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Inledning 
Begreppet utanförskap har fått ett stort enomslag i det politiska språket, och har på senare tid 

kommit att figurera i de mest skilda sammanhang; när man talar om invandring
1
, mobbning

2
, 

konst
3
 och bostadspolitik

4
. Att begreppet utanförskap lanserades i den borgerliga 

valkampanjen inför valet 2006, är nu nästan bortglömt, och det har gått från att vara ett 

politiskt slagord till att vara ett begrepp som används i beslutsunderlag med anspråk på 

vetenskaplighet.  

     När jag till mina vänner och bekanta ställer frågan hur det kommer sig att begreppet 

utanförskap fått ett sådant genomslag framkommer ofta uppfattningen att utanförskapet alltid 

har funnits, och att själva begreppet endast beskriver detta fenomen. Att vi behöver ord och 

begrepp som beskriver hur vissa människor helt enkelt inte passar in i samhället och därför 

hamnar utanför. Att liknande begrepp tidigare använts på samma sätt, som till exempel 

”socialt missanpassad”, ”utstött”, ”utslagen”, kan ses som synonymer till utanförskap, och att 

begreppet utanförskap helt enkelt är vår tids sätt att sätta namn på vad som verkar vara ett 

ständigt problem i samhället. Begreppet utanförskap må vara svårt att nagla fast, men det 

väcker så många tankar och associationer hos oss. Vi kanske inte alltid kan förklara vad som 

är utanförskap, men vi kan känna vad det är. När politikern, nyhetsuppläsaren, forskaren eller 

arbetskamraten pratar om utanförskap så ”vet” vi vad de menar. 

     Eller gör vi det? Om vi betraktar vårt språk och vårt sätt att använda ord ur ett annat 

perspektiv, om vi ser språket, det sätt vi talar om saker, inte bara som ett redskap som på ett 

mer eller mindre korrekt sätt beskriver en av oss oberoende verklighet, om språket även 

producerar denna verklighet, och att det är genom språket som världen blir synlig för oss. Då 

kanske vi kan förstå vad begreppet utanförskap betyder, och vad det gör med oss. 

 

  

  
1
 Skr. 2008/09:24, Egenmakt mot utanförskap (Stockholm, 2008) 

2
 Folkhälsan, Utbildning: att hantera mobbning och utanförskap, 

http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/52924/FH_vanelev_hanteramobbning_V2.pdf, 2013-05-30 

3
 http://www.tyreso.se/evenemang/konst-sjukdom-och-utanforskap, 2013-05-30 

4
 Göteborgsposten, 16/01 2013 
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Teori, syfte, frågeställning 

Denna undersökning kommer att utgå från socialkonstruktivistisk teori så som den 

formulerats av Ian Hacking.  Han har med visat att sättet som vi talar om saker - kategoriserar 

dem, i sin tur påverkar hur vi upplever dem, hanterar dem, och agerar utifrån dem: 

 

Alla våra handlingar är under en viss beskrivning, och de handlingar som står öppna för oss beror, på ett 

rent formellt sätt, på de beskrivningar som är tillgängliga för oss. Dessutom existerar kategorier inte bara 

i språkets tomma rymd, utan också i institutioner, sedvänjor och materiell växelverkan med föremål och 

andra människor.
5
 

 

Det sätt som vi talar om världen, hur vi namnger och kategoriserar det omkring oss, avgör 

hur vi upplever vår omvärld. I denna upplevelse framstår vissa handlingar som naturliga, och 

andra som otänkbara. Omvänt uttryckt är de handlingar som ter sig naturliga för oss direkt 

kopplade till sättet som vi talar om världen. Socialkonstruktivistisk teori ifrågasätter påstått 

naturliga kategorier, de som framstår som oundvikliga, och visar hur de konstruerats. 

     I denna uppsats är det kategorin utanförskap som undersöks, och vilka handlingar som 

blir ”naturliga” och därav möjliga till följd av formulerandet av utanförskapet. Genom att 

analysera de texter som utgör källmaterialet för denna uppsats ämnar jag att undersöka 

mönster i språkanvändningen i talet om utanförskap. Språket, talet, vilka ord man använder, 

vilka ord man inte använder och vad som lämnas implicit är uttryck för makt. Att få någon 

annan att tala samma språk betyder utövad makt. Foucault beskriver detta förhållande i essän 

Diskursen ska inte uppfattas som…: ”Diskursen – själva det förhållandet att man talar, 

använder ord, använder de andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som de andra 

förstår och godtar (och kanske i sin tur returnerar) – det förhållandet är i sig makt”. 
6
 

     Språket behandlas därför inte som något neutralt och beskrivande av en objektiv 

världsbild, utan som ett aktivt redskap, som kan användas, medvetet eller omedvetet, för att 

befästa makt. I det politiska samtalet är maktperspektivet centralt; den vars berättelse om 

Sverige vinner förtroende, segrar även i valet. Berättelsen är då en beskrivning av hur landet 

ser ut, vad som är dess tillgångar och problem -och vilka som borde vara de politiska 

lösningarna. Men politisk makt handlar alltså inte bara om att sitta i regering eller riksdag. 

Det handlar om att befästa sin berättelse, sin problemformulering, och få andra att tala samma 

språk som en själv. När begreppet utanförskap används av nästan alla i den politiska debatten 

  
5
 Ian Hacking,  Social konstruktion av vad? (1999), sv. övers. (Stockholm, 2000)  s. 49 

6
 Michel Foucault, "Diskursen ska inte uppfattas som...", sv. övers. i Michel Foucault, Diskursernas kamp 

(Stockholm, 2008) s. 182 
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visar det på att en problemformulering som tidigare var ”borgerlig”, blivit allmän, kanske till 

och med politiskt ”neutral”. Begreppet utanförskap har blivit en del av en hegemonisk 

diskurs, det är en kategori som blivit oundviklig att tala om, och som alla politiker måste 

förhålla sig till. 

     Trots att begreppet utanförskap fått ett sådant genomslag i det politiska språket har det 

forskats förvånansvärt lite på området. En av de få forskare som ägnat sig åt begreppet 

utanförskap är Tobias Davidsson. I artikeln Utanförskapelsen som publicerats i 

Socialvetenskaplig tidskrift, undersöker Davidsson hur begreppet utanförskap artikulerades i 

den svenska riksdagsdebatten mellan åren 2003-2006
7
 och konstaterar att det efter denna 

period fått en hegemonisk status. Davidsson undersöker ”de konnotationer som begreppet 

laddats med samt vilka liknande begrepp som ’utanförskap’ relaterar till i avsikt att ge en bild 

av diskursens uppkomst och förhållande till andra liknande diskurser.”
8
 Undersöknigen 

fokuserar på tre kategorier; utanförskap i relation till: underklass, bidragsberoende och 

invandring. Davidssons analys uppehåller sig i huvudsak kring hur kategorin utanförskap 

formuleras med hjälp av ett metaforiskt språk, med fokus på rumsliga metaforer. 

Värdeladdade ord skapar polarisering mellan vi i innanförskap -och dem i utanförskap. I 

undersöknigen av de olika kategorierna som Davidsson menar är kopplade till utanförskap 

framgår det hur värdeladdat begreppet är, och hur moraliserande begrepp verkar vara ständigt 

närvarande i diskursen. Davidsson påpekar hur faktorer som kriminalitet och missbruk 

används i talet om utanförskap, men hur de sedan utelämnas i ”mätandet” av utanförskapet
9
, 

och utifrån de exempel och citat som analyseras i undersökningen blir det även tydligt hur det 

finns en skiftande begreppsanvändning, beroende på vilket kategori som diskuteras..  

     Undersökningen innehåller iakttagelser som är både intressanta och väl förankrade, men 

lämnar ett stort område kring begreppet utanförskap outforskat. Att användningen av 

begreppet utanförskap var diffus och att diskursen präglades av ett metaforiskt språk är 

kanske inte är så överraskande då det var ett nytt begrepp som fungerade som slagord i 

politisk debatt. Frågan som bör ställas är; vad har hänt sedan dess? 

  

7
 Tobias Davidsson, ”Utanförskapelsen: En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den 

svenska riksdagsdebatten 2003-2006”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2010  no. 2  s. 1 

8
 Davidsson s. 2 

9
 Davidsson s. 17 
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     Hur fungerar begreppet utanförskap i sammanhang som står utanför den brännande, 

politiska debatten, i texter och dokument som gör anspråk på vetenskaplighet, som politiska 

beslutsunderlag och utredningstexter? Hur används begreppet där, och vilket politiskt 

handlingsutrymme möjliggörs med begreppet utanförskap? Med andra ord; jag är ute efter 

hur begreppet utanförskap används, och vad det åstadkommer. 

     De frågor som undersökningen avser att besvara är följaktligen: Hur används begreppet 

utanförskap? Hur definieras utanförskap? Vad menar man när man talar om utanförskap? Hur 

ser begreppsanvändningen ut? Hur formuleras utanförskap i källmaterialet? Kan strukturer 

identifieras i talet om utanförskap? Vilka adjektiv används för att beskriva utanförskap? Vilka 

andra begrepp används i talet om utanförskap? Och slutligen; vilka lösningar kommer av hur 

utanförskap som problem formuleras? 

 

Material, tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningen kommer källmaterialet att utgöras av Statens Offentliga 

Utredningar (SOU), och skrivelser som getts ut efter regeringsskiftet 2006. Detta för att se 

hur begreppet utanförskap fungerar i de dokument, som har för syfte att översättas till politisk 

praktik. Kombinationen av statens offentliga utredningar och skrivelser ger en god bild av hur 

problem utreds och hur politiska lösningar formas därefter. I undersökningen kommer 

utredningar och skrivelser där begreppet utanförskap brukas genomgående i texten att 

användas.
10

 Källmaterielet för denna undersökning kommer således att utgöras av 

textdokument där begreppet utanförskap är signifikant i formulerandet av de olika problem 

som texterna fokuserar på, samt i de lösningar som presenteras. I analysen av materialet 

kommer fokus ligga på de stycken där man i texten söker definiera begreppet utanförskap, på 

begreppsanvändningen, och stycken där andra begrepp och ordval framgår som viktiga i 

formulerandet av utanförskapet.  Det material som utgör den empiriska grunden för 

undersökningen kan inte ses som representativt för alla statens offentliga utredningar eller 

skrivelser, och inte heller för all politik som har diskuterats och praktiserats sedan 

regeringsskiftet. Undersökningens anspråk är snarare att belysa en kontext där begreppet 

utanförskap har formulerats och direkt format politisk praktik. 

 

 

  
10

 Detta med undantag för SOU 2009:93, Inkluderande arbetsliv där endast ett kapitel  kommer att användas. 

Utredningen har en originell utformning jämfört med de andra utredningarna, då den består av kapitel som är 

någorlunda fristående från varandra, och skrivna av olika författare. Det enskilda kapitel som analyseras möter 

däremot kriterierna. 
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Hur används begreppet utanförskap? 
Med utgångspunkt i källmaterialet har det varit svårt att finna en fastslagen definition av 

utanförskap. Ingen av de begreppsförklaringar som står att finna i några utav dokumenten 

behandlar vad som avses med begreppet utanförskap - detta trots att begreppet förekommer 

ofta och genomgående i alla texter, och där vissa gör anspråk på att utreda problemet 

utanförskap. Även Riksrevisionen har i rapporten Utanförskap och sysselsättningspolitik – 

regeringens redovisning belyst denna avsaknad av begreppsdefinition, men tyder begreppet så 

här: 

  

Den indikator på utanförskapet som regeringen oftast använder sig av är antalet individer som får sin 

försörjning från vissa ersättningssystem. De ersättningssystem som regeringen räknar in när 

utanförskapet diskuteras är: ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, arbetslöshet, sjuk- och 

aktivitetsersättning och sjukpenning. Detta är bortsett från ålderspension de fem största 

trygghetssystemen. Indikatorn beräknas utifrån alla personer som vid något tillfälle under året erhållit 

ersättning. Dessa räknas sedan om till hel-årsekvivalenter, det vill säga två personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd ett halvt år eller tolv personer som uppbär sjukpenning en månad blir en 

helårsekvivalent.
11

 

 

Huruvida detta är den allmänt vedertagna definitionen av utanförskap är svårt att säga. I 

Utanförskapelsen visade Davidsson hur faktorer som fanns med i begreppsanvändningen inte 

fanns med i själva mätningarna av utanförskap, och Riksrevisionens kritik är även den främst 

riktad mot hur man i propositioner från regeringen inte har en fast definition av begreppet, 

och att detta påverkar kvantifieringen.
12

 Men det är inte bara definitionen av utanförskap som 

är av intresse, utan även hur man använder begreppet – det ena är inte överordnat den andra. I 

följande kapitel kommer därför även begreppsanvändningen att undersökas. 

 

Ett utanförskap – flera utanförskap 

Det finns i flera av texterna en tendens att, liksom lite i förbifarten, redogöra vad som avses 

med begreppet utanförskap. Lennart Levi
13

, beskriver utanförskap så här i utredningen 

Inkluderande arbetsliv: 

  

11
 RiR 2008:26 Utanförskap och sysselsättningspolitik: regeringens redovisning ,(Stockholm, 2008)  s. 37 

12
 RiR 2008:26 s. 36ff 

13
 Professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet, och dåvarande centerpartistisk 

riksdagsledamot 
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Om man inte har ett arbete utan är bidragsförsörjd är man i ett ”utanförskap”. Utanförskapet är en tung 

börda för den berörda individen. Den kan skada hälsan och välbefinnandet. Den kostar gigantiska belopp. 

Och den gör att välfärden blir allt svårare att finansiera, eftersom skatteunderlaget krymper – färre betalar 

skatt. Om utanförskapet varar alltför länge blir det mycket svårt att bryta. Det blir mycket svårt att 

återföra individen från utanförskap till arbetsliv.
14

 

 

 

I exemplet ovan sätts alltså likhetstecken mellan att inte ha ett arbete, och istället vara 

bidragsförsörjd och att vara i utanförskap. En definition som stämmer överrens med den som 

Riksrevisionen menar är den vandligast förekommande. 

     Men i skrivelsen Strategi mot ungdomsarbetslösheten definieras utanförskapet på ett annat 

sätt: 

Utanförskap kan beskrivas som en frånvaro av egenmakt. För att stärka ungdomars egenmakt och 

självständighet måste unga ges möjligheter att påverka både sin nuvarande situation och sin framtid samt 

till att utveckla sin fulla potential. Det innebär att vuxenvärlden måste fästa tilltro till ungas egna förmåga 

och ta tillvara deras initiativförmåga och idérikedom.
15

 

 

I citatet ovan nämns varken arbete eller bidragsförsörjning som definiton på utanförskap. I 

stället låter man utanförskapets motsats fungera som definition; egenmakt, självständighet 

och initiativförmåga. Värden och begrepp som vi kommer att få anledning att återkomma till i 

uppsatsens nästa kapitel. 

     Ett annat exempel på hur definitionen utanförskap som att vara utan arbete och vara 

bidragsförsörjd inte räcker till finns om man granskar detta stycke från statens offentliga 

utredning Från Socialbidrag till arbete: 

 

Vi anser att större hänsyn bör tas till förvärvsfrekvensen i de arbetsföra åldrarna i olika regioner, när 

medlen fördelas inom AMV. Anledningen är att förvärvsfrekvens bättre än arbetslöshet visar vilken 

förankring en region har till arbetsmarknaden. I vissa utsatta bostadsområden i storstadsregionerna finns 

grupper av arbetslösa som inte anser det mödan värt att överhuvudtaget registrera sig som arbetslösa på 

arbetsfördelningen, eftersom de tror att en sådan anmälan inte har någon betydelse och inte kommer att 

leda till arbete. Denna uppgivenhet kan i sin tur leda till att arbetslösheten anses vara låg i detta område. 

En låg arbetslöshet kan emellertid dölja en låg förvärvsfrekvens, vilket i stället indikerar ett stort mått av 

utanförskap. Det är särskilt olyckligt eftersom en del av dessa bostadsområden i stället kan vara i behov 

av en högre andel, för att minska utanförskapet och förbättra arbetsmarknadsanknytningen.
16

 

 

I citatet från Lennart Levi används inte termen arbetslös, utan formuleringen ”att vara utan 

arbete”, och här får vi förklarat för oss varför benämningen arbetslös inte är tillfredställande. I 

  
14

 SOU 2009:93, ”Fler och bättre jobb: En svensk och europeisk överlevnadsfråga!” Inkluderande arbetsliv, 

(Stockholm, 2009) s. 18 - 19 

15
 Skr. 2009/10:53, En strategi för ungdomspolitiken (Stockholm, 2009) s. 15 

16
 SOU 2007:2, Från socialbidrag till arbete, (Stockholm, 2008)  s. 26 
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det citerade stycket argumenterar man för att arbetslöshetssiffror inte räcker till för att mäta 

utanförskapet - de kan till och med göra skada och dölja utanförskapets storlek. Det finns 

istället en uppfattning att förvärvsfrekvensen utgör ett bättre mått, och på så sätt liknar denna 

beskrivning av utanförskap den som Lennart Levi presenterar. Men en annan aspekt av 

utanförskap finns implicit i texten, och gör sig synlig genom vissa ordval. Det råder en 

”uppgivenhet”; personer utan arbete inte ser det som ”mödan värd” att söka sig till 

arbetsförmedlingen. Dessa ordval beskriver en slags mentalitet som, utöver att inte ha ett 

arbete, framstår som viktigt i användningen av begreppet utanförskap. Man gör här även en 

skillnad mellan olika typer av arbetslösa, då man i texten trycker på att det är vissa ”grupper 

av arbetslösa” som verkar vara drabbade av denna utanförskapets mentalitet. Vilka ”grupper” 

som man i utredningen söker skilja ut preciseras inte. 

     Det förekommer även andra exempel på hur den faktiska begreppsanvändningen skiljer sig 

från definitionen av utanförskap som ”avsaknad av arbete”. I skrivelsen Egenmakt mot 

utanförskap – regeringens strategi för integration under rubriken Kända orsaker till 

utanförskapet framhålls andra faktorer som viktiga för förståelsen av utanförskap: 

 

Bland annat finns det samband mellan arbete, inkomster och utbildning å ena sidan och faktorer som 

hälsa, bostadsområde och boendestandard, demokratisk delaktighet, delaktighet i kultur- och 

fritidsverksamheter och utsatthet för brott å den andra. 
17

 

 

Här lyfts alltså andra omständigheter fram som utgör ”kända orsaker till utanförskap”, 

begreppet kan här alltså inte förstås som direkt översättbart till förvärvsfrekvens, att vara utan 

arbete eller vara mottagare av socialbidrag. Även i utredningen Romers rätt - en strategi för 

romer i Sverige förs andra aspekter av utanförskap fram då man skriver att många romer lever 

i ett utanförskap som bland annat karaktäriseras av ”misstänksamhet gentemot svenska 

myndigheter”
18

. En sådan beskrivning av utanförskap står inte att finna i någon av de andra 

texterna i källmaterialet, och sättet som man beskriver romers situation på, som att de lever i 

”ett utanförskap som karaktäriseras av [...]” får det närmast att framstå som att det är ett annat 

utanförskap som det talas om. 

 

 

 

  
17

 Skr. 2008/09:24 s. 19 

18
 SOU 2010:55,  Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, del 2/2 (Stockholm, 2010) s. 368 



9 
 

 
 

Det ”nedärvda” och ”djupa” utanförskapet 

Även sättet som man talar om utanförskap gör det svårare att godta definitionen av 

utanförskap som bidragstagare utan arbete. En aspekt som skiljer talet om utanförskap från 

det om arbetslöshet/förvärvsfrekvens är till exempel hur man beskriver utanförskapet som 

något närmast smittsamt: ”[m]ånga människor är kvar i utanförskap. Skolan förmår inte att 

kompensera skillnaderna i barnens förutsättningar, vilket riskerar att överföra problemen till 

nästa generation”
19

 [min kursivering]. Och vidare i samma text: ”[e]n skola av hög kvalitet 

som erbjuder likvärdiga villkor för alla elever [är] en förutsättning för att hindra utanförskapet 

att fortplanta sig över generationerna”
20

 [min kursivering]. När man i texten beskriver 

utanförskapet som något med förmågan att ”fortplanta sig”, och ”överföras”, för det tankarna 

till något närmast organiskt, till sjukdom och smittspridning.  Denna typ av formuleringar kan 

återfinnas även i statens offentliga utredning Romers rätt – en strategi för romer i Sverige där 

man talar om ett ”nedärvt utanförskap”.
21

 Denna typ av ordval skulle antagligen kännas 

obekant och märkligt i talet om arbetslöshet eller förvärvsfrekvens. 

     Det finns fler exempel på där ordval visar på utanförskapet som särskiljande från 

arbetslöshet. Ett av dessa är hur utanförskapet ofta beskrivs i termer av en skala, där man kan 

vara mer eller mindre i utanförskap.  Denna utanförskapets skala beskrivs i ordalag om att 

individer riskerar att hamna i ”ett djupt och långvarigt utanförskap”
22

 [min kursivering]. 

Detta sätt att tala skiljer sig från det sätt som man talar om arbetslöshet eller förvärvsfrekvens 

då du antingen har ett arbete, eller så har du det inte. Visserligen gör man vanligtvis en 

åtskillnad mellan korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa, men inte mellan att vara mer eller 

mindre arbetslös, eller att vara djupt arbetslös – i motsats till lätt arbetslös.  Ett exempel som 

än tydligare tydligt visar på denna skala är detta citat från Romers rätt – en strategi för romer 

i Sverige: 

 

Rapporten ser också att det finns risk för marginalisering och utanförskap även inom den romska 

gruppen. Den traditionella, romska familjestrukturen karakteriseras av ett hierarkiskt, kollektivt mönster, 

där kvinnan är underordnad mannen och de yngsta kvinnorna är längst ned i hierarkin.
23

 [min 

kursivering] 

  
19

 Skr. 2009/10:233, Egenmakt mot utanförskap: Redovisning av regeringens strategi för integration (Stock-

holm, 2010)  s. 7 

20
 Skr. 2009/10:233, s. 7-8 

21
 SOU 2010:55 s. 369 

22
 Skr. 2008/09:24 s. 32 

23
 SOU 2010:55 s. 423 



10 
 

 
 

 

Utanförskap är alltså något som inte bara drabbar romer som grupp, utan som även kan 

kopplas till de hierarkier som finns inom gruppen; kvinnan står under mannen, och de yngsta 

kvinnorna har lägst ställning av alla. Utanförskap får i denna kontext en tydlig skala, där 

romer som grupp i sig beskrivs som i utanförskap, och där de yngsta kvinnorna som står läggs 

i den hierarkiska maktordningen således är i mest utanförskap. Att i detta sammanhang ersätta 

begreppet utanförkap med till exempel ”att vara utan arbete”, eller vara bidragsförsörjd skulle 

te sig märkligt. Ordval som dessa tyder på att man använder begreppet utanförskap för att 

beskriva något närmast abstrakt och ogripbart, som inte ingår i definitionen av utanförskap 

som att vara utan arbete. 

 

Ett gummibegrepp? 

Det finns således flera exempel som visar på hur svårhanterlig utanförskap som kategori är, 

och att begreppet används på olika sätt i olika sammanhang. I en text definieras utanförskap 

som att vara utan arbete, i en annan genom en vagare beskrivning om att inte ha egenmakt 

eller få ge uttryck för sin initiativförmåga. Detta medan man i andra dokument fyller 

begreppet med en annan innebörd. Det förekommer även implicita innebörder, som i 

exemplet från Socialbidrag till arbete, där vad som kan beskrivas som en slags 

utanförskapets mentalitet blev tydligt genom vissa utmärkande ordval. 

     Begreppet figurerar frekvent och genomgående i texterna, och det sätts ofta in i rubriker. 

Utanförskap är således av stor betydelse i texterna, ett nyckelbegrepp för att poängerna som 

görs i utredningarna och skrivelserna ska nå fram. Man hänvisar i texterna till utanförskapet 

som att det vore självklart vad som avsågs, men i själva verket fylls begreppet med olika 

betydelser. Begreppsanvändningen skiftar dels beroende på vilken grupp, eller vilket 

samhällsproblem som diskuteras, men även i och med de värden och faktorer som endast 

impliceras i texterna. 

      Att begrepp när de lanseras, och som i fallet med utanförskap i en politisk kontext där det 

används som slagord, inte har en klar definition, eller används enhetlig är i sig kanske inget 

märkvärdigt. Men när begrepp sedan ska börja användas för att kunna möjliggöra politik, i 

sammanhang som kan klassificeras som ”vetenskapliga” så erfordrar det att begreppet 

operationaliseras.  

     Det finns många exempel på begrepp som uppkom i en politisk kontext, men som senare 

kommit att användas inom forskning. Komplexa klusterbegrepp som ”demokrati” och ”klass” 
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kan användas, men bör då definieras.
24

 Om demokrati ska bli kvantifierbart, behöver vi få en 

uppfattning om vad begreppet avser, och ett antal kriterier måste ställas upp - begreppet 

operationaliseras. Forskaren My Klockar Linder för fram ett exempel på hur en sådan 

operationalisering har skett. Hon undersöker hur ”kultur” kom att etableras som föremål för 

politiska åtgärder, genom att just begreppsliggöras, brytas ned i mindre beståndsdelar och 

göras kvantifierbart som ett ”led i en vetenskaplig operationalisering i syfte att åstadkomma 

politiskt relevant kunskap om kultur”
25

 för att i sin tur kunna översättas i rationella politiska 

handlingar. I fallet med begreppet utanförskap tyder de exempel som här lyfts fram på att en 

sådan utveckling inte har skett.  

    Å ena sidan talar man om mängden bidragstagare och om förvärvsfrekvens som 

definitionen av utanförskap, som ju båda är statistiskt mätbara, där man kan tala om en siffra 

på utanförskapets storlek. Å andra sidan för man samtidigt även resonemang där begreppet 

utanförskap fylls med mycket mer svårmätbara värden som demokratisk delaktighet, känslor 

och mentalitet som att inte ha ”egenmakt”, ”självständighet” och ”initiativförmåga”. I de 

siffror som de borgerliga partierna presenterat där över en miljon människor uppskattades 

befinna sig i utanförskap i Sverige
26

 fanns inga antydningar till att man tog hänsyn till sådana 

faktorer som demokratisk delaktighet och upplevd egenmakt i sina beräkningar. Denna 

förståelse för utanförskap torde även göra det betydligt svårare att mäta utanförskapet, om än 

möjligt, och få fram statistik över hur många människor som sägas befinna sig däruti, jämfört 

med definitionen av utanförskap som utgick från förvärvsfrekvens.  

     Svårigheten med att få fram jämförbar statistik över utanförskapets storlek blir än 

tydligare när man kontrasterar det med hur man tar fram och använder arbetslöshetssiffror. En 

av poängerna med kategorin arbetslöshet är att man ska kunna ta fram statistik som ska vara 

jämförbart över tid och mellan olika platser. Att ta fram och jämföra siffror över 

utanförskapet borde dock vara omöjligt med den växlande definitionen av begreppet, och den 

skiftande begreppsanvändningen som vi har kunnat se i exemplen från källmaterielat. Även 

den skala av utanförskap som identifierats i källmaterialet gör att en kvantifiering av 

  
24

 För vidare läsning, se William E. Connolly, ed., “Essentially Contested Concepts in Politics”, The Terms of 

Political Discourse, (Oxford, 1993) 

25
 My Klockar Linder, ”Siffror och kultur: mätbarhet och kvantifiering”, Kunskap om kultur, opublicerat 

manuskript  s. 22 

26
 Prop. 2006/07:100, 2007 års ekonomiska vårproposition (Stockholm, 2007) s. 25 
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utanförskapet kan tänkas bli svårmotiverad; hur mäter man ”djupt utanförskap” till skillnad 

från ”endast utanförskap”? 

     Begreppet utanförskap kan närmast förstås som ett gummibegrepp, som ena stunden 

innefattar vissa faktorer, och i ena stunden några helt andra, och någon ambition att 

operationalisera begreppet tycks inte vara närvarande utifrån dessa citat. 

 

Arbetes funktion som botemedel 

Det går alltså att konstatera att det inte finns någon enhetlig användning av begreppet 

utanförskap i källmaterialet, det är därför svårt att avgöra vad som man de facto menar med 

utanförskap. Men trots att begreppet laddas med olika betydelser och värden, och används för 

att i olika texter fånga in olika grupper så finns det en enande faktor: arbetet. Arbetet får i 

talet om utanförskap närmast en funktion av universalbotemedel. Oavsett hur problemet 

utanförskap är formulerat, vilka grupper som befinner sig i utanförskap och hur utanförskapet 

karaktäriseras är lösningen alltid en och samma; arbete. 

     De argument som förs fram för att arbete är lösningen på det så mångfaldigt definierade 

utanförskapet kan delas in i två kategorier: den första där man argumenterar kring 

utanförskapet som ett samhällsproblem. Utanförskapet beskrivs här, som vi har kunnat se i en 

del av de citat från olika texter, som en tärande grupp som inte bidrar till samhället genom 

arbete. Den andra kategorin av argument som går att urskilja handlar om hur utanförskapet, 

och arbetet, påverkar människan, och hennes tillvaro. Det som framhålls i denna typ av 

argument är hur viktigt arbetet är för individens välbefinnande, att ”anknytning till arbetslivet 

skapar en bättre hälsa” och ger ”en identitet och ökat konsumtionsutrymme”.
27

 Vi får höra om 

vittnesmål från arbetslösa och bidragstagare som bekräftar denna bild: 

 

De flesta studier beskriver uppfattningen att enskilda inte är tillfreds med sina liv som bidragstagare och 

arbetslösa. För alla intervjuade är arbete en av livets viktigaste beståndsdelar – utan arbete ”är man 

ingen”. Naturligtvis är familj och hälsa viktigare, men arbete är en del av människans identitet, något 

som är särskilt tydligt i den svenska kulturen.
28

 

 

Utanförskapet hanteras således inte enbart som ett samhällsproblem, utan laddas med värden 

om vad som skulle kunna beskrivas som ”livskvalité” eller kanske ”mänskligt välmående”.  

Dessa typer av argument används både tillsammans och var för sig, som i det första citatet 

  
27

 SOU 2007:2 s. 488 

28
 SOU 2007:2 s. 175 
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som presenterades i det här kapitlet av Lennart Levi (”utanförskapet är en tung börda för den 

berörda individen. Den kan skada hälsan och välbefinnandet. Den kostar gigantiska belopp. 

Och den gör att välfärden blir allt svårare att finansiera”). Utanförskapet skadar hälsan den 

berörda individens välmående, men kostar hen knappast gigantiska belopp – här har således 

argumentationen gått över i att handla om utanförskapet som samhällsproblem. Men även 

dessa mer, vad man kan kalla vaga, formuleringar används i argument, i talet om utanförskap 

och arbete: ”[e]tt minskat utanförskap kan ge människor tillbaka något som ger mål och 

mening, identitet och självkänsla, kamrater, vänner och materiella förmåner. Och ge dagen, 

veckan, året och livet struktur och innehåll.”
29

  Vad detta ”något” som man hänvisar till i 

citatet är framgår inte, men enligt den definition av utanförskap som presenterades tidigare i 

samma text ska begreppet förstås som avsaknad av arbete”.  Det rimligaste antagandet torde 

därför vara att ”något” i detta fall betyder arbete.  Citatet utgör ett tydligt exempel på hur 

arbete som lösning på problemet utanförskap laddas med ett starkt, närmast beskrivet, 

mänskligt värde. Detta är ett intressant exempel då denna formulering figurerar i en text där 

definitionen av utanförskap som slås fast (utan arbete och bidragsförsörjd) är kvantifierbar, 

men där lösningen (arbete) laddas med svårgripbara värden. Problemet utanförskap bör 

utifrån denna formulering därmed också förstås som ett i grunden, kanske existentiellt 

problem, trots att definitionen av begreppet inte antyder detta. 

 

 

Vad möjliggör begreppet utanförskap? 
I följande kapitel kommer fokus ligga på vilka strukturer som verkar i talet om utanförskap, 

och vad begreppsanvändningen möjliggör för politiska handlingar. Detta genom att 

identifiera vilka begrepp och strukturer som används i talet om utanförskap, och hur dessa 

begrepp fungerar i texterna, och vilket politiskt handlingsutrymme som därigenom görs 

möjligt.  

 

 

 

  
29

 SOU 2009:93 s. 15 
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Passivitet kontra aktivitet 

I Davidssons Utanförskapelsen visas hur man i riksdagsdebatten konstruerat bilden av 

utanförskap som ett passivt tillstånd.
30

 Samma mönster återfinns även i det politiska 

beslutsunderlag och i de utredningstexter som undersöks i denna uppsats. Utanförskap som 

tillstånd kopplas till passivitet, och de politiska lösningar som presenteras på problemet 

utanförskap beskrivs i ordalag om, aktiv, aktivitet, eller aktivering. Aktiviteten bör helst vara i 

form utav arbete, men även arbetsförberedande insatser, så som arbetsträning och coachning 

diskuteras som lämpliga aktiviteter. Samtidigt som socialbidrag (kontantstöd) kopplas 

samman med passivitet: 

 

Målsättningen att upprätthålla sysselsättningen baseras på en föreställning om arbetets stora breda 

betydelse. Den förda politiken har genom åren haft brett stöd både bland allmänheten och över 

partigränserna. Arbetslinjen har inneburit att aktiva åtgärder prioriterats framför passivt kontantstöd.
31 

[min kursivering] 

 

Liknande argumentation kan även återfinnas i den politiska debatten, som ju ligger utanför 

uppsatsens källmaterial, men som ger ett tydligt exempel på hur denna dikotomi är central i 

talet om utanförskap. Utanförskap beskrivs i termer av aktivitet/passivitet även i en 

debattartikel skriven av Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister 2011, där hon försvarar 

regeringens jobbpolitik: ”[v]i behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik, inte fler passiva 

åtgärder som leder till inlåsning och ökat utanförskap.”
32

 Ordet ”inlåsning” ger en explicit 

bild av passivitet men även mer implicita formuleringar av passivitet/aktivitet står också att 

finna i texterna. Exempel på hur det kan se ut är detta citat:”[i]nsatser för att förbättra 

arbetsmiljön är särskilt betydelsefullt för att minska utanförskapet genom att motverka 

utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde, men bidrar också till att skapa 

gynnsamma förutsättningar för tillväxt och hälsa”
33

 [min kursivering]. Utanförskap kopplas 

här till det passiva utslagning, medan den aktiva politiken skapar ”tillväxt”, ett ord som 

  

30
 Davidsson s. 17 

 

31
 SOU 2007:2 s. 73 

32
 Göteborgsposten, 23/2 2011 

33
 Skr. 2009/10:248, En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010 – 2015 (Stockholm, 

2010) s. 4 
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skapar konstrast genom att tankarna förs till rörelse. Aktiv politik ställs mot passivitet. Att 

lämna ut socialbidrag beskrivs som en passiv åtgärd, en åtgärd som i sin tur frammanar ett 

passivt beteende – titeln: Från socialbidrag till arbete är således ännu ett exempel på en 

sådan kontrastering mellan passivitet och aktivitet, så även titeln på skrivelsen Egenmakt mot 

utanförskap. 

     Ett begrepp som kopplas till utanförskapets passiva tillstånd är bidragsberoende. 

Davidsson visar att begreppet syftar till att ge en negativ bild av personer som är i behov av 

ekonomiskt bidrag: ”Metaforen ’beroende’ för tankarna till missbruk, lathet och passivitet och 

är därför mer laddad än det mer neutrala ’bidragstagare’ ”.
34

 Begreppet bidragsberoende 

återfinns även i flera av de texter som här undersöks. Ett exempel på hur begreppet används 

står att finna i Egenmakt mot utanförskap: ”Arbete och grundläggande kunskaper i svenska 

språket är av avgörande betydelse för att undvika att de som kommer till vårt land fastnar i 

bidragsberoende och passivitet”.
35 

Här görs en explicit koppling mellan bidragsberoende och 

passivitet, och som något man ”fastnar i”.  En liknande formulering står även att finna i Från 

socialbidrag till arbete: ”[s]ocialtjänstens ekonomiska bistånd har således en 100-procentig 

marginaleffekt, vilket gör att det inte alla gånger lönar sig ekonomiskt att gå från bidrag till 

arbete. I förlängningen kan det riskera att leda till inlåsning i ett långvarigt 

bidragsberoende
36

[min kursivering].  

     Under rubriken Ekonomiska incitament i Från Socialbidrag till arbete kan vi finna 

ytterligare ett exempel på hur bidragsberoende används för att befästa utanförskap som ett 

passivts tillstånd: [i] en rapport 15 från EU uppmuntras medlemsländerna att förändra det 

yttersta ekonomiska stödet så att det inte enbart erbjuder ett ekonomiskt stöd utan också 

förhindrar långvarigt bidragsberoende och uppmuntrar aktivt deltagande i samhället.
37

 Här 

beskrivs bidragsberoendet inte bara som passivt, det ställs även mot att aktivt delta i 

samhället. Detta implicerar i sin tur att personer som befinner sig i ett så kallat 

bidragsberoende inte kan ses som en samhällelig tillgång, eftersom de inte aktivt deltar i det. 

Utanförskapet utgörs således av dessa bidragsberoende individer, som utifrån denna 

formulering kan förstås som endast ett samhällstärande, passivt bihang.  

  
34

 Davidsson s. 4 

35
 Skr. 2008/09:24 s. 51 

36
 SOU 2007:2 s. 459 

37
 SOU 2007:2 s. 306-307 
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     Genom att använd termen passivitet och andra ord som anspelar på ett sådant tillstånd blir 

”bidragsberoendet” till något mer än att endast vara en mottagare av bidrag, men det handlar 

om mer än att måla upp en negativ bild av människor i behov av bidrag. I Egenmakt mot 

utanförskap används även begreppet ”bidragsmottagarmentalitet” vilket kopplas till 

”resignation” och ”självvald isolering från samhället”
38

 vilket på ett tydligt sätt visar vad som 

endast impliceras i de andra formuleringarna. Begreppet bidragsberoende beskriver inte en 

människa i en viss situation, utan snarare en annan typ av människa, och problemet 

utanförskap, bör därför förstås som ett problem med människors mentalitet, en slutsats som 

känns igen från uppsatsens första kapitel. 

 

Offer-subjektdikotomin 

I talet om utanförskap går det även att identifiera en annan aspekt av mönstret passivitet kontra 

aktivitet. I texterna finns det ett återkommande struktur där människor i utanförskap beskrivs i 

termer av offer. Detta ställs mot egenskaper som syftar till att beskriva ett aktivt handlande 

subjekt. Jag kommer att kalla denna tankemodell för offer-subjektdikotomin, där begreppet 

’offer’ står för passivitet, offerskap, maktlöshet, och ’subjekt’ i sin tur syftar till att beskriva 

det som ’offer’ kontrasteras emot; en aktivt handlande person, med egenansvar och 

handlingskraft. Ibland är dikotomiseringen explicit och begreppet ”offer” figurerar, som i detta 

exempel från Inkluderande arbetsliv: 

 

[M]ånga arbetslösa och funktionshindrade ser sig som ”offer” som det åligger samhället att hjälpa. Det 

gör det också, men oerhört mycket hänger på att vederbörande själv ”kraftgörs” (engelska: 

empowerment) till att ta ett medansvar för processen, som ju har effekter för resten av vederbörandes 

liv.
39

 

 

 

Att vara ett subjekt, till skillnad från offer, beskrivs här som att vara en person som tar ansvar 

för sin situation och för sitt liv. ”Samhället” är visserligen förpliktat att ”hjälpa”, men den 

enskilde individen har ändå det yttersta ansvaret för sin situation, och det är i slutändan endast 

hen som kan, genom att ”kraftgöras”, förändra sin situation. Lennart Levi använder 

formuleringen att människorna som avses ”ser sig som” offer, med citattecken kring det sista 

ordet. Det står inte uttryckligen, men det antyds att offerskapet är något självvalt, närmast 

påhittat av de åsyftade; de ser sig som offer, de är det inte. Detta sätt att tala om offerskap är 

återkommande i flera av texterna. Begreppet offer används inte i den menaingen att det är 
  
38

 Skr. 2008/09:24 s. 16 

39
 SOU 2009:93 s. 22 
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någon som har blivit utsatt av en förövare. Det som texterna vill beskriva är snarare en 

offerroll, eller en samling egenskaper. Ett annat tydligt exempel på detta är formuleringen 

”[f]örutom de ekonomiska aspekterna riskerar utanförskapet att skapa en känsla av att inte 

vara behövd, ett främlingskap och en ’inlärd hjälplöshet’ ”.
40

 ”Inlärd hjälplöshet”, alltså inte 

riktig hjälplöshet, utan snarare en roll som man själv gått in i. Ett exempel på den typen av 

formulerande är ett citat från Egenmakt mot utanförskap som nämndes i förra avsnittet i 

anknytning till ”bidragsberoende”, nämligen formuleringen ”självvald isolering från 

samhället”. I talet om utanförskap där en offer-subjektdikotomi identifierats är offerrollen 

”självvald”, eller ”inlärd”. 

     En annan aspekt av offer-subjektdikotomin framkom redan under förra kapitlet. Där kunde 

vi se hur det förekom att man i dokumenten/källmaterialet använder formuleringar där 

definitionen av utanförskap som mentalitet framträder.
41

 Begreppet ’mentalitet’ används för 

att sammanfatta det tal där utredarna och författarna till skrivelserna beskriver utanförskap i 

termer av bl. a. ”uppgivenhet”, ”brist på egenmakt” eller ”bidragsmottagarmentalitet”. Precis 

den uttryckta offerrollen är detta tal om mentalitet på många sätt avgörande i förståelsen av 

hur utanförskap formuleras som problem. I detta formulerande uppstår det ibland oklarhet i 

vad som är det ursprungliga problemet: är man i utanförskap därför att man är arbetslös eller 

bidragsförsörjd, eller är det en följd av utanförskapet? Exempel på hur man uttrycker det 

senare är rubriken ”Utanförskapets effekter för chanserna på arbetsmarknaden” där 

brödtextens första mening lyder, ”Utanförskapet i sig skapar extra problem i mötet med 

arbetsmarknaden”.
42

 Andra exempel är formuleringen ”cirklar av förstärkande utanförskap”
43

 

(där svag arbetsmarknadsanknytning, förankring på bostadsmarknaden och socioekonomisk 

ställning beskrivs som för varandra förstärkande faktorer för utanförskapet), och rubriken 

”Utanförskapet skapar sämre förutsättningar”.
44

 Denna typ av formuleringar där 

utanförskapet i sig beskrivs som problemet är visserligen mer undantag än regel, men 

förekommer fortfarande tillräckligt ofta för att paralleller till offer-subjektdikotomin ska 

  

40
 SOU 2010:95, Se, tolka och agera: om rätten till en likvärdig utbildning (Stockholm, 2010) s. 224 

41
 Se Utanförskapets makt s. 7, 10 och 14 

42
 SOU 2010:55 s. 381 

43
 SOU 2006:37, Om välfärdens gränser och det villkårade medborgarskapet (Stockholm, 2006) s. 19 

44
 SOU 2010:55 s. 380 
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kunna dras. I begreppsanvändningen, och i de strukturer som omger begreppet formuleras 

utanförskapet som en mentalitet, en offerroll som vederbörande har gått in i, och det är denna 

mentala inställning som gör att utanförskapet i sig kan stå i vägen för att ett arbete ska kunna 

skaffas. Vad som vid första anblick kan te sig vara ett renodlat ”samhällsproblem” ter sig vid 

närmare analys av begreppsanvändningen vara närmast ett attitydproblem hos individen. 

 

Empowerment 

I ljuset av denna förståelse av utanförskapet som problem kan man även urskilja vad som 

förefaller vara den ”naturliga” lösningen. I talet om utanförskap finns det återkommande 

formuleringar som antyder, eller uttrycker explicit att problematiken kring utanförskapet 

ligger i en mentalitet som kan sammanfattas som en offerroll. Utifrån denna 

problemformulering blir därför lösingen på utanförskap att bryta denna offerroll. Hur menar 

man då att det ska gå till? Som i det senast nämnda citatet från Inkluderande arbetsliv, och i 

ett flertal andra texter är ett av nyckelbegreppen i offer-subjektdikotomin ordet empowerment. 

Med det engelska ordet söker man beskriva hur en individ i utanförskap kan gå från att ha 

intagit en offerroll till att bli ett aktivt handlande subjekt, som med egen kraft, bryter 

offerrollen. I Från socialbidrag till arbete beskrivs empowerment så här: 

 

I motsats till detta synsätt [paternalistisk lösning av sociala problem] associerar den 

empowermentorienterade tanken till begrepp som självtillit, stolthet, delaktighet, makt, kraft, 

egenkontroll, kompetens, medborgarskap, självstyre och liknande. Verksamhet och förhållningssätt som 

är ”empowering” är sådana som stärker och stödjer den enskilde genom att man visar respekt och inte 

använder sig av förhållningssätt som trycker ned och exkluderar andra människor.
45

 [min kursivering] 

 

I detta exempel ser vi tydligt hur offer-subjektdikotomin fungerar som ett sätt att kontrastera 

det passiva utanförskapet och det aktiva empowerment. Alla dessa begrepp syftar till att 

beskriva en aktivt handlande individ – ett subjekt, som bryter sig ur utanförskapet. Om man 

ser till motsatserna till begreppen som skulle kunna vara bristande självkänsla, skam, 

utanförskap (?), maktlöshet m. f. visar de på hur tydligt frammanandet av dikotomin är. 

     Begreppen som används för att beskriva empowerment känns igen från tidigare citat
46

, 

även från de texter som inte använder ordet empowerment. Nästa citat, även det hämtat ur 

Från socialbidrag till arbete visar tydligt på hur tanken om empowerment som redskap går att 

spåra även i de texter där begreppet empowerment inte figurerar: ”[e]mpowerment kan 

  
45

 SOU 2007:2 s. 222 - 223 

46
 Se Utanförskapets makt s. 7, 8, 12 & 15 
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översättas med det svenska ordet egenmakt och innebär i korthet att människor ges 

möjligheter att återta makten över sitt eget liv och känna sig stolta över det man 

åstadkommer. Det är kanske den viktigaste förutsättningen för att man ska kunna gå från 

bidrag till arbete”.
47

 

      I just detta exempel är det arbetskooperativ som diskuteras, men orden och begreppen 

känner vi igen. ”Egenmakt”, ”att ta makt över sitt eget liv” är ”kanske den viktigaste 

förutsättningen för att man ska kunna gå från arbete till bidrag”. Den här sortens 

formuleringar går väl ihop med det tal om vad som kan kallas för utanförskapets mentalitet 

eller offerroll som har identifierats i flera utredningar och skrivelser. Redskapet för att kunna 

nå målet arbete blir således empowerment: 

 

Utanförskap/offerroll → Empowerment/offerrollen bryts → Arbete 

 

Empowermentpolitiken  

Formulerandet av problemet utanförskap leder att det blir ett objekt för politisk handling. 

Men vad innebär denna handling? Vilken politisk lösning finns på problemet utanförskap? 

Dessa frågor är stora, och svaren komplexa. Det utbredda utanförskapet framhålls i många 

sammanhang vara den största utmaningen i svensk politik, och den svenska regeringen har 

uttalat att ”[r]egeringens övergripande prioritering under mandatperioden är att bryta utanför-

skapet”.
48 Vilka tecken och tendenser på hur politiska handlingar motiverats kan vi då komma 

åt genom att observera hur begreppet utanförskap används? 

     Ett sådant tecken är den diskussion kring hur Arbetsförmedlingen bör ändra sitt arbetssätt, 

genom att köpa in ”coachning” från externa leverantörer:  

 

Arbetsförmedlingen [bör] även ges möjligheter att köpa kärntjänster i form av matchning och coachning 

[---]. En av fördelarna med externa leverantörer är att de i sitt arbete inte behöver ta hänsyn till 

myndighetsrollen, vilken ibland kan begränsa arbets-förmedlarnas kreativitet. De kan i stället koncentrera 

sig på att stödja och coacha de arbetssökande och lämna myndighetsuppgifterna till 

Arbetsförmedlingen.
49

 

 

  
47

 SOU 2007:2 s. 235 

48
 Skr. 2008/09:24 s. 6 

49
 SOU 2007:2 s. 374 
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 ”Coachning” som ett arbetsredskap som ska köpas in av Arbetsförmedlingen nämns även i 

skrivelsen Egenmakt mot utanförskap
50

 samt i utredningen Inkluderande arbetsliv.
51

 

Uttalanden som dessa får en ny betydelse sedda ur ljuset av hur begreppet utanförskap 

används, och hur de strukturer som omger talet om utanförskap fungerar. En offer-

subjektdikotomi kunde identifieras, och den, tillsammans med den vaghet i form av skiftande 

betydelser och implicerade värden i begreppsanvändningen som vi kunde se exempel på i 

förra kapitlet, motiverar begreppet utanförskap till en problemlösning som utgå från att det är 

människors mentalitet och inställning som behöver ändras. Politiska insatser, som införandet 

av så kallade ”jobbcoacher” görs därmed möjliga. 

     Dessa iakttagelser stämmer överrens med den utveckling som den amerikanska forskaren 

Barbra Cruikshank menar har ägt rum i USA under senare delen av 1900-talet. Hon beskriver 

i boken The will to empower hur empowerment som metod har använts i många olika 

sammanhang för att engagera de, till synes, likgiltiga. Detta för att väcka antingen politiskt 

engagemang, eller, för att väcka ett engagemang för att återta makten över sitt liv (som i fallet 

med utanförskap). Hennes resonemang och observationer stämmer väl överens med de 

strukturer som omger begreppet utanförskap och hur begreppanvändningen har fungerat:  

 

First so called welfare dependency, alcoholism, and teen pregnancy are pathologized and criminalized 

alongside violence, child abuse, and illegal drug use. This move is accomplished by relating the ‘low self 

–esteem’ of welfare recipients, for example, to their failure to act politically, to participate in their own 

empowerment, to engage in fulfilling the social obligations of ‘responsible citizenship’.
52

 

 

Det som Cruikshank här talar i termer av “pathologized” ”welfare dependency”, känns igen 

från det tal om ”bidragsberoende”, eller ”bidragsmottagarmentalitet”, som ju syftar till att just 

sjukdomsförklara behovet av socialbidrag. Bidragsmottagares situation kopplas till ett ”lågt 

självförtroende” där deras oförmåga att delta i sin egen ”empowerment”, deras brist på 

”egenmakt”, leder till att de inte kan uppfylla de krav som finns på dem som medborgare – i 

utanförskapets fall, att arbeta.  

     Vidare skriver Cruikshank att: 

 

The will to empower may be well intentioned, but it is a strategy for constituting and regulating the 

political subjectivities of the ‘empowered’. Whether inspired by the market or by the promise of self-

  
50

 Skr. 2008/09:24 s. 44 

51
 SOU 2009:93 s. 15 

52
 Barbara Cruikshank, The will to empower: Democratic Citizens and Other Subjects,  (New York, 1999) s. 95 
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government and autonomy, the object of empowerment is to act upon another’s interest’s and desires in 

order to conduct their actions toward an appropriate end; thus ‘empowerment’ is in itself a power 

relationship one deserving of careful scrutiny.
53

 

 

Empowerment har här funktionen att, som Cruikshank beskriver det, vara ett redskap för en 

strategi för reglering av personen som blivit föremål för empowerment, genom att göra sina 

intressen till dennes intressen. I sammanhanget för denna undersökning är den instansen som 

står för empowerment statligt finansierad, och satt på entreprenad, genom att 

”empowermentbolag” kan sälja sina tjänster, i form av ”jobbcoachning” till 

Arbetsförmedlingen. Ett konkret exempel på hur formulerandet av problemet utanförskap 

skapat en politisk handlingsmöjlighet. 

 

 

Avslutande diskussion 
 

Operationaliserat begrepp 

Begreppet utanförskap har används för att formulera en ny politisk diskurs. En diskurs där 

utgångspunkten är att det finns en urskiljbar grupp som lever utanför. Vad det är som de lever 

utanför är inget som diskuteras, innanförskapet lyser med sin frånvaro i källmaterialet. Hur 

denna urskiljsbra grupp faktiskt skiljs ut är heller inget  som diskuteras. Begreppet 

utanförskap har definierats på olika sätt i nästan varje text, det har inte gjorts kvantitativt, inte 

operationaliserats sedan det gjort intåg i det sammanhang med vetenskapliga anspråk som 

Staten Offentliga Utredningar, och de skrivelser som många gånger hänger samman med 

utredningarna, verkar inom. Hur begreppet används och definieras är beroende av vilket 

problem man talar om – något som blev tydligt i jämförelsen mellan utredningar och 

skrivelser som behandlade olika ämnen, som alla använde begreppet utanförskap i sin 

problemformulering. Begreppet laddas ständigt med nya faktorer, ofta svårberäkneliga 

sådana, så som ”egenmakt”, ”självkänsla” och en allmän känsla av delaktighet. Inte alltid, 

men ofta så uttrycks dessa faktorer på ett implicit sätt, som i exemplet från Från socialbidrag 

till arbete där man uttryckte det som att vissa ”grupper av arbetslösa” känner ”uppgivenhet” 

och därför inte skriver in sig på arbetsförmedlingen. 

     Även i ordvalen, i sättet man talar om utanförskap gör att begreppet laddas med värden 

som går bortom det kvantifierbara. En utanförskapets skala har identifieras i texterna, 
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samtidigt som det inte går att finna någon ambition att mäta utanförskapet som just en skala. 

Även ordval som för tankar till smittspridning har identifierats, och utanförskap beskrivs 

stundtals som något som med egen kraft kan ”sprida sig”, eller ”överföras”. Formuleringar i 

begreppsanvändningen som dessa gör att begreppet präglas av vaghet. 

    

Problem och lösning 

Arbetet har i talet om utanförskap funktionen som universalbotemedel. Det tycks spela 

mindre roll hur utanförskap som problem definieras, arbete är ändå, med få undantag, 

lösningen. Arbetet fylls med en närmast existentiell betydelse, som visserligen skapar en ökad 

bruttonationalprodukt och är därmed samhällsnyttigt, men som i talet om utanförskap tar en 

än mer framträdande roll som identitetsskänkande, givande självförtroende och egenmakt åt 

individen. Denna typ av argumentation, där arbetet får en status som kanske bäst kan 

beskrivas som en ”existentiell” lösning gör även att det problemet som man i texterna söker 

formulera, också bör förstås som existentiellt.  

     De vaga formuleringar som vi kunde finna i sökandet efter hur man i texterna definierar 

utanförskap gör visserligen problemet utanförskap svårkvantifierbart, och gör begreppet svårt 

att operationalisera, men de hänger ihop med hur lösningen sedan presenteras. 

Universalbotemedlet arbete får sin legitimitet, inte trots att begreppet utanförskap fylls med 

denna vaghet, utan därför att det gör det. Det är genom sin vaghet som begreppet kan fungera 

som det gör.  

    I talet om utanförskap är problemformuleringen inte framförallt baserad på brist på 

arbetstillfällen, utan, som vi har kunnat se genom ett flertal exempel, att vissa människor, den 

urskiljbara gruppen i utanförskap, har en viss mentalitet. Denna tanke om en särskiljande 

mentalitet, uttrycks både explicit och implicit i texterna, som bör närmast förstås som en 

offerroll som personer i utanförskap gått in i. Det är denna utanförskapets mentalitet, denna 

offerroll, som står i vägen för en person i utanförskap och ett arbete. Arbetet i sig är 

visserligen den bästa boten, men om problemet ligger i att ta sig från passivt utanförskap till 

aktivt arbete krävs ett redskap. Detta redskap stavas empowerment. 

 

Förskjutning av ansvar och resurser 

   I och med formulerandet av problemet utanförskap sker det en förskjutning. Den lösning 

som kommer av problemformuleringen innebär i fallet utanförskap en förskjutning även av 

resurser. Detta visar tydligt på hur problemformulering leder till lösning. Om problemet är 
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”arbetslöshet” är det lätt att föreställa sig att lösningen är att ”skapa jobb”. Men om problemet 

istället är utanförskap, där en mentalitet -en offerroll är det som står i vägen mellan en 

arbetslös och ett arbete blir andra lösningar aktuella. Vi kunde här se ett konkret exempel, där 

formulerandet av problemet utanförskap motiverade att statliga resurser skulle användas till 

att köpa in tjänster som gick under beteckningen ”coachning” till Arbetsförmedlingen. 

     Men det sker även en annan förskjutning. Som vi kunde se under avsnittet Offer-

subjektdikotomin finns det formuleringar som visar på att offerrollen, just i sin egenskap av 

att vara en roll, även är något som den berörda individen har kontroll över. Vi kunde se 

formuleringar som ”inlärd hjälplöshet”, ”självvald isolering från samhället”, och att personer 

”ser sig som ”offer” ”. Dessa exempel visar på hur utanförskap formuleras som ett problem 

där mäniskors inställning, attityd och mentalitet är orsaken. 

     Den maktlöshet som utanförskap karaktäriseras som i texterna kommer således från 

individen själv, det är hen som har avsagt sig makten, och endast hen som kan återta den igen. 

Med empowerment som redskap, där individen återtar makten över sitt liv, innebär det även 

att individen får ansvar över sin situation. Detta, tillsammans med hur lösnigen arbete är 

formulerad så kan utanförskap inte längre ses som ett ”samhällsproblem”, det är ditt problem. 

Utanförskapet kostar pengar, och är på så sätt ett problem och en börda för samhället. Men 

problemet utanförskap grundar sig inte i att det inte ”skapas” tillräckligt många jobb, 

problemet, ansvaret och lösningen ligger hos dig.  

 

Utanförskap och makt 

Begreppet utanförskap måste även förstås i sin funktion som ett medel för maktutövning. 

Utövandet av makt sker i och med det outtalade, men indirekt formulerade ”innanförskapet” 

där gränserna för vilka som är ”innanför” och de som är ”utanför” dras. Genom att dra 

gränsen mellan innan -och utanförskap, tillsammans med att ord som ”medborgarskap”, och 

”demokratiskt deltagande” polariseras mot att vara i utanförskap, och att ”bidragsberoende” 

ställs mot att delta aktivt i samhället, skapas i talet om utanförskap den kapabla medborgaren. 

Den kapabla medborgaren, som inte ligger samhället till last, utan arbetar, försörjer sig, är 

självständig och känner ”egenmakt”. Empowerment, bör här förstås som individens redskap 

för att ta sig ut ur utanförskapet,  och som redskap för att uttrycka och skapa den fungerande, 

arbetande medborgaren. I och med detta fungerar utanförskapet på sätt och vis som ett medel 

för att fastställa ved som är (en fungerande) medborgare. En fråga som väcks är:  vad innebär 

det att vara en fungerande medborgare idag? 
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    Vi bör även fråga oss vad politisk problemformulering, som kan sägas utgöras av att 

problematisera människors mentalitet skapar för politiska möjligheter. Vad händer när det 

som tidigare kunde klassas som ”samhällsproblem”, formuleras att det är människorna det är 

fel på? Och hur används de begrepp som omger talet om utanförskap, som till exempel 

”passivitet” och ”bidragsberoende”, för att beskriva, tolka och förklara vår omvärld för oss, 

och vilken berättelse är det som de förtäljer?  
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