbild fogas även andra element – inte 
minst det alltjämt närvarande hotet om terrorism och 2015 års ”flyktingkris”. Hela sam-
hällskroppen är inbegripen i hotbilden. Det är just här som frågan om Gemeinschaft, viljan 
att skapa gemenskap och sammanhållning, kommer in i bilden, som en slags hoppets teknologi, 
som ett svar på samtidens utmaningar.  
 Det var knappast någon slump att politikerveckan i Almedalen 2016 utgjorde en skå-
deplats för en slags värdeinventering och, såsom det kom att gestaltas, en slags värdenas 
kamp. Försvar av värden fungerade som en samlande retorisk figur, som anammades ex-
empelvis ifråga om utanförskap, migration och integration, teman som stod högt upp på 
den politiska dagordningen. De svenska värderingarna är utmanade och riskerar att förlora 
sin kraft – så kan de politiska utropen sammanfattas. Utmaningarna beskrevs i termer av 
”flyktingkris”, segregerade städer samt sociala problem och destruktiva värderingar som 
odlas i storstädernas utkanter, i så kallade utanförskapsområden eller parallellsamhällen. 
Som ett svar på och som en motbild till dessa utmaningar ställs återupprättande av förlorade 
”svenska värden”.  

 Som visats tidigare i boken, så knyter idén om dessa förlorade värden an till folkhem-
mets metaforik, med dess betoning av småskalighet, gemensam värdegrund, jämlikhet och 
solidaritet – drömmen om och viljan till inkludering (se kapitel 1 i denna bok). Värdenas 
hemvist är hemmet, idag som igår. Debatten om utmanade ”svenska värden”, specifikt i 
relation till den utmaning som de så kallade utanförskapsområdena utgör, åskådliggör en 
nostalgi över folkhemmets gemenskap, som beskrivs som förlorad. Frågan är vad och vilka 
som kan inrymmas i detta förlorade hem. Denna nostalgi ska dock inte i första hand ses 
som en längtan tillbaks till det förflutna, till det som en gång varit. Nostalgin handlar snarare 
om att bruka nostalgins kraft som en teknologi för att skapa sammanhållning och ordning 
i nutiden (se Petersson m.fl. 2007).  

 Viljan att skapa sammanhållning och ordning möjliggör en bred uppsättning områ-
desbaserade interventioner, varav vi har ägnat oss att undersöka ett antal i denna bok. I 
förgrunden för dessa interventioner står just en vilja att forma samtiden i termer av både 
hopp (genom att skapa värden som får hemmet att hålla samman, som kan stärka den lokala 
gemenskapen) och fruktan (för det växande hotet från områden som är belägna utanför). 
Siktet är här inställt på att skapa en framtid, med stöd av nostalgiska minnen från en tid då 
Sverige framstod som mer homogent, harmoniskt, sammanhållet och förutsägbart. Fram-
tiden ska här förstås inte i temporala, utan snarare i spatiala termer, där tid och rum sam-
manfaller i en princip för hur samhälle och individ kan styras. Framtiden, gestaltad med 
nostalgins hjälp, kan alltså sägas fungera som en produktiv kraft, som gör problematisering, 
organisering och styrning av samtiden möjlig. Framtiden som teknologi gör det möjligt att 
samordna skilda aktiviteter, föremål och deras flöden. I denna styrning skapas nya rum och 
nya gränslinjer mellan offentligt och privat. 

 
Avslutande diskussion 
Ända sedan 1800-talet har följderna av urbaniseringen och rädslan för det nya sociala land-
skap som följde i dess spår föranlett olika slags interventioner – privata, statliga och frivilliga 
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(jfr Hultqvist & Petersson 1995). Vad vi har velat belysa i detta kapitel är hur ett antal 
historiska praktiker har verkat över tid genom att låta sig iscensättas på nytt i ett samtida 
socialpolitiskt sammanhang. Med vår genealogiska belysning har vi haft ambitionen att visa 
hur det förflutnas återkomst inte är en fråga om att historien återupprepas, utan snarare om 
hur historiska härkomstmönster skapar nya innebörder. Att synliggöra samtida praktiker är 
dock inte detsamma som att försöka orsaksförklara dessa, som i detta fall filantropin, hus-
förhören, frälsningsarmén och samtida initiativ till lokal förnyelse och inkludering i stadens 
förortsområden. En genealogisk belysning handlar snarare om att försöka spåra samtida 
praktiker tillbaks till dess härstamning, det vill säga att försöka finna en gemensam historisk 
nämnare mellan olika tider och samhällen (Palmblad & Petersson 2003; Beronius 1991). 
 En sådan nämnare, som går tvärs över samtliga historiska praktiker som vi har ägnat 
oss åt i detta kapitel, är olika slags iscensättningar av det lokala – där det lokala utgör både 
problem och lösning. För filantropin handlade det om att uppsöka och rädda själarna i den 
lokala familjen som enhet. För frälsningsarméns vidkommande handlade det om att upp-
rätta mindre lokala samhällskolonier bestående av flitiga och disciplinerade arbetare. Ifråga 
om husförhören så gällde det att slå vakt om sederna eller – om man så vill – att bevaka 
och korrigera det mänskliga uppförandet. För samtliga dessa praktiker handlade det om att 
på olika sätt rädda själar som på ett eller annat sätt anses ha förlorat fotfästet i modernise-
ringen. 
 Det som i någon mening förenar dessa olika slags interventioner är viljan till gemen-
skap och sammanhållning – ett slags farans och hoppets teknologi. Gérandos filantropi, 
Booths frälsningsarmé, husförhöret, Tönnies sociologiska tänkande är, liksom dagens ini-
tiativ till lokal förnyelse och inkludering och politiska sökande efter ”svenska värden”, samt-
liga uttryck för en vilja att etablera tätare förbindelser mellan människor, i namn av gemen-
skap, skapandet av det goda hemmet. I denna vilja till inkludering utgör det lokala, lokal-
samhället, styrningens nav. 
 Samtliga de historiska projekt vi belyst i detta kapitel förgrenar sig från en pastoral 
rationalitet, det vill säga en rationalitet som möjliggör maktutövning i namn av en moralisk 
ordning inriktad på att leda, styra och påverka det mänskliga uppförandet, beteendet och 
attityderna, snarare än de strukturella villkoren (jfr Palmbald & Petersson 2003). Från att 
huvudsakligen ha kretsat kring religiösa angelägenheter så har den pastorala rationaliteten 
omvandlats till att allt mer kretsa kring en serie av världsliga ändamål, där staten allt mer 
kommit att framstå som en form av pastoral makt. Den pastorala maktutövningen har be-
hållit sin frälsningsorientering, men ändamålet är inte längre att leda själarna till himmelri-
ket, utan snarare att ombesörja för människors välfärd i deras nuvarande jordeliv. Fräls-
ningen bli här en fråga om samtidens hälsa, gemensamma värden, säkerhet och trygghet. 
Denna maktutövning baseras på en bestämd kunskapsregim, en regim av vetande om indi-
videns inre och dess förhållande till hennes sociala villkor. Maktutövningen kräver nämligen 
kunskap om individen, hur hon kan styras och inte minst hur hon kan styra sig själv. Även 
om denna kunskap ständigt förändras, så råder en anmärkningsvärd kontinuitet i maktut-
övningens pastorala rationalitet (jfr Beronius 1991: 111).  

 Mot denna bakgrund vill vi spåra de styrformer som vi idag kan iaktta i form av olika 
lokalt områdesbaserade interventioner riktade mot svenska förortsområden genealogiskt 
tillbaks till den gudomliga ordning som var vägledande för den kristna filantropins och 
husförhörens lokala Gemeinschaft och till frälsningens överbyggnad, utifrån vilka fräls-
ningsarméns organiserade sina lokala gemenskaper. Detta innebär inte att dessa dåtida och 
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nutida interventioner är identiska, utan snarare att nutidens interventioner bär vissa histo-
riska släktsamband som skapar bestämda praktiker och effekter, framför andra. 

Vad vi har kunnat spåra är alltså olika sätt på vilka sammanhållning och viljan till 
inkludering skrivits in som genealogiska händelser under olika tidsförlopp. Känneteck-
nande för viljan till inkludering i de historiska praktiker vi behandlat i detta kapitel är att 
inkludering förstås i namn av nationen som föreställd gemenskap (jfr Anderson 1993), det 
vill säga en föreställning om en nationell folklig gemenskap som bygger på den etno-kultu-
rella likhetens grund. I en globaliserad, transnationell värld har denna tankefigur visserligen 
utmanats, men det betyder inte att den är överspelad (jfr Wieviorka 2014; Lithman 2010, 
Holtug 2010; Schrover & Schinkel 2013). Tvärtom. Just i denna gränsöverskridande tid kan 
vi se ett nostalgiskt återvändande till det förflutnas nationella ordning (jfr Duvyendak 2011; 
se även kapitel 1 i denna bok). I vardagligt och politiskt språkbruk mobiliseras denna tan-
kefigur inte minst i namn av integration. Wieviorka (2014) noterar till exempel att integrat-
ion mer eller mindre har blivit ett nostalgiskt begrepp som iscensätts i en strävan efter att 
återvända till en tid då samhället föreställs ha fungerat som ett enhetligt system, där institut-
ioner, stat och nation bildade en naturlig enhet och där integrationsuppdraget bestod i att 
socialisera människor enligt detta ramverk – för att få dem att bli ett med nationen (s. 7).  

Inkludering i dåtid och nutid har det gemensamt att det, paradoxalt nog, bygger på 
skapande och upprätthållande av olikhet – snarare än upphävande av olikhet. Olikhet är 
själva utgångspunkten för inkludering. Detta gäller, som vi har visat på i detta kapitel, inom 
ramen för såväl 1800-talets sociala arbete som dagens interventioner i så kallade utanför-
skapsområden. Det går nämligen inte att bli inkluderad om du inte först är exkluderad (jfr 
Vesterberg 2016; Ekholm & Dahlstedt 2017). Omvänt går det inte att bli exkluderad om 
du inte redan är inkluderad. Denna inkluderingens paradox gäller inkludering i namn av 
såväl nationen som den globaliserade transnationella världen. 

 Med den pastorala maktutövningen skapas bestämda subjektiviteter, som görs möjliga 
att inkludera i samhällsgemenskapen – samtidigt som gränser dras för denna gemenskap, 
för vad som kan räknas in och för vilka som kan inrymmas. Detta samspel mellan subjekt 
och samhälle förvaltas idag i namn av inkludering, mobilisering av lokalsamhällets goda 
krafter, samverkan, förebildande, individuellt engagemang och ansvarstagande, i enlighet 
med en pastoral rationalitet. 
 Denna vilja till inkludering svarar mot ett klassiskt problem, sammanhållningens pro-
blem, som har spelats ut i olika tider, i olika skepnader. Idag beskrivs problemet i termer av 
utanförskap. Frågan är – idag, liksom igår – vad som syns, ryms och vad som skyms i denna 
förståelse av samtiden. Var går gränsen för vad och vilka som ska få plats i gemenskapen 
innanför? Vilka är det som passar in i hemmet och vilka hamnar utanför? Vilka värden ska 
utgöra den grund som hemmet byggs på och vilka ska få möjlighet att definiera dessa vär-
den? Men sammanhållningens problem handlar inte bara om samtiden. I förlängningen är 
det framtiden som står på spel. Vilka framtider är det som görs möjliga enligt dagens för-
ståelser av utanförskapets problem? Vilka är det som får plats i denna framtid – och på 
vilket sätt?  
 I det nostalgiska bildflöde som idag träder fram som motbild till utanförskapets pro-
blem kan vissa svar uttydas. Enligt dessa kan de värden som anses främmande och destruk-
tiva – och som inte minst lokaliseras till stadens periferier – inte finna någon plats i framti-
dens hem. Dessa samtidsdiagnoser och scenarier inför framtiden är dock inte de enda, vilket 
inte minst åskådliggörs av att de boende i stadens periferier själva gör anspråk på att höra 
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till, som en del av samtidens gemenskap och som utstakande ett framtida folkhem. Sam-
manhållningens problem är ett av vår tids allra största utmaningar – liksom den varit i andra 
tider. Hur framtiden kan te sig, det kan vi inte veta. Framtiden finns inte, men det betyder 
inte att framtiden är död. En sak är säker: framtiden skapas, här och nu. Frågan är hur 
denna framtid ska se ut.   
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